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RESUMO 

A utilização de cinza vegetal na agricultura reduz o impacto desse resíduo no meio 
ambiente, e proporciona a redução nos custos de produção, com a ciclagem de 
nutrientes e neutralização da acidez do solo. Objetivou-se avaliar o capim sudão 
(Sorghum sudanense cv. BRS Estribo) submetido a doses de cinza vegetal em 
Latossolo Vermelho de Cerrado. O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
em delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco doses de 
cinza vegetal (0, 5, 10, 15, 20 g dm-3), e quatro repetições. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e teste de regressão a 5% de probabilidade. As 
variáveis altura e diâmetro do colmo de plantas de capim sudão ajustaram a modelo 
quadrático de regressão com maiores valores nas doses de cinza vegetal de 17,02 e 
16,45 g dm-3, respectivamente. A massa seca das folhas e do colmo ajustaram-se a 
modelo linear de regressão com incrementos de produção de 95 e 98% quando 
comparado a maior dose de cinza vegetal (20 g dm-3) com a ausência de adubação 
com esse resíduo. A cinza vegetal proporciona aumento na altura, diâmetro e na 
produção do capim sudão. 
PALAVRAS-CHAVE: diâmetro do colmo, resíduo sólido, Sorghum sudanens  
 
 

SUDAN GRASS FERTILIZED WITH WOOD ASH IN OXISOL CERR ADO 
 

ABSTRACT 
The use of wood ash in agriculture reduces the impact of residue on the 
environment, and provides the reduction in production costs with nutrient cycling and 
neutralization of soil acidity. This study aimed to evaluate the sudan grass (Sorghum 
sudanense cv. BRS Estribo) submitted to wood ash in Oxisol Cerrado. The 
experiment was conducted in the greenhouse in experimental design was completely 
randomized with five doses of wood ash (0, 5, 10, 15, 20 g dm-3), and four 
replications. The results were submitted to analysis of variance and regression test at 
5% probability. The variable height and diameter stem of sudan grass plant a 
quadratic regression model with higher values in the wood ash doses of 17,02 and 
16,45 g dm-3, respectively. The dry weight of leaves and stem fitted with a linear 
regression model production increments of 95 and 98% when compared to the higher 
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dose of wood ash (20 g dm-3) in the absence of fertilization with this residue. The 
wood ash provides increased height, diameter and yield of grass sudan. 
KEYWORDS: culm diameter, solid residue, Sorghum sudanens 
 

INTRODUÇÃO 
O sudeste de Mato Grosso é uma importante região produtora de grãos no 

estado, com produção de 28 milhões de toneladas de grãos, sendo que 700 mil 
toneladas é beneficiada na região (IMEA, 2014), para a geração da energia utilizada 
nas caldeiras, as industrias utilizam a combustão da biomassa vegetal, processo que 
gera a cinza de caldeira. 

Essa cinza vegetal é gerada em grande volume, desse modo é crescente a 
preocupação quanto a sua destinação, principalmente no que diz respeito às 
questões ambientais (MAEDA et al., 2008). Desta forma a utilização de cinza vegetal 
na agricultura reduz o impacto desse resíduo no meio ambiente, e proporciona a 
redução nos custos de produção, uma vez que a cinza vegetal possui nutrientes 
como o potássio, fósforo, zinco, cálcio, magnésio e ferro (BOMFIM-SILVA et al. 
2011a). Assim, a aplicação de cinza vegetal fertilizante, contribui para a ciclagem de 
nutrientes extraídos pelas plantas (ERNFORS et al., 2010) e correção da acidez do 
solo (VÄÄTÄINEN et al., 2011), reduzindo a utilização de calcário.  

O efeito positivo da aplicação de cinza vegetal no cultivo de plantas 
forrageiras foi reportado por SILVA et al. (2008) com a dose de 30t ha-1 de cinza 
vegetal, proporcionou maior massa verde de  aveia, BOMFIM-SILVA et al. (2011b) 
obtiveram maior massa seca da parte aérea de crotalária juncea na dose de cinza 
vegetal de 14,02 g dm-3, BOMFIM-SILVA et al. (2013) observaram que doses 15 g 
dm-3 proporcionou maior desenvolvimento de feijão guandu. Tais autores 
constataram benefício tanto no crescimento como no desenvolvimento das 
forrageiras submetidas à adubação com cinza vegetal. 

O capim sudão (Sorghum sudanense) é uma forrageira considerado uma 
espécie com adaptação a regiões secas e quentes, baixa fertilidade do solo, a solos 
ácidos. Portanto, constitui uma cultura com alta adaptabilidade ao ambiente, elevada 
produção de matéria seca, podendo ser utilizada como pastejo ou silagem, 
destacando-se assim da maioria das culturas forrageiras anuais (BIBI et al., 2010). 
Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito da aplicação de cinza vegetal no 
capim sudão em Latossolo Vermelho de Cerrado. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Federal 

do Mato Grosso, Campus Universitário de Rondonópolis - MT, no período de 
novembro de 2013 a janeiro de 2014.   

O solo utilizado foi coletado na camada de 0,0 - 0,20 m de profundidade, em 
área sob vegetação de Cerrado e classificado como Latossolo Vermelho de textura 
franco-arenosa (EMBRAPA, 2013). O solo foi peneirado em malha 2 mm para 
realização da análise química e granulométrica de acordo com a metodologia 
proposta pela EMBRAPA (1997) (Tabela 1). A cinza vegetal foi analisada como 
fertilizante (Tabela 2) de acordo com OSAKI & DAROLT (1991). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em doses de cinza 
vegetal: 0; 5; 10; 15 e 20 g dm-3. Cada parcela foi constituída por vaso com 
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capacidade de 5 dm3, com três plantas de capim sudão (Sorghum sudanense cv. 
BRS Estribo). 

 
TABELA 1 . Caracterização química e granulométrica de amostra do Latossolo 

Vermelho coletado na camada de 0-0,20 m de profundidade 

pH P K Ca Mg H Al SB CTC V M.O. Areia Silte Argila 

CaCl2 (mg dm-3)  --------- cmolc dm-3 -------------------- 
 % 

g dm-3  ------------ g kg-1 --------------- 
4,1 2,4 28 0,3 0,2 4,2 1,1 0,6 5,9 9,8 22,7 549 84 367 
 
TABELA  2. Composição química da cinza vegetal de caldeira 

pH (CaCl 2) P2O5  K2O Ca Mg S B Fe Mn Zn 
g kg -1 

10,4 28,8 40,0 23,1 12,2    2,6   0, 2 25,2  0, 3 0,1  
Após a coleta, o solo foi peneirado em malha de 4 mm e colocado nos vasos. 

Em seguida, a cinza vegetal foi incorporada ao solo nas doses correspondentes aos 
tratamentos, permanecendo incubado durante 30 dias, com o solo mantido em 60% 
da máxima capacidade de retenção de água no solo. Foram semeadas 20 sementes 
de capim sudão por vaso. Seis dias após a semeadura realizou-se o primeiro 
desbaste, deixando-se sete plantas por vaso. Aos 13 dias após a semeadura foi feita 
a aplicação da adubação nitrogenada na dose de 200 mg dm-3, na forma de uréia, e 
aos 15 dias, realizou-se o segundo desbaste, deixando-se três plantas por vaso. 

Aos 42 dias de cultivo realizou-se o corte das plantas a 10 cm da superfície 
do solo. Determinou-se a altura de plantas, o diâmetro do colmo, a massa seca de 
folhas e de colmo. A altura de plantas foi medida com trena, do solo até a última 
folha totalmente expandida. Para a determinação do diâmetro do colmo utilizou-se 
um paquímetro analítico. Todo o material coletado, de forma separada, foi 
acondicionado em saco de papel e submetido à secagem em estufa de circulação de 
ar, a 65ºC por 72 horas, até obtenção de peso constante. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão a 
5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 
programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A altura de plantas de capim sudão foi influenciada pelas doses de cinza 

vegetal, com ajuste a modelo quadrático de regressão. A altura máxima de capim 
sudão (118cm) foi observada na dose de cinza vegetal de 17,02 g dm-3 (Figura 1). 
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AP = 1,251429 + 13,723429***Cv - 0,403071**Cv2
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FIGURA 1 Altura de plantas de capim sudão em função das doses 

de cinza vegetal em Latossolo Vermelho. Cv= cinza 
vegetal, AP= altura de plantas. ***, ** significativo a 0,1% 
e 1% de probabilidade, respectivamente 

 
Resultados semelhantes foram observados por BONFIM-SILVA et al. (2011c), 

que observaram aumento na altura de plantas de capim marandu submetido a doses 
de cinza vegetal.  NDUBUISI et al. (2010), ao avaliarem a resposta da cultura do 
milho, no sul da Nigéria, sob doses de cinza vegetal, observaram uma redução na 
altura das plantas de 22,5%, quando comparado a ausência da cinza vegetal com a 
dose de 6 t ha-1. No presente estudo observou-se uma redução de 98,94% quando 
comparada com a ausência da adubação com cinza vegetal. 

Esses resultados corroboram com FERREIRA et al. (2000) ao estudarem o 
capim sudão e dois híbridos encontraram diâmetros de 0,9 cm aos 42 dias após a 
germinação. O capim sudão é uma gramínea com diâmetro do colmo reduzido, em 
relação aos híbridos de sorgo, característica essa mais favorável à fenação. Desta 
forma, a cinza vegetal contribuiu para o aumento da altura de plantas, ocorrendo 
uma redução do incremento em altura, na falta ou no excesso dos nutrientes, 
demonstrando a importância do equilíbrio nutricional para o crescimento das plantas 
de capim sudão. 

O diâmetro do colmo ajustou-se ao modelo quadrático de regressão com o 
maior valor (0,998 cm) na dose de cinza vegetal 16,45 g dm-3 (Figura 2), isso porque 
nessa dose de cinza vegetal houve um maior fornecimento de potássio, nutriente 
esse está envolvido no crescimento meristemático e na ativação de fitohormônios e 
pelo fornecimento de cálcio que está diretamente ligado a funções estruturais na 
planta, como integrante da parede celular (TAIZ & ZEIGER, 2010). 

Observou-se um incremento de 98,6% quando comparado a dose de 16,48 g 
dm-3 com a ausência de adubação com cinza vegetal para o diâmetro do colmo de 
plantas de capim sudão. BONFIM-SILVA et al. (2013) em estudo do efeito das doses 
de cinza vegetal na cultura do feijão guandu, observaram incremento no diâmetro do 
colmo de 23,57%, quando comparado a dose de cinza de 15 g dm-3 com a ausência 
da adubação com esse resíduo sólido. 
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DC= 0,01421+ 0,11966***Cv-0,00363***Cv2
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FIGURA 2 Diâmetro do colmo de capim sudão em função das doses de 
cinza vegetal em Latossolo Vermelho. Cv= cinza vegetal, 
Dc= diâmetro do colmo. ***, significativo a 0,1% de 
probabilidade 

 
Para BULL (1986), os níveis de absorção de um nutriente pela planta 

dependem dos cátions dissolvidos na solução de solo em equilíbrio com os cátions 
da solução. O que pode ser evidenciado no presente estudo, que a partir da dose de 
cinza vegetal de 16,48 g dm-3 ocorre um declínio no diâmetro do colmo do capim 
sudão. 

Para a massa seca das folhas houve ajuste ao modelo linear de regressão 
com incremento de 95,63% na produção quando comparado a maior dose de cinza 
vegetal (20 g dm-3) com a ausência de adubação (Figura 3). O uso da cinza vegetal 
na produção agrícola possui a vantagem de corrigir a acidez do solo (OJENIYI et al., 
2010; SAARSALMI et al., 2012), além de fornecer total ou parcialmente nutrientes, 
tais como fósforo, potássio e micronutrientes. 

Aplicação de cinza de vegetal podem afetar significativamente processo de 
mineralização nitrogênio, alterando a atividade e mudar a composição e população 
de micróbios do solo por meio de alterações nas propriedades químicas do solo 
(SAARSALMI et al., 2012). ADEKAYODE & OLOJUGBA (2010) que observaram um 
aumento na massa seca da parte aérea do milho com incremento de magnésio e 
cálcio fornecido partir da fertilização com cinzas de madeira. 
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FIGURA 3 Massa seca das folhas de capim sudão em 
função das doses de cinza vegetal em 
Latossolo Vermelho. MSF= massa seca de 
folhas, Cv= cinza vegetal. ***, significativo a 
0,1% de probabilidade 

 
A massa seca de colmo ajustou-se a modelo linear de regressão em função 

das doses de cinza vegetal com uma produção de 37,55 g vaso-1 na maior dose de 
cinza vegetal do intervalo experimental (20 g dm-3) (Figura 4). O aumento linear das 
doses de cinza vegetal proporcionou um incremento de 98, 22% na massa seca do 
colmo, quando comparado a dose de 20 g dm-3 com a ausência da adubação com 
esse resíduo. 

O incremento na massa seca do colmo é devido ao fornecimento dos 
nutrientes presentes na cinza vegetal, tais como potássio, fósforo, cálcio e 
magnésio. O fósforo presente na cinza é, em geral, lentamente liberado, sendo a 
sua solubilidade reduzida devido ao elevado pH da mesma (ERICH & OHNO, 1992). 
No presente estudo, o fato da cinza ter sido misturada com o solo poderá ter levado 
a um aumento da sua solubilidade, tal como foi reportado por SOLLA-GULLÓN et al. 
(2008) para uma plantação de Pinus radiata. 

A correta aplicação de cinza vegetal, como fonte fósforo, cálcio, magnésio e 
potássio, pode aumentar o crescimento do capim sudão como esses nutrientes são 
responsáveis por processos vitais da planta, tais como fotossíntese, respiração e 
síntese de proteínas (SALEM & EL-GIZAWY, 2012). 
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FIGURA 4 Massa seca do colmo de capim Sudão em 
função das doses de cinza vegetal em 
Latossolo Vermelho. MSC=massa seca do 
colmo, Cv= cinza vegetal. ***, significativo a 
0,1% de probabilidade 

 
 

CONCLUSÕES 
A cinza vegetal proporciona aumento na altura de plantas, diâmetro de caule 

e na produção de massa seca de capim Sudão cultivado em Latossolo Vermelho de 
Cerrado. 
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