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RESUMO - A cinza vegetal tem potencial para uso na agricultura como fonte de 

nutrientes para as plantas e melhoria das condições químicas e físicas do solo. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes dosagens de cinza vegetal 

no crescimento e determinar a dose de cinza vegetal que mais favoreça o 

desempenho das mudas de cebolinha. Os experimentos foram realizados no Setor de 

Olericultura da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), no município de Manaus/AM. No experimento adotou-se o 

delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos consistiram em T0 (terriço + 0% de cinza) como testemunha, T1 (terriço + 

10% de cinza), T2 (terriço + 20% de cinza), T3 (terriço + 30% de cinza), T4 (terriço + 

40% cinza), T5 (terriço + 50% de cinza) e T6 (Substrato Comercial Vivatto®). As 

sementes de cebolinha da cultivar Hossonegui foram semeadas em bandejas de 

poliestireno expandido. Aos 45 dias da semeadura, foram avaliados a altura da planta, 

o número de folhas, o diâmetro do colo, a massa seca da parte aérea e a massa seca 

da raiz. Os dados foram submetidos à análise de variância através do programa 

estatístico ASSISTAT, e as médias comparadas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% 

de probabilidade. Os resultados mostraram que o substrato comercial Vivatto® foi 

superior aos demais tratamentos, demonstrado pelo melhor desempenho das mudas 

em todas as variáveis avaliadas. As doses de cinza correspondentes a 30%, 40% e 

50% foram prejudiciais à germinação de cebolinha. A cinza vegetal não foi favorável 

ao crescimento das mudas da espécie. 

 

Palavras-chave: Olericultura orgânica; hortaliças orgânicas; resíduos orgânicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cebolinha (Allium fistulosum L.) é uma hortaliça muito utilizada para 

acrescentar ou realçar o sabor dos alimentos, sendo o tempero essencial a inúmeros 

pratos (PIMENTEL, 1985). É utilizada para dar sabor e aroma em sopas, carnes, 

peixes e assados em geral. Pode ser congelada para aproveitamento posterior. 

Geralmente, é comercializada em maços juntamente com salsa ou coentro, 

popularmente denominado cheiro-verde (CATÁLOGO, 2011). 

No Amazonas, conforme dados do IDAM (2012), os municípios do Careiro da 

Várzea, Iranduba, Codajás, Coari e Manaquiri se destacaram na produção dessa 

hortaliça. Em Manaus, é uma das olerícolas mais cultivadas por produtores de 

unidades produtivas localizadas em área periurbana da capital amazonense (GENTIL 

et al., 2012). 

A planta apresenta folhas cilíndricas e fistulosas, com 30 a 50 cm de altura e 

coloração verde-escura. Produz pequeno bulbo cônico, envolvido por uma película 

rósea, com perfilhamento e formação de touceira (FILGUEIRA, 2008). Pode ser 

propagada por divisão das touceiras, adotando o espaçamento de 20 a 25 cm entre as 

plantas. As mudas também podem ser obtidas a partir de sementes (CAMARGO, 

1984). 

A prática de adubações, além de se constituir num fator indispensável para o 

desenvolvimento das mudas, acelera consideravelmente o crescimento das mesmas, 

reduzindo os custos de produção. A eficiência das adubações, principalmente 

daquelas realizadas em cobertura, depende basicamente das doses e fontes dos 

adubos utilizados, da capacidade de troca catiônica e das características físicas do 

substrato (MENDONÇA et al., 2007). 

No entanto, os fertilizantes sintéticos usados na agricultura geram altos custos 

energéticos e econômicos. Uma parte desses produtos é derivada de petróleo e, 

infelizmente, não é renovável, sendo que seu preço vem aumentando ao longo dos 

anos com sua escassez e dificuldades na exploração. Fontes alternativas de 

nutrientes, portanto, podem se tornar importantes para reduzir custos, aumentar a 

sustentabilidade da agricultura e conservar os recursos naturais. E é evidente que as 

cinzas vegetais e o esterco bovino podem ser usados como alternativa na adubação, 

principalmente pela fácil aquisição, baixo custo e contribuição ao meio ambiente pelo 

aproveitamento de resíduos agroindustriais (PIVA, 2011). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

- Avaliar os efeitos da cinza vegetal no crescimento de mudas de cebolinha 

(Allium fistulosum), em Manaus, AM. 

Objetivos específicos: 

 - Analisar diferentes dosagens de cinza vegetal no crescimento de mudas de 

cebolinha; 

- Determinar a dosagem de cinza vegetal que mais favoreça o desempenho 

das mudas de cebolinha. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Muitas indústrias utilizam plantas como biomassa, entre elas as indústrias de 

cerâmica, celulose e papel. Um dos compostos formados, após utilização da madeira, 

é a cinza, que muitas vezes é depositada em aterros, diminuindo assim a vida útil dos 

mesmos (PRADO et al., 2002). 

O uso agronômico da cinza pode favorecer a obtenção de mudas com 

qualidade e, ainda, resolver problemas da indústria com a alocação deste resíduo, 

imprimindo sustentabilidade nos sistemas de produção, com interação 

agricultura/indústria, com vistas a reciclagem, que aliás é o próximo desafio da 

civilização moderna (PRADO et al., 2002). 

A cinza é o material proveniente da queima da biomassa vegetal nas caldeiras 

da indústria de celulose, podendo ser utilizada isoladamente ou em mistura com os 

resíduos celulósicos. Incrementos na produtividade de cultivos, bem como efeitos 

benéficos no solo, corroboram a possibilidade de utilização da cinza em substituição 

aos adubos minerais ou como suplementação da adubação mineral e orgânica 

(BELLOTE et al., 1998). Bellote et al. (1998) observou um incremento na produtividade 

com a aplicação conjunta de adubos minerais e de resíduos, na ordem de 

aproximadamente 65% em espécies florestais. 

A aplicação de cinza de biomassa florestal pode favorecer o crescimento das 

plantas e aumentar a produtividade das culturas, principalmente em sistemas onde a 

disponibilidade de nutrientes é limitante. Entretanto, as propriedades da cinza 

dependem de vários fatores, estando entre eles o tipo de planta, a parte da planta que 

foi queimada (folha, madeira, raiz), tipo de resíduo que foi queimado, proveniente de 

celulose ou ainda de restos de madeira (DEMEYER et al., 2001). 

De acordo com Demeyer et al. (2001), mais de 80% da cinza vegetal é 

composta por partículas com menos de 1 mm, o restante sendo madeira não 

incinerada. Comparada com as classes de granulometria impostas pela USDA/FAO, a 

cinza vegetal contem todos os tamanhos de partículas compreendidos entre areia até 

argila. Se tratando de densidade, a variação existente entre cinza de madeira é de 

0,27g/cm³ e de cinza originária de queima de celulose 0,51 g/cm³. A maior densidade 

do último é provavelmente devido a adição de argilas e sais à polpa durante a 

produção de papel (DEMEYER et al., 2001). 

Análises de cinza de madeira mostraram a complexidade e a heterogeneidade 

natural deste material. As micrografias obtidas a partir de escaneamento em 

microscópio eletrônico mostraram que a cinza de madeira contém grandes partículas 

porosas de carbono e várias partículas inorgânicas de forma irregular. Algumas 

partículas contêm folhetos os quais dilatam depois de serem molhados e que 
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produzem uma estrutura sólida cristalina e rígida composta de rosetas, que não se 

encolhem depois de seca (DEMEYER et al., 2001). 

A cinza de madeira tem como características principais altos teores de matéria 

orgânica, fósforo, cálcio e uma relação C/N de 30/1. O efeito dos resíduos no solo é 

mais pronunciado nos primeiros 10 cm de profundidade. Alterações são observadas 

principalmente na acidez e nas bases trocáveis, K, Ca da solução do solo, com 

consequência direta na saturação de bases do solo (V%) (BELLOTE et al., 1998). 

Segundo Silva (2013), geralmente a cinza de biomassa possui altos teores de Ca e K, 

comparado aos demais elementos (SILVA et al, 2013). 

Os aumentos nos conteúdos de P, K, Ca, e Mg no solo, observados nos 

tratamentos com maiores quantidades de cinza de caldeira, podem ser atribuídos ao 

aumento dos teores de matéria orgânica e alterações positivas na microbiologia do 

solo, fatores que afetam diretamente a ciclagem de nutrientes e, consequentemente, a 

disponibilidade dos nutrientes às plantas. Portanto em plantios florestais, possibilita 

ganhos expressivos em volume de madeira, aumentando a produtividade, devido à 

melhoria nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (BELLOTE et al., 

1998). 

A aplicação dos resíduos orgânicos, oriundos da fabricação de celulose e 

papel, tem os seguintes efeitos benéficos no solo: a) elevação do pH com 

consequente aumento na disponibilidade de determinados nutrientes, notadamente 

fósforo e micronutrientes; b) aumento da capacidade de troca de cátions dos solos; c) 

incorporação de nutrientes minerais necessários às plantas; d) melhoria das 

propriedades físicas como a granulometria, a capacidade de retenção de água e a 

densidade do solo. Além disso, a aplicação de resíduos da celulose e cinza de 

caldeiras aumenta a atividade biológica do solo acelerando a decomposição da 

serapilheira e a ciclagem de nutrientes (BELLOTE et al., 1998). 

A aplicação de cinza de madeira, em plantios agrícolas, é uma das formas de 

reposição dos nutrientes exportados do solo pelas colheitas. A utilização de cinza de 

madeira reduz a necessidade do uso de fertilizantes químicos, contribuindo para a 

redução da acidificação do solo e aumento do suprimento de cálcio (ZIMMERMANN & 

FREY, 2002). 

Além disso, a aplicação de cinza é capaz de influenciar os processos 

microbianos do solo diretamente ou indiretamente, pela indução no aumento do pH do 

solo e mudanças na composição elementar do ambiente do mesmo. (ZIMMERMANN 

& FREY, 2002). 

Em pesquisa, realizada por Zhang et al. (2002) em casa de vegetação e em 

condições de campo, foi demonstrado que a reciclagem dos nutrientes contidos na 



9 
 

cinza de madeira, através da exploração agrícola, apresenta grande praticidade. 

Contudo, é necessário conhecer a composição química deste resíduo e a dose 

adequada para cada espécie, evitando-se deficiências ou toxicidade devido ao 

excesso de alguns nutrientes como Ca e Mg, que competem significativamente com 

outros cátions, especialmente K, pelos sítios ativos de absorção na membrana celular 

das raízes (MARSCHNER, 1995). 

Além das alterações nos atributos químicos, o uso de resíduos pode alterar os 

atributos físicos do solo. A aplicação da cinza de biomassa pode influenciar a aeração, 

a capacidade de retenção da água e a salinidade dos solos (DEMEYER et al., 2001). 

Em solos destinados à produção florestal, a utilização de cinza de biomassa, 

em substituição aos adubos minerais ou como suplementação da adubação mineral e 

orgânica pode ser considerada uma alternativa viável. Todavia, faz se necessário 

definir corretamente quantidades a serem aplicadas para cada classe de solo e 

espécie cultivada. Apesar da adição de cinza de biomassa florestal não ter melhorado 

a produção inicial de massa seca de eucalipto, a sua adição não prejudicou o 

crescimento das plantas. Ou seja, a cinza e biomassa florestal pode ser aplicada ao 

solo, ao invés de ser destinada em aterros sanitários, especialmente em solo com 

baixos teores de potássio. Pois, baseado nos resultados obtidos a cinza de biomassa 

pode ser utilizada na adubação do solo devido a sua boa capacidade de suprimento 

de potássio (SILVA et al. 2013). 

Segundo Silva (2013), a aplicação de cinza não é eficiente na correção de pH e 

neutralização do alumínio trocável. Mas, aplicação de cinza resultou em redução da 

acidez do solo, com aumento na concentração de Ca e Mg, no valor de saturação por 

bases e na concentração dos micronutrientes B, Cu e Mn do solo. Na ausência de 

calcário, a aplicação de cinza foi suficiente para garantir adequada nutrição das 

plantas de goiabeira, trazendo resultados benéficos para a fertilidade do solo, e na 

nutrição das plantas no período considerado (PRADO et al. 2002). E o crescimento 

inicial de plantas de eucalipto em solo adubado, não foi alterado pela aplicação de 

cinza (SILVA, 2013). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Setor de Olericultura da Faculdade de Ciências 

Agrárias (FCA) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus/AM, 

conduzidos em casa de vegetação coberta com agrofilme de 150 micras, no período 

de agosto de 2013 a de julho de 2014. 

A cinza vegetal utilizada no experimento foi originária da queima de resíduos 

vegetais (pallets de pinho e eucalipto) do Distrito Industrial de Manaus, sendo 

fornecida pela empresa Cerâmica Montemar, situada no km 36 da Rodovia Manoel 

Urbano no município de Iranduba/AM. 

O experimento foi constituído de sete tratamentos: T0 (terriço + 0% de cinza), 

T1 (terriço + 10% de cinza), T2 (terriço + 20% de cinza), T3 (terriço + 30% de cinza), 

T4 (terriço + 40% cinza), T5 (terriço + 50% de cinza) e T6 (substrato comercial 

Vivatto®), com quatro repetições. Cada tratamento teve o mesmo volume de terriço, 

aos quais foram adicionados cinza na respectiva proporção em volume. 

A cinza e terriço foram peneirados em malha de 3 mm para se obter um 

material mais uniforme. Em seguida, foram retiradas amostras destes materiais para a 

realização de análises químicas no Laboratório de Solos e de Plantas da Embrapa 

Amazônia Ocidental. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com sete tratamentos 

e quatro repetições. Para cada parcela foi utilizada metade de uma bandeja, sendo 

consideradas 20 plantas como parcela útil. 

Foram utilizadas bandejas com 128 células e sementes de cebolinha cv. 

Hossonegui, dispostas no centro de cada célula, previamente preenchidas pelos 

substratos. Apenas uma semente foi colocada em cada célula e a profundidade de 

semeadura foi o suficiente para cobri-la. A irrigação foi realizada diariamente. 

As seguintes variáveis foram analisadas, após 45 dias da semeadura: i) altura 

da planta em centímetros, determinada a partir da base do caule até o ápice das 

folhas, mensurada com régua milimetrada; ii) número de folhas por planta; iii) diâmetro 

do colo, em milímetros, medido com paquímetro digital; iv) massa seca da parte aérea, 

em miligramas; e v) massa seca da raiz, em miligramas. 

Na determinação da massa seca, após a lavagem para eliminação de resíduos 

dos substratos, a parte aérea e as raízes foram acondicionadas separadamente em 

sacos de papel e mantidos em estufa a 65ºC, por 24 horas. A massa seca média por 

planta foi obtida dividindo-se a massa total pelo número de plantas avaliadas na 

parcela. O mesmo procedimento foi feito para massa seca das raízes. 

Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância – ANOVA e as 

médias dos tratamentos significativos comparados pelo teste de Tukey a 5% de 



11 
 

probabilidade, utilizando o software ASSISTAT Versão 7.7 beta 2014 (SILVA e 

AZEVEDO, 2009). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 1, foi constatado que houve diferenças na composição 

química entre o terriço e a cinza vegetal. 

 

Tabela 1. Análise química do terriço e da cinza vegetal. Manaus, 2014.  

Amostra pH MO K Na t T V 

 H2O g kg-1 mg dm-3 cmolc dm-3 % 

Terriço 5,41 17,47 20 7 1,94 4,64 39,50 

Cinza 11,74 3,91 5840 4320 34,98 34,98 100,00 

pH: potencial hidrogeniônico; MO: matéria orgânica; K: potássio; Na: sódio; t: CTC efetiva; T: 

CTC total; e V: saturação por bases. 

 

O terriço apresentou pH de 5,41, enquanto a cinza pH de 11,74. Conforme 

Filgueira (2008), para o cultivo de cebolinha, é preferível solos com pH entre 6,0 e 6,5. 

Sendo assim, o terriço estudado apresenta condições razoáveis para o cultivo desta 

hortaliça quanto ao nível de pH observado. Por outro lado, a cinza vegetal apresentou 

pH altamente alcalino (≥ 7,8), segundo Tomé Jr. (1997). 

Quanto à concentração de matéria orgânica e carbono, o terriço apresentou 

teor de 17,47 g kg-1 e 10,15 g kg-1, enquanto a cinza apresentou 3,91 g kg-1 de matéria 

orgânica e 2,27 g kg-1de carbono, respectivamente. De acordo com Tomé Jr. (1997), o 

terriço pode ser considerado com médio teor de matéria orgânica (15 a 25 g dm-3) e 

médio teor de carbono (9 a 14 g dm-3); já a cinza vegetal com baixo teor de matéria 

orgânica (< 15 mg dm-3) e de carbono (< 9 mg dm-3), que pode ser resultado da perda 

pela queima da madeira. 

Quanto aos níveis de potássio, verificou-se que o terriço apresentou 20 mg dm-

3 deste nutriente, sendo classificado com baixo teor (≤ 40 mg dm-3), enquanto na cinza, 

esse valor correspondeu a 5.840 mg dm-3 de potássio, apresentando uma alta 

concentração deste elemento (> 120 mg dm-3), conforme Tomé Jr. (1997). O excesso 

de potássio pode dificultar a absorção de cálcio e magnésio (FILGUEIRA, 2008). 

A alta concentração de Na foi observada na cinza vegetal, cujo valor 

corresponde a 4.320 mg dm-3. Pela saturação por sódio, o valor encontrado para o 

terriço foi de 0,388%, sendo considerado um solo não-salino (Sat. Na% < 1%) (TOMÉ 

JR., 1997). 
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Os resultados para o terriço de CTC efetiva (t) e CTC total (T) foram 1,94 e 

4,64 cmolc dm-3, respectivamente. Conforme Ribeiro et al. (1999), podem ser 

classificados em valor baixo (0,81 - 2,30) a CTC efetiva e valor médio (4,31 - 8,60) a 

CTC total. Já os valores encontrados para a cinza não diferiram entre si, apresentando 

34,98 cmolc dm-3, tanto na CTC efetiva como também na CTC total. Assim, ambos os 

resultados podem ser classificados como muito bom (> 15,00). 

Os níveis de saturação por bases (V%) para o terriço foram de 39,50% e para a 

cinza corresponderam a 100%. De acordo com Ribeiro et al. (1999), o terriço foi 

classificado com baixo teor de V% (20,1% - 40,0%), já a cinza foi considerada com 

valor muito bom de V% (> 80%). Os macronutrientes analisados obtiveram baixas 

concentrações, tanto para o terriço quanto para a cinza. 

Para os níveis de alumínio, o terriço e a cinza apresentaram baixa 

concentração deste elemento (Al< 0,5 cmolc dm-3), conforme Tomé Jr. (1997), cujos 

valores corresponderam a 0,11 cmolc dm-3 e 0,00 cmolc dm-3. Os efeitos mais drásticos 

da toxidez por alumínio se farão sentir apenas a partir desse teor, sendo o ideal é que 

seus teores no solo sejam nulos (TOMÉ JR., 1997). 

Quanto aos níveis de acidez potencial (H+Al), o terriço obteve 2,81 cmolc dm-3, 

enquanto a cinza apresentou 0,00 cmolc dm-3. Baseado em Ribeiro et al. (1999), o 

terriço foi classificado com valor médio de acidez potencial (2,51-5,00 cmolc dm-3) e a 

cinza vegetal com um valor muito baixo (≤ 1,00 cmolc dm-3). Tomé Jr. (1997), salienta 

que, geralmente, há uma tendência de ocorrer maiores teores de H+Al em solos mais 

ricos em matéria orgânica, principalmente se estes apresentarem pH muito baixo. 

Para o terriço e a cinza, as concentrações de cálcio e magnésio foram baixas. 

Tomé Jr. (1997) explica que se os teores de Ca e Mg estiverem baixos, o solo estará 

também com excesso de acidez (baixo pH) e baixa saturação por bases (V%) e, 

provavelmente, com toxidez por Al3+. Podem ocorrer casos, entretanto, em que o solo 

apresenta baixos teores de Ca e Mg, mas também baixa CTC. A saturação por bases 

pode se apresentar elevada nessas condições, dando uma falsa indicação de 

fertilidade elevada. 

Quanto aos níveis de ferro encontrados, este se diferenciou consideravelmente 

dos outros micronutrientes analisados. O ferro apresentou maior concentração para o 

terriço, cujos valores correspondem a 289 mg dm-3 e menor concentração para a 

cinza, com 3 mg dm-3. Os demais micronutrientes apresentaram baixos teores no 

terriço e na cinza vegetal. 

A análise estatística evidenciou diferença significativa entre os tratamentos 

(Tabela 2), em função das doses de cinza vegetal no substrato. Com base nesses 

resultados foi verificado que nos tratamentos 30%, 40% e 50% de cinza não houve 
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germinação das sementes de cebolinha, que pode ter sido decorrente do aumento da 

concentração de sódio (Tabela 1), apresentando valores nulos para todas as variáveis. 

No tratamento 20% de cinza, apesar das sementes terem germinado, os valores das 

variáveis foram baixos. 

O substrato comercial apresentou mudas com melhor desempenho em altura, 

com média de 15,94 cm. Os tratamentos 0% de cinza com 7,4 cm e o 10% de cinza 

com 3,9 cm já apresentaram diferença significativa. 

Quanto ao número de folhas por planta, o substrato comercial foi superior aos 

demais tratamentos obtendo como média 2 folhas, enquanto os tratamentos 0% e 10% 

de cinza não diferiram entre si, obtendo a média de 1 folha por planta. 

Houve diferença significativa entre os tratamentos para a variável diâmetro do 

colo. O substrato comercial apresentou melhor resultado com 1,71 mm. Os 

tratamentos 0% de cinza com 0,82 mm e 10% de cinza com 0,87 mm não diferiram 

entre si.  

 

Tabela 2. Valores médios de altura (AL), número de folhas (NF), diâmetro do colo 
(DC), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) de mudas de 
Allium fistulosum cv. Hossonegui, em função de doses de cinza vegetal no substrato. 
Manaus, 2014. 

Tratamentos Variáveis 

(Substratos) AL (cm) NF DC (mm) MSPA (mg) MSR (mg) 

Terriço + 0% de cinza 7,50b 1,30a 0,82b 5,25b 2.63b 

Terriço + 10% de cinza 1,95c 0,63b 0,4bc 0,50b 0,65c 

Terriço + 20% de cinza 0,00c 0,00b 0,00c 0,00b 0,00c 

Terriço + 30% de cinza 0,00c 0,00c 0,00c 0,00b 0,00c 

Terriço + 40% de cinza 0,00c 0,00c 0,00c 0,00b 0,00c 

Terriço + 50% de cinza 0,00c 0,00c 0,00c 0,00b 0,00c 

Comercial 15,94a 1,53a 1,67a 23,75a 5,66a 

CV (%) 45,93 34,00 28,72 71,44 44,04 

Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey, 

em nível de 5% de probabilidade.  
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Na massa seca da parte aérea, o substrato comercial foi superior aos demais 

tratamentos com 24,41 mg. Os tratamentos 0% e 10% de cinza não apresentaram 

diferenças significativas entre si e ficaram em torno de 4,34 mg. 

Na variável massa seca da raiz, o substrato comercial apresentou melhor 

média com 5,66 mg. Entre os tratamentos 0% e 10% de cinza não houve diferença 

significativa, obtendo médias correspondentes a 1,00 mg e 2,00 mg. 

Tomé Jr. (1997) explica que quando o Na está presente no solo em 

quantidades significativas, particularmente em proporção a outros cátions, ele pode ter 

efeitos adversos sobre a produtividade das culturas, seja diretamente, dificultando a 

absorção de água e cátions nutrientes pela planta, ou indiretamente, pelo seu efeito 

dispersante sobre as argilas, causando desestruturação do solo e prejudicando a 

infiltração de água, oxigênio e crescimento das raízes. 

Segundo Belotte et al. (1998), o aumento da concentração de sódio, observada 

em solos após a aplicação de resíduos ricos nesse elemento, demonstra a 

necessidade de monitoramento cuidadoso para evitar efeitos nocivos de quantidades 

excessivas presentes no solo. É recomendável que sejam ampliadas as pesquisas 

com esses resíduos, em especial, a manipulação, compostagem e balanceamento 

nutricional dos resíduos, bem como, os seus efeitos no solo e na água subterrânea. 

De forma geral, o substrato comercial apresentou melhor desempenho no 

crescimento de mudas de cebolinha em todas as variáveis analisadas. Deste modo, a 

cinza vegetal não mostrou resultados satisfatórios no favorecimento das mudas 

quando comparado ao substrato comercial, apesar disso, no tratamento 10% de cinza 

foi observado pequeno desenvolvimento das mudas. Nas dosagens acima de 20% foi 

constatado que o efeito da cinza no substrato não trouxe respostas positivas, 

desfavorecendo a germinação das sementes de cebolinha. Esse fato pode ter sido 

decorrente dos problemas do próprio terriço e das elevadas doses de cinza. Assim, o 

uso da cinza em baixas concentrações em outros tipos de substratos precisa ser 

estudado. 
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6. CONCLUSÃO 

A cinza vegetal não foi favorável ao crescimento das mudas de cebolinha. 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição 2013 2014 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Treinamento do bolsista R R R R R R R R R R R  

02 Revisão de Literatura R R R R R R R R R R R  

03 Implantação do 

experimento 

      R R   R R 

04 Avaliação do experimento        R    R 

05 Tabulação dos dados         R   P 

06 Elaboração do Relatório 

Parcial 

     R R      

07 Análise dos dados         R R  P 

08 Elaboração do Resumo e 

do Relatório Final 

           R 

09 Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso 

           R 

P: previsto. 

R: realizado. 
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