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RESUMO  

Foi realizado um trabalho em casa de vegetação da UFRPE para estudar o pó de 

coco com o objetivo de testar o pré-tratamento com fontes e doses de nitrogênio na 

produção de mudas, isto porque possui propriedades de retenção de umidade, resistência 

à degradação e uniformidade bastante importantes para este fim. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado com oito tratamentos no esquema fatorial 2 x 3 x 2 

+ 2, duas fontes de N (CaNO3 e 19-19-19+3), três níveis de N (25; 50 e 100%), duas 

culturas (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Santa Adélia e milheto Pennisetum 

americanum L.) como plantas testes, e dois tratamentos adicionais (pó de coco não 

tratado e envelhecido) e quatro repetições. Os resultados demonstraram a necessidade 

do pré-tratamento químico do pó de coco para se obter um substrato que proporcione um 

desenvolvimento adequado de mudas.  
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ABSTRACT 

Treaty coconut dust with nitrogen different levels for production of seedlings 

A greenhouse experiment was conducted at Federal Rural University of 

Pernambuco-UFRPE to study the coconut dust with the goal of testing it pre-treatment with 

nitrogen founts and doses in the production of dumb, this because it owns humidity 

retention properties, resistance to the degradation and very important uniformity for this 

end. It used the delineation entirely randomized with eight treatments in the factorial 

outline 2 x 3 x 2 + 2, two founts of N (CaCO3 and 19-19-19+3), three levels of N (25; 50 

and 100 %), two cultures (Lycopersicon esculentum Mill. cv. Santa Adélia and Pennisetum 

americanum L.) as tests plants, and two additional treatments (coconut dust not treated 

and aged) and four repetitions. The results demonstrated the need to pre-treatment 

chemist of the coconut dust to if obtain a substratum that provides an adequate 

development of seedlings.  



Keywords: Coconut dust, production seedling 

INTRODUÇÃO 

 O cultivo de plantas utilizando substratos é uma técnica amplamente empregada 

na maioria dos países de horticultura avançada. Ultimamente, tem-se verificado a 

introdução de cultivos agrícolas em substratos à base de casca de coco seco (Vavrina, 

1998a e 1998b). 

O termo substrato se aplica a todo material sólido, natural ou sintético, bem como 

residual ou ainda mineral ou orgânico distinto do solo, que colocado em um recipiente em 

forma pura ou em mistura permite o desenvolvimento do sistema radicular, 

desempenhado, papel de suporte para a planta (Noguera & Abad ,2000).   

Para ser usado como meio de cultivo, um substrato deve possuir uma série de 

qualidades físicas, químicas e biológicas, dentre elas, alta capacidade de aeração e de 

armazenamento de água em baixas tensões (1 a 10 kPa) que são essenciais (Carrijo et 

al., 2003). No entanto, a sua alta relação C/N pode provocar deficiência de Nitrogênio na 

produção de mudas (Vavrina, 1998a e 1998b, Arenas et al., 2002; Solto et al., 2003). 

A possibilidade de o próprio produtor formular substratos utilizando matéria-prima 

facilmente disponível e de baixo custo é um aspecto importante que deve ser considerado 

na escolha de materiais para compor substratos (Oliveira et al., 2003). 

 O objetivo do presente trabalho foi testar o pré-tratamento do pó de coco com 

fontes e doses diferentes de nitrogênio na produção de mudas. 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado em Casa de Vegetação do Departamento de 

Agronomia da UFRPE. Utilizaram-se as culturas de tomate cv. Santa Adélia e milheto 

como plantas testes, as mudas foram produzidas em tubetes de polietileno com volume 

de 48 cm3. Foram utilizados oito tratamentos com quatro repetições, dispostos em 

delineamento inteiramente ao acaso, cada unidade experimental foi constituída por seis 

tubetes.  

Os tratamentos foram: (T1) pó de coco não tratado; (T2, T3 e T4) pó de coco 

saturado por 24 horas em soluções de nitrato de cálcio (CaNO3) nos níveis 25; 50 e 100 % 

de N (na base de matéria seca); (T5, T6 e T7) pó de coco saturado por 24 horas em 

solução a partir de adubo solúvel comercial 19-19-19 +3 (NPK+Mg) nos níveis 25; 50 e 

100 % de N e (T8) pó de coco envelhecido naturalmente por mais de 8 anos coletado no 

depósito a céu aberto de uma fábrica no município de São José da Coroa Grande, PE.  

Em todos os tratamentos as mudas foram irrigadas diariamente e a cada três dias com 

solução de 200 mg. cm-3 N, P e K.  



Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com oito tratamentos no 

esquema fatorial 2 x 3 x 2 + 2, duas fontes de N (CaNO3 e 19-19-19+3), três níveis de N 

(25; 50 e 100 %), duas culturas (tomate cv. Santa Adélia e milheto como plantas testes), e 

dois tratamentos adicionais (pó de coco não tratado e envelhecido) e quatro repetições. 

As mudas foram colhidas para determinação da matéria fresca e seca após 30 dias 

da germinação.  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados na Tabela 1 para o tratamento T6 (pó de coco pré-

tratado com 50% N do adubo 19-19-19+3) para a cultura do tomate foram superiores para 

matéria fresca e seca da parte aérea. Seguem-se os tratamentos T5 (25% N) e T7 (100% 

N). Observando-se os tratamentos T5 e T7, com valores abaixo do tratamento T6, conclui-

se que a percentagem de 25% de N é muito baixa, e a de 100% de N é muito alta, 

diminuindo o desenvolvimento devido à toxidez, provocando uma diminuição nestes 

parâmetros. 

A saturação do pó de coco com as doses de N a partir de nitrato de cálcio não 

provocaram aumento significativo para matéria fresca e seca das plântulas de tomate em 

relação às plantas controle T1 (pó de coco não tratado) e T8 (pó de coco envelhecido, e 

não tratado).  

A adição de P e/ou K, e nitrogênio no pré-tratamento é fundamental para um alto 

desempenho do substrato para a produção de mudas de tomate em pó de coco. Os 

tratamentos T1 e T8, onde o pó de coco não sofreu pré-tratamento com adição de 

nitrogênio, apresentaram as menores médias de matéria, demonstrando a importância da 

carga inicial de adubo no substrato, já que as plantas, mesmo recebendo a fertilização 

completa, não conseguem igualar o nível de desenvolvimento daquelas plantadas em 

substrato pré-tratado.  

O envelhecimento natural do pó de coco, não ofereceu melhora significativa no 

comportamento das mudas. Quanto à cultura do milheto para todos os tratamentos houve 

diferença significativa apenas para os tratamentos (T1, T2 e T8) em relação aos demais. 

Isto porque o milheto é bastante exigente em nitrogênio na sua fase inicial de 

desenvolvimento. Pode-se observar também que houve diferença significativa entre as 

fontes de nitrogênio na dose de 25%, isto denota a importância dos macronutrientes 

serem requeridos em quantidades elevadas por fazerem parte de moléculas essenciais 

para o vegetal, possuindo papel estrutural, neste caso são também muito importantes na 

fase inicial de desenvolvimento das mudas.  



Os resultados demonstraram a necessidade do pré-tratamento químico do pó de 

coco para se obter um substrato que proporcione um desenvolvimento adequado de 

mudas. 

Tabela 1 - Médias de matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) da parte aérea de plantas 
de tomate e milheto aos trinta dias após a germinação. 
 
Tratamentos MF tomate MS tomate MF milheto MS milheto 
T1 - Controle 4,90c 0,54c 6,98b 1,47b 
T2 - 25 % N (CaNO3) 6,63c 0,48c 7,97b 1,78b 

T3 - 50 % N (CaNO3) 6,58c 0,46c 17,78a 3,93a 
T4 - 100 % N (CaNO3) 5,57c 0,43c 14,28a 3,15a 
T5 - 25 % N (19-19-19+3) 11,33b 1,00b 13,72a 3,18a 
T6 - 50 % N (19-19-19+3) 14,91a 1,51a 15,48a 3,10a 
T7 - 100 % N (19-19-19+3) 11,00b 1,12b 17,82a 3,77a 
T8 - Pó de coco envelhecido 5,28c 0,57c 3,60b 0,91b 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de tukey ao 

nível de 5% de probabilidade.  
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