
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção 
Agrícola Familiar 

 
 

 
 
 

Dissertação 
 
 

 
 
 
 

Fertilização orgânica em repolho: 

Adaptação de inovação tecnológica de agricultores familiares convencionais para o 

contexto dos sistemas de produção de base ecológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábio Batista Araújo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 2013 
 
 
 
 

http://www.ufpel.tche.br/


 
 

 

Fábio Batista Araújo 

 
 
 
 
 
 
 

Fertilização orgânica em repolho: 

Adaptação de inovação tecnológica de agricultores familiares convencionais para o 

contexto dos sistemas de produção de base ecológica 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sistemas de Produção Agrícola 
Familiar, da Universidade Federal de Pelotas, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em Agronomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Dr. Gustavo Schiedeck 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de Pelotas / Sistema de Bibliotecas 

Catalogação na Publicação 

 
 

     
Ara 

        
Ar 
 

Elaborada por Gabriela Machado Lopes CRB: 10/1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Gabriela Machado Lopes CRB: 10/1842 

  

A111f Araújo, Fábio Batista 

           Fertilização orgânica em repolho: adaptação de 
inovação tecnológica de agricultores familiares 
convencionais para o contexto dos sistemas de produção 
de base ecológica / Fábio Batista Araújo ; Gustavo 
Schiedeck, orientador. — Pelotas, 2013. 
 

72 f.: il. 
 
Dissertação  (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação 

em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, 
2013. 
 

            1. Esterco fervido. 2. Insumos alternativos. 3. 
           Agricultores experimentadores. 4. Inovação. I. Schiedeck, 
           Gustavo, orient. II. Título. 

 
 

CDD : 635.34 



 
 

Fábio Batista Araújo 
 
 
 
 
 

Fertilização orgânica em repolho:  
Adaptação de inovação tecnológica de agricultores familiares convencionais para o 

contexto dos sistemas de produção de base ecológica 
 
 
 
 
 

Dissertação aprovada, como requisito parcial, para obtenção do grau de Mestre em 
Agronomia, Programa de Pós Graduação em Sistemas de Produção Agrícola 
Familiar, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
 

 
 

Data da Defesa: 31 de outubro de 2013 
 
 
 
 
 

Banca examinadora: 
 
 
 

Pesq. Dr. Gustavo Schiedeck (Orientador) 
Doutor em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas 

 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Roberta Marins Nogueira Peil 
Doutora em Agronomia pela Universidade de Almeria, Espanha 

 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Tânia Beatriz Gamboa Araújo Morselli 
Doutora em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a minha mãe que sempre me incentivou a 

estudar. (Muitas vezes não deixando brincar, para 

responder os questionários redigidos por ela, te amo 

mãe). 

 
 
 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, é preciso dizer que ninguém consegue realizar uma 

dissertação de mestrado sem ter ajuda. Obrigado de coração a todos que me 

auxiliaram de alguma maneira. 

Agradeço à Universidade Federal de Pelotas pela oportunidade de realizar o 

curso de pós-graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. 

 A CAPES pela concessão da bolsa de estudos. 

A minha Mãe Tânia Regina Batista, e meu irmão Vagner, pelo apoio 

incondicional.  

 Ao meu amor Letícia, pela amizade e companheirismo de todas as horas, 

sejam boas ou não, porém, sempre unidos. 

 A minha motoca ―velha verde‖, que nestes dois anos me levou a diversos 

locais rurais, mas um período especial foi de dezembro de 2012 até junho de 2013, 

viajando até Arroio do Padre com equipamentos, até duas vezes por semana, 

totalizando 29 visitas a propriedade, rodando com muita tranquilidade 

aproximadamente 2800 km. 

 A família Voigt, de arroio do padre, valorosos agricultores familiares 

orgânicos, que muito me ensinaram nesta caminhada minha total gratidão pela 

orientação, amizade, compartilhamento de conhecimentos, confiança, compreensão 

e sua eterna disposição para ajudar.  Enfim, exemplo de agricultores familiares com 

caráter e profissionalismo a ser seguido. 

 Aos funcionários da Estação Experimental Cascata, Delmar, Bebeto, Selmar, 

Antônio, Dona Neusa, Darci, Vilmar, Joãozinho, Guigo, Marcos, Rudi, Alexandre, 

pela amizade e fiel ajuda na condução do trabalho. Desejo-lhes um futuro brilhante. 

 Ao amigo agricultor familiar de base ecológica, experimentador e pesquisador 

Ederson Bastos, o Barão, residente na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande pelo 

fornecimento de sementes crioulas de pimentão, que está em sua família há mais de 

100 anos. 

Ao orientador, Pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Gustavo 

Schiedeck, pela oportunidade e apoio no trabalho. 

À professora Tânia B. G. A. Morselli pelos ensinamentos e bem receber. 

Ao professor Carlos Mauch pelos ensinamentos e apoios. 



 
 

À professora Roberta M. N. Peil, pelos ensinamentos. 

Ao pesquisador José Ernani Schwengber pelos ensinamentos. 

A todos os colegas do curso de Pós-Graduação em Sistemas de Produção 

Agrícola Familiar, os Spafianos, por tornarem o Mestrado uma experiência muito 

agradável. Em especial ao colega Gabriel Marques. 

Também aos colegas Dênis Jhanque, Volnei Zibetti, Talita Wurdig, Fernanda 

Sanes, Denise Martins, pela amizade e ajuda na condução dos experimentos.  

Finalmente, manifesto a mais profunda gratidão a todas aquelas pessoas, 

presentes ou não, mas que de alguma forma, através de ações, ou simplesmente 

por sua positividade, contribuíram para a conclusão de mais uma etapa da minha 

vida. Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Creio que, para enfrentar o desafio do próximo século, todos os 

homens terão de desenvolver uma noção mais ampla da 

responsabilidade universal.  

“Cada um de nós precisa aprender a trabalhar não apenas para 

si próprio, para sua família ou para sua nação, mas para o 

benefício de toda a humanidade.”  

DALAI-LAMA 

 

 

 

 

 

No hay nadie más entusiasta que un agricultor que haya 

logrado aumentar su producción con el uso de una innovación 

tecnológica. 

Nadie está tan capacitado como él para estimular al vecino a 

seguir su ejemplo  

LUIS SÁNCHEZ 
 

 

 

 

 

 

 

No hay nada más maravilloso que pensar en una idea nueva. 

No hay nada más magnífico que comprovar que una idea 

nueva funciona. No hay nada más útil que una nueva idea que 

sirve a nuestros fines. 

EDWARD DE BONNO 

 

 

 



 
 

 

Resumo 

ARAUJO, Fábio Batista. Fertilização orgânica em repolho: adaptação de inovação 
tecnológica de agricultores familiares convencionais para o contexto dos sistemas de 
produção de base ecológica. 2013. XXf. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas. 
 

O trabalho foi desenvolvido no período de maio a novembro de 2012 na Estação 
Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperado, localizada no município de 
Pelotas, RS. Com o objetivo de avaliar o efeito de fontes nutricionais orgânicas no 
crescimento, desenvolvimento e produção de repolho ―Coração de Boi‖. Foi utilizado 
o delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições e sete tratamentos. O 
cálculo de adubação para os tratamentos sólidos foi realizado de acordo com as 
recomendações da Comissão de Química e Fertilidade do Solo do RS/SC, com base 
no resultado das análises químicas dos fertilizantes. Por outro lado, o cálculo dos 
tratamentos líquidos foi adaptado da metodologia dos agricultores familiares 
convencionais de Feliz, RS. O experimento foi realizado para a adubação de repolho 
com os fertilizantes obtidos a partir dos diferentes resíduos orgânicos, constituindo 
os seguintes tratamentos: H2O – testemunha (água); CaFv – cama de aviário fervida; 
EbFv – Esterco bovino fervido; HL – Húmus liquido; CaSol – cama de aviário sólida; 
EbSol – esterco bovino sólido; HSol – húmus sólido. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis: crescimento do dossel da planta; ciclo; compacidade; número de folhas 
externas; área foliar; índice de área foliar; massa fresca, massa seca, e teor de MS 
das folhas externas e da cabeça do repolho; comprimento do coração, diâmetro 
transversal e longitudinal, relação entre o comprimento e o diâmetro longitudinal, 
índice de formato, volume e produtividade. Além disso, foram analisados os teores 
de nutrientes no solo após a colheita. Para a maioria das variáveis analisadas a 
CaSol e a CaFv foram semelhantes, contudo, houve tendência de CaSol produzir 
melhores respostas. Os tratamentos com húmus produziram respostas 
intermediárias quando comparados aos tratamentos com camas de aviário e com 
esterco bovino. Constatou-se também, uma tendência do húmus sólido produzir 
resultados superiores ao húmus liquido. As respostas do esterco bovino foram 
invariavelmente menores que as de cama de aviário, com tendência das formas 
sólidas de aplicação serem superiores às formas líquidas. Na maioria das variáveis, 
o esterco bovino fervido foi similar à testemunha. Considerando os resultados 
obtidos e as condições em que foi realizado o experimento, pode-se concluir que os 
tratamentos a base de camas de aviário, tanto na forma líquida como sólida, 
apresentam maior potencial para o crescimento, qualidade e produção da cultura do 
repolho ―Coração de Boi‖. 
 
Palavras-chave: esterco fervido; insumos alternativos; agricultores 
experimentadores; inovação; 
 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

ARAUJO, Fábio Batista. Organic fertilization in cabbage: adaptation of 
technological innovation of conventional farmers to the context of production systems 
based on ecological. 2013. XXf. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas. 
 

The study was conducted in the period May to November 2012 at the Experimental 
Station Cascata of Embrapa Clima Temperado, located in the municipality of Pelotas, 
Brazil. In order to evaluate the effect of organic nutrient sources on the growth , 
development and production of cabbage " Ox Heart ." The randomized block design 
was used with five replications and seven treatments. The calculation for solid 
fertilizer treatments was performed according to the recommendations of the 
Commission of Chemistry and Soil Fertility RS/SC, based on the results of the 
chemical analysis of fertilizers. Moreover, the calculation of net treatments was 
adapted from the methodology of conventional farmers of Feliz, RS. The experiment 
was conducted to fertilizer cabbage with fertilizers obtained from different organic 
wastes, constituting the following treatments: H2O - control (water); CaFv - double 
boiled aviary; EbFv - boiled beef manure, HL - Liquid Humus; Casol - double solid 
aviary; EbSol - solid manure; HSol - solid humus, Cycle, compactness, number of 
outer leaves leaf area, leaf area index, fresh weight, dry weight, and DM content of 
the outer leaves of the cabbage and head length; growth of the canopy: The following 
variables were evaluated heart, transverse and longitudinal diameter, length ratio and 
the longitudinal diameter, index format, volume and productivity. Moreover, the levels 
of nutrients in the soil were analyzed after harvest. For most variables the Casol and 
CaFv were similar, however, there was a tendency Casol produce better answers. 
Treatments with humus produced intermediate responses compared to treatments 
with poultry litter and manure. It was also a tendency of the solid humus to the liquid 
humus producing superior results. The responses of cattle manure were invariably 
lower than those of manure, with a tendency of solid forms of application are higher 
than the liquid forms. Most of the variables, boiled manure were similar to the control. 
Considering the results obtained and the conditions under which the experiment was 
conducted, it can be concluded that treatments based poultry litter, both in liquid and 
solid form, the greatest potential for growth, quality and yield of the crop of cabbage 
"Ox heart." 
 
Keywords: boiled dung; alternative inputs; experimenter‘s farmers; innovation; 
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1. Introdução 

Atualmente é consenso geral no planeta que a insegurança alimentar se 

mantém apesar dos grandes avanços científicos. Também é notório que houve 

evolução em diversos campos tecnológicos da agricultura, mas que não são 

suficientes para equilibrar a fome e atender o crescimento da população. 

As entidades organizadas mundiais, ONU através da FAO que cuida da 

alimentação no mundo manifestam-se que a solução não será simples, mas 

apontam que investimentos públicos e privados deverão estar concentrados nas 

zonas rurais em todos os países.  

Observa se que estes investimentos para a agricultura poderão tornar se 

projetos científicos e políticas públicas sociais e estruturais com relação a sistemas 

de produção menos agressivos à saúde dos agricultores, dos consumidores e do 

ecossistema, alimentando os mais necessitados e tornando os agricultores mais 

independentes de insumos externos através de inovações tecnológicas localmente 

mais adequadas. Tais sugestões refletem exemplos de agricultura mais equilibrada, 

que se identifica com as práticas da Agroecologia. 

A ONU coloca em seu relatório o debate sobre sistemas agroecológicos em 

um novo fórum e patamar, ao mesmo tempo em que o conecta com o direito básico 

e universal à alimentação. Mostra trabalhos e diversificação de iniciativas, 

principalmente em países da África e da América Latina, com dados concretos que 

evidenciam os resultados de sistemas agroecológicos, auxiliando para superar a 

informação de que tais sistemas seriam ineficientes e carentes de comprovações 

científicas. Mostra ainda que, dadas às mínimas condições favoráveis e um razoável 

conjunto na institucionalidade, a Agroecologia apresenta resultados muito 

satisfatórios com muito menos efeitos colaterais quando comparada a outros 

métodos de exploração agrícola (SCHUTTER, 2012).  

No caminho para que a Agroecologia evolua, uma das grandes demandas 

dos agricultores familiares e horticultores, que optam por estes sistemas de 

produção é a busca por fertilizantes orgânicos alternativos, viáveis para serem 

produzidos nas propriedades rurais, com equilíbrio nutricional e biológico, dentro das 

normativas, e produzidos a partir de resíduos orgânicos que podem ser 

contaminantes se manejados incorretamente. 
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Alguns dos problemas dos resíduos sólidos é a grande heterogeneidade das 

suas características químicas e físicas, que faz com que a recomendação de uso 

desses materiais seja prejudicada. A necessidade de análise e caracterização de 

cada lote de resíduo, previamente à sua utilização, inviabiliza seu uso como 

fertilizante. A própria condição física dos resíduos muitas vezes limita sua aplicação 

agrícola, onerando o custo final dessa prática. Considerando essas limitações, os 

processos de beneficiamento industrial de resíduos, como enriquecimento e 

balanceamento dos nutrientes e adequação física do produto, são ações que podem 

viabilizar a reciclagem dos nutrientes contidos nos resíduos orgânicos. Essa 

estratégia permite a agregação de valor aos resíduos, que passam à condição de 

matéria prima para a produção de fertilizantes.  

O Decreto 7.794 de 20 de agosto de 2012 institui no Brasil a Politica Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, que possui objetivos de integrar, 

articular e adequar politicas, programas e ações que estimulem a produção orgânica 

e com base agroecológica, o uso sustentável dos recursos naturais, a oferta e o 

consumo de alimentos saudáveis. A partir desta lei, a academia e a sociedade 

deverão potencializar as trocas de conhecimento e ações com os agricultores sobre 

as descobertas e melhorias para os sistemas de produção orgânicos e de base 

ecológica, motivo pelo qual, muitos agricultores buscam resolver seus problemas e 

dúvidas dentro das suas capacitações.  

Estabelecendo como pilar do estudo a inovação tecnológica e a 

potencialidade dos recursos localmente disponíveis, buscou se junto aos agricultores 

do Município de Feliz, RS, informações sobre uma prática de elaboração e utilização 

de um fertilizante orgânico bastante difundido entre eles desde o ano de 2007 para 

adubação de hortaliças em sistema convencional. Trata-se da cama de aviário 

fervida, obtida através do processo de fervura do esterco de galinha poedeira. 

As hortaliças são exigentes em adubação e para que se tenham condições de 

produzir em escala regional e em nível de nutrição adequada, é necessário que se 

pesquise alternativas junto aos agricultores e mediante a realidade dos 

agroecossistemas. O repolho está incluído entre as principais hortaliças de consumo 

diário no Brasil. Assim, para esta cultura existe potencial de mercado para a 

produção orgânica.  Seu consumo é preferencialmente cru na forma de saladas, pois 

apresenta elevado teor de vitaminas e de sais minerais, indispensáveis na 

alimentação humana.  



17 
 

Nesse sentido o trabalho orientado pela Agroecologia, pretende que a 

adaptação de uma prática utilizada no contexto convencional para o contexto 

agroecológico, seja em sua perspectiva epistemológica uma troca de aprendizado 

na sala de aula dos agricultores; em sua perspectiva metodológica, uma construção 

teórica, adaptação, preparação e utilização do produto em pesquisa para a 

propriedade rural; na perspectiva sociológica, que tenha utilidade a sociedade em 

especial a rural; e na perspectiva tecnológica uma comprovação cientifica e 

empírica.  

O estudo objetivou avaliar o potencial de diferentes fertilizantes orgânicos nas 

formas sólida e líquida sobre o crescimento a qualidade e produção do repolho 

―coração de boi‖. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1 Demanda social mundial por alimentos limpos e seguros 

Apesar da progressão significativa dos últimos anos no combate à fome no 

mundo, um levantamento identificou que existem 870 milhões de pessoas ainda 

passando fome, que a insegurança alimentar é ainda grande desafio, e eliminá-la 

exigirá lideranças fortes e ações conjuntas. A evolução nesta área exigirá 

investimento público e privado significativo em áreas rurais, onde estão 

concentradas 70% das pessoas que vivem com fome e onde milhões de pessoas 

dependem da agricultura para alimentos e empregos (GRAZIANO, 2013).  

É direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias 

sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o 

direito à alimentação para toda a população. Este foi o compromisso do fórum 

mundial sobre soberania alimentar de Cuba em 2001. No Brasil, a lei orgânica de 

segurança alimentar e nutricional estabelece que ―a consecução do direito humano à 

alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à 

soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e 

o consumo de alimentos‖ (LOSAN, 2006). 

No que tange às questões da segurança alimentar em nosso País, houve 

evolução. Bezerra (2009) colocou o debate de incorporação da noção nutricional, 

não somente no aspecto alimentar (de produção, distribuição, comercialização e 

acesso aos alimentos), mas também no nutricional (acesso em quantidade e 

qualidade que possa suprir as necessidades do organismo de aproveitar esses 

alimentos). Percebeu se que, ao produzir os alimentos, são induzidos outros 

processos e ao mesmo tempo, responde-se ás demandas sociais oriundas de outras 

esferas da vida em sociedade, que não apenas a produtiva (CONSEA, 2010).  
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2.2 Os agroquímicos na produção agrícola no Brasil 

Em relação à qualidade dos alimentos ofertados à população brasileira, cabe 

registrar que as sucessivas pesquisas realizadas têm mostrado que muitos dos 

nossos alimentos contêm não só excesso de resíduos de pesticidas (em relação ao 

permitido por lei), como também resíduos de agrotóxicos proibidos para 

determinadas culturas, o que é ainda pior. Aliás, nossa chamada ―agricultura 

convencional moderna‖ continua abundante no uso de pesticidas. Desde 2008 

somos o país que usa a maior quantidade de venenos agrícolas. O consumo 

nacional de agrotóxicos em 2010 passou de um milhão de toneladas e gastamos 

nada menos que US$ 7,3 bilhões (ANVISA, 2010). 

Um dos objetivos específicos da Política Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional é ―promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de produção e 

distribuição de alimentos que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura 

familiar, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e que assegurem o 

consumo e o acesso à alimentação adequada e saudável, respeitado a diversidade 

da cultura alimentar nacional‖. Esta definição, que representa possibilidades de 

avanço das políticas públicas, esta expressa no art. 4º do Decreto nº 7.272, de 25 de 

agosto de 2010.  

 

2.3 A Agroecologia e o equilíbrio na agricultura 

Agroecologia busca integrar os saberes históricos dos agricultores com os 

conhecimentos de diferentes ciências, permitindo tanto a compreensão, análise e 

crítica do atual modelo do desenvolvimento e de agricultura, como o 

estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento. É ciência para apoiar 

modelos e desenhos de agriculturas mais sustentáveis, princípios e perspectivas da 

Agroecologia rural. Além de ciência apresenta se como um conjunto de práticas. 

Surgiu da aproximação de duas disciplinas científicas: agronomia e ecologia. Sendo 

ciência, é a ―aplicação das ciências ecológicas e agrárias ao estudo, projeto e 

gestão de agroecossistemas sustentáveis‖. Sendo um conjunto de práticas 

agrícolas, a agroecologia busca maneiras de aperfeiçoar os sistemas agrícolas 

imitando os processos naturais, criando, portanto, interações físicas, químicas e 
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biológicas benéficas e sinergias entre os componentes do agroecossistema 

(ALTIERI, 2002; CAPORAL; COSTABEBER, 2007). 

Constituem-se em seus princípios básicos, a reciclagem de nutrientes e 

energia nos agroecossistemas, em vez da introdução de insumos externos; a 

integração de cultivos agrícolas e pecuária; a diversificação das espécies e dos 

recursos genéticos dos agroecossistemas no tempo e espaço; e concentrar-se em 

interações e produtividade em todo o sistema agrícola e não em espécies 

individuais. A agroecologia faz um uso altamente intensivo do conhecimento, 

baseado em técnicas que não são transmitidas a partir dos níveis superiores, mas 

desenvolvidas com base no conhecimento e experimentação dos agricultores 

(SCHUTTER, 2012).  

A agroecologia busca promover transformações que extrapolam o aspecto 

produtivo. A meta é alterar as formas de comercialização da produção, não a 

destinando apenas a um nicho de mercado, gerar renda e a permanência do 

agricultor no campo. A agroecologia busca, ainda, valorizar o modo de vida do 

agricultor, a cultura e o conhecimento acumulado ao longo das gerações. Ela 

―valoriza o conhecimento local e empírico dos agricultores, a socialização desse 

conhecimento e sua aplicação ao objetivo comum da sustentabilidade‖ 

(GLIESSMAN, 2005). 

Uma abordagem agroecológica, segundo Altieri (2002), incentiva os 

pesquisadores a trocarem conhecimentos e técnicas com os agricultores e a 

desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos 

agroquímicos e energéticos externos. O objetivo é trabalhar sistemas agrícolas 

complexos equilibrados, com manutenção própria da fertilidade do solo, da 

produtividade e da proteção das culturas.  

 

2.3.1 Conversão como estratégia de sustentabilidade 

Devido às novas legislações, á questão da soberania alimentar, a 

preocupação com a saúde, á degradação dos solos e do meio ambiente, á 

manutenção da biodiversidade e ao aumento da renda da propriedade de produção 
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familiar que tais sistemas vêm ganhando espaços. Atentos, os agricultores familiares 

buscam por meio de práticas de manejos agrícolas equilibrados, dando inicio a um 

período de conversão de no mínimo doze (12) meses (para produção vegetal de 

culturas anuais). No período indicado, buscará equilibrar a manutenção ou 

construção ecológica da vida, da fertilidade do solo e dos agroecossistemas, 

preservando a diversidade biológica natural e modificada, assegurando a conversão 

dos agroecossistemas convencionais, para agroecossistemas de base ecológica 

(BRASIL, 2011). 

Para estabelecer esta conversão, um dos principais entraves que os 

agricultores encontram é a escassa disponibilidade de insumos de base ecológica 

que se enquadrem nas normas deste tipo de produção, dentre eles, fertilizantes 

capazes de proporcionar bons rendimentos aos cultivos e possibilitar melhorias nas 

características químicas, físicas e biológicas do solo.  

Segundo Costa Gomes e Borba (2006), a compreensão de reações que 

ocorrem nos campos da fisiologia, da microbiologia, da bioquímica, entre outros, 

poderá proporcionar condições tecnológicas transição agroambiental.  

A pesquisa têm a tarefa de ―descobrir‖ ou validar insumos que viabilizem a 

independência dos agricultores, e que não representem apenas uma mera 

substituição de pacote. É necessário pesquisar práticas de agricultores fomentadas 

empiricamente individuais ou por organizações de desenvolvimento, adaptações de 

tecnologias originárias de outros contextos, inclusive sintetizando tecnologias e 

processos desenvolvidos na pesquisa convencional, sempre no sentido de qualificar 

o trabalho dos agricultores e diminuir sua dependência, e não para que um pequeno 

grupo se aproprie do conhecimento (COSTA GOMES; BORBA, 2006). 

 

2.4 Agroecologia em Pelotas e atualmente 

Os trabalhos com base agroecológica em Pelotas passaram a ser 

incentivados a partir do ano de 1984, quando a Pastoral Rural (ligada à Diocese da 

Igreja Católica), diante da necessidade de criar alternativas econômicas e 

sustentáveis para a agricultura familiar local, iniciou um trabalho incentivando a 

agroecologia junto aos agricultores do município por meio de cursos de formação, 
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visitas aos Centros de Agricultura Ecológica e implementação de experiências locais 

(PASTORAL RURAL DA DIOCESE DE PELOTAS, 1998).  

Para fortalecer as iniciativas de base agroecológica, protagonizadas pela 

Pastoral Rural e pelo Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor – CAPA (São Lourenço 

do Sul/RS), que também apóia esta alternativa de produção, foi fundada, em 1995, a 

Associação Regional de Produtores Agroecológicos da Região Sul – ARPASUL. Em 

novembro do mesmo ano, inaugurou-se a primeira feira de produtos agroecológicos 

da região sul do estado, na cidade de Pelotas (PASTORAL RURAL DA DIOCESE 

DE PELOTAS, 1998). Considera-se que a produção de base agroecológica vem 

sendo ampliada no município de Pelotas, para tanto, destaca-se a importância da 

Cooperativa Sul-Ecológica e do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor – CAPA 

como agente de extensão e assistência técnica na organização da produção e, 

também, na orientação sobre a comercialização dos produtos. Ribeiro et al. (2009) 

informam que em Pelotas, RS, a produção de base ecológica possui evidentes 

dificuldades com relação ao mercado consumidor, crédito agrícola, bem como á 

origem e disponibilidade dos insumos. 

A implantação do decreto 7.794 de 20 de agosto de 2012 institui no Brasil a 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO será através de 

sistemas de cooperação entre a União, Estados, Município, organização social civil e 

entidade privada. O PNAPO nasce do artigo 50 da Lei 10.711/2003 – Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas e o artigo 11 da Lei 10.831/2003 que dispõem sobre 

a agricultura orgânica e preveem a regulamentação e definição das normas técnicas 

para a produção orgânica e suas estruturas de gestão na União, Estados e Distrito 

Federal. Seus objetivos são integrar, articular e adequar políticas, programas e 

ações que estimulem a produção orgânica e com base agroecológica, o 

desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida, o uso sustentável dos recursos 

naturais, a oferta e o consumo de alimentos saudáveis.  

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica definem alguns 

conceitos: Produtos da biodiversidade – bens e serviços com origem em recursos da 

biodiversidade e destinados à formação de cadeias produtivas que promovam a 

manutenção e valorização das práticas da agricultura familiar e dos 

empreendimentos familiares rurais (Lei 11.326/2006); Transição agroecológica – 

processo gradual de mudança nas práticas e manejos de agroecossistemas, 

tradicionais ou convencionais, por meio da transformação das bases produtivas e 
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sociais do uso da terra e seus recursos naturais, levando à adoção de sistemas de 

agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. Produção de 

base agroecológica – aquela que busca aperfeiçoar a integração entre capacidade 

produtiva, uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, 

equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social; Sistema orgânico de 

produção – em que se adotam técnicas específicas, otimizando o uso dos recursos 

naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais, tendo como objetivos a sustentabilidade econômica e 

ecológica, a proteção do meio ambiente, a maximização dos benefícios sociais, 

minimização da dependência de energias não renováveis, empregando métodos 

culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a 

eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações em 

qualquer fase dos processos de produção, processamentos, armazenamentos, 

distribuição e comercialização (BRASIL, 2012). 

 

2.5 Agricultores experimentadores e os processos de inovação 

Costa Gomes e Borba (2006) indicam que a estratégia do desenvolvimento e 

da inovação tecnológica na agroecologia busca inicialmente observar a transição de 

um enfoque disciplinar para um enfoque temático. Conhecendo as interações 

ecossistêmicas, pode se produzir ou reproduzir formatos tecnológicos. Trata-se de 

produzir tecnologias apropriadas e contextualizadas para agroecossistemas locais, 

que tratem de potencializar os recursos localmente disponíveis, gerando 

agroecossistemas mais autônomos e energeticamente mais eficientes. 

Marques e Dal Soglio (2009) relatam que citricultores ecológicos do Vale do 

Caí, perceberam a necessidade de abertura de novos e diferenciados mercados 

paralelos ao mercado convencional e aliam fatores fitossanitários aos econômicos, 

substituindo o manejo tradicional por práticas de manejo mais equilibradas. No 

Brasil, a participação da área com certificação é de 49% da área total com 

agricultura orgânica, sendo por ordem de importância: pastagens, frutas, cana-de-

açúcar, palmito, café, soja e hortaliças (CAMARGO FILHO et al., 2004). 

As tecnologias sobre fertilização sofrem inovações e variações de um 

agroecossistema para o outro. A inovação não é necessariamente aquilo que vem 
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de fora, seja de agricultores de outras regiões, seja de técnicos. Ela surge do 

cotidiano local, da convivência dos agricultores com os desafios encontrados na 

gestão técnica, cultural e econômica de suas propriedades. As inovações individuais 

surgem como resposta a problemas que não são somente do inovador, tendo, por 

essa razão, importante significado para a coletividade. Uma inovação pode ser uma 

nova ideia para o manejo técnico ou para a organização do trabalho que vise à 

otimização dos recursos localmente disponíveis para os processos produtivos. Outra 

característica que define a inovação, tal como passamos a construí-la, é o fato de 

que ela não pode ser entendida como uma técnica dura, passível de generalização. 

Portanto, ela deverá ser sempre adaptada a situações específicas por meio da 

experimentação (PETERSEN; SILVEIRA, 2007). 

 

2.6 A adaptação de ideias e soluções localmente disponíveis 

Dentro desse contexto, algumas inovações para a fertilização de culturas 

foram identificadas em um grupo de agricultores convencionais de Feliz, RS. O 

desenvolvimento de um fertilizante orgânico a base de esterco de galinha. Os 

agricultores familiares do município de Feliz, RS utilizam tonéis e fervem o resíduo 

orgânico. Utilizam em sistema de fertirrigação, na proporção de 10% com dosagem 

de 50L para 1000 plantas, nas hortaliças: (morango, pimentão, pepino em solo e 

hidropônico) e 200L para 1000 plantas de tomate (KEMPFER, 2009). Os agricultores 

experimentadores de Feliz relataram que buscaram a inovação devido a dois 

motivos, o primeiro é que as condições de solo e relevo encontram-se inadequadas 

para a implantação dos sistemas de produção diversificados, o segundo motivo, é o 

econômico, em razão de que a cama de aviário é um material barato e está 

disponível na região. 

Dentre as ações que o agricultor familiar pratica estão, participação em 

projetos de políticas públicas, parcerias com empresas de extensão rural e 

Universidades, buscando soluções alternativas que venham a sanar problemas 

atuais. Na busca para superar estes desafios, o agricultor familiar adota estratégias 

e age ativamente, porém dentro da sua limitação (TEDESCO, 2001). 

Fontanétti et al. (2006) registram que devido ao grande volume exigido para 

produções comerciais, à utilização de estercos para adubação de hortaliças, em 
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sistema orgânico têm se mostrado prática onerosa. Para os solos agrícolas um dos 

aspectos positivos dos estercos é que eles fornecem não somente macronutrientes 

primários, mas também macronutrientes secundários e micronutrientes (SILVA et al., 

2004). 

2.7 A fertilização auxiliando na defesa das plantas 

Estudos apontam que a fertilização afeta a suscetibilidade da planta a 

doenças e insetos, através de alterações nos níveis de nutrientes nos tecidos. Por 

outro lado, as práticas agrícolas convencionais, como o uso excessivo de 

fertilizantes, criam desequilíbrios nutricionais e tendem a reduzir a defesa da planta 

(ALTIERI; NICHOLLS, 2013). 

Neste sentido, a Teoria da Trofobiose indica que plantas sadias e com menos 

estresse (químico, climático, hídrico etc.) serão mais resistentes a doenças e pragas. 

Segundo o mesmo autor, isso se deveria ao fato de que ácaros, insetos, fungos ou 

vírus, devido a seu equipamento enzimático, exigem alimentar-se de substâncias 

solúveis, as únicas capazes de assimilarem. A quebra das moléculas de proteínas, 

seja pela aplicação de um agrotóxico absorvido pela planta, seja por desequilíbrio 

nutricional (carência ou excesso de micro ou macro elementos), diminui a 

―resistência‖ das plantas (CHABOUSSOU, 2006). 

Portanto, conhecer estas interações ganha importância fundamental, pois a 

necessidade de uma boa nutrição das plantas passa a ser um importante aliado para 

que as hortaliças, lavouras e pastagens possam ter maior resistência e melhor 

expressar seu potencial produtivo. 

Compreender os principais mecanismos que explicam por que adubação 

orgânica parece melhorar a saúde das culturas é uma área ativa de pesquisa que 

auxiliará a harmonizar permitindo o manejo do solo e manejo agroecológico de 

pragas. 

 

2.8 Importância e enquadramento legal dos resíduos orgânicos 

A economia brasileira é alicerçada na produção agrícola. A produção de grãos 

e de produtos agrícolas primários para exportação representa uma parcela 
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importante do PIB agrícola, porém é a produção de carnes e a agroindústria 

relacionada à produção animal que representam a maior parte desse total. Juntas as 

atividades são geradoras de subprodutos que são considerados resíduos pela atual 

legislação brasileira.  

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 2009 foram 

gerados no Brasil cerca de 1,7 bilhões de toneladas de dejetos animais sendo pelo 

menos 20% desse total gerado por animais confinados (MMA, 2010). Segundo o 

PNRS, cabe ao gerador do resíduo a responsabilidade pela sua destinação 

adequada, sendo que o PNRS prevê ainda metas de redução, reutilização, 

reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.  

Neste contexto, a reciclagem de resíduos seja de origem agrícola ou 

industrial, oriundos das mais diversas cadeias produtivas, apresenta-se como uma 

importante ferramenta para minimizar o déficit de fertilizantes orgânicos para 

sistemas produtivos ecológicos. Sua importância para a agricultura orgânica está na 

possibilidade de utilização destes com duplo propósito: a fertilização do solo e a 

redução dos impactos ecológicos provocados por sua acumulação no ambiente, 

amenizando o problema de descarte destes materiais e desobstruindo um 

importante gargalo na produção de base ecológica, que é a reduzida disponibilidade 

de fertilizantes adequados a esses sistemas produtivos. 

No Brasil, os padrões de qualidade para os fertilizantes orgânicos 

regulamentam-se pela Instrução Normativa Nº 25, de 25 de julho de 2009, MAPA 

(BRASIL, 2009). Estabelece as definições e normas concernentes às 

especificações, garantias, tolerâncias, ao registro, à embalagem e rotulagem dos 

fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos destinados à agricultura. Os 

fertilizantes a base de estercos devem conter em sua composição físico-química e 

satisfazer as seguintes especificações: umidade máxima 40%, nitrogênio total 

mínimo 1%, carbono orgânico total mínimo 10%, relação C/N máxima 14 e pH 

mínimo 6,0. Tais exigências visam estabelecer um padrão de qualidade dos 

fertilizantes tendo em vista a preservação ambiental e a eficiência agronômica 

desses materiais (HIGARASHI et al., 2008). 

Juntamente com a questão ambiental, as questões econômicas e legislativas 

devem ser avaliadas pelos agricultores, uma vez que de acordo com a Instrução 

Normativa nº 46 de 06 de outubro de 2011, responsável pela regulamentação da 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=07/10/2011
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=07/10/2011
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produção orgânica animal e vegetal no Brasil, em que uma das atualizações 

presentes é o anexo cinco, do reordenamento de informações relacionadas à 

produção vegetal, sobre substâncias e produtos autorizados para uso em fertilização 

e correção do solo em sistemas orgânicos de produção, a qual proíbe a utilização de 

excrementos de animais e conteúdo de rumem e de vísceras não obtidas em 

sistemas orgânicos de produção a partir de 19 de dezembro de 2013 (BRASIL, 

2011). 

 

2.9 Os resíduos orgânicos como fertilizantes na agricultura. 

A destinação de resíduos sólidos orgânicos como fonte de nutrientes para a 

agricultura é uma prática bastante difundida no Brasil. Contudo, é também comum 

observar o uso inadequado desses materiais, sem o devido cuidado em relação às 

doses aplicadas e ao planejamento da adubação baseado nas características do 

solo e do ambiente (CORREA et al., 2011). O uso agrícola não planejado de 

resíduos orgânicos pode resultar em contaminação ambiental, pelo desbalanço da 

relação dos nutrientes no solo, pela emissão de gases de efeito estufa e pela 

contaminação dos recursos hídricos. 

A estrutura atual dos sistemas produtivos de abates de animais em Pelotas 

baseia se na concentração de animais em pequenas áreas, gerando grandes 

excedentes de dejetos, que demandam áreas relativas para o seu aproveitamento 

agronômico. Entretanto, os resíduos da produção animal são utilizados como adubo 

orgânico de forma inadequada, o que gera grande risco de poluição ambiental, em 

regiões de produção intensiva devido, principalmente, à infiltração do nitrogênio no 

solo e ao escorrimento superficial do fósforo, e muitas vezes, ocorrendo o 

lançamento direto dos dejetos nos cursos d‘ água. 

Vários materiais orgânicos podem ser usados como fertilizante, sendo que as 

principais fontes disponíveis no meio rural são os estercos de animais, os resíduos 

de culturas e os adubos verdes (SBCS, 2004). Dentre os diversos tipos existentes, 

os estercos destacam-se devido aos seus efeitos positivos sobre o condicionamento 

do solo e na variada disponibilidade de nutrientes (ALMEIDA, 1991). 

Estes resíduos gerados vêm sendo utilizados na produção orgânica de 

hortaliças e de outras culturas, por agricultores da região, mas sem levar em conta 
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suas características químicas. Os estercos de aves e bovinos são uma excelente 

fonte de nutrientes (SILVA et al., 2004). Dentre os adubos orgânicos empregados na 

olericultura, merece destaque a ―cama‖ de aviário, que normalmente apresenta 

elevados teores de nutrientes. Oliveira (2001) observou teores de nitrogênio, fósforo, 

potássio e cálcio, superiores ao esterco de gado. A cama de aviário tem 

apresentado resultados positivos para a produção de diversas hortaliças como 

repolho (OLIVEIRA et al., 2003). 

O húmus de minhoca, produto final do trabalho das minhocas, é um material 

estabilizado, homogêneo, com granulometria fina, baixa relação C/N, alta porosidade 

e elevada capacidade de retenção de água (GÓMEZ-BRANDÓN et al., 2010), que 

disponibiliza diversos nutrientes às plantas, tais como nitrogênio, fósforo, potássio, 

cálcio e magnésio (AMORIM et al., 2005; DOMÍNGUEZ et al., 2010). 

A maioria dos agricultores, que investe na produção do húmus de minhoca 

como fonte de adubação alternativa utilizam sob a forma sólida. Contudo, uma 

prática inovadora é a aplicação sob a forma líquida (SCHIEDECK et al., 2008). O 

húmus líquido é definido como um extrato aquoso obtido a partir de húmus de 

minhoca na forma sólida, no qual estão presentes microorganismos, nutrientes 

solúveis e substâncias benéficas ao crescimento e desenvolvimento das plantas 

(SALTER; EDWARDS, 2004). Arteaga et al. (2006), aplicando húmus liquido como 

biofertilizante foliar, verificaram respostas produtivas e econômicas em cultivo de 

tomateiro. 

Os efeitos do esterco bovino ainda são muito discutidos. No entanto há 

consenso entre diversos autores sobre a eficiência do esterco bovino em elevar a 

produção de hortaliças, entre os quais Oliveira et al. (2001) que verificaram aumento 

na produção de repolho quando adubado com esterco bovino. Em outro estudo o 

esterco aumentou a retenção e a disponibilidade de água e os teores de fósforo, 

potássio e sódio, na camada do solo de 20-40 cm (SILVA et al., 2004).  

Dentre os diversos tipos existentes, os estercos destacam-se devido aos seus 

efeitos positivos sobre o condicionamento do solo e na variada disponibilidade de 

nutrientes. Com relação à adubação orgânica do repolho, as quantidades 

recomendadas podem variar entre 25 e 30 Mg ha de cama de aviário, até 40 a 50 

Mg ha de esterco de curral ou composto orgânico, e 35 a 40 Mg ha (OLIVEIRA et al., 

2001). 
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Para Souza (1991), algumas espécies de hortaliças são mais adaptadas ao 

sistema de produção orgânico como, por exemplo, o repolho. Esta hortaliça é uma 

das mais produzidas no Brasil, muito, devido a excelente composição nutricional, 

versatilidade de consumo, processamento industrial e propriedades terapêuticas, 

que fazem do repolho um alimento popular, barato e de grande importância 

socioeconômica alimentar (SILVA JUNIOR, 1987).  

Por ser exigente em macronutrientes N, K, Mg, S e P e micronutrientes Fe, 

Mn, Zn, B, Cu e Mo, o repolho, normalmente responde positivamente à adubação 

orgânica. Silva Junior (1987), estudando o efeito da aplicação de esterco curtido na 

produção convencional de repolho, concluiu que a utilização de 50 Mg ha de esterco 

prescinde de suplementação mineral. A utilização exclusiva de composto orgânico 

e/ou de esterco animal para adubação de hortaliças, em sistema orgânico de 

produção, no entanto, tem se mostrado uma prática onerosa, em função do grande 

volume exigido para se obter produções comerciais. Além disso, a utilização desses 

insumos pode vir a ser limitada pela exigência da produção destes sob manejo 

orgânico (BRASIL, 2011). 

 

2.10 Características da cultura 

Entre as variedades botânicas da espécie Brassica oleracea, o repolho é a 

hortaliça de maior expressão econômica a nível mundial, tanto pela sua ampla 

distribuição como também alto consumo (NUNES et al., 2005). No Brasil, a produção 

está localizada predominantemente em pequenas áreas do Sul e Sudeste.  

A planta de repolho é formada por inúmeras folhas que se imbricam, dando 

origem a uma "cabeça", que constitui a parte comestível da planta. 

Taxonomicamente, existem duas espécies de repolho, o repolho liso (B. oleracea L. 

var. capitata L.), de maior expressão comercial no Brasil, e o repolho crespo (B. 

oleracea L. var. sabauda martens).  

O repolho é planta herbácea, bienal e muito consumido no Brasil, tendo 

grande presença na dieta alimentar das famílias. Dentre as hortaliças o repolho 

constitui-se em alimento de excelente qualidade, apresentando teores apreciáveis 

de β-caroteno, cálcio e de vitamina C. O consumo das brássicas está associado ao 

seu alto valor nutricional, destacando-se como fonte de vitamina C, também fornece 
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vitaminas B1, B2, E e K, além de sais minerais, sobretudo cálcio e fósforo, bem 

como na prevenção de certos tipos de câncer; além de suas folhas apresentarem 

altos teores de fibras; imprescindíveis para boa digestão (FERREIRA et al., 2002). 

Os repolhos são classificados, segundo a forma da cabeça, em achatada 

(forma comercial predominante no Brasil), pontuda, redonda, oval e elíptica e quanta 

cor com as cabeças podendo ser verde (branca) ou roxo (FILGUEIRA, 2008). 

A cultura do repolho, como qualquer outra hortaliça, apresenta caráter social 

devido ao número de empregos gerados em consequência da exigência de mão de 

obra desde a semeadura até a comercialização. Estima-se que cada hectare 

plantado com hortaliças possa gerar, em média, entre 3 a 6 empregos diretos e um 

número idêntico de indiretos (MELO; VILELA, 2007).  

 

3. Metodologia 

 

3.1 Área experimental, localização e clima 

A primeira etapa do trabalho foi realizada na Estação Experimental Cascata 

(EEC), Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS. A EEC está localizada na 

latitude 31º37‘ Sul e longitude 52º31‘ Oeste, aproximadamente 181 m acima do nível 

do mar, e, conforme a classificação de Köppen, em um clima do tipo ―cfa‖, ou seja, 

um clima temperado, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e verões 

quentes (MOTA et al., 1986). As características químicas da área experimental se 

encontram na Tabela 1. 

Tabela 1 - Análise de solo da área experimental do cultivo do repolho. Estação 
Experimental Cascata, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. Junho de 2012. 

Solo pH 
M.O. 
(%) 

P K  Ca Mg Al 
Saturação 
por bases 

Cu Zn Fe Mn 

   mg dm-3  cmolc/dm3 % mg dm-3 

        

Solo  5,8 2,9 50,5 195  4,8 2,1 0,1 77 3,5 2,6 1100 10 

 

 

3.2 Condução do Experimento 

 



31 
 

3.2.1 Cultivar, sistema de produção de mudas, semeadura e transplante 

 

A espécie utilizada foi o repolho (Brassica oleracea var. capitata), cultivar 

Coração de Boi. A semeadura foi realizada em 18 de junho de 2012, utilizando 

bandejas de poliestireno de 128 células, preenchidas com substrato orgânico 

comercial, mantidas em ambiente protegido e irrigadas diariamente conforme a 

necessidade. Aos 29 dias após a emergência, quando as mudas apresentavam 

quatro a cinco folhas definitivas, foram retiradas as folhas danificadas e as mudas 

transplantadas para a área experimental. 

Cada unidade experimental foi constituída de 20 plantas, distribuídas em duas 

linhas de 4 m de comprimento com 10 plantas por linha, em espaçamento de 0,8m 

entre linhas e 0,4m entre plantas, em canteiros de 1,10m de largura. Levando se 

conta o passeio de 0,50m entre os canteiros, a densidade foi de 31.250 plantas por 

hectare.  

 

3.2.2 Descrição e aplicação dos tratamentos 

Foram implementados sete tratamentos, sendo Testemunha (H2O), Cama de 

aviário fervida (CaFv); Esterco bovino fervido (EbFv); Húmus líquido (HL); Cama de 

aviário sólida (CaSol); Esterco bovino sólido (EbSol); e Húmus Sólido (HSol). 

Para o preparo dos tratamentos líquidos foram seguidos os seguintes 

procedimentos: 

a) CaFv: 10 kg de cama de aviário sólida, de 3º lote, com 115 dias, foram 

diluídos em 100 L de água em um tonel metálico. Em seguida a solução foi 

fervida durante 2 horas em fogão industrial e, após esfriar, coada, sendo a 

concentração de aplicação de 10%; 

b) EbFv: foi utilizado o mesmo procedimento descrito para CaFv. 

c) HL: foi preparado com húmus de minhoca obtido de esterco bovino, de 

acordo com a recomendação de Schiedeck et al. (2008), sendo a 

concentração de aplicação de 20%. 

Quanto aos tratamentos sólidos foram utilizados 15,08kg, 17,51 kg e 15,83 

kg, respectivamente para CaSol; EbSol e HSol. Esses tratamentos foram 

incorporados nas parcelas experimentais (3,20m²) no dia 14 de julho, de forma 
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manual com enxada. A aplicação foi baseada no teor de nitrogênio e considerada a 

recomendação para adubação orgânica da SBCS/Núcleo Regional Sul para a 

cultura do repolho (CQFS, 2004). 

Na Tabela 2 podem ser visualizadas as características químicas dos 

tratamentos avaliados. 

 

Tabela 2 – Composição química dos tratamentos avaliados. Estação Experimental 
Cascata, Embrapa Clima Temperado,Pelotas, RS. Junho de 2012. 

Tratamentos* pH 
N P K Ca Mg S  Cu Z Fe Mn 

g kg
-1

  mg kg
-1

 

HSol 6,2 29,4 7,8 10,0 4,3 3,0 2,9  19,2 98,0 3175,1 978,3 
HL 7,5 0,34 0,24 51,9 41 38 24,0  0,1 0,4 45,0 2,1 

Eb Sol 8,1 32,2 3,3 6,5 4,7 3,2 1,9  22,4 144,6 3373,9 410,5 
EbFv 6,9 1,0 156 1,2 150 132 66,0  0,5 2,0 80,0 12,0 
CaSol 8,2 33,0 46,2 35,9 30,4 11,6 6,7  358,1 387,6 1164,7 498,6 
CaFv 6,4 2,0 1,1 3,9 1,2 309 631  39,0 30,0 166,0 35,0 

* HSol – húmus sólido; HL – húmus líquido; EbSol – esterco bovino sólido; EbFv – esterco bovino 
fervido; CaSol – cama de aviário sólida; CaFv – cama de aviário fervida. 

 

As aplicações da água na testemunha e dos fertilizantes líquidos CaFv, EbFv 

e HL, foram iniciadas uma semana após o transplante e suspensas uma semana 

antes da colheita, totalizando 15 aplicações. Durante o ciclo da cultura, foram 

utilizados por semana 20L de H2O na testemunha; 2L de solução fertilizante de 

CaFv, 2L de solução fertilizante de EbFv e 4L de solução fertilizante de HL por linha 

de cultivo dentro do tratamento. 

A aplicação dos tratamentos líquidos foi realizada na linha de cultivo, com 

distribuição homogênea na parcela, sendo o volume semanal de aplicação de 20L. 

 

3.3 Condução das plantas e práticas culturais 

 

3.3.1 Instalação dos canteiros 

Foram utilizados sete canteiros, dispostos no sentido Leste-Oeste, com 

dimensões de 34 m de comprimento, 1,20 m de largura e 0,35 m de altura, com 

passeios de 0,50 m. Os cinco canteiros centrais foram usados para a formação dos 
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blocos enquanto os dois canteiros externos foram utilizados como bordadura. Os 

canteiros foram preparados com auxílio da enxada rotativa encanteiradora.  

 

3.3.2 Irrigação 

Após o transplante das mudas, foi instalado um sistema de irrigação, por 

gotejamento, sendo que a necessidade de água foi monitorada pela observação 

diária da umidade nos canteiros. 

 

3.3.3 Cobertura dos canteiros 

Os canteiros foram cobertos por uma camada de palha de capim elefante com 

5 cm de altura. Essa cobertura teve como finalidade reduzir a incidência de plantas 

espontâneas e a variação da temperatura do solo, além de aumentar a retenção de 

umidade e favorecer a manutenção da biodiversidade nos canteiros. 

 

3.3.4 Manejo fitossanitário 

Nos canteiros de bordadura também foram semeadas e transplantadas outras 

espécies de hortaliças, para aumentar a diversidade de plantas, servindo como iscas 

para os organismos oportunistas e abrigo de inimigos naturais. As espécies 

cultivadas nesses canteiros foram couve manteiga (Brassica oleracea var. 

acephala), mostarda (Brassica juncea), erva doce (Pimpinella anisum L.), beterraba 

(Beta vulgaris L.), cenoura (Daucus carota L.), rúcula (Eruca sativa Mill.) e rabanete 

(Raphanus sativus L.). 

Foram adotadas as operações tradicionais de manejo fitossanitário de base 

ecológica para o cultivo do repolho, tais como: arranquio de plantas espontâneas 

concorrentes, realizada aos 07, 14, 21 e 28 dias após o transplante; controle de 

insetos e doenças por meio de aplicação de calda bordalesa (aos 30 e 60 DAT) e de 

inseticida biológico comercial (aos 11 e 25 DAT).  

Para o controle de insetos também foram utilizadas armadilhas adesivas, 

amarelas e azuis, com dimensões de 10 cm por 30 cm. As armadilhas foram 
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instaladas nas linhas de cultivo e nas bordas, 20 a 40 cm acima das plantas e 

fixadas entre duas estacas de bambu. 

Também foi instalada uma armadilha luminosa, para o controle de insetos de 

hábitos noturnos. A armadilha foi instalada ao lado da cultura a ser protegida, sendo 

que a lâmpada ficou a uma altura de 1,70m, protegida por uma cobertura de PVC. 

Abaixo da lâmpada, foi colocada uma bandeja plástica (60 x 40 cm) com água e 

detergente para recolher os insetos capturados.  

 

3.4 Respostas agronômicas 

 

3.4.1 Crescimento do dossel planta (CD) 

Foram realizadas avaliações quinzenais de crescimento do dossel (CD) das 

plantas (cm²), utilizando a fórmula       . Para tanto, o raio foi calculado a partir 

do valor médio das medidas transversal e longitudinal da projeção plana das folhas 

externas, conforme descrito em Santos et al. (2002). 

 

3.4.2 Ciclo (CL) 

O registro da duração do ciclo da cultura foi realizado através da contagem do 

número de dias compreendido entre a semeadura e a colheita do repolho, a qual 

ocorreu quando mais de 90 % das cabeças apresentavam nível de compacidade 2 e 

3 e com a borda da folha externa da cabeça iniciando o desprendimento. Em cada 

parcela foram avaliadas seis plantas da área útil, uniformes e representativas do 

tratamento. 

 

3.4.3 Compacidade (CDE) 

A compacidade é uma variável que indica do ponto de colheita ideal para a 

comercialização da cabeça do repolho. Para sua determinação foi considerada a 

firmeza à compressão manual, conforme proposto por Muniz (1988). A compacidade 
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da cabeça é classificada numa escala de três níveis, sendo 1 (fofa), 2 (média) e 3 

(firme). 

 

3.4.4 Número de folhas externas à cabeça (NF) 

Foi contado o número de folhas externas de seis plantas no momento da 

colheita da cabeça. 

 

3.4.5 Área foliar (AF) e índice de área foliar (IAF) 

A área foliar (cm² planta-1) foi determinada no dia da colheita, utilizando todas 

as folhas (externas e da cabeça) de duas plantas de cada unidade experimental. As 

folhas foram contadas e submetidas ao integrador eletrônico de área foliar LICOR, 

modelo LI 3100. 

O índice de área foliar (IAF) foi obtido pela razão entre a área foliar e a área 

de superfície do solo disponível a cada planta. 

 

3.4.6 Massa fresca (MFF), massa seca (MSF) e teor de massa seca das folhas 

externas (PMSF) 

Na colheita da cabeça, as folhas externas de seis plantas de cada unidade 

experimental, foram limpas e pesadas em balança digital (g planta-1). Após, as folhas 

foram acondicionadas em sacos de papel e colocadas para secar em estufa com 

circulação de ar, a 65ºC, até atingir massas constantes, quando foram novamente 

pesadas. 

O teor de massa seca das folhas externas (%) foi obtido pela razão entre a 

massa seca e a massa fresca das folhas. 

 

3.4.7 Comprimento do coração (CC) 

O comprimento do coração (parte interna do repolho) (cm) foi avaliado pela 

medida do coração da cabeça de seis plantas da área útil de cada unidade 
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experimental no momento da colheita. O comprimento do coração foi mensurado 

com paquímetro digital após corte vertical do repolho e considerada a distância da 

base do coração até seu ápice. 

 

3.4.8 Diâmetro transversal e longitudinal da cabeça (DT e DL) 

O diâmetro transversal (DT) e longitudinal (DL) (cm) da cabeça foi avaliado 

conforme método proposto por Aquino et al. (2005), utilizando a cabeça de seis 

plantas da área útil de cada unidade experimental. A cabeça foi cortada no sentido 

longitudinal e medida a distância da base até o ápice (DL) e a distância entre as 

duas laterais na região central do corte (DT). 

 

3.4.9 Relação CC/DL: (comprimento do coração e diâmetro longitudinal) 

A relação CC/DL foi obtida pela razão entre o comprimento do coração em 

relação ao diâmetro longitudinal da cabeça. Essa relação expressa à profundidade 

do coração na parte interna, quanto mais próxima de um maior é o coração, logo é 

menos desejável, pois diminui a área útil da cabeça (MOURA et al., 2006). 

 

3.4.10 Índice de formato do repolho (IF) 

É a relação entre o diâmetro longitudinal e transversal da cabeça, sendo que 

quanto mais próximo do valor um, mais esférico é o formato da cabeça (AQUINO et 

al., 2005). Para o repolho coração de boi, as medidas de IF que representam seu 

formato, e também são mais bem aceitas comercialmente, são as de valores 

superiores a 1,10. 

 

3.4.11 Volume da cabeça (V) 

As cabeças de seis plantas da área útil de cada unidade experimental foram 

imersos em balde graduado e medido o deslocamento de água em ml, logo após, 

convertido em (cm³). 
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3.4.12 Massa fresca (MFC), massa seca (MSC) e teor de massa seca da cabeça 

(TMSC) 

Após a colheita, as cabeças de seis plantas da área útil da parcela foram 

pesadas individualmente para determinação da massa fresca (g planta-1). Após, 

retirou-se uma fatia longitudinal de aproximadamente 2 cm de espessura da região 

central da cabeça, equivalendo a cerca de 150 g. As fatias foram pesadas, picadas e 

acondicionados em sacos de papel e levadas à estufa com circulação de ar, a 65ºC, 

até atingirem massa constante e novamente pesados para determinação da massa 

seca (g planta-1). 

O teor de massa seca foi obtido pela razão entre a massa seca e a massa 

fresca da cabeça (%). 

 

3.4.13 Produtividade por área (PROD) 

A produtividade de cada tratamento foi estimada pela massa fresca da cabeça 

no momento da colheita, a partir de seis plantas da área útil de cada unidade 

experimental Mg ha-1. 

 

3.5 Teores dos nutrientes no solo após a colheita 

No final do experimento, 15 dias após a colheita, foram coletadas amostras de 

solo de todos os tratamentos, a 20 cm de profundidade e transportadas ao 

Laboratório de Química e Fertilidade do Solo do Departamento de Solos da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas, para 

quantificar os teores de matéria orgânica, pH, P, K, Ca, Mg e Al, CTC e saturação 

por bases. 

3.6 Delineamento experimental e procedimento estatístico 

Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

repetições e sete tratamentos, perfazendo um total de 35 unidades experimentais. 
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Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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4. Resultados e discussão 

 

O crescimento médio do dossel das plantas de repolho foi afetado com o 

passar do tempo e de forma significativa pelos tratamentos avaliados. O efeito do 

tempo e dos tratamentos com fertilizantes orgânicos e testemunha pode ser 

observado já a partir da 3ª semana após o transplantio (Figura 1). As variáveis de 

crescimento das folhas externas, número de folhas, índice de área foliar e % massa 

seca; e da cabeça do repolho, comprimento do coração, diâmetros transversal e 

longitudinal; volume, massa fresca da cabeça e massa seca da cabeça 

apresentaram comportamento semelhante á área do dossel (Tabelas 3, 4, 5, e 6).  

As plantas de repolho nos diferentes tratamentos tiveram crescimento similar 

do dossel até os 21 DAT, se diferenciando de forma mais pronunciada após essa 

data (Figura 1). 

  

Figura 1 – Crescimento médio do dossel (cm²) de repolho cv. Coração de Boi 
submetido a diferentes fertilizantes orgânicos, do transplante aos 105 dias após o 
transplante (DAT). Estação Experimental Cascata, Pelotas RS, 2012. 

H2O – água; HSol – húmus sólido; HL – húmus líquido; EbSol – esterco bovino sólido; EbFv – esterco 
bovino fervido; Ca Sol – cama de aviário sólida; CaFv – cama de aviário fervida. Médias seguidas de 
mesma letra na coluna aos 105 DAT não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

 

Observa se duas fases distintas de crescimento do repolho, uma primeira fase 

de crescimento inicial lento, nas três primeiras semanas. Pace et al. (1999) e Costa 
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Morais e Maia (2013) indicam que esse crescimento inicial lento ocorre porque as 

plantas gastam grande parte da energia para a fixação no solo, principalmente com 

a exploração deste pela emissão de raízes pela planta. Logo após os 21 DAT, as 

plantas de repolho aumentaram e possivelmente as plantas exigiram maiores 

quantidades de nutrientes em relação ao período anterior. 

A caracterização do crescimento vegetal pode ser satisfatória quando feita por 

métodos não destrutivos, utilizando-se medidas das dimensões das folhas. O 

comprimento e o produto do comprimento x largura da folha são os parâmetros mais 

adequados para utilização como variável independente na estimativa da área foliar 

de batata (JADOSKI et al., 2012). A determinação das variáveis, altura, área foliar, 

largura ou o comprimento da folha, auxiliam como métodos não destrutivos 

(MAGALHÃES, 1985). Porém, para Diniz et al. (2008) a taxa de crescimento relativo 

é uma medida mais apropriada para avaliação do crescimento vegetal por 

representar a quantidade de material que está sendo acumulado no tempo em 

função da massa inicial. 

A maior área do dossel foi obtida próximo aos 90 DAT, sendo os maiores 

valores verificados nos tratamentos CaFv, CaSol e HSol, que foram equivalentes 

entre si. Os tratamentos HSol e EbSol também não diferiram entre si, porém foram 

superiores aos tratamentos HL, EbFv que estiveram com valores abaixo de todos e 

também diferenciaram-se entre si. A testemunha H2O foi inferior a todos os 

tratamentos, porém os resultados dos corações que receberam somente água estão 

dentro do padrão de consumo. Ocorreu que as plantas fertilizadas com CaFv e 

CaSol foram 75%, 60%, 53%, 25% e 11%, superiores em suas medidas de dossel, 

aos tratamentos testemunha, EbFv, HL, EbSol e HSol, repectivamente. O tratamento 

CaSol (tabela 2), pode ter sido beneficiado pelos maiores níveis de nutrientes em 

sua composição.  

A CaFv na análise química não demonstrou valores altos de nutrição, porém a 

resposta nas variáveis foram positivas. Este fertilizante fervido pode ter formado, 

durante o processo de preparo, grupos químicos mais complexos que beneficiaram 

o crescimento do repolho Coração de Boi. O HSol em sua análise química foi 

semelhante a CaSol, o que auxilia a entender o comportamento deste fertilizante no 

crescimento e desenvolvimento do dossel do repolho.  

O EbSol com caracterização química similar aos tratamentos sólidos e 

rendimento do dossel e das variáveis de crescimento com valores intermediários, 
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não demonstrou todo potencial do material fertilizante apesar de que as cabeças de 

repolho deste tratamento estavam dentro do padrão de consumo. Neste trabalho 

utilizou se aproximadamente 4,1 kg  m-2, de esterco bovino sólido. Em pesquisa com 

o feijoeiro vigna, Pereira et al. (2013) obtiveram maior produção quando 

incorporaram húmus de minhoca dose média de 2,17 kg por cova, ou 21,7 Mg ha-1 

no solo.  

Todavia, o esterco bovino também foi eficiente na produção, com uso de 

doses menores média de 1,73 kg por cova, ou 17, 3 Mg ha-1. Este estudo pode nos 

indicar que a recomendação através do Manual de Calagem e Adubação para a 

cultura do repolho, pelo N, disponibilizou dose elevada dos estercos e estas doses, 

mesmo incorporadas no solo, podem provocam efeito deletério para o feijoeiro, 

acarretando redução da sua produção (PEREIRA et al., 2013). No referido trabalho 

pode ter ocorrido esta situação. 

O tratamento com HL pela análise química detectou baixos percentuais de N 

e P, porém obteve o maior valor de K, que para o repolho é o macronutriente mais 

exigido, com isto pode ter auxiliado os repolhos desse tratamento na evolução do 

dossel, bem como nas variáveis de crescimento e produtividade final. No município 

de Perico, na província de Matanzas em Cuba, Wencomo e Lugo (2013), 

identificaram que a composição química do bio-estimulador (húmus liquido) 

favoreceu a acumulação de K, o que é muito importante na regulação do regime de 

água em espécies de hortaliças.  

O tratamento com EbFv não apresentou resultados satisfatórios no campo, 

comportou se praticamente com valores baixos na maioria das variáveis tendo 

superioridade somente sobre a testemunha. O EbFv quando fervido aumentou os 

níveis de P, porém reduziu aos menores valores o N e K, podendo indicar porque os 

valores de tamanho do dossel, neste tratamento foram inferiores a todos os outros, 

com exceção da testemunha. 

Neste estudo, optou-se por usar uma testemunha com adubação zero 

acreditando que as plantas de repolho poderiam apresentar resultados expressivos 

de acordo com o potencial que o solo deveria apresentar, pois a área em que o 

trabalho foi realizado vem sendo manejado com princípios de transição 

agroecológica (adubação verde, fertilizantes orgânicos, biofertilizantes, controle 

sanitário alternativo através de métodos naturais, dentre outras práticas) há mais de 

8 anos, o que até poderia ter dificultado a observação de diferenças entre os 
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tratamentos para algumas variáveis e proporcionar baixa, média ou alta 

produtividade na testemunha. De acordo com estudos realizados em Viçosa por 

Diniz et al. (2007), o baixo rendimento de brócolis quando cultivados com adubação 

zero foi confirmado. 

Avaliando o dossel de repolho Sekai, Teixeira et al. (2011), obtiveram a maior 

área aos 67 DAT. Porém, no período de outono inverno. Em trabalho semelhante no 

período primavera verão, Faustino et al. (2011) verificaram os maiores valores do 

dossel aos 55 dias. Neste trabalho utilizou se o período inverno primavera. Em 

pesquisa com crescimento de repolho em função de doses de nitrogênio, foi 

verificada uma resposta positiva direta da espécie ao nutriente (AQUINO et al., 

2005).  

Esses resultados podem indicar que o valor das medidas do crescimento do 

dossel e a morfologia das plantas, com modificações durante o ciclo vegetativo, 

pode levar a relação da resposta da espécie aos fatores nutricionais, bem como 

alguma variação por fatores ambientais.  

O uso dos fertilizantes orgânicos no solo pode ter induzido as maiores áreas 

das plantas de repolho, possivelmente, por ter propiciado maior quantidade de água 

e de nutrientes disponíveis no solo (KIEHL, 1985).  

A compacidade da cabeça do repolho foi utilizada como parâmetro para 

determinar a velocidade de maturação das plantas. Dessa forma, as 20 plantas de 

cada unidade experimental foram monitoradas quanto à compacidade a partir dos 

108 DAT (Figura 2). 
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Figura 2 – Número médio de plantas de repolho coração de boi com valor de 
compacidade 2 e 3, submetidas a diferentes fertilizantes orgânicos, entre 108 e 122 
dias após o transplante. Estação Experimental Cascata, Pelotas RS, 2012. 

H2O – água; HSol – húmus sólido; HL – húmus líquido; EbSol – esterco bovino sólido; EbFv– esterco 
bovino fervido; CaSol – cama de aviário sólida; CaFv – cama de aviário fervida. 

 

É possível perceber que as plantas, nos tratamentos EbSol e CaFv, 

apresentaram uma velocidade de maturação da cabeça levemente superior aos 

demais tratamentos. Cerca de 90% das plantas nesses tratamentos atingiram a 

compacidade 2 ou 3 aos 118 dias, enquanto nos demais tratamentos o percentual 

de plantas era de 72%. O tratamento EbSol pode ter sido beneficiado, por que na 

análise química demonstrou valores muito altos de P, sendo que este nutriente 

regula em repolho a formação de cabeças e precocidade da colheita. 

Em pesquisa de comportamento de cultivares e híbridos com adubação 

convencional, o cultivar coração de boi obteve índice de compacidade destacado, 

entre oito cultivares e seis híbridos (FRACARO et al., 1999). Aos 122 DAT todos os 

tratamentos apresentaram cerca de 90% das plantas dentro dos limites de 

compacidade próprios para a colheita. 

O ciclo final foi de 118 dias. O resultado concorda com o observado em 

trabalho com repolho híbrido Red Jewel, adubado com organo-mineral, observaram 

que maiores quantidades de adubação no plantio diminuem o tempo necessário 

para atingir o ponto de colheita do repolho; consequentemente, menor é o ciclo 
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(CAVARIANNI et al.,2008). Os tratamentos com adubação chegaram ao ponto de 

colheita um pouco mais cedo, aos 108 DAT já possuíam repolhos em condições de 

serem colhidos. O tratamento testemunha por não receber adubação apontou 

alguma planta com ponto de colheita, 2 dias após. A colheita foi realizada dos 121 

DAT até os 125 DAT, um bloco por dia. Observou se, que dentre as 700 plantas de 

repolho somente três floresceram (95 DAT). 

A elevada compacidade nos tratamentos testemunha e EbFv, dois dos 

tratamentos que na maioria das variáveis apresentaram constantemente valores 

baixos de produção vegetal, demonstram provavelmente adequada sanidade do 

material de plantio e as condições edafoclimáticas bastante adequadas à cultura. 

Os tratamentos avaliados não afetaram a compacidade final da cabeça do 

repolho, mas houve diferença significativa para o número de folhas externas e o 

índice de área foliar (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Valores médios de compacidade (CDE), número de folhas externas por 
planta (NF) e índice de área foliar (IAF) de plantas de repolho cv. Coração de Boi 
submetido a diferentes fertilizantes orgânicos no momento da colheita. Estação 
Experimental Cascata, Pelotas RS, 2012. 

Tratamentos*  CDE  NF  IAF 

H2O  2,44 a  16,80 d  1,10 e 
CaFV  2,87 a  24,90 ab  2,44 ab 
CaSol  2,76 a  26,60 a  2,74 a 
EbFV  2,63 a  21,80 c  1,55 d 
EbSol  2,77 a  23,90 b  2,25 bc 
HL  2,73 a  21,00 c  1,95 c 
HSol  2,77 a  23,80 b  2,26 bc 

CV (%)  10,04   6,31   9,02  

* H2O – água;H Sol – húmus sólido; H L – húmus líquido; Eb Sol – esterco bovino 
sólido; EbFv – esterco bovino fervido; Ca Sol – cama de aviário sólida; Ca Fv – 
cama de aviário fervida. Médias seguidas de mesma letra na coluna aos 105 DAT 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

O máximo NF foi obtido no tratamento CaSol, porém não diferindo 

estatisticamente de CaFv, demonstrando que o processo de ferver pode viabilizar a 

utilização de menor quantidade de cama de aviário na aplicação como fertilizante 

orgânico, porém, observando a origem dos resíduos. Os números maiores em NF 

nos tratamentos com cama de aviário pode levar a relação da fertilização por 

nitrogênio e o efeito promovedor deste nutriente no crescimento (CARDOSO; 

HIRAKI, 2001; FERREIRA et al, 2002). Em pesquisas com hortaliças foi 
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demonstrada a relação de proporcionalidade entre área foliar e nitrogênio, 

mostrando relação direta entre expansão da área foliar e absorção de N (EKBLADH 

et al., 2007). Os tratamentos EbSol, HL e HSol, também resultaram NF relevantes 

para a produção deste cultivar de repolho, estas informações de crescimento são 

importantes quanto à fenologia e são utilizadas para detectar diferenças entre 

tratamentos (BENINCASA et al., 2003). 

Nunes et al. (2005) trabalhando com adubação de esterco bovino (30 Mg ha-1) 

adubação de cobertura com torta de mamona (10 Mg ha-1), com a cultivar 60 dias e 

hibrido Kenzan, verificaram 18 e 15 folhas por plantas, respectivamente. 

Avaliando espaçamentos para repolho, em sistema convencional, híbrido 

RedJewel, em população de 31.250 plantas/ha, encontrou maior número de 14,25 

folhas/planta (CAVARIANNI, 2008). Com o híbrido Astrus e adubação a base de 

esterco bovino e húmus, em 31.250 plantas/ha, foi obtido média de 18 folhas 

externas (MOURA et al., 2006), números inferiores ao observado neste trabalho. 

Com aplicações foliares em concentração de 3% e 4% de HL, sete dias após 

transplante (DAT), duas doses, logo após, quinzenalmente, observou se em tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.) NF 19 e 17 respectivamente, valores superiores ao 

tratamento controle sem aplicação de HL, que apresentou NF 15 (ARTEAGA et al., 

2006). 

O IAF foi influenciado significativamente pelas adubações assim como 

ocorrido para NF. O IAF respondeu positivamente às adubações, diferindo entre 

todos os tratamentos (Tabela 3). O menor índice de área foliar (IAF) de 1,10 foi 

obtido no tratamento H2O, enquanto o máximo IAF foi de 2,74 no tratamento CaSol. 

Em pesquisa com espaçamentos e adubação convencional, o hibrido Red 

Jewel, comportou se com IAF mínimo no valor de 1,29 e máximo 3,83 (SILVA et al., 

2011). 

O IAF máximo verificado em Ca Sol foi 60% superior ao menor IAF, obtido na 

testemunha. O IAF mede a quantidade de folhas em m² por área de solo também em 

m², sendo assim uma medida adimensional da cobertura vegetal (LARCHER, 2000). 

Assim, podemos relacionar que os tratamentos com camas de aviário, húmus sólido 

e esterco bovino sólido foram significativamente superiores e que a mesma área 

cultivada poderia estar coberta com cerca de 40% até 50% mais folhas ordenadas 

em várias camadas do que nos tratamentos húmus liquido esterco bovino fervido e 

água.  
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Nos tratamentos de valores de IAF intermediários e equivalentes, o EbSol 

(2,24) e HSol (2,25), indicaram IAFs abaixo do índice que se maximiza a eficiência 

fotossintética para o repolho, que deve estar próximo de 2,88 cm2 (AQUINO et al., 

2005). Este mesmo índice pode indicar que o IAF nos tratamentos Ca Sol (2,74) e 

CaFv (2,44), em especial no CaSol, trouxeram vantagens para a cultura em termos 

de produção de massa fresca de folhas externas e da cabeça, mesmo que seja 

difícil estabelecermos IAFs ótimos, em função das condições ambientais, durante o 

crescimento das plantas (BENINCASA, 2003). Diante de alterações climáticas em 

julho e agosto 2012, com condições de temperaturas alternadas e extremas, este 

cultivar demonstrou boa adaptação e valor bom de IAF. Possivelmente quando há 

um aumento do índice de área foliar, há uma maior disponibilidade de superfície 

fotossinteticamente ativa, podendo ocorrer um aumento do valor de produção de 

maneira correspondente (LARCHER, 2000). No entanto, não se trata, simplesmente 

de aumentar o IAF. Este deve ser avaliado de modo a retratar a melhor combinação 

de aplicação dos fertilizantes, associada aos demais fatores do manejo cultural e 

ambiente, para maximizar economicamente o cultivo e as tarefas do sistema. Em 

pesquisa com adubação convencional (NPK) em repolho hibrido Kenzan, o maior 

IAF foi de 2,92 dose de 150 kg há-1 de N, o menor IAF foi de 1,12 dose de 0 kg ha-1 

de N (AQUINO et al., 2005).  

A massa fresca, a massa seca e o percentual de massa seca das folhas 

externas (MFF, MSF e TMSFE) foram influenciados pelos tratamentos (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Valores médios de massa fresca de folhas externas (MFFE em g), massa 
seca de folha externa (MSFE), teor de massa seca de folha externa (TMSFE) de 
plantas de repolho cv. coração de boi submetidas a diferentes fertilizantes orgânicos 
no momento da colheita. Estação Experimental Cascata, Pelotas RS, 2012. 

Tratamentos*  MFFE (g) %  MSFE (g) (%)  TMSFE (%) (%) 

H2O  267,70 e 42  25,23 e 31  9,40 d 74 
Ca FV  551,73 b 87  69,90 b 87  12,66 a 100 
CaSol  637,03 a 100  80,22 a 100  12,59 a 99 
EbFV  397,73 d 62  41,87 d 52  10,57 c 84 
Eb Sol  483,03 c 76  54,58 c 68  11,38 bc 90 
HL  403,23 d 63  49,49 c 62  12,27 ab 97 
H Sol  492,83 c 77  55,29 c 69  11,21 c 89 

CV  14,14    17,38    10,66   

* H2O – água; H Sol – húmus sólido; H L – húmus líquido; Eb Sol – esterco bovino 
sólido; EbFv – esterco bovino fervido; Ca Sol – cama de aviário sólida; Ca Fv – 
cama de aviário fervida. Médias seguidas de mesma letra na coluna aos 105 DAP 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Os tratamentos CaSol e a CaFv demonstraram valores superiores a todos os 

tratamentos nas variáveis MFFE e MSFE, com diferença superior, significativa para 

a CaSol, os tratamentos EbSol e HSol foram equivalentes, o HL e o EbFV, com 

valores aproximados e iguais estatisticamente, abaixo da testemunha H2O, com 

valores considerados. Já no TMSFE os tratamentos CaFv e CaSol, recebem a 

companhia do HL, que por sua vez é equivalente ao EbSol, sem diferença 

significativa para o HSol que também não difere significativamente do EbFv. A 

testemunha obteve valores de MFFE e MSFE, 58%, 69% abaixo da Ca Sol e 

PMSFE, 26% abaixo da fertilização com CaFv. Em aplicações de cama de aviário 

sólida parceladas, no desenvolvimento do repolho, pode ter ocorrido favorecimento 

da cultura, provavelmente em decorrência do maior acúmulo de nutrientes nas 

plantas quando as demandas metabólicas eram mais fortes (OLIVEIRA et al., 2003).  

As fertilizações liquidas do repolho coração de boi, foram parceladas 

semanalmente, os valores de TMSFE, podem indicar que a CaFv e o HL, supriram a 

fertilidade de maneira gradual, satisfazendo alguns estádios da cultura. Nutrientes 

fornecidos periodicamente favorecem a produção do repolho (SILVA JUNIOR, 

1987). Na propriedade de agricultores familiares em Feliz, RS, durante uma prática 

de aplicação de fertilizantes orgânicos em sistema de produção convencional, de 

pepino e tomate, questionou se porque a CaFv, obtém bons rendimentos nas 

hortaliças, os agricultores responderam assim: 
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É interessante que estudem este adubo, já trabalhamos desde 2008 

com ele em várias hortaliças, sendo o pimentão, pepino, tomate e morango 

o mais frequentemente utilizado, para as hortaliças de frutos é necessário 

suspender a aplicação 15 dias antes de colher, os frutos amolecem, fizemos 

análises dos nutrientes em 2009 na UFRGS. Mas os resultados não 

entendiam muito, conversando com o pessoal da EMATER, eles disseram 

que a análise tem que ser mais específica e chegaram a falar que na sua 

composição, o chorume, teria uns ácidos orgânicos de peso molecular e 

importante para alimentar as plantas, mas que estas análises eram caras e 

poucos laboratórios fazem (informação verbal).
1
 

 

O tratamento CaFv, obteve %MSFE mais elevado, resultado este e 

observando os comentários dos agricultores experimentadores de Feliz, justifica se 

para novo estudo deste material, a realização de análises químicas mais especificas. 

Bem como, mesmo procedimento para o tratamento HL, que é uma solução obtida 

pela mistura de húmus sólido e água e apresenta em sua composição nutrientes 

minerais e ácidos orgânicos que estimulam o crescimento e desenvolvimento das 

plantas (ARTEAGA et al., 2006) e neste estudo também obteve %MSFE  destacado. 

Pesquisa com manejo orgânico e fertilização com cama de aviário, sobre 

adubação verde com crotalária (Crotalária juncea), com repolho, cultivar Astrus e 

três doses (12; 24 e 36 Mg ha-1), encontraram MFFE (505g; 580g e 650g), MSFE 

(68g; 75g e 86g), PMSFE (11,1%; 10,5% e 11%) respectivamente (OLIVEIRA et al., 

2003).  

No trabalho com repolho cultivar ―60 dias‖, fertilização com esterco bovino (30 

Mg há-1) e cobertura com torta de mamona (10 Mg ha-1), obtiveram MFFE, MSFE e 

PMSFE (224g e 25,4g e 11,3%), já no hibrido kenzan no mesmo sistema, (155g, 

16,1g e 10,3%), respectivamente (NUNES et al., 2005). 

Nunes et al. (2009) em estudo com adubos de solubilidade lenta, doses de 

esterco bovino (35 Mg ha-1) cultivar Fuyutoyo. Obtiveram MFFE, MSFE e %MSFE, 

(373g, 36,8g e 9,7%), o cultivar Rampo, obtiveram (266g, 25,2g e 9,4%), 

respectivamente. Oliveira et al. (2003) reforçam esses resultados com diferentes 

                                            
1
Informação fornecida em outubro de 2011, por Carlos Stenphorst, técnico agropecuário em reunião 

na propriedade agrícola convencional da família Kempfer, sobre as metodologias e resultados do 
esterco fervido e como este fertilizante orgânico está sendo utilizado na região de Feliz, RS.  

 



49 
 

hortaliças, inclusive repolho, obtiveram desenvolvimento vegetativo superior, quando 

utilizaram adubações com estercos de bovino e de aves.  

O comprimento do coração (CC) foi influenciado significativamente pelos 

fatores (Tabela 5). CaSol e CaFv obtiveram valores iguais entre si, mas superiores 

aos demais tratamentos. HSol não diferiu do EbSol, que por sua vez não teve 

diferença do HL. O EbFv somente foi superior à testemunha, esta que foi 53% 

inferior ao maior valor de comprimento.  

 

Tabela 5 – Valores médios do comprimento do coração (CC), diâmetro transversal 
(DT) e longitudinal (DL) da cabeça, relação comprimento/diâmetro longitudinal da 
cabeça (CC/DL) e índice de formato da cabeça (IF) de repolho cv. coração de boi 
submetidas a diferentes fertilizantes orgânicos no momento da colheita. Estação 
Experimental Cascata, Pelotas RS, 2012. 

Tratamentos* CC (cm)   DT (cm)   DL (cm)   CC/DL   IF  

H2O 9,05 e  14,41 d  18,25 e  0,49 b  1,26 a 
Ca FV 13,36 a  21,33 ab  25,51 ab  0,52 ab  1,20 b 
CaSol 13,97 a  21,97 a  26,29 a  0,53 ab  1,20 b 
Eb FV 11,05 d  15,47 d  19,30 e  0,57 a  1,25 a 
Eb Sol 12,03 bc  18,73 c  22,33 d  0,53 ab  1,20 b 

HL 11,69 c  18,68 c  22,66 cd  0,51 ab  1,22 ab 
H Sol 12,32 b  19,83 bc  23,96 bc  0,51 ab  1,21 ab 

CV 10,10   9,91   9,24   11,00    4,41  

* H2O – água; HSol – húmus sólido; HL – húmus líquido; EbSol – esterco bovino 
sólido; EbFv – esterco bovino fervido; CaSol – cama de aviário sólida; CaFv – cama 
de aviário fervida. Médias seguidas de mesma letra na coluna aos 105 DAT não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Em estudo com avaliação agronômica de cultivares, em sistema 

convencional, foram mensurados comprimento de cabeças de repolho cultivar 

coração de boi e o hibrido roxo Scarlet O`hara, com valores de 20,92 e 12,33 cm, 

respectivamente (FRACARO et al.,1999). Estes materiais citados possuem cabeças 

alongadas e demonstraram valores que estão na média e abaixo desta pesquisa.  

O DT e o DL foram influenciados significativamente pelos tratamentos. A 

CaSol foi igual a CaFv, o HSol não diferiu estatisticamente dos tratamentos CaFv, 

HL e EbSol. O EbFv foi igual à testemunha e inferior a todos os tratamentos.  

Os valores máximos de DT (21,97 cm) e DL (26,29 cm) ocorreram no 

tratamento CaSol, enquanto os valores mínimos de DT (14,41 cm), e DL (18,25), 

quando o repolho foi cultivado no tratamento testemunha com água. Tais resultados 
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demonstram que o DL da cabeça seguiu a mesma tendência do DT da cabeça e que 

ambos são 36 % superiores a testemunha. Portanto, quando o repolho foi fertilizado 

com CaSol e CaFv, atingiu os valores mais altos, o Hsol, HL e EbSol valores 

intermediários e EbFv e água o mínimo DL e DT. Todavia os valores mínimos desta 

pesquisa estão entre os padrões de tamanho que são bem aceitos pelos 

consumidores do Brasil.  

Marcheto et al. (2011), trabalhando com torta de filtro, resíduo orgânico da 

indústria da cana de açúcar, utilizaram o híbrido Astrus, nas doses de 80 Mg há-1, 

120 Mg há-1 e testemunha com NPK (recomendação para a cultura), obteve DT da 

cabeça, 10,24cm, 9,73cm e 12,92cm, respectivamente. Para DL da cabeça, obteve 

13,90cm, 13,63cm e 17,60cm, respectivamente. Estes valores estão abaixo desta 

pesquisa, porém utilizam metodologias diferentes e pesquisas com cultivares de 

cabeças chatas, e tornam se referências a partir da baixa produção científica sobre o 

repolho coração de boi, que possui a cabeça alongada e índice de formato elevado, 

no entanto, tal cultivar é bastante aceito na mesa do brasileiro. 

Santos e Ferreira (1991), pesquisando a adaptação de cultivares e híbridos 

de repolho com a cultivar Coração de Boi em sistema convencional, obteve DT e DL 

da cabeça 6,22cm e 10,10cm, respectivamente. Moraes et al. (2007) obtiveram 

valores semelhantes aos da testemunha encontrados neste trabalho, trabalhando 

com consorcio de repolho ‗Chato de Quintal‘ e ‗Capuchinha‘, com aplicação de cama 

de aviário sólida, 20 Mg ha-1, onde o DL da cabeça, chegou a 16,72 cm. 

Oliveira P. et al. (2001), trabalhando em sistema orgânico utilizando o hibrido 

Matsukaze de cabeça redonda, com fertilização de húmus sólido doses de  25 Mg 

ha-1 e 30 Mg ha-1, obtiveram DL e DT, 12 cm e 12 cm e 13 cm e 12 cm, 

respectivamente, com fertilização de esterco bovino sólido, em doses de 40 Mg ha-1 

e 50 Mg ha-1, obteve DL e DT ,12 cm e 13 cm e 13,5 e 13, respectivamente. Neste 

trabalho referenciado acima, as doses de fertilizantes sólidos estão abaixo das 

utilizadas nesta pesquisa, porém os resultados estão abaixo dos encontrados.  

A relação CC/DL foi influenciada pelos tratamentos avaliados (Tabela 5). O 

valor do tratamento EbFv foi superior e diferiu estatisticamente dos tratamentos com 

fertilização CaSol, CaFv, EbSol, HSol e HL, estes que foram semelhantes entre si e 

não diferiram significativamente da testemunha. 

A relação CC/DL indica que os tratamentos aplicados no repolho, 

proporcionaram a obtenção de cabeças com os menores comprimentos de coração 
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em relação ao diâmetro longitudinal. Em repolho, quanto maior for o coração, menor 

será a parte útil, porém, quanto maior o coração e mais compacta for à cabeça, 

maior será a massa fresca (MOURA et al., 2006). Nesta pesquisa os repolhos 

coração de boi obtiveram relação CC/DL baixa, coração comprido e área útil 

elevada, demonstrando características da cultivar.  

Nesta mesma condição em que se mensurou a relação CC/DL no tratamento 

EbFv, o CC máximo correspondeu até 57% do DL da cabeça, ou seja, o coração 

atingiu pouco mais que a metade da altura da cabeça de repolho. Uma menor 

proporção do coração em relação ao diâmetro longitudinal é uma característica 

desejável a um repolho (CARDOSO, HIRAKI, 2001). 

As plantas cultivadas com fertilizantes orgânicos, em relação as não 

fertilizadas, apresentaram diâmetros significativamente maiores de 4 cm até 8 cm, 

porém as variáveis relação CC/DL e IF das cabeças, obtiveram menores diferenças 

estatísticas. Isso pode indicar que os sistemas vegetais são capazes de auto 

regularem se, baseando se na capacidade de adaptação do organismo individual e 

das populações (LARCHER, 2000). Relacionando às diferenças no crescimento e 

desenvolvimento das plantas, até alcançar o ponto de colheita (TOLENTINO 

JÚNIOR et al., 2002). 

O índice de formato (IF) foi influenciado significativamente pelos tratamentos 

avaliados. O máximo IF foi obtido no tratamento testemunha e EbFv, mas sem diferir 

significativamente dos tratamentos com húmus, que não obtiveram diferenças 

significativas para as camas de aviário e EbSol. Portanto, observou se que os 

resultados das relações entre DL e DT, inverteram se diante dos resultados das 

outras variáveis avaliadas, que no decorrer da pesquisa, demonstraram se sempre 

superiores a testemunha e ao EbFv.  

Em pesquisa com repolho, Fracaro et al. (1999), utilizando o hibrido Scarlet 

O‘Haara e a cultivar Coração de Boi, que apresentaram cabeça pontuda, obtiveram 

índices de 1,20 e 1,36, respectivamente. Estes resultados concordam com aqueles 

obtidos por Giordano et al. (1983) e Muniz (1988), e são semelhantes aos obtidos 

nesta pesquisa. 

Ao pesquisar comportamento de cultivares Coração de Boi em Alagoas, em 

sistemas convencionais, Santos e Ferreira (1991) encontraram valores de IF 1,63. 

Os autores comentam que este cultivar é o único que se distancia das outras 

formações, possuindo um formato bem mais comprido que largo. Todas as outras 
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possuem um formato que varia de arredondado a chato, sendo que as cultivares 

pertencentes a este grupo atendem as exigências para a relação altura/diâmetro. 

Nesta pesquisa os tratamentos com camas de aviário, húmus e esterco 

sólido, caracterizaram se por um DT de valor mais elevado, o que deixa a região do 

centro para a base da cabeça de repolho coração de boi mais arredondado, ou seja, 

tendo a cabeça pontuda, mas, a base mais arredondada. O que o estudo pode 

apontar é que a baixa disponibilidade de nutrientes nos tratamentos EbFv e H2O, 

não conseguiram suprir a demanda nutricional da cabeça de repolho a ponto dela 

obter DT suficiente para aumentar o IF. 

As plantas fertilizadas revelaram IF menor, observamos que este índice é 

originado da relação entre diâmetro longitudinal e transversal, informando o formato 

de cabeça (quanto mais próximo de 1 mais redonda é a cabeça, quanto menor de 1 

mais achatada e acima de 1 mais pontuda) o que pode nos indicar que a diferença 

entre DL e DT, nos tratamentos com fertilizantes, demonstraram valores mais 

baixos, expondo leve tendência a um material com a cabeça pontuda porém a base 

arredondada, do que a testemunha. 

Esta é uma característica própria da cultivar, o qual segundo Takeish et al. 

(2008), testando vários materiais, observaram que o ‗RedJewel‘ se destacou como o 

único material com cabeça arredondada em relação aos demais com cabeças 

alongadas.  

O repolho possui duas fases bastante distintas em relação ao seu 

crescimento vegetativo a primeira, de crescimento lento e a segunda, de 

crescimento muito rápido, chegando a dobrar de peso a cada nove dias. Se a 

primeira fase sofrer qualquer interferência (seja por falta de água, ataque de insetos, 

e até mesmo por competição entre as duas plantas vizinhas ou com plantas 

daninhas), a segunda fase é automaticamente afetada. 

O volume da cabeça do repolho Coração de Boi foi influenciado 

significativamente pelos tratamentos (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Valores médios de volume da cabeça (V), massa fresca da cabeça 
(MFC), massa seca da cabeça (MSC), teor de massa seca da cabeça (TMSC) e 
produtividade (PROD) de repolho cv. Coração de Boi submetidas a diferentes 
fertilizantes orgânicos no momento da colheita. Estação Experimental Cascata, 
Pelotas RS, 2012. 

Tratamentos* V (cm³)  MFC (g)  MSC (g)  TMSC (%)  PROD (Mg ha) 

H2O 766,83 d  628,87 d  49,49 e  7,87 e  19,65 e 
Ca FV 1510,17 a  1226,17 ab  122,13 ab  9,96 b  38,32 ab 
Ca Sol 1617,50 a  1362,57 a  148,79 a  10,92 a  42,58 a 
Eb FV 971,67 cd  774,70 d  64,76 d  8,36 de  24,21 d 
Eb Sol 1141,50 bc  987,80 c  84,46 c  8,55 d  30,87 c 
HL 1188,50 bc  1034,67 bc  93,12 bc  9,00 c  32,33 c 
H Sol 1253,50 b  1087,50 bc  105,05 bc  9,66 bc  33,98 bc 

CV 21,23   25,31   11,21   9,73   10,08  

* H2O – água; HSol – húmus sólido; HL – húmus líquido; EbSol – esterco bovino 
sólido; EbFv – esterco bovino fervido; Ca Sol – cama de aviário sólida; CaFv – cama 
de aviário fervida. Médias seguidas de mesma letra na coluna aos 105 DAP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Observando a Tabela 5, pode se apontar que os tratamentos com CA foram 

iguais entre si e superiores aos demais; Os tratamentos com H e EB tiveram um 

comportamento intermediário, porém EbFv não diferiu da testemunha; Houve uma 

tendência dos tratamentos com Ca apresentarem maior volume que os tratamentos 

com H, e estes volumes serem maior que os com EB. O Vol. e a MFC do tratamento 

Ca Sol, foram 53 % superiores à testemunha. 

Ao relacionar densidade de plantas de repolho, em sistema convencional, 

Aquino et al., (2005) obtiveram valores de volume (2804 cm³, 1799 cm³, 1374 cm³, 

996 cm³). Ao visualizar trabalho com repolho, cultivar coração de boi e hibrido 

Scarlet O‘hara, chegaram ao volume de 2572 cm³ e 677,4 cm³, respectivamente, 

(FRACARO et al., 1999). Esta pesquisa obteve valores semelhantes às referencias. 

Recentemente, em Viçosa, MG, em estudo com repolho híbrido Astrus, testando 

doses de adubação mineral, Moreira et al. (2011) obtiveram volume da cabeça 1300 

cm³, valores com os quais esta pesquisa se identifica. 

A MSC e o TMSC foram influenciados significativamente pelos fatores 

isoladamente. Na tabela 6 o CaSol e o CaFv demonstraram valores superiores a 

todos os tratamentos nas variáveis MSC e TMSC; com diferença superior 

significativa para a CaSol no TMSC. No tratamento CaFv para a variável TMSC não 

obteve diferença significativa para o HSol. Já, os tratamentos HL e HSol obtiveram 

valores equivalentes e intermediários nas duas variáveis, similares estatisticamente 
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ao tratamento EbSol na variável MSC. O tratamento EbSol, foi superior na MSC e 

obteve valores de TMSC em relação ao tratamento EbFv; semelhantes e baixos, 

porém diferindo estatisticamente da testemunha. 

A baixa oferta de N, nos tratamentos EbSol, EbFv e água, pode ter afetado 

negativamente o desenvolvimento das cabeças, afetando a MSC e PMSC, o em 

relação aos tratamentos com camas de aviário e húmus de minhoca. Com isso, 

ocorreu diminuição na produção de matéria seca da cabeça do repolho coração de 

boi, consequentemente a parte comerciável e nutricional da planta. Para a cultura do 

repolho, o nitrogênio tende a ser o nutriente de maior influência na produtividade e 

qualidade, pois além de estimular o crescimento foliar, é componente de 

aminoácidos e de proteínas (AQUINO et al., 2005). Doses de N adequadas 

favorecem o crescimento vegetativo, o acúmulo de massa, o aumento da área foliar 

e, consequentemente a expressão do potencial produtivo da cultura.  

Marinho et al. (2007) em estudo com o repolho Taschita, utilizando composto 

orgânico a base de esterco suíno, obtiveram MSC 754 g e TMSC 20,72 %, valores 

que estão acima dos que foram encontrados nesta pesquisa. Em pesquisa com 

consórcios de repolho com capuchinha, com fertilização de cama de aviário sólida e 

sem cama de aviário, obtiveram média de MSC em torno de 6%, valores que se 

aproximam da testemunha deste trabalho. 

Ao verificar a tabela 6 percebe-se que a MFC por sua vez recebeu influência 

significativa pelos tratamentos estudados. Para avaliação de densidade, a MFC 

possui relação com o volume. Na cultivar e no hibrido citados acima, a MFC foi 1540 

g e 510 g respectivamente. O valor de Vol e MFC do tratamento CaFv foi 1510 cm³ e 

1226 g os valores referenciados assemelham se aos deste trabalho. O que observou 

se é que o tratamento CaSol foi equivalente ao CaFv, porém superiores aos demais 

tratamentos; Os tratamentos HSol, HL e Eb Sol apresentaram um comportamento 

intermediário. Já o tratamento EBFv foi inferior a todos, mas equivalente à 

testemunha. 

Oliveira P. et al. (2001a) em pesquisa com repolho hibrido Matsukase, em 

fertilização com doses de 47 Mg ha-1 e 30 Mg ha-1 de esterco bovino sólido, 

obtiveram MFC e PROD (900 g e 45 Mg ha-1) e (760 g e 38 Mg ha-1), 

respectivamente, com doses de 30 Mg ha-1 e 25 Mg ha-1 de húmus de minhoca 

sólido, os resultados de MFC e PROD, foram os seguintes (700 g e 35 Mg ha-1) e 

(630 g e 32 Mg ha1). 
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No estudo do efeito de doses de esterco bovino na produtividade de batata-

doce, até a dose de 50 t ha-1, verificaram que as maiores produtividades total e 

comercial de raízes tuberosas foram de 18,5 Mg ha-1 e 14,2 Mg ha-1, obtidas com 32 

t ha-1 e 30 t ha-1 de esterco, o que conferiu aumento de produtividade de 112% e 

154%, respectivamente, em relação a não aplicação de esterco (SANTOS et al., 

2006). Nesta pesquisa que utilizou dose de 54 Mg ha-1 pode ter ocorrido que a dose 

do tratamento tenha influenciado no comportamento do repolho. 

Os valores mínimos dos corações com 628,87 g obtidos na testemunha e 

774,70 g no Tratamento EbFv mesmo estando fora da faixa preferencial, que é 1,0 a 

1,5 kg, apresentaram plenas condições de serem comercializadas, pois se 

encontravam bem formadas, compactas e sem defeitos. Enfim, em sistemas de base 

ecológica, o manejo da população permite ao agricultor atender diferentes 

segmentos de mercado, que valorizam menor ou maior tamanho de repolho.  

Os valores máximos da MFC, do repolho coração de boi, obtidos neste 

trabalho, podem ser manejados de acordo com o interesse comercial e a visão do 

agricultor, que diminuindo o espaçamento terá corações menores. 

As produtividades máximas de cabeças alcançadas com o emprego das 

camas de aviário, esterco bovino e húmus de minhoca superaram a média nacional, 

em torno de 35 Mg ha-1 (FILGUEIRA, 2008). Os resultados desta pesquisa podem  

indicar os benefícios do seu emprego na produção de repolho, possivelmente devido 

ao suprimento de nutrientes de forma equilibrada proporcionado pela aplicação dos 

fertilizantes orgânicos.  

Cabe salientar que a área em que o trabalho foi realizado vem sendo 

manejado com princípios agroecológicos (adubação verde, adubação com húmus, 

biofertilizantes, correção da acidez, dentre outras práticas convencionais como 

arações, gradagens e enxadas rotativas) há mais de 8 anos, o que pode ter 

dificultado a observação de diferenças entre os tratamentos para algumas variáveis. 

O equilíbrio entre os elementos nutritivos proporciona maiores produtividades 

do que maiores quantidades de macro nutrientes isoladamente (PRIMAVESI, 2002). 

As aplicações parceladas de ―cama‖ de aviário fervida, próximas ao início dos quatro 

estádios diferenciados de desenvolvimento do repolho, favoreceram a cultura, 

provavelmente quando as demandas metabólicas eram mais fortes. De acordo com 

Silva Junior (1983), nutrientes fornecidos periodicamente favorecem a produção do 

repolho. Por outro lado doses muito elevadas de adubos orgânicos, incorporadas ao 
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solo, provocam efeito deletério para o feijoeiro, acarretando em redução da sua 

produção (PEREIRA et al., 2013). 

Observa se que os resíduos sólidos depois que passam por processos de 

aumento de temperatura, diminuição de concentração e diluição, têm redução de 

alguns nutrientes importantes (Tabela 2), porém alguns fertilizantes líquidos durante 

o estudo obtiveram comportamento diferente dos sólidos em vários componentes 

produtivos do repolho. 

Com relação aos solos antes e depois da aplicação dos fertilizantes orgânicos 

para o cultivo do repolho, observou-se alguma alteração no nível de nutrientes que 

após o cultivo do repolho, permaneceram com redução na classe de classificação, 

outros permaneceram em sua classe e outros aumentaram a classe. O pH não havia 

sido corrigido no solo inicialmente e com a adição dos fertilizantes orgânicos, 

permaneceu na classe média com os fertilizantes líquidos e subiu para classe alta 

com os fertilizantes sólidos, faixas consideradas ideais para a maioria das hortaliças, 

desta forma permitindo outros cultivos sem necessidade de corrigi-lo. Estes 

resultados podem ser atribuídos às próprias características físicas dos fertilizantes e 

as intrínsecas do solo. Pode ter ocorrido lixiviação do N amoniacal para outras 

camadas e o processo de nitrificação intensificou (SILVA NETO, 2013). O uso de 

fertilizantes orgânicos, não somente facilita a correção do solo como também 

mantém seu valor após o cultivo e ainda melhora as características físicas do solo 

(KIEHL, 1985). 

Estas informações concordam com Oliveira L. et al. (2001), os quais 

constataram que a adição de matéria orgânica ao solo promove efeitos positivos que 

se devem, além do fornecimento de nutrientes, à ação na melhoria do pH e da 

capacidade de troca das bases, promovendo maior disponibilidade de nutrientes 

para a planta, por longo período.  
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Tabela 7 - Análise de solo da área experimental antes e após o cultivo do repolho. 
Estação Experimental Cascata, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. Junho de 
2012. 

Solo pH 
M.O. 
(%) 

P K  Ca Mg Al 
Saturação 
por bases 

Cu Zn Fe Mn 

   mgdm
-3

  cmolc/dm
-3

 % mgdm
-3

 

        

Solo 
(anterior) 

5,8 2,9 50,5 195  4,8 2,1 0,1 77 3,5 2,6 1100 10 

H2O 5,9 1,8 35,8 122  3,9 1,7 0 73 4,7 2 1300 11 
CaFv 5,7 2,1 23,5 133  4 1,7 0,2 71 8,7 2,7 1400 15 
EbFv 5,8 1,9 35,8 128  3,8 1,8 0,1 71 6 1,9 1400 10 
HL 5,9 1,8 73,7 118  4,1 1,8 0 74 5,5 2,1 1000 11 

CaSol 6,3 2,2 60,3 143  5,1 2,5 0 82 4,7 5,5 1400 11 
EbSol 6,1 2,4 46,9 170  4,6 2,3 0 79 4 3,1 1000 10 
HSol 6 2,1 27,9 119  4,4 2,1 0 76 8,1 3,2 1200 15 

 

Assim como observado neste trabalho com esterco de galinha, a elevação do 

pH e da CTC com a adição de esterco bovino ao solo também foi considerada 

responsável pelo acréscimo da produtividade, na cultura do inhame, devido à 

disponibilidade de nutrientes para as plantas, por longo período de tempo (Silva et 

al. 2012). 

O teor de matéria orgânica que antes do cultivo do repolho apresentava-se na 

classe ―médio‖, conforme interpretação da Comissão de Química e de Fertilidade do 

Solo RS/SC (2004) baixou para classe baixa. De acordo com Carter e Campbell 

(2006) e Silva Neto et al. (2013) a aplicação de estercos líquidos nem sempre 

aumenta o teor de C orgânico, pois a M.O. desses resíduos orgânicos é composta 

em grande parte por C orgânico rapidamente decomposto que não contribui 

significativamente para a M.O. estável do solo. Considerando o teor de fósforo antes 

e depois do cultivo, os tratamentos CaSol, EbSol e HL mantiveram se na mesma 

classe, a testemunha, CaFv, EbFv e Hsol declinaram para classe ―alto‖. Para o 

potássio os tratamentos, H2O, CaFv, EbFv, CaSol, EbSol mantiveram se na classe 

―muito alto‖ e os tratamentos com húmus declinaram para a classe ―alto‖. Para o 

cálcio o solo dos tratamentos estão com os teores mínimos preconizados para 

análise de solo segundo modelo agroecológico, que são entre 4 e 10 cmolc dm
-3 

(CLARO, 2001), sendo que o tratamento CaSol elevou este teor. O magnésio nos 

solos dos tratamentos líquidos permaneceu na faixa indicada para cultivo 
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agroecológico. Segundo Claro (2001) o Mg deve variar de 1,2 e 1,8 cmolc dm
-3, acima 

de 2,97 cmolc dm
-3 torna se tóxico. Os tratamentos sólidos tiveram aumento do Mg, 

porém abaixo da faixa de teor tóxico. O Al como regra geral deve ser inferior a 0,4 

ou 0,5 cmolc dm
-3, todos os solos dos tratamentos com aplicação de fertilizantes 

orgânicos mantiveram se abaixo destes valores. A saturação com bases deve oscilar 

entre 70 e 80 %, os solos analisados 15 dias após a colheita do repolho, indicam 

que os tratamentos mantiveram percentuais dentro do preconizado para sistemas de 

produção de base ecológica. O micronutriente Cu depois da fertilização obteve seus 

níveis aumentados, alguns tratamentos obtiveram valores acima do que é permitido 

para que não seja tóxico, até 5 mg dm
-3. O Zn têm seu nível de equilíbrio indicado de 

05 até 15 mg L-1 (CLARO, 2001), e sua toxidez no solo a partir de 40 mg L-1 os 

fertilizantes testados não obtiveram valor suficiente para o que é preconizado para o 

ideal de Zn no solo, exceto a CaSol. O Mn esteve dentro do que é indicado para o 

ideal deste micronutriente no solo, e todos os tratamentos deixaram o Mn em valores 

ideais para a próxima cultura. 

 

5. Conclusões 

Para a maioria das variáveis do repolho a CaSol e CaFv foram semelhantes, 

porém houve tendência de CaSol produzir maiores respostas no crescimento e 

produção do repolho Coração de Boi. 

Os tratamentos com húmus produziram respostas intermediárias entre os 

tratamentos com camas de aviário e com esterco bovino; Percebe-se também uma 

tendência de húmus sólido produzir maiores resposta que o húmus líquido; As 

respostas de esterco bovino foram invariavelmente menores que as de cama de 

aviário, com tendência da forma líquida de aplicação ser inferior à forma sólida. Na 

maioria das variáveis, o esterco bovino fervido diferenciou se pouco à testemunha;  

Considerando os resultados obtidos e as condições em que foi realizado o 

experimento, pode-se concluir que os tratamentos a base de camas de aviário, tanto 

na forma líquida como sólida, apresentam maior potencial para o crescimento, 

qualidade e produção da cultura do repolho ―Coração de Boi‖. 

Os materiais não são comparativos e sim possíveis de complementar o 

sistema de produção, fica demanda para trabalhos que observem o comportamento 
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destes materiais e possam aprofundar as características químicas, físicas e 

biológicas, bem como hortaliças mais adequadas, a fim de que estes produtos 

possam ser utilizados para a produção vegetal orgânica e de base ecológica. 
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Apêndice A – Pesagem e preparo dos tratamentos líquidos fervidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B - Verificação da temperatura do resíduo cama de aviário fervendo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Apêndice C – Diluição do fertilizante CaFv em 10% (regador de 5 L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D - Aplicação de fertilizante orgânico CaFv nos canteiros de repolhos 
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Apêndice E – Método Alternativo de Controle de Insetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice F - Bandeja com insetos capturados em julho de 2012. 
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Apêndice G – Canteiros de repolho ―coração de boi‖ em ponto de colheita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice H – Planta de repolho ―coração de boi‖ em ponto de colheita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Apêndice I – Identificação para avaliação (coração de boi adubado com Esterco 

Bovino Sólido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice J – Diferença de tamanho dos corações: A linha superior pertence ao 

tratamento com húmus liquido e a linha inferior é do tratamento testemunha (H2O) 
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 Apêndice K – Da esquerda para direita, os repolhos dos sete tratamentos (H2O, 

Cama de aviário fervida, esterco bovino fervido, húmus liquido, cama de aviário 

sólida, esterco bovino sólido e húmus sólido). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Apêndice L – Os repolhos dos sete tratamentos, sentido da linha inferior para 

superior = (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) 
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