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1. RESUMO 

 

A formação de mudas é uma das fases mais importantes na cadeia produtiva 

de hortaliças de qualidade, que por sua vez influencia significativamente no 

desempenho final da planta. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 

adição de cinza de madeira e esterco ovino ao substrato fibra de coco no 

desenvolvimento de mudas de couve-flor. O experimento foi conduzido em 

condições de ambiente protegido, na Universidade de Marília, no período de 

setembro a outubro de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram: T1 

– Fibra de Coco (100%); T2 – Fibra de Coco (75%) + Esterco Ovino (25%); T3 – 

Fibra de Coco (75%) + Cinzas (25%) e T4 – Fibra de Coco (50%) + esterco Ovino 

(25%) + Cinzas (25%). Foram avaliadas as características: altura de planta e massa 

fresca e seca da parte aérea planta-1. A fibra de coco como substrato único não 

contribuiu favoravelmente no desenvolvimento das mudas, porém quando em 

mistura com o esterco bovino proporcionou mudas de alta qualidade. A cinza de 

madeira só contribuiu no desenvolvimento das mudas quando em mistura com os 

outros dois substratos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A couve-flor, Brassica oleracea var. botrytis, pode ser produzida durante o 

ano inteiro, em praticamente todo o Brasil, graças aos programas de melhoramento 

genético, que produziram cultivares e híbridos adaptados à alta temperatura. A 

couve-flor é uma hortaliça com características nutracêuticas e contém elevados 

teores de vitamina A, beta-caroteno, cálcio, fósforo, proteínas e vitamina C. 

A couve-flor está entre as brassicas mais comercializadas no Estado de São 

Paulo, sendo uma cultura rentável para os produtores principalmente no período da 

entressafra. Em 2012, no Estado de São Paulo foram produzidas cerca de 53 

milhões de inflorescências (“cabeças”) em uma área de pouco mais de 2 mil 

hectares (IEA, 2013). 

O sucesso do seu cultivo inicia pela produção de mudas de qualidade (MAY 

et al., 2007), a qual pode ser influenciada pelos substratos.  Mudas vigorosas 

contribuem para dar resistência contra os danos mecânicos no momento do 



transplante, boa capacidade de adaptação ao novo ambiente e, portanto, redução no 

ciclo de produção, além de maior resistência a doenças (TRANI et al., 2004). E de 

acordo com Setubal e Neto (2000), o substrato deve apresentar características 

físicas, químicas e biológicas apropriadas para que possa permitir pleno crescimento 

das raízes e da parte aérea. Mudas mal formadas debilitam e comprometem todo o 

desenvolvimento da cultura, aumentando seu ciclo e levando a perdas na produção 

(GUIMARÃES et al., 2002). 

 O grande desenvolvimento da produção de mudas de hortaliças tem se 

fundamentado na utilização das melhores fontes e combinações de substratos para 

se ter uma melhor germinação e emergência das plântulas. Na condição do uso de 

resíduos orgânicos na composição de substrato, este deve atender certos critérios, 

pois, embora seja uma fonte alimentar pode ter efeitos danosos em decorrência de 

uma formulação excessivamente orgânica resultando na mobilização do nitrogênio 

pelos microrganismos (GIORGETTE, 1991). 

 O uso agronômico das cinzas pode proporcionar a obtenção de mudas de 

qualidade e, ainda, resolver problemas da indústria quanto à alocação deste resíduo 

(PRADO et al., 2003; PIVA, 2011). As cinzas de madeiras podem ser utilizadas 

como adubos orgânicos, principalmente com fonte de Nitrogênio, Potássio, Fósforo, 

Cálcio e Magnésio (SEVERINO et al., 2006; PIVA, 2011). 

 Silva et al. (2010) avaliaram diversos substratos na produção mudas de 

pepino orgânicas, constataram que quando adicionaram cinzas de madeira ao 

substrato favoreceu o desenvolvimento vegetativo das mudas. Resultados 

satisfatórios utilizando cinza no substrato para produção de mudas também foram 

encontrados por Darolt et al. (1993) e Silva et al. (2009), quando avaliaram o 

desenvolvimento de mudas de alface. Porém, não se tem relatos da utilização deste 

adubo orgânico na produção de mudas de couve-flor. 

 

3. OBJETIVO 

 

Avaliar o efeito da adição de cinza de madeira e esterco ovino ao substrato 

fibra de coco no desenvolvimento de mudas de couve-flor. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 



O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação da Fazenda 

Experimental da Universidade de Marília - SP, com altitude de 610 m, latitude 22o 12' 

50'' S e longitude 49o 56' 45'' W, no período de 10 de março a 10 de abril de 2015. A 

estufa utilizada foi do tipo túnel alto com 4,0m de pé direito, cobertura plástica de 

150 micras de espessura e laterais protegidas com telas de polipropileno preto com 

50% de sombreamento. Foi utilizada a cultivar de couve-flor “Piracicaba de Verão” e, 

os seguintes materiais e misturas: fibra de coco (FC), esterco ovino (EOV) e cinza de 

madeira (CIN). Os substratos resultaram da combinação de proporções volumétricas 

desses materiais. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 

quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram: T1 – Fibra de Coco (100%); T2 – 

Fibra de Coco (75%) + Esterco Ovino (25%); T3 – Fibra de Coco (75%) + Cinzas 

(25%) e T4 – Fibra de Coco (50%) + esterco Ovino (25%) + Cinzas (25%).  

Após a germinação as plantas foram manualmente irrigadas com solução 

nutritiva recomendada por Basso & Bernardes (1993), duas vezes ao dia, através de 

regadores.  

Trinta dias após a semeadura foram avaliadas as características: altura de 

planta (AP), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea 

(MSPA). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, através do 

programa computacional SISVAR, utilizando-se o teste de Scott-Knott (1974) a 5% 

de probabilidade para comparação das médias. 

 

5. RESULTADOS 

 

A análise de variância indicou diferenças significativas entre substratos para 

as características avaliadas. Para a altura de plantas os tratamentos: testemunha 

(FC 100% e FC 75% + CIN25%) apresentaram valore menores alturas de plantas 

aos outros dois tratamentos, sendo que a mistura de FC75% + EOV25% se 

destacou (Tabela 1).  

Para as características MFPA e MSPA o tratamento FC75% + EOV25% 

também se destacou, porém não diferiu de FC55% + EOV25% + CIN25%. Estes 

resultados indicam que o esterco ovino adicionado ao substrato fibra de coco 

influenciou positivamente no desenvolvimento de mudas de couve-flor e que as 



cinzas de madeira só mostrou efeito positivo quando em mistura com o substrato 

mais o esterco ovino. Em função do elevado teor cinzas (25%) quando em mistura 

com apenas o substrato comercial pode ter causado problemas ao sistema radicular 

das plantas, devido ao teor de sódio nas cinzas o que foi constatado por Gentil et al. 

(2015) quando testaram cinza de olaria em substrato para mudas de alface. 

 

Tabela 1: Valores médios obtidos da altura de planta (AP), massa fresca da parte aérea 

planta-1 (MFPA) e massa seca da parte aérea planta-1 (MSPA) de mudas de couve-flor em 

diferentes substratos. UNIMAR, Marília, 2015. 

Substratos AP (cm) 
 

MFPA (g) 
 

MSPA (g) 
 

FC (100%) 

FC (75%) + EOV (25%) 

FC (75%) + CIN (25%) 

FC (50%) + EOV (25%) + CIN (25%) 

8,95 c 

11,60 a 

8,00 c 

10,40 b 

1,08 b 

1,40 a 

0,84 b 

1,49 a 

0,1250 b 

0,1525 a 

0,0900 b 

0,1925 a 

CV (%)  7,00                     15,61                                        20,81 

 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com Gomes (1968) o uso indiscriminado de cinza pode causar 

problemas, principalmente com a aplicação de doses excessivas. Levando em conta 

a importância do equilíbrio catiônico para as plantas. O desbalanceamento 

provocado por doses inadequadas de cinza pode vir a ser prejudicial às culturas 

(RAPOSO, 1963). Segundo Ignatieff & Page (1959), doses elevadas de cinza podem 

prejudicar as raízes das plantas, causando-lhes até morte, cm razão da alta 

alcalinidade. 

  Souza et al. (2014) avaliando a emergência e desenvolvimento de mudas de 

cucurbitáceas em substratos à base de esterco ovino concluíram que o uso do 

esterco ovino na composição de substratos orgânicos constitui-se em uma 

alternativa viável para a produção de mudas de abóbora, melancia e melão. 

Segundo Lima et al. (2016) a avaliação de esterco de ovinos na composição 

de substratos tem sido uma tendência geral, devido ao fornecimento de nutrientes 

desse material e ao condicionamento físico que proporciona ao meio. Resultado 

semelhante foi obtido por Souza et al. (2013), quando constataram que o uso do 

esterco ovino na composição de substratos alternativos à utilização de produtos 



comerciais se constitui em uma alternativa viável para a produção de mudas de 

alface. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esterco ovino demonstrou ser uma ótima opção quando em mistura com a 

fibra de coco na produção de mudas de couve-flor. 

A cinza de madeira na quantidade utilizada só foi benéfica na produção de 

mudas quando misturada aos dois outros substratos. 
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