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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da cinza vegetal no crescimento de 

mudas de alface (Lactuca sativa L.). O experimento foi realizado no Setor de 

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

Amazonas (UFAM), Manaus/AM, conduzido em casa de vegetação coberta com 

agrofilme de 150 micras. A cinza vegetal foi intemperizada e lixiviada. O experimento 

foi constituído de cinco tratamentos: substrato comercial Vivatto® + 0% de cinza; 

substrato comercial Vivatto® + 5% de cinza intemperizada; substrato comercial 

Vivatto® + 10% de cinza intemperizada; substrato comercial Vivatto® + 5% de cinza 

intemperizada e lixiviada; e substrato comercial Vivatto® + 10% de cinza 

intemperizada e lixiviada; com quatro repetições. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado, sendo utilizada para cada parcela a metade de uma bandeja 

e consideradas como parcela útil 20 plantas. As seguintes variáveis foram analisadas, 

após 30 dias da semeadura: altura da planta; número de folhas; diâmetro do colo; 

massa seca da parte aérea; e massa seca da raiz por planta. Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, 

a 5% de probabilidade. Na análise química, as cinzas mostraram alcalinidade elevada, 

altos níveis de potássio, baixos níveis de alumínio e muito baixos de acidez potencial, 

valores muito bons para soma de bases, CTC efetiva, CTC total e saturação por 

bases. Entretanto, mesmo após o processo de intemperização e lixiviação, a 

concentração de sódio permaneceu elevada. A análise estatística não evidenciou 

diferença significativa entre os tratamentos, à exceção da variável altura da planta. 

Mas, também nessa variável, os substratos com cinza de melhor desempenho não 

superaram o substrato comercial. Logo, a adição de cinza não favoreceu e nem 

prejudicou o crescimento de mudas de alface, mesmo com os processos de 

dessalinização e as dosagens baixas testadas. Isso pode ter sido decorrente da baixa 

demanda por nutrientes nesse estágio de desenvolvimento da planta, que pode ser 

suprida pelo substrato comercial sem adição de cinza. Assim, a adição de cinza no 

substrato comercial não apresentou efeitos no crescimento de mudas de alface. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo orgânico; adubação orgânica; formação de mudas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma importante hortaliça folhosa consumida em 

várias partes do mundo (NASCIMENTO, 2002). Originou-se de espécies silvestres, 

ainda encontradas em regiões de clima temperado no sul da Europa e na Ásia 

Ocidental (FILGUEIRA, 2007). Pertence a família Asteraceae (LANA e TAVARES, 

2010). 

A planta é herbácea, delicada, com caule diminuto, ao qual se prendem as 

folhas. Estas são amplas e crescem em roseta, em volta do caule, podendo ser lisas 

ou crespas, formando ou não “cabeça”, com coloração em vários tons de verde ou 

roxo, conforme a cultivar. O sistema radicular é muito ramificado e superficial, 

explorando apenas os primeiros 25 cm de solo, quando transplantada. Em semeadura 

direta, a raiz pivotante pode atingir até 60 cm de profundidade (FILGUEIRA, 2007). 

Segundo Suinaga (2013), atualmente existe grande variedade de cultivares de alface 

no mercado, com diferenças nos formatos, tamanhos e cores das plantas. A hortaliça 

se adapta melhor em solos de textura média, com boa capacidade de retenção de 

água e pH 6,0 a 6,8 (FILGUEIRA, 2007). 

Conforme Lana e Tavares (2010), a alface constitui uma importante fonte de 

minerais, principalmente de cálcio, e de vitaminas, especialmente vitamina A. É uma 

das hortaliças mais presentes na mesa dos brasileiros, sendo considerada a folhosa 

mais popular (LOPES et al., 2010). Juntamente com o tomate é a hortaliça preferida 

para saladas devido ao seu sabor agradável e refrescante, e à facilidade de preparo 

(LANA e TAVARES, 2010). Assim, para atender a essa demanda, o cultivo desta 

hortaliça no Brasil é realizado durante o ano todo, uma vez que o produto não tolera 

períodos prolongados de armazenamento (NASCIMENTO, 2002). 

De acordo com Lopes et al. (2010), estima-se que sejam cultivados em torno 

de 30 mil hectares de alface anualmente no Brasil. Segundo IDAM (2013), a produção 

estadual de alface foi de 51.468,40 mil pés, sendo que os maiores produtores foram os 

municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Coari e Rio Preto da Eva e Itacoatiara. 

Na olericultura, é intensiva a utilização de insumos agrícolas modernos 

(FILGUEIRA, 2007). Neste contexto, o substrato é um dos insumos que tem se 

destacado em importância, devido à sua ampla utilização na produção de mudas 

(FREITAS et al., 2013). Deve apresentar características físicas e químicas que 

proporcionem o desenvolvimento adequado das mudas, permitindo a boa formação do 

sistema radicular e da parte aérea da planta (TRIGUEIRO e GUERRINI, 2014). 

Nos processos industriais que envolvem a madeira, usualmente, geram-se 

resíduos com alto percentual de matéria orgânica (BELLOTE et al., 1998). Essas 

empresas produzem grandes quantidades de resíduos nos fornos, que não são 
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totalmente aproveitados e, na maior parte dos casos, são descartados em aterros 

sanitários, uma medida dispendiosa para a indústria e com potencial de contaminação 

do ambiente (PRADO et al., 2002). O solo é um atraente meio para depuração desses 

resíduos. O uso de resíduos industriais promove melhoria nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo (BELLOTE et al., 1998). 

Entretanto, junto com a matéria orgânica, os resíduos carreiam minerais 

prejudiciais ao solo, tanto pela sua característica química, como pela quantidade 

adicionada (BELLOTE et al., 1998). Por isso, estudos são necessários a fim de 

determinar uma faixa segura de uso desse material na agricultura (SILVA et al., 2012), 

em especial na manipulação e balanceamento nutricional dos resíduos (BELLOTE et 

al., 1998). 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

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

(Lactuca sativa L), em Manaus, AM. 

Objetivos específicos: 

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

alface; 

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

das mudas de alface. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A cinza é um resíduo da queima de espécies vegetais, que possui alto valor 

nutricional e poderia ser utilizada na produção de hortaliças (SILVA et al., 2012), 

promovendo melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo ou 

substrato (BELLOTE et al., 1998). 

Tem como características principais altos teores de matéria orgânica, fósforo, 

cálcio e uma relação C/N de 30/1 (BELLOTE et al., 1998). Apresenta grande potencial 

para ser usada como neutralizador da acidez do solo e como suplemento de 

nutrientes, principalmente para solos tropicais de baixa fertilidade (LOPES et al., 

2007). Concordando com Demeyer et al. (2001), a aplicação de cinza aumenta o pH 

do solo e os teores dos principais nutrientes, e diminui a disponibilidade de Al e 

elementos menores. 
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Bellote et al. (1998) relata, como efeito de cinza de caldeira no solo, alterações 

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

consequência direta na saturação por bases do solo (V%). Os aumentos nos 

conteúdos de P, K, Ca e Mg, às maiores quantidades de cinza, podem ser atribuídos 

ao aumento de 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 (BELLOTE et al., 1998). Então, conforme 

Demeyer et al. (2001), a resposta das plantas à aplicação das cinzas de madeira é, 

principalmente, o resultado de um equilíbrio químico diferente no solo e disponibilidade 

dos elementos nutrientes. Esses efeitos são mais pronunciados nos primeiros 10 cm 

de profundidade (BELLOTE et al., 1998). 

A utilização da cinza vegetal como fonte de nutrientes para as culturas 

depende da fertilidade do solo, das exigências nutricionais, da origem da cinza 

(LOPES et al., 2007), e dos tratamentos a que esta é submetida, bem como, do 

conhecimento a priori das características químicas, como disponibilidade de 

nutrientes, presença ou ausência de metais pesado, dentre outras (SOFIATTI et al., 

2007). Análises da cinza de madeira têm mostrado a natureza complexa e 

heterogênea deste material (DEMEYER et al., 2001).  

Comparações de diferentes tipos de cinzas de madeira mostraram que as 

cinzas provenientes da queima direta de madeira geralmente têm teores de elementos 

maiores do que aquelas provenientes de celulose e papel. Isto é devido às 

modificações trazidas durante a fabricação de papel e celulose. Cinzas de madeira 

geralmente têm maiores teores de Ca e K e um teor de Al menor do que cinzas de 

carvão. Teores de Ca e Mg em cinzas de madeira são inferiores aos de agentes de 

calagem atualmente utilizados na agricultura. As concentrações de microelementos 

em cinzas de madeira são tão variáveis como os principais elementos. Ferro é o mais 

abundante microelemento presente (DEMEYER et al., 2001). 

O efeito da adição de cinza sobre as propriedades químicas do solo depende, 

em parte, se a cinza aplicada é recém-saída da unidade geradora, chamada de cinza 

não intemperizada, ou se já sofreu ação do tempo chamada de cinza intemperizada. 

As cinzas não intemperizadas possuem alta concentração de sais solúveis, no entanto 

este nível vai diminuindo à medida que a cinza vai sofrendo a ação do tempo 

(MARTINS, 2001). A alcalinidade e a salinidade são geralmente os dois principais 

efeitos imediatos da aplicação de cinza sobre as propriedades do solo, especialmente 

quando se usa a cinza não intemperizada (MARTINS, 2001). Segundo Demeyer et al. 

(2001), a alcalinidade ou capacidade de neutralização das cinzas de madeira é 

altamente influenciada pela temperatura de combustão e o período de armazenagem: 
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a alcalinidade diminui com o aumento da temperatura de combustão e com o período 

de armazenamento. 

De acordo com Martins (2001), a quantidade de cinza necessária para elevar o 

pH do solo a níveis ideais para o crescimento da planta (pH 6,0 a 6,5) varia com a 

composição e as propriedades do solo. Geralmente, taxas menores de aplicação são 

requeridas para cinzas não intemperizadas do que para cinzas intemperizadas para se 

alcançar o mesmo pH em um dado solo. Além disso, os efeitos no pH do solo são 

mais pronunciados e tem maior duração em solos ácidos e com baixo poder tampão 

para se alcançar um mesmo valor de pH. Assim, deve-se esperar que solos com baixa 

CTC, baixo teor de matéria orgânica, baixos teores de argilo-minerais e óxidos e 

hidróxidos de ferro-alumínio necessitem de quantidades menores de cinza alcalina 

para atingirem um pH ideal para as culturas, do que solos que possuem estes 

constituintes em maiores teores. As cinzas de madeira, portanto, são adequadas para 

o manejo de solos ácidos tropicais e florestas do hemisfério norte que sofrem de 

acidificação (DEMEYER et al., 2001). 

Conforme Richards (1954), para remoção de sais, a lixiviação é o método mais 

eficaz. A técnica recomenda a aplicação de água em quantidades suficiente para 

dissolver e transportar os sais até o sistema de drenagem. 

No entanto, o manuseio e a utilização requerem cuidados especiais (GOMES 

et al., 2008). É necessário conhecer a priori a composição química deste resíduo e a 

dose adequada para cada cultura (LOPES et al., 2007). O uso inadequado, como pode 

ser o caso da aplicação de quantidades excessivas desse resíduo, pode resultar em 

danos ao solo da área onde é realizada sua aplicação, pelas alterações provocadas 

nas relações entre os nutrientes (MAEDA et al., 2007) como Ca e Mg que competem 

significativamente com outros pelos sítios ativos de absorção (LOPES et al., 2007) ou 

ser tóxico para a planta, podendo prejudicar suas raízes devido à alta alcalinidade 

(GUARIZ et al., 2009). 

Conforme Silva et al. (2012), o teor de cinza vegetal quando ideal no solo 

proporciona melhor germinação das sementes de alface, mas teores de cinza vegetal 

elevados inibem a germinação das sementes de alface. Os benefícios sobre o 

crescimento das plantas em doses adequadas são o resultado de um aumento em P 

disponível, Ca, Mg, K, e B, e diminuição em Al e Mn tóxicos (DEMEYER et al., 2001). 

Silva (2014) verificou que doses mais elevadas de cinza inibem a germinação das 

sementes e sugere que dosagens ≤ 10% devem ser novamente estudadas em 

substrato mais adequado. 

O aumento da concentração de sódio, observado em solos após a aplicação de 

resíduos ricos nesse elemento, reforça a necessidade de monitoramento cuidadoso 
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para evitar efeitos nocivos de quantidades excessivas presentes no solo (BELLOTE et 

al., 1998). Uma das formas de diminuir a salinidade das cinzas não intemperizadas é a 

lixiviação e a carbonatação, o que permite que a cinza possa ser aplicada ao solo sem 

prejudicar o crescimento das plantas (RICHARDS, 1954; SHAHANDEH e SUMNER, 

1993). 

Assim, 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 (PRADO et al., 2002), contudo 

faltam ainda, estudos sobre dosagens (BELLOTE et al., 1998) e determinação da 

melhor forma de aplicação das cinzas ao solo (FEITOSA et al., 2009). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

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

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

conduzido em casa de vegetação coberta com agrofilme de 150 micras. 

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

(paletes 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. 

A cinza vegetal foi peneirada em malha de 3 mm para se obter um material 

mais uniforme. Em seguida, foi retirada amostra para análise química no Laboratório 

de Solos e de Plantas (LASP) da Embrapa Amazônia Ocidental. 

A cinza vegetal foi intemperizada e lixiviada. A intemperização consistiu no 

armazenamento da cinza durante um ano. Para a lixiviação, foram retiradas amostras 

de 300 mL de cinza e colocadas sobre filtro de papel em funis de plástico. O ensaio foi 

feito com três volumes de água destilada (300, 600 e 900 mL) e dois procedimentos 

(com e sem agitação durante um minuto), antes da drenagem da água. A lixiviação foi 

realizada seguindo a metodologia apresentada por Barros et al. (2005), as amostras 

foram umedecidas lentamente de cima para baixo. Depois da lixiviação as parcelas de 

cinza foram secadas ao ar, destorroadas, passadas em peneira de 4 mm de malha, 

totalizando seis amostras de cinza. As amostras foram submetidas à análise de sódio 

no Laboratório de Solos e de Plantas (LASP) da Embrapa Amazônia Ocidental. Com o 

resultado, foi verificado que o volume de 600 ml de água com agitação por um minuto 

proporcionou maior lixiviação de sódio, sendo adotado na montagem do experimento. 

O experimento foi constituído de cinco tratamentos: substrato comercial 

Vivatto® + 0% de cinza; substrato comercial Vivatto® + 5% de cinza intemperizada; 
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substrato comercial Vivatto® + 10% de cinza intemperizada; substrato comercial 

Vivatto® + 5% de cinza intemperizada e lixiviada; e substrato comercial Vivatto® + 

10% de cinza intemperizada e lixiviada; com quatro repetições. Cada tratamento teve 

o mesmo volume de substrato comercial Vivatto®, ao qual foi adicionado cinza na 

respectiva proporção em volume. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo utilizada para 

cada parcela a metade de uma bandeja e consideradas como parcela útil 20 plantas. 

Foram utilizadas 10 bandejas com 128 células e sementes peletizadas de alface da 

cultivar Vera, que foram dispostas no centro de cada célula, previamente preenchidas 

pelo substrato. Apenas uma semente foi colocada em cada célula em uma 

profundidade suficiente para cobri-la. A irrigação foi realizada diariamente. 

As seguintes variáveis foram analisadas, após 30 dias da semeadura: i) altura 

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

mais nova, 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 gramas; e v) massa seca da raiz, em gramas. 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 e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software 

ASSISTAT Versão 7.7 beta 2014. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Tabela 1, constatou-se que houve diferença na composição 

química entre a cinza vegetal recém-saída da unidade geradora, a cinza vegetal 

intemperizada e a cinza vegetal lixiviada. 

A cinza vegetal recém-saída da unidade geradora apresentou pH de 11,74, 

enquanto a cinza vegetal intemperizada um pH de 11,43. Conforme Tomé Jr. (1997), a 

cinza recém-saída da unidade geradora e a cinza vegetal intemperizada podem ser 

classificadas como alcalinidade elevada (≥7,8). 

Quanto à concentração de fósforo, a cinza vegetal recém-saída da unidade 

geradora apresentou teor de 1 mg dm-3, enquanto que a cinza intemperizada 

apresentou teor de 2 mg dm-3. Segundo Tomé Jr. (1997), um teor <5 mg dm-3 será 
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baixo em qualquer situação (qualquer extrator, textura ou cultura) bem como para o 

extrator Mehlich, independente do tipo de solo e da cultura. 

Quanto aos níveis de potássio, verificou-se que a cinza vegetal recém-saída da 

unidade geradora apresentou 5840 mg dm-3 deste nutriente e a cinza intemperizada 

apersentou 4590 mg dm-3 , sendo classificados com alto teor (>120), conforme Tomé 

Jr. (1997). 

Os valores da concentração de sódio encontrados para a cinza vegetal recém-

saída da unidade geradora foram altos, cujos níveis foram de 4320 mg dm-3. Na cinza 

intemperizada houve redução de 22% deste valor. Já na cinza lixiviada houve redução 

de 26,7% em relação a cinza intemperizada. 

Os valores dos níveis de cálcio e magnésio para a cinza recém-saída da 

unidade geradora corresponderam a 1,25 cmolc/dm3 e 0,01 cmolc/dm3, 

respectivamente, apresentando baixas concentrações destes elementos (<2,0 e <0,4 

cmolc/dm3, respectivamente), segundo Tomé Jr. (1997). Para a cinza intemperizada os 

valores de cálcio e magnésio foram 1,88 cmolc/dm3 e 0,25 cmolc/dm3, respectivamente, 

sendo considerados como teores baixos por Tomé Jr. (1997). 

Para os níveis de alumínio, a cinza recém-saída da unidade geradora e a cinza 

intemperizada apresentaram baixa concentração deste elemento (<0,5), conforme 

Tomé Jr. (1997), com valores de 0,00 cmolc/dm3. 

Quanto aos níveis de acidez potencial, a cinza vegetal recém-saída da unidade 

geradora e a cinza intemperizada foram classificadas com um valor muito baixo (≤ 

1,00 cmolc/dm3), baseado em Ribeiro et al. (1999), apresentando valores de 0,00 

cmolc/dm3. Genericamente, há uma tendência de ocorrer maiores teores de H+Al em 

solos mais ricos em matéria orgânica, principalmente se estes apresentarem pH muito 

baixo (Tomé Jr., 1997). 

O valor para a soma de bases para a cinza recém-saída da unidade geradora 

foi 34,98 cmolc/dm3 e 28,48 cmolc/dm3 para a cinza intemperizada, classificados como 

muito bom por Ribeiro et al. (1999).  

Os resultados de CTC efetiva (f) e CTC total (T) para a cinza vegetal recém-

saída da unidade geradora foram 34,98 cmolc/dm3, ambos. Enquanto na cinza 

intemperizada esses resultados corresponderam a 28,48 cmolc/dm3. Assim, são 

classificados como muito bom (RIBEIRO et al., 1999). 

Para a cinza recém-saída da unidade geradora e para a cinza intemperizada os 

níveis de saturação por bases (V%) foram de 100,00%. De acordo com Ribeiro et al. 

(1999), ambos os níveis podem ser classificados como muito bom. 
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Tabela 1. Análise química da cinza vegetal recém-saída da unidade geradora (CV), cinza vegetal intemperizada (CVI) e cinza 

vegetal intemperizada/lixiviada (CVIL). Manaus, 2014-2015. 

Amostra pH P K Na  Ca Mg Al H+Al SB t T V 

 H2O mg dm-3                                         cmolc/dm3                                                        % 

CV 11,74 1 5840 4320  1,25 0,01 0,00 0,00 34,98 34,98 34,98 100,00 

CVI 11,43 2 4590 3360  1,88 0,25 0,00 0,00 28,48 28,48 28,48 100,00 

CVIL ND ND ND 2460  ND ND ND ND ND ND ND ND 

pH: potencial hidrogeniônico; P: fósforo; K: potássio; Na: sódio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio trocável; H+Al: acidez potencial; SB: 

soma de bases t: CTC efetiva; T: CTC total e V: saturação por bases; ND: Não Determinado. 
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Na análise química, as cinzas mostraram alcalinidade elevada, altos níveis de 

potássio, baixos níveis de alumínio e muito baixos de acidez potencial, valores muito 

bons para soma de bases, CTC efetiva, CTC total e saturação por bases. Entretanto, 

mesmo após o processo de intemperização e lixiviação, a concentração de sódio 

permaneceu elevada. 

 

Tabela 2. Médias de altura (AP), número de folhas (NF), diâmetro do colo (DC), 

massa seca da raiz (MSR) e massa seca da parte aérea da planta (MSPA) de 

Lactuca sativa L., em função do tipo de substrato. Manaus, 2015. 

TRATAMENTOS 

(substratos) 

VARIÁVEIS 

 AP¹ 
(cm) 

NFns DCns 
(mm) 

MSRns 
(mg) 

MSPAns 
(mg) 

SC 6,2 a 3,5 1,30 15,4 38,8 

SCCI5 4,7 bc 3,6 1,30 16,4 27,2 

SCCI10 3,8 c 3,4 1,25 13,2 28,1 

SCCL5 5,5 ab 3,5 1,41 18,9 42,1 

SCCL10 4,9 abc 3,8 1,48 15,6 28,2 

Média 5,0 3,6 1,35 15,9 32,9 

CV (%) 12,74 3,72 13,75 24,59 32,36 

SC: substrato comercial Vivatto® + 0% de cinza; SCCI5: substrato comercial Vivatto® + 5% de 

cinza intemperizada; SCCI10: substrato comercial Vivatto® + 10% de cinza intemperizada; 

SCCL5: substrato comercial Vivatto® + 5% de cinza intemperizada e lixiviada; SCCL10: 

substrato comercial Vivatto® + 10% de cinza intemperizada e lixiviada. 

¹ Médias seguidas pela mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (p≤0,05); 

ns Não significativo pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

A análise estatística não evidenciou diferença significativa entre os 

tratamentos, à exceção da variável altura da planta (Tabela 2). Mas, também nessa 

variável, os substratos com cinza de melhor desempenho (SCCL5 e SCCL10) não 

superaram o substrato comercial. Logo, a adição de cinza não favoreceu e nem prejudicou 

o crescimento de mudas de alface, mesmo com os processos de dessalinização 

(intemperização e lixiviação) e as dosagens baixas (5 e 10%) testados. Isso pode ter 

sido decorrente da baixa demanda por nutrientes nesse estágio de desenvolvimento 

da planta, que pode ser suprida pelo substrato comercial sem adição de cinza. 
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6. CONCLUSÃO 

A adição de cinza no substrato comercial não apresentou efeitos no 

crescimento de mudas de alface. 

 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Nº Descrição 2014 2015 

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

1 Treinamento da bolsista R R           

2 Revisão de literatura R R R R R R R R R R R  

3 Implantação do 

experimento 

     R R R R    

4 Avaliação do experimento         R R   

5 Tabulação dos dados         R R   

6 Análise dos dados         R R R  

7 Elaboração do Resumo e 

do Relatório Final 

          R  

8 Elaboração da 

Apresentação final para o 

Congresso 

           R 

R: realizada. 
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