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RESUMO 

Após a extração da polpa do açaí (Euterpe oleracea), ocorre o acúmulo de resíduos sólidos, como os 

caroços. O objetivo do trabalho foi propor o reaproveitamento do caroço no processamento de açaí como 

substrato na produção de mudas. O experimento foi desenvolvido no viveiro do Consórcio Estreito 

Energia de Estreito, MA, utilizando sementes da espécie nativa Myracrodruon urundeuva Allemão. Os 

caroços foram coletados e posteriormente triturados, parte deles não foram carbonizados e a outra parte 

foi carbonizada. Os substratos carbonizados e não carbonizados foram misturados ao solo em diferentes 

proporções tendo como referência o volume do tubete, resultando em 8 tratamentos, e 9 ao todo com a 

testemunha. Os efeitos dos diferentes tratamentos foram medidos após 15 e 30 dias de germinação, 

utilizando-se variáveis morfológicas como altura (HT), diâmetro do coleto (Dc) e número de folhas 

(NF). Aos 15 dias após a germinação, a testemunha (T0) apresentou diferenças significativas para todas 

as variáveis morfológicas observadas, porém não diferiu dos tratamentos com a presença dos substratos 

T4, T6 e T8 quanto à altura. Aos 30 dias a mesma tendência foi observada com a testemunha (T0) 

obtendo resultados superiores para as variáveis altura e N.folhas, porém para o diâmetro do colo, 

apresentou diferenças significativas apenas para os tratamentos T1, T2, T4 e T6, e não diferiu dos 

demais. Os resíduos de açaí utilizados como substrato, se mostraram ineficazes em relação aos 

parâmetros avaliados quando comparados a testemunha (T0) apenas com solo local. 

Palavras-chave: Insumos alternativos; Sustentabilidade; Fertilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O Maranhão é atualmente o terceiro maior produtor de açaí (Euterpe oleracea Mart) do 

país, atrás apenas do Pará e Amazonas, sendo considerado como uma nova e bem-sucedida 

alternativa de produção agrícola do estado (Embrapa, 2020). O fruto é bastante apreciado e 

comercializado em locais de grande circulação como mercados públicos, sendo fonte de renda 

através da produção e comercialização para diversas famílias da zona rural (Pereira et al., 2021). 

Atrelado ao aumento de produção ocorre também maior acúmulo de rejeitos após a etapa 

de beneficiamento, principalmente da polpa, como os caroços, que são muitas vezes despejados 

inadequadamente acarretando em problemas ambientais (Martins et al., 2020). O descarte 

incorreto dos resíduos de açaí está diretamente ligado ao desconhecimento do real impacto 

ambiental que os mesmos podem causar, pois não há um sistema de gestão ambiental que 

valorize seu potencial econômico (Santos et al., 2019). 

 



 

 

 

Uma alternativa viável é a utilização desses resíduos na produção de substratos 

alternativos, principalmente por agricultores locais que muitas vezes buscam substituir 

substratos comerciais devido os custos de produção. Porém há de salientar que estes substratos 

devem oferecer condições mínimas necessárias para que haja um desenvolvimento satisfatório 

das plantas (Silva et al., 2020). 

O conhecimento prévio das propriedades físico-químicas do substrato é importante no 

processo final das reservas nutritivas dos tecidos vegetais das sementes, pois o desenvolvimento 

inicial dependerá de fatores como a disponibilidade de água e nutrientes do meio, além da baixa 

densidade, boa aeração e drenagem, boa troca catiônica (Oliveira et al., 2016; Hartmann e 

Kester, 2011). 

Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo propor o reaproveitamento do caroço 

no processamento do açaí (Esterpe oleracea) como substrato na produção de mudas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no viveiro do CESTE (Consórcio Estreito Energia) da 

UHE de Estreito, MA. A coleta do caroço do açaí foi realizada em feiras livres onde, após o 

beneficiamento, os mesmos se encontravam descartados de maneira imprópria. 

Após secos, uma parte dos caroços foi carbonizado com o auxílio de um maçarico e um 

botijão p5 (5kg), e a outra parte não foi carbonizada, para que os resíduos fossem observados 

em condições diferentes, não apenas em relação a testemunha. Em seguida os mesmos, logo 

foram ensacados para serem levados para trituração utilizando um triturador modelo TRF 850. 

Posteriormente, os caroços triturados foram separados em carbonizado e não 

carbonizado. O primeiro passo para implantação do experimento foi o peneiramento do solo 

(Argissolo Vermelho-Amarelo) e dos substratos para em seguida serem misturados em 

proporções específicas. O parâmetro usado como referência foi o volume do tubete (280 cm³), 

sendo constituídos por diferentes misturas de solo com substratos carbonizados e não 

carbonizados nas seguintes proporções: 

 

T0 = testemunha 100% de solo + 0% de substrato; 

T1 = 25% de solo + 75% de substrato não carbonizado;  

T2 = 50% de solo + 50% de substrato não carbonizado;  

T3 = 75% de solo + 25 % de substrato não carbonizado; 

T4 = 0% de solo + 100% de substrato não carbonizado;  

T5 = 25% de solo + 75% de substrato carbonizado;  

T6 = 50% de solo + 50% de substrato carbonizado;  

T7 = 75% de solo + 25 % de substrato carbonizado;  

T8 = 0% de solo + 100% de substrato carbonizado. 

A espécie nativa escolhida para o teste com os substratos foi a aroeira (Myracrodruon 

urundeuva Allemão), por se tratar de uma espécie ameaçada e categorizada como vulnerável, 

além de muito utilizada para recuperação de áreas degradas (Scalon et al., 2012). Outro aspecto 



 

 

 

avaliado para a escolha foi que o tempo médio de germinação da aroeira está entre um e sete 

dias, sendo melhor registrada em altas temperaturas (Figueirôa, 2002).  

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com 10 repetições. Cada 

unidade experimental foi constituída por uma linha com 6 plantas, totalizando 540 plantas. As 

variáveis respostas foram medidas aos 15 e 30 dias após a germinação, e consistiam nos 

seguintes parâmetros morfológicos: altura total da planta (HT), diâmetro do colo (Dc) e o 

número de folhas (NF). 

 Após o agrupamento dos tratamentos semeados em seus respectivos lugares mediante 

sorteio, fez-se a irrigação das bandejas no viveiro. Na sequência, fez-se a coleta das amostras 

dos substratos para análise química e física no Laboratório de Química do CESI/UEMA. 

Análise química dos Substratos 

Foi realizada a determinação do óxido de ferro, onde fez-se em triplicata a gramatura de 

1,5g de substrato carbonizado e não carbonizado. Em cada becker adicionou-se 20 ml de HCl, 

onde o conteúdo foi aquecido em capela de exaustão até quase ebulição sob agitação constante 

durante 10 min, adicionando-se logo em seguida 3ml de NH4OH em cada becker. Após o 

resfriamento, fez-se a adição de 1% de KNO3 para que fosse filtrado em papel. 

 Em seguida foi feita a gramatura do cadinho, sem a amostra, e logo em seguida com o 

papel de filtro da amostra e ambos foram inseridos na Mufla, até a temperatura atingir 900ºC 

por um período de 20 min. Quando a Mufla atingiu 300ºC, levou-se o cadinho até o dessecador 

para resfriar até a temperatura ambiente e fez-se mais uma vez a gramatura para registrar a 

massa e conseguir os valores para os cálculos através da Eq.1: 

 

  %𝐹𝑒2𝑂3= 
𝐴∗1,4297∗(𝑃2−𝑃1)

𝑚
 *100                                                                                             (1) 

 

Onde: A = concentração de Fe na amostra, em gramas; m = massa da amostra inicial contida 

no becker; P1 = peso 1, em gramas; P2 = peso 2, em gramas. 

A variância calculada para o substrato carbonizado resultou em 2,01% com desvio 

padrão de 1,41%, já a variância calculada para o substrato não carbonizado resultou em 0,73% 

com desvio padrão de 0,85%.  

Warrick & Nielsen (1980 apud Junior et al., 2012) classificam os valores de 

variância como: baixa variabilidade (< 12 %), média variabilidade (12 % < 62 %) e alta 

variabilidade (> 62 %). Seguindo essa classificação, ambos os resultados obtidos são 

caracterizados como baixa variância. 

 

Determinação do pH 

Em dois recipientes de vidro, colou-se 10g de substrato não carbonizado e no segundo 

10g de substrato não carbonizado, em seguida fez-se a adição de 25ml de água destilada em 



 

 

 

ambos os frascos. Na sequência fez-se a agitação nos frascos com o auxílio de um bastão de 

vidro. Após esta etapa, as soluções ficaram em repouso pelo período de 1 hora. 

O aparelho utilizado nesta determinação foi o potenciômetro, que foi calibrado com 

soluções tampão 4 e 10. Após o repouso fez-se uma nova agitação de 15 minutos e em seguida 

o eletrodo foi mergulhado em cada solução para realização do valor de pH. 

Os valores encontrados do pH para os substratos não carbonizados foi 4,7, já para os 

carbonizados, 5,3. 

 

Análise Química do Solo 

O solo utilizado no experimento foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo 

utilizando a metodologia clássica da Embrapa (1997) e enviado para o laboratório de Análise 

Química de Solos da UEMA São Luís. 

O solo apresentou elevado valor de Saturação de bases (Eutrófico), pH (6,3), elevada 

capacidade de Troca de Cátions (CTC), níveis de fósforo classificados como médios e ausência 

de alumínio. 

 

Quadro 1. Análise química do solo utilizado no experimento. 

 

Análise física dos substratos 

Para análise física do substrato, fez-se a coleta de todos os tratamentos diretamente das 

bandejas. Posteriormente fez-se a pesagem de todos os tratamentos para se obter os valores de 

Massa Úmida (g) e em seguida os mesmos foram colocados na estufa por um período de 24 

horas. Após 24 horas na estufa, realizou-se uma nova pesagem para se obter os valores de massa 

seca (g). Com esses valores pesados pôde-se obter o Volume de Sólidos (cm³), a Densidade 

(g/cm³) e a Porosidade Total (%), através de cálculos do volume total (Vt), volume de sólido 

(Vs), densidade do solo (ds) e densidade de partículas (g.cm-³). 

Tabela 1. Atributos físicos dos substratos 

Tratamentos 

Massa 

Úmida (g) 

Massa de 

Sólidos (g) 

Volume de 

Sólidos 

(cm³) 

Densidade 

(g.cm-³) 

Porosidade 

total (%) 

T0 205,9 204,50 96,78 2,08 1,43 

T1 166,1 142,60 74,68 1,45 23,94 

T2 179,3 173,90 92,78 1,77 5,50 

T3 207,9 195,50 85,78 1,99 12,63 

T4 130,6 123,10 90,68 1,25 7,64 

Prof. MO pH P K Ca Mg Na Sb Al H CTC Na/ 

CTC 

Al/ 

Al+Sb 

V 

cm g/dm³ CaCl2 mg/dm³ mmolc dm-³ % 

0-20 8 6,3 14 1,4 33 9 2,5 45,9 0 17 62,9 4,0 0,0 73 



 

 

 

T5 178,9 174,60 93,88 1,78 4,38 

T6 184,5 164,20 77,88 1,67 20,68 

T7 146,6 129,20 80,78 1,32 17,72 

T8 134,9 127,10 90,38 1,29 7,94 

T0 =Testemunha 100% de solo + 0% de substrato; T1 = 25% de solo + 75% de substrato não carbonizado; T2 = 

50% de solo + 50% de substrato não carbonizado; T3 = 75% de solo + 25 % de substrato não carbonizado; T4 = 

0% de solo + 100% de substrato não carbonizado; T5 = 25% de solo + 75% de substrato carbonizado; T6 = 50% 

de solo + 50% de substrato carbonizado; T7 = 75% de solo + 25 % de substrato carbonizado; T8 = 0% de solo + 

100% de substrato carbonizado.                 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na tabela 1, que aos 15 dias após a germinação os tratamentos com substratos 

não carbonizados T1 (3,08 cm) e T4 (3,23 cm), carbonizado T8 (3,17 cm), e a testemunha T0 

(3,71 cm) contendo apenas solo (Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico) obtiveram resultados 

superiores para a variável altura (HT). Já os tratamentos T6 (2,70 cm) e T7 (2,88 cm), obtiveram 

os piores desempenhos.  

Tabela 2: Resultados obtidos após 15 dias da germinação 

 Altura da Planta (cm) Diâmetro de colo (mm) Número de folhas 

T0 3,71 a 0,49 a 3,62 a 

T1 3,08 ab 0,53 a 2,96 b 

T2 3,00 b 0,54 a 3,18 b 

T3 2,91 b 0,52 a 3,08 b 

T4 3,23 ab 0,54 a 3,14 b 

T5 2,93 b 0,54 a 2,94 b 

T6 2,70 b 0,47 a 3,07 b 

T7 2,88 b 0,54 a 3,11 b 

T8 3,17 ab 0,52 a 2,92 b 
Observação: médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade 

Já em relação ao diâmetro do colo não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos, inclusive em relação a testemunha (T0), mesmo os tratamentos com substratos não 

carbonizados e carbonizados obtendo os maiores diâmetros T1, T4, T5 e T7 (54 mm). Com 

relação a variável número de folhas, as médias dos substratos carbonizados e não carbonizados 

não diferiram estatisticamente entre si, somente em relação à testemunha.  

Em relação à altura (HT), verifica-se que mesmo não obtendo resultados superiores, os 

tratamentos contendo substratos não carbonizados em maiores proporções T1 (75%) e T4 

(100%), e o carbonizado T8 (100%) obtiveram resultados semelhantes estatisticamente a 

testemunha T0. A altura da planta é adotada como parâmetro para determinar a qualidade da 

muda, pois contribui diretamente com o desenvolvimento das plantas nos estádios fenológicos 

posteriores (Gomes et al., 2002). 



 

 

 

O bom desenvolvimento dos parâmetros morfológicos observadas na testemunha (T0), 

pode ser justificado devido ao solo apresentar boas características químicas, como elevado valor 

de Saturação de bases (V%), pH (6,3), elevada capacidade de Troca de Cátions (CTC), níveis 

de fósforo classificados como médios e ausência de alumínio (Quadro 1). Além disso, o solo 

apresenta textura argilosa, o que favoreceu boa capacidade de retenção de água e nutrientes. 

Já o baixo desempenho dos substratos pode ter sido influenciado pela acidez encontrada 

nos mesmos, principalmente nos não carbonizados (4,7), o que pode afetar o desenvolvimento 

das mudas, mesmo apresentando características físicas como densidade e porosidade favoráveis 

quando comparados com o solo local (T0) (Tabela 1). Segundo Kratz et al. (2014), substratos 

que apresentam pH abaixo de 5,0 podem gerar deficiências de nitrogênio, potássio, cálcio, 

magnésio e boro.  

Os valores encontrados de pH estão de acordo com os obtidos por Araújo et al. (2018), 

trabalhando com substrato de caroços de açaí triturado (5,7), sendo considerado juntamente 

com a baixa CTC, um dos principais fatores para o baixo desempenho do mesmo em relação à 

altura, diâmetro do colo e número de folhas em mudas de açaizeiro solteiro (Euterpe precatoria 

Mart.). 

Os resultados de porosidade dos substratos que obtiveram valores de destaque foram T1 

(25% substrato não carbonizado + 75% solo) e T6 (50% substrato carbonizado + 50% solo). 

Essa característica induz a boa infiltração e facilita a permuta de gases com o meio externo, 

porém, Gonçalves e Poggiani (1996), observaram que, normalmente, substratos mais leves, de 

baixa densidade, como materiais carbonizados, elevam a macroporosidade das misturas e 

reduzem a capacidade de retenção de água do substrato.  

A análise dos resultados obtidos aos 30 dias após a germinação apresentados na Tabela 

3, permitiram verificar a mesma tendência observada aos 15 dias, onde o tratamento T0 também 

apresentou as maiores médias para os parâmetros altura (HT), e número de folhas. Já para o 

diâmetro do colo o tratamento T0 apresentou diferenças significativa em relação aos 

tratamentos T1, T2, T4 e T6 e não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos.  

 

Tabela 3: Resultados obtidos após 30 dias da germinação 

 Altura da Planta (cm) Diâmetro de colo (mm) Número de folhas 

T0 5,62 a 0,74 a 14,19 a 

T1 3,13 b 0,58 b 8,32 b 

T2 3,07 b 0,58 b 8,93 b 

T3 3,06 b 0,64 ab 8,47 b 

T4 3,20 b 0,59 b 8,68 b 

T5 3,09 b 0,61 ab 8,76 b 

T6 2,74 b 0,60 b 8,41 b 

T7 2,66 b 0,62 ab 8,28 b 

T8 2,82 b 0,61 ab 8,41 b 
Observação: médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 



 

 

 

 

Verifica-se ainda na Tabela 3, que aos 30 dias, os tratamentos contendo substratos não 

carbonizados não obtiveram o mesmo comportamento em relação aos carbonizados em relação 

à altura aos 15 dias, pois não diferiram estatisticamente entre si apenas em relação a testemunha 

T0. Porém, observa-se que para o diâmetro do coleto, os tratamentos com substratos 

carbonizados apresentaram melhores resultados, como T5 (0,61mm), T7 (0,62 mm) e T8 (0,61 

mm), quando comparados com os não carbonizados, considerando as mesmas proporções de 

solo e substrato.   

Com relação ao diâmetro do colo, Araújo et al. (2020), citam que a boa formação desse 

parâmetro reflete diretamente no vigor das mudas, pois o tamanho do diâmetro do coleto está 

ligado a capacidade de transporte de fotoassimilidados da planta. Com base nisso, as mudas 

produzidas pelos tratamentos T0 (0,74 mm), T3 (0,64 mm) e T7 (0,62 mm) foram as que 

apresentaram maior diâmetro e isso pode ter ocorrido devido ao efeito do solo no substrato uma 

vez que nesses tratamentos a proporção de solo na mistura é elevada, sendo 100% e 75% 

respectivamente.  

Com relação ao número de folhas, os tratamentos que apresentaram as maiores médias 

foram os tratamentos T0 (14,19), T2 (8,93) e T5 (8,76). A área foliar é importante, pois tem 

ligação direta com a quantidade de energia luminosa interceptada, e posterior conversão desta 

em energia química no processo fotossintético, além de ser indicador de crescimento e 

produtividade (Abreu et al., 2015; Liu et al., 2017). 

Resultados diferentes foram obtidos por Leão e Paiva (2021), em estudo semelhante 

com medição aos 80 dias após a germinação, com 5 espécies nativas da Amazônia utilizando 

resíduo orgânico de açaí como substrato, onde as maiores proporções (100%, 75%, 50%) 

propiciaram os melhores resultados em relação ao número de folhas, altura da parte aérea e 

diâmetro do coleto para 3 espécies (mulateiro, timbaúba e paricá) muitas vezes superando a 

testemunha (terra de subsolo). 

Tanto os tratamentos com substratos não carbonizados como os carbonizados, não 

apresentaram bons resultados para os parâmetros morfológicos quando comparados com a 

testemunha apenas com solo local. Ainda há de se salientar, que mesmo apresentando baixa 

eficiência, os substratos apresentaram resultados semelhantes a testemunha (T0) em parâmetros 

como altura e diâmetro aos 15 e 30 dias respectivamente. Dessa forma, sugere-se que novas 

pesquisas busquem novos subprodutos ou processos que auxiliem na melhoria das propriedades 

químicas desses substratos, como a elevação do pH, para que ocorra a diminuição da acidez e 

consequentemente um melhore desenvolvimento das mudas. 

 

CONCLUSÕES 

Os resíduos de açaí (Euterpe oleracea Mart) carbonizados e não carbonizados utilizados 

como substratos, não apresentaram bons desempenhos para os parâmetros morfológicos 

avaliados em mudas de Myracrodruon urundeuva Allemão e foram ineficientes em relação a 

testemunha composta apenas de solo local, porém ambos os substratos apresentaram resultados 



 

 

 

semelhantes a testemunha, para altura e diâmetro do colo aos 15 e 30 dias de medição 

respectivamente. 

Os resíduos de açaí, tanto carbonizados como não carbonizados para serem utilizados 

como substrato para produção de mudas em viveiros devem passar por correções químicas ou 

processos que diminuam sua acidez. 
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