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Resumo

O cultivo orgânico aparece como uma forma alternativa ao sistema atual da agricultura
cuja  preocupação  apenas  com  os  ganhos  produtivos  muitas  vezes  ocasiona  efeitos
lesivos ao ambiente como degradação do solo, desperdício e uso exagerado da água
poluição ambiental, dependência de insumos externo e perda da diversidade genética. O
objetivo do estudo foi avaliar diferentes fertilizantes orgânicos na produção e qualidade
de sementes de alface e coentro. Os tratamento foram os adubos verdes mucuna-preta,
feijão  guandu,  crotalária  e  coquetel  associados  a  composto  orgânico.  As  plantas
produziram uma quantidade relevante de sementes de alface, mas não houve resultados
significativos quanto a sua posterior germinação. 

Palavras-chave: Agricultura,  adubo  verde,  composto  orgânico,  hortaliças  folhosas,
germinação. 

Abstract

Organic farming appears as an alternative  form to the current  system of agriculture
whose  concern  only  with  productive  gains  often  causes  harmful  effects  to  the
environment such as soil degradation, waste and excessive use of water environmental
pollution, external input dependence and loss of genetic diversity . The objective of the
study was to evaluate different organic fertilizers in the production and quality of lettuce
and  coriander  seeds.  The  treatments  were  green  manure,  blackberry,  pigeon  pea,
sunflower  and  cocktail  associated  with  organic  compost.  The  plants  produced  a
significant amount of lettuce seeds, but there were no significant results regarding their
subsequent germination.

Palavras-chave:  Agriculture,  green  manure,  organic  compost,  leafy  vegetables,

germination.

INTRODUÇÃO



Um dos maiores desafios da agricultura é o de desenvolver sistemas agrícolas

sustentáveis que possam produzir alimentos em quantidade e qualidade sem afetar os

recursos do solo e do ambiente. A importância da sustentabilidade vem se tornando uma

linha  de  produção  da  agricultura,  que  propõe  alternativas  de  manejo  ao  modelo

convencional, em posição de destaque na busca de uma tecnologia que seja mais viável,

menos agressiva ao ambiente e ao homem. 

A produção  de  sementes  de  alface  é  hoje  um  dos  maiores  desafios  para  a

olericultura orgânica. Mesmo com o pioneirismo na produção orgânica, a olericultura

tem pouca oferta de sementes orgânicas para atender ao processo de certificação em

toda a cadeia produtiva. No Brasil, grande parte do cultivo orgânico de hortaliças é feita

com sementes convencionais, uma vez que o mercado ainda não dispõe de sementes

orgânicas  em  quantidade  e  qualidade  suficiente  para  atender  toda  a  demanda

(NASCIMENTO et al., 2011).  

 Nesse sentido o cultivo orgânico aparece como uma forma alternativa ao sistema

atual da agricultura cuja preocupação apenas com os ganhos produtivos muitas vezes

ocasiona  efeitos  lesivos  ao  ambiente  como  degradação  do  solo,  desperdício  e  uso

exagerado da  água poluição  ambiental,  dependência  de  insumos  externo e  perda  da

diversidade genética. 

A prática  da  agricultura  orgânica  tem como  princípio  a  retomada  do uso  de

antigas práticas agrícolas fazendo junção com práticas modernas e com a tecnologia de

produção  agropecuária  a  fim  de  aumentar  a  produtividade  ocasionando  mínima

interferência nos ecossistemas. O resgate das questões sociais, ecológicas e ambientais

no trato com a agricultura é o grande diferencial desse sistema, pois permite a equidade

e o equilíbrio das relações e a sua sustentabilidade no tempo e no espaço.  

Como sendo um sistema utilizado há bastante tempo na olericultura, a produção

orgânica  vem  tomando  força  no  Brasil  nos  últimos  anos,  entretanto  seu

desenvolvimento  enfrenta  alguns  desafios,  dentre  eles  a  pouca  oferta  de  sementes

orgânicas para atender o processo de certificação em toda a cadeia produtiva Segundo a

Instrução Normativa n°. 64, de 18 de dezembro de 2008, do Ministério da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  no  sistema  de  produção  orgânico  é  necessário  que  as

sementes ou outros materiais propagativos utilizadas na implantação do cultivo também

sejam oriundo  de  sistemas  orgânicos,  porém,  caso  não  seja  possível  a  obtenção  da
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semente  orgânica,  pode  utilizar  sementes  convencionais  no  seu  plantio  mediante

comprovação da impossibilidade de aquisição de sementes orgânicas (Brasil, 2008). 

Apesar da normatização, o que se verifica no Brasil é que grande parte do cultivo

orgânico é realizado com sementes convencionais, uma vez que o mercado ainda não

dispõe de sementes orgânicas em quantidade e qualidade suficiente para atender toda a

demanda.  

A baixa disponibilidade de material deve-se dentre outros fatores pela escassez

de informações a cerca do manejo orgânico voltado especificamente para a produção de

sementes, dificultando a obtenção de material principalmente para a agricultura familiar.

Portanto,  surge a necessidade de desenvolvimento  de tecnologias  apropriadas  para o

manejo agroecológico das culturas destinadas à produção de sementes.  

Aspectos nutricionais e de fertilidade dos solos estão diretamente relacionados

com a produção de sementes vigorosas, portanto a utilização de insumos alternativos

que garantam o aporte nutricional ao bom desenvolvimento da semente,  mas que ao

mesmo tempo promova a melhoria da qualidade do solo deve ser uma preocupação do

setor.  

A busca por fontes alternativas de nutrientes têm sido estimulada principalmente

para o uso em espécies altamente dependentes de adubos químicos. A região do Vale do

Jaguaribe, localizado no semiárido nordestino, tem se destacado pelo aumento do nível

tecnológico  dos  cultivos,  associado  muitas  vezes  com sementes  convencionais,  não

adaptadas a região com altas taxas de adubação e aplicação excessiva de defensivos,

tornando inviável a produção orgânica.  

Portanto, o uso de tecnologias sustentáveis, como o uso de resíduos orgânicos

reciclados e adubos verdes pode ser uma alternativa para redução de aporte químico

utilizados no manejo da cultura e consequentemente redução dos impactos ambientais

ocasionados  pela  agricultura  convencional.  Impactos  estes  que  são  ainda  mais

significativos  em  ecossistemas  mais  frágeis,  como  os  ocorrentes  no  semiárido

nordestino. 

Diante do exposto,  estudos científicos  para avaliação da eficiência  de adubos

orgânicos  para  produção  de  sementes  orgânicas  de  hortaliças  de  qualidade  são  de

fundamental importância para tornar viável o desenvolvimento da olericultura orgânica

na região do Vale do Jaguaribe, contribuindo para o aumento da produção sustentável. 
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OBJETIVOS

Avaliação da eficiência de adubos orgânicos na produção de sementes orgânicas

de hortaliças folhosas na região do Vale do Jaguaribe.

METODOLOGIA

Os  ensaios  foram  conduzidos  na  Unidade  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão

(UEPE) do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus Limoeiro do Norte, localizada

no  município  de  Limoeiro  do  Norte,  Ceará.  A posição  geográfica  da  localidade  é:

05°06’S, 37°52’W, 151 m. O clima da região de acordo com a classificação de Köppen é

do  tipo  BSw’h’,  -  semiárido,  com  máximo  de  chuvas  no  outono  e  muito  quente

(DNOCS, 2006). 

No estudo  foram avaliados  diferentes  espécies  de  adubos  verdes  associada  a

adubação com compostos orgânicos. O delineamento experimental utilizado foi blocos

casualizados em esquema fatorial  4 x 1 + 1, com 3 repetições.  O primeiro fator foi

constituído pelos adubos verdes mucuna-preta, feijão mungo, crotalária e coquetel das

espécies, já o segundo fator será a suplementação com composto orgânico. O tratamento

adicional foi a adubação convencional recomendada para cada cultura avaliada. Prévio à

instalação  da  pesquisa,  foi  realizada  a  análise  de  solo  para  se  determinar  as

características químicas antes e posterior ao emprego dos tratamentos com o intuito de

realizar uma adubação com recomendações através de analises.

Inicialmente implantou-se as espécies de adubo verde. Após o desenvolvimento

vegetativo, as leguminosas foram roçadas com uma roçadeira costal e incorporadas ao

solo com posterior irrigação para estimular a decomposição do material  incorporado.

Um mês após a incorporação foi implantada a cultura da alface. 

Para a cultura da alface realizou-se a  produção de mudas e após 25 dias  foi

realizado o transplante para os canteiros construídos em ambiente aberto, utilizando o

espaçamento recomendado para a cultura. Utilizou-se irrigação por gotejamento. Para a

determinação das necessidades hídricas e tempo de irrigação foi determinado pelo o

Método do Tanque Classe ‘A’. 

A aplicação do composto orgânico (via solo) foi realizada em cobertura 30 dias

após  o  plantio  e  a  quantidade  será  baseada  na  análise  química  realizada  após  a

preparação dos materiais e exigências das culturas. 

Para o preparo do composto, utilizou-se resíduos vegetais e esterco bovino na

proporção  1:1  (v/v).  As  pilhas  foram  montadas  em  camadas  e  posteriormente
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homogeneizadas. O material será umedecido com água para estimular o metabolismo

bacteriano. Sob as pilhas de compostagem colocou-se uma lona impermeável para evitar

a infiltração do chorume no solo. Após as duas primeiras semanas da montagem das

pilhas foram realizados revolvimentos semanais para aeração do composto e controle da

umidade e temperatura. A umidade processual mínima deve estava em torno de 40 a

50%. Após a estabilização do composto (em torno de 90 dias) foram coletadas amostras

para a caracterização química do produto.  

Tratamentos analisados: 
T1 – Mucuna-preta + aplicação composto orgânico  
T2 – Feijão guandu + aplicação composto orgânico   
T3 – Crotalária + aplicação composto orgânico  
T4 – Coquetel + aplicação composto orgânico  
T5 – Adubação de cobertura convencional, recomendada para cada cultura, com

aplicações divididas em parcelas quinzenais. 

 Durante  a  condução  dos  ensaios  serão  realizadas  análises  do  crescimento

vegetal:  Comprimento e altura da planta – medição do crescimento de partes vegetais

com auxílio de uma fita métrica. Número de inflorescências, flores e frutos – contagem

do número de flores, inflorescências e frutos produzidos por planta.  

 À medida que os frutos atingirem o ponto de maturidade fisiológica os mesmos

serão colhidos e o material colhido foram submetido à secagem natural sobre lonas para

posterior extração das sementes.  

Após  os  procedimento  de  secagem  e  beneficiamento  as  sementes  serão

submetidas  a  Teste  de  germinação -  será  conduzido  com  quatro  repetições  de  50

sementes  por  tratamento  distribuídas  uniformemente,  tendo  como  substrato  em

bandejas.  As  sementes  serão  postas  para  germinar  em  em  bandejas  cobertas  com

sombrites  em condições  reais  de  possíveis  germinações  onde seriam colocadas  para

germinar pelos produtores da hortaliça. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

De  acordo  com  as  avaliações  realizadas  em  cada  bloco  contendo  os  tratamentos

Mucuna-preta + aplicação composto orgânico; Feijão guandu + aplicação composto orgânico;

Crotalária  +  aplicação  composto  orgânico;   Coquetel  +  aplicação  composto  orgânico  foi

possível observar que os adubos verdes são eficientes para nutrir o solo e os nutrientes serem

disponibilizados para o melhor desenvolvimento das plantas de alface (Gráfico 01; 02 e 03

mostram os resultados). 

A adubação verde consiste na incorporação de massa vegetal não decomposta ao solo,

ou  formando  uma  cobertura  superficial  no  solo,  podendo  ser  com plantas  solteiras  ou  a

utilização  de  coquetéis  vegetais  (com mistura  de  leguminosas,  oleaginosas  e  gramíneas),

favorecendo dentre outros aspectos o aumento do teor da matéria orgânica do solo, redução da

perda  de  água e  uma  maior  disponibilidade  de  nutrientes  podendo ser  uma  estratégia  de

manejo viável para os solos do Semiárido Tropical brasileiro (LIMA FILHO, et al., 2014).

Fontanetti  et  al.,  (2006)  avaliando  o  uso  de  adubos  verdes  no  cultivo  de  alface

americana e repolho relatou a viabilidade dessa prática como complementação ao composto

orgânico,  o que permitiu  a   obtenção de cabeças  comerciais  com peso satisfatório para o

mercado,  com destaque para a crotalária, que  apresentou a maior produção de matéria seca e

os  maiores  acúmulos  dos  nutrientes  N,  P, K,  Mg,  B,  Mn e  Zn.  Em trabalhos  avaliando

diferentes  proporções  da  leguminosa  jitirana  como  adubo  verde  incorporada  com esterco

bovino  em  rúcula  e  coentro,  Lima  et  al.  (2008)  e  Linhares  et  al.  (2007)  obtiveram  um

incremento na produtividade em relação ao solo sem cobertura. Portanto o uso dessas plantas

tem se mostrado promissor na produção de hortaliças,  principalmente quando associado a

outros fertilizantes orgânicos. 

No  experimento  foi  possível  observar  que  as  plantas  que  estavam  no  bloco  02

mostraram-se mais vigorosas na época da terceira avaliação da altura das plantas. Sendo que a

metodologia de incorporação dos adubos verdes foram eficientes para o desenvolvimento das

plantas de todos os blocos, sendo que o coquetel + composto orgânico foi o tipo de adubação

que se mostrou mais eficiente. 

Graduada em Bacharelado em Agronomia, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE Campus Limoeiro do Norte. (drikaamendees@gmail.com).

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Quanto  a  germinação  das  sementes  colhidas,  não  foi  possível  obter  um resultado

significativo,  sendo  que  estudos  estão  sendo realizados  com o  intuito  de  saber  se  a  não

germinação da semente está relacionada a forma como a mesma foi produzida, ou se são

influencias ambientais que impediram o potencial germinativo das sementes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Incorporação  dos  adubos  verdes  foram  eficientes  para  o  desenvolvimento  das

plantas  de  todo  experimento,  sendo  que  o  coquetel  +  composto  orgânico  foi  o  tipo  de

adubação  que  se  mostrou  mais  eficiente.  Quanto  a  germinação das  sementes  colhidas  as

plantas  produziram  uma  quantidade  relevante  de  sementes  de  alface,  mas  não  houve

resultados significativos quanto a sua germinação. 
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