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INTRODUÇÃO 

 

O Neem ou Nim (Azadirachta indica) é uma árvore pertencente à Família 

Meliaceae (mesma família do Mogno e do Cinamomo), é originário do subcontinente 

Asiático, tendo como centro de Origem a Índia e o Myanmar. Desde tempos 

imemoriais o neem é usado com as mais diversas finalidades, desde seu uso 

medicinal, cosmético e também na agricultura. 

Na agricultura o Neem é utilizado de duas formas:  para o controle de pragas 

e como fonte de nutrientes para as plantas. 

Como fonte de nutrientes, a torta de neem é o resíduo da prensagem à frio das 

amêndoas de sementes de neem indiano, que após seco, é moído e embalado. 

Mesmo sendo um resíduo, a torta apresenta ainda ótimos teores dos princípios 

ativos presentes no óleo, além de ter em sua composição bons teores de nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e outros nutrientes, sendo considerado um 

importante fertilizante orgânico.  

Para a produção de mudas, a torta de neem deve ser utilizada entre 1% e 4% da 

composição final do substrato (p/p). Seu uso apresenta inúmeras vantagens, tais 

como um maior desenvolvimento do sistema radicular, uma maior proteção contra 

fungos do solo e insetos subterrâneos, além de estimular um maior desenvolvimento 

da parte aérea, resultando em mudas mais saudáveis e resistentes.   

A torta de neem têm se mostrado uma alternativa importante e de baixo custo 

para ser utilizado tanto na produção de mudas de hortaliças quanto de espécies 

florestais, proporcionando um melhor desenvolvimento do sistema radicular e da 

parte aérea das plantas, acelerando o seu processo de desenvolvimento e 

promovendo um melhor aspecto fitossanitário. 

 

 

 



 
1. EXPERIMENTO ADAMI 

 

Este experimento foi implantado em 27/02/2017, com a finalidade de observar 

os diferentes níveis de adição de Torta de Neem no substrato na produção de 

mudas de Pinnus taeda. O experimento foi conduzido no viveiro da ADAMI em 

Caçador/SC sob a responsabilidade de Diedra Escobar engenheira agrônoma 

responsável pela empresa Dalneem Brasil e por Everton Bendlin Collet responsável 

pela empresa ADAMI. 

   
Figura 1. Sacos contendo substrato adicionados com torta de neem. 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

 Verificar a os efeitos da torta de neem na produção de mudas de Pinnus sp. 

 

1.2.1. Objetivos específicos 

 

 Verificar a eficiência da torta de Neem no enraizamento e desenvolvimento da 

parte aérea 



 
 Verificar qual a dosagem da torta de neem tem uma melhor resposta das mudas 

plantas nos quesitos de desenvolvimento da parte aérea e desenvolvimento 

radicular 

 

1.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi constituído de 4 tratamentos e 1 testemunha. Cada 

tratamento junto com a testemunha recebeu 5 repetições com 5 mudas cada, 

totalizando 25 mudas por tratamento e 150 no total do experimento. 

Em cada tubete foi adicionado a quantidade proporcional de torta de acordo 

com o tratamento. Após um dia do tratamento, foi realizado a semeadura nos 

tubetes. O substrato utilizado seguiu o padrão habitual da empresa, obtendo 

variações de componentes como casca de Pinus triturada, fibra de coco e 

fertilizante.  

Tratamentos: 

 Substrato adicionado de 1% do total de peso de torta de neem  

 Substrato adicionado de 3% do total de peso de torta de neem 

Substrato adicionado de 4% do total de peso de torta de neem  

 Substrato adicionado de 2% do total de peso de torta de neem  

 Substrato sem adição de torta de neem  

 

1.4. AVALIAÇÕES 

 

Os parâmetros analisados foram:  

 Aspectos físicos das mudas (altura)  

 Análise de massa seca de raiz 

 

 



 
1.5. RESULTADOS 

 

No dia 15 de março de 2017 foi realizado a primeira avaliação do 

experimento.  

Na ocasião não foram observadas diferenças entre os tratamentos, pois as 

mudas estavam muito novas e algumas ainda germinando. A taxa de germinação 

não foi avaliada neste experimento, pois ela depende principalmente da reserva 

energética presente na semente. 

  

 

No dia 11 de Julho foi realizado a segunda avaliação do experimento. Na 

ocasião foram observadas visualmente as características físicas nos tratamentos. 

 A emissão de raízes primárias no tratamento com 4% de torta de neem 

adicionado no substrato foi superior aos demais tratamentos e também com relação 

a testemunha. A altura das mudas no tratamento com 4% de torta de neem 

adicionado no substrato foi superior aos demais tratamentos e também com relação 

a testemunha. 

 

Figura 2. Experimento instalado no viveiro da ADAMI em Caçador/SC. 



 

  

 

 No dia 21 de setembro foi realizada a última avaliação visual das mudas do 

experimento e coleta de amostras para análise de massa seca de raiz. 

  

 

Figura 3. a) Diferença entre as raízes com adição de 4% de torta de neem (direta) e muda 
sem adição de torta de neem (esquerda). b) Diferença de tamanho de mudas com adição de 
torta de neem (esquerda) e sem adição de torta de neem (direita). 

Figura 4. a) Diferença entre as raízes com adição de 4% de torta de neem (direta) e muda sem 
adição de torta de neem (esquerda). b) Diferença de tamanho de mudas com adição de torta 
de neem (esquerda) e sem adição de torta de neem (direita). 



 
A emissão de raízes primárias no tratamento com 4% de torta de neem 

adicionado no substrato foi superior aos demais tratamentos e também com relação 

a testemunha. A altura das mudas no tratamento com 4% de torta de neem 

adicionado no substrato foi superior aos demais tratamentos e também com relação 

a testemunha.  

 

1.5.1. Análise de Massa Seca de Raiz 

 

Foi realizado uma coleta de 10 mudas em cada tratamento e quantificado a 

massa seca de raiz presente nesses tratamentos. 

A análise foi realizada pelo laboratório da EPAGRI, segue abaixo: 

Tabela 1.  Resultado das análises de massa seca das amostras contendo raiz de mudas de Pinus 
taeda. 

ANÁLISE DE MASSA SECA

Data:

Unidade:

Responsável: 

Material: 

Identificação AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 AM07 AM08 AM09 AM10

Testemunha 2,88 2,71 2,73 2,68 2,80 2,54 2,42 2,55 2,48 2,31

Tratamento 1 3,01 3,29 3,13 2,98 3,19 3,28 3,27 3,10 2,92 2,87

Tratamento 2 3,17 3,11 3,19 3,14 3,10 3,10 3,07 3,12 3,12 3,02

Tratamento3 3,31 3,21 3,33 3,29 3,84 3,29 3,11 3,35 3,32 3,09

Tratamento 4 4,12 4,09 4,07 4,10 4,19 4,21 4,02 4,74 4,13 4,04

 Massa seca (%)

22/09/2017

EPAGRI ITAJAÍ

Diedra Escobar

SACOS DE PAPEL CONTENDO RAIZ DE PINUS LIMPA

 

 Para a certificação da diferença nos tratamentos, os resultados foram 

submetidos a análise de variância com variação de 0,5%. Conforme a tabela abaixo,  

houveram diferenças entre os tratamentos. 

Tabela 2. Resultado ANOVA. 

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Teste 10 26,1 2,61 0,0322

Tratamento 1 10 31,04 3,104 0,023782

Tratamento 2 10 31,14 3,114 0,002316

Tratamento3 10 33,14 3,314 0,042449

Tratamento 4 10 41,71 4,171 0,043521

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 13,00955 4 3,252388 112,7205 0,000000000000000000000076359 2,578739

Dentro dos grupos 1,29841 45 0,028854

Total 14,30796 49  



 
Conforme o gráfico abaixo, as médias de massa seca obtida no tratamento 

com 4% de adição de torta de neem foram 37% superiores a testemunha. 

 

 

1.5.2. Análise de altura das mudas 

 

Foi realizado uma medição da altura das 10 mudas em cada tratamento, os 

resultados seguem na tabela abaixo: 

Tabela 3. Resultados da medição da altura das mudas de Pinus taeda. 

ANÁLISE DE ALTURA DA MUDA

Data:

Responsável: 

Material: 

Identificação AM01 AM02 AM03 AM04 AM05 AM06 AM07 AM08 AM09 AM10

Testemunha 22,30 23,00 23,40 22,50 23,40 21,10 22,30 22,20 22,00 18,00

Tratamento 1 22,00 23,30 23,20 23,00 23,60 22,00 22,20 23,00 22,10 20,40

Tratamento 2 23,20 23,00 24,10 23,80 22,90 23,10 22,70 23,40 22,00 21,00

Tratamento3 23,40 24,00 24,50 25,10 24,10 23,00 24,60 23,80 23,00 22,90

Tratamento 4 25,00 25,20 25,70 25,80 26,00 26,00 25,90 25,00 25,80 25,20

Altura das mudas (cm)

22/09/2017

Diedra Escobar

TUBETES COM MUDAS DE PINUS

 

Para a certificação da diferença nos tratamentos, os resultados foram 

submetidos a análise de variância com variação de 0,5%. Conforme a tabela abaixo, 

houveram diferenças entre os tratamentos. 

Figura 5. Análise de massa seca de raiz. 



 
Tabela 4. Resultado ANOVA. 

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

Testemunha 10 220,2 22,02 2,466222

Tratamento 1 10 224,8 22,48 0,888444

Tratamento 2 10 229,2 22,92 0,788444

Tratamento3 10 238,4 23,84 0,576

Tratamento 4 10 255,6 25,56 0,169333

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 78,3392 4 19,5848 20,03173 0,00000000156546 2,578739

Dentro dos grupos 43,996 45 0,977689

Total 122,3352 49  

Conforme o gráfico abaixo, as médias de altura obtidas no tratamento com 

4% de adição de torta de neem foram 13% superiores a testemunha. 

 

Figura 6. Altura das mudas de Pinus taeda. 

 

1.6. Viabilidade 

 

O tratamento com adição de 4% de torta de neem no substrato foi superior 

nos parâmetros analisados: massa seca e altura das mudas.  

Considerando a quantidade de 25g de substrato utilizada por tubete, com 4% 

de torta de neem, o peso em gramas de torta de neem seria de 1g de torta de neem 

por tubete.  



 
O valor atual de mercado praticado para revenda da torta de neem é de 

R$14,00/kg, obtemos assim, um custo de R$0,014/muda ou 1,4 centavos/muda.  

Conclusão 

 

A torta de neem proporcionou ganhos relacionados a emissão de raízes e 

crescimento da parte aérea da muda em todos os tratamentos com adição de torta 

de neem na produção de Pinus taeda. 

O tratamento com maior crescimento radicular e da parte aérea da muda foi o 

tratamento com adição de 4% de torta de neem no substrato. 

 Este crescimento acelerado, em combinação com o maior desenvolvimento 

do sistema radicular, proporciona uma antecipação do plantio a campo. As mudas 

atingem o tamanho adequado para ir a campo antes do período das mudas sem a 

adição de torta de neem.  

Durante o experimento foi observado também maior produção de Micorrizas, 

fungos ficadores de nitrogênio e também maior rigidez no torrão, podendo auxiliar na 

diminuição de perdas durante o processo de plantio. 

A quantidade a ser adicionada de torta de neem representa uma pequena 

parcela dos custos na produção de mudas, considerando assim, uma ferramenta 

viável na produção de mudas de Pinus taeda. 

 


