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RESUMO 
 

Com o objetivo de avaliar a eficiência do coletor solar desenvolvido pela Embrapa Meio 

Ambiente e Instituto Agronômico de Campinas (Divisão de Engenharia Agrícola) para 

desinfestar substratos utilizados em viveiros de plantas, com o uso da energia solar, no 

controle de Urochloa brizantha, Digitaria insularis, Euphorbia heterophylla, Ipomea 

grandifolia, bem como seus efeitos no desenvolvimento das plantas de alface, instalou-se no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Câmpus Machado, o 

presente trabalho. Foram utilizados oito tratamentos sendo: Testemunha (sem aquecimento); 

Coletor Solar com 4 e 6 dias de exposição; Estufa (70°C) com 2 e 3 dias de exposição; 

Garrafa Pet com 6 dias de exposição e Vaso Vedado com 4 e 6 dias de exposição. No 

primeiro experimento, avaliou-se o número de plantas daninhas emergidas durante 30 dias. 

No segundo experimento, utilizando-se a cultivar Babá de Verão Manteiga, foi medido o 

índice SPAD no vigésimo primeiro dia após acondicionado na casa de vegetação. Após 

quarenta dias, retiraram-se as alfaces dos vasos fazendo a separação entre sistema radicular e 

parte aérea para se avaliar a massa da matéria seca do sistema radicular e da parte aérea. 

Concluiu-se que o uso de Coletor Solar com 4 e 6 dias de solarização é o melhor tratamento 

para o controle das plantas daninhas, como métodos promissores destacam-se Estufa (70°C) 

com 2 e 3 dias de exposição e Garrafa Pet com 6 dias de exposição, o uso de Vaso Vedado 

com 4 e 6 dias de exposição não foi satisfatório, obtendo resultados similares a Testemunha, 

sendo, portanto, não recomendado. No segundo experimento, concluiu-se que todos os 

tratamentos obtiveram resultados melhores que a Testemunha para o desenvolvimento da 

alface.  

 

Palavras-chave: Solarização, substratos, desenvolvimento de mudas, emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In order to check the efficiency of the solar collector developed by Embrapa Environment and 

Agronomic Institute of Campinas (Division of Agricultural Engineering) to disinfestation 

substrates used in nurseries, with the use of solar energy, the control of Urochloa brizantha, 

Digitaria insularis, Euphorbia heterophylla, Ipomoea grandifolia and its effects on the 

development of lettuce plants, the present work was installed at the Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Câmpus Machado. Eight treatments were 

used as follows: control (no heating); solar collector with 4 and 6 days of exposure; oven (70 

° C) with 2 to 3 days of exposure; pet bottle with 6 days of exposure and sealed vase with 4 

and 6 days of exposure. In the first experiment, the number of emerged plants for 30 days was 

evaluated. In the second experiment, using the variety Babá de Verão Manteiga, the SPAD 

index was measured on the twentieth day after conditioning in the greenhouse. After forty 

days withdrew lettuces from the pots making the separation between roots and shoots to 

evaluate the dry matter of roots and shoots. It was concluded that the use of solar collector 

with 4 and 6 days of solarization is the best treatment for weed control, as promising methods 

stand out greenhouse (70 ° C) with 2 to 3 days of exposure and pet bottle with 6 days of 

exposure, the use of sealed pot 4 and 6 days of exposure was not satisfactory, obtaining 

similar results to check plot, and is therefore not recommended. In the second experiment, it 

was concluded that all the treatments performed better than the check plot to the development 

of lettuce. 

 

 

Key-words: Solarization, substrates, seedling development, emergency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O cafeeiro pertence ao gênero Coffea e possui duas espécies com destaque em 

importância no mundo, Coffea arábica L. e Coffea canephora Pierre ex A.Froehner, 

conhecidos como café arábica e café conilon, respectivamente. Assim como acontece com a 

produção mundial, o café arábica corresponde a mais de 70% da produção brasileira. O Brasil 

é o maior produtor e exportador mundial de café e colheu, na safra 2014, mais de 45,3 

milhões de sacas beneficiadas, sendo 32,3 milhões de café arábica e 13,0 milhões de conilon. 

Minas Gerais é o maior estado produtor e responde por mais de 50% da produção nacional, 

onde o cultivo predominante é de café arábica (CONAB, 2015). 

 A produção de mudas sadias e bem desenvolvidas é um fator de extrema importância 

para qualquer cultura, principalmente, para aquelas que possuem caráter perene, como é o 

caso do cafeeiro (CERÁVOLO, 2008).  

  A presença de nematoides, fungos de solo e sementes de plantas daninhas obrigam o 

viveirista a utilizar produtos esterilizantes de solo, muitas vezes com prejuízos ao meio 

ambiente, como foi o caso do brometo de metila, que tem efeito altamente destruidor da 

camada de ozônio e já foi banido do mercado (MIRANDA, 2005). 

 Diversos produtores de mudas não realizam o tratamento do substrato utilizado, o que 

consiste em assumir o risco de ocorrência de doenças. Na maioria dos viveiros, o tratamento 

químico dos substratos com o uso de fumigantes tem sido o método convencional de controle 

de patógenos. Quando um método químico é adotado, além do perigo de intoxicação do 

homem, os impactos no ambiente podem ser graves e irreversíveis, visto que os produtos 

utilizados geralmente possuem amplo espectro de ação (GHINI, 2004). 

 O controle físico, mediante utilização de vapor, apesar de usado em casa-de-vegetação 

desde o final do século XIX (BAKER e COOK, 1974), têm problemas, como por exemplo, a 

dificuldade de utilização em extensas áreas (KATAN, 1980). Ademais, os processos físicos 

ou são empíricos, como forno para produção de vapor, cujo tratamento é ineficiente e de 

baixo rendimento; ou sofisticados, como as autoclaves, que são de difícil manuseio, exigem 

manutenção rigorosa e consomem energia elétrica em excesso, além de sua pequena 

capacidade. Assim, é necessário o desenvolvimento de métodos econômicos, eficientes e 

seguros para a desinfestação de substrato visando à produção de mudas.  

 A solarização, ou pasteurização solar, do solo é um método físico de controle de 

patógenos, pragas e plantas daninhas por meio da elevação da temperatura, obtida a partir do 

uso de energia solar, com a aplicação de uma cobertura plástica fina e transparente sobre o 
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solo úmido (KATAN, 1981). Com este princípio, pode-se recorrer a um coletor solar, cuja 

finalidade é desinfestar substrato para a produção de mudas, utilizando como fonte de calor a 

radiação solar (ARMOND et al., 1989). 

 Assim sendo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência do 

coletor solar desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente e Instituto Agronômico de 

Campinas (Divisão de Engenharia Agrícola) para desinfestar substratos utilizados em viveiros 

de plantas, com o uso da energia solar, no controle de Urochloa brizantha (Hochst. ex A. 

Rich.) R.D.Webster, Digitaria insularis (L.) Fedde, Euphorbia heterophylla L., Ipomea 

grandifolia (Dammer) O’Donell, bem como seus efeitos no desenvolvimento das plantas de 

alface. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Produção de Mudas de cafeeiro 

 Mudas de cafeeiro são geralmente produzidas em saquinhos plásticos de polietileno, 

em solo coletado em sub-superfície, fertilizadas com esterco, entre outros compostos 

orgânicos e também fertilizantes químicos (GUIMARÃES et al., 1989).  A evolução da 

produção de mudas com o uso dos saquinhos de polietileno ocorreu a partir de pesquisas 

realizadas na Seção de Café do Instituto Agronômico de Campinas e continua sendo muito 

utilizada pelos viveiristas (GUIMARÃES et al., 2002). 

 Os saquinhos plásticos de polietileno são os mais utilizados para a produção de mudas 

de café. Podem variar de 9 a 11 cm de largura com 18 a 20 cm de comprimento para mudas de 

meio ano e de 12 a 14 cm de largura com 25 a 28 cm de comprimento para mudas de ano. 

Devem ter de 30 a 36 furos na sua metade inferior, para drenagem do excesso de água 

(MATIELLO et al., 2005). 

Segundo Matiello et al. (2005), o substrato para enchimento de saquinhos deve ser 

constituído de uma mistura de terra + adubo orgânico + adubo mineral. A terra deve ser de 

preferência de textura média, devendo evitar aquelas onde já houve lavouras de café ou logo 

abaixo dessa, para evitar problemas com nematóides e fungos do solo. 

 Recomenda-se como substrato padrão para produção de mudas de cafeeiro em 

saquinhos de polietileno, a seguinte mistura: 700 litros de subsolo peneirado, 300 litros de 

esterco de curral curtido e peneirado, 5 quilos de superfosfato simples e 0,5 quilo de cloreto 

de potássio, resultando em 1 metro cúbico de substrato (CFSEMG, 1999; GUIMARÃES et 

al., 2002). 

 

2.2. Manejo de Plantas Daninhas 

 As plantas daninhas estão entre os fatores bióticos que podem interferir diretamente no 

crescimento e na produção das plantas, por competirem por recursos essenciais ao 

crescimento e liberar substâncias alelopáticas e, indiretamente, por atuar como hospedeiras 

intermediarias de pragas e patógenos (LEITE JÚNIOR e MOHAN, 1990). 

 Os sistemas de manejo, como a prática de controle de plantas daninhas, promovem 

revolvimento do solo e diferenças na composição dos resíduos vegetais, alterando as 

propriedades biológicas do solo, com reflexos na sua qualidade e, diretamente, na 
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produtividade das culturas (VARGAS e SCHOLLES, 2000). O manejo intensivo de plantas 

daninhas pode ser realizado por meio de técnicas manuais, mecanizadas e/ou, químicas, 

comprometendo os custos da produção e podendo levar a perdas de funcionamento do solo, 

quando conduzido sem preocupação conservacionista ou sem avaliação crítica de seus efeitos 

sobre as propriedades do solo. 

 O manejo intensivo de plantas daninhas é uma das práticas mais realizadas na 

agricultura (YANG et al., 2007), sendo essencial ao cafeeiro, uma vez que este é 

extremamente sensível e suscetível à competição por nutrientes (RONCHI e SILVA, 2006), 

luz, água, prejudicando o florescimento, frutificação e, consequentemente, a sua produção 

(ALCÂNTARA e FERREIRA, 2000). 

 

2.2.1. Braquiária (Urochloa brizantha)  

 O gênero Urochloa (Poaceae), foi introduzido da África para o Brasil, tendo como seu 

principal centro de origem e diversificação o leste do continente africano, onde ocorre 

naturalmente nas savanas (NUNES et al., 1985; VILELA, 2005). 

Estima-se a ocorrência de 16 espécies do gênero Urochloa (Poaceae), sendo cinco 

consideradas nativas do continente americano, oito introduzidas recentemente e três 

introduzidas no período colonial (SENDULSKY, 1980). 

Sua inflorescência pode atingir até 40 cm de comprimento, normalmente com 4 a 6 

rácemos, equidistantes ao longo da ráquis, medindo de 7 a 10 cm de comprimento, podendo 

chegar até 20 cm em plantas muito vigorosas. Em relação à sua altura pode atingir de 1,5 a 2,5 

metros, contando com colmos prostados, mas produzindo perfilhos cada vez mais eretos ao 

longo do crescimento da touceira, com perfilhamentos mais intensos nos nós superiores, 

promovendo a multiplicação de inflorescências, principalmente sob o regime de pastejo ou 

corte (NUNES et al. 1985; MEDEIROS, 2004). O fruto é do tipo cariopse o qual é a unidade 

de propagação da espécie, acrescentando-se ainda a fragmentação dos rizomas (MOREIRA e 

BRAGANÇA, 2010). 

 Segundo Barducci (2009), a Urochloa brizantha possui um sistema radicular vigoroso 

e profundo, resultando em elevada tolerância à deficiência hídrica e absorção de nutrientes em 

camadas mais profundas do solo, desenvolvendo-se em condições ambientais em que a 

maioria das culturas produtoras de grãos e das espécies utilizadas para cobertura do solo, não 

se desenvolveriam bem. 
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2.2.2. Capim Amargoso (Digitaria insularis) 

 O capim-amargoso (Digitaria insularis) é uma planta daninha muito frequente em 

pastagens, lavouras de café, pomares, beiras de estrada e terreno baldio. É menos comum em 

solos cultivados com frequência, contudo é uma das mais importantes infestantes de áreas de 

plantio direto de cereais no sul do país. Vegeta com grande vigor, formando touceiras que 

florescem praticamente durante todo o verão (LORENZI, 2008). 

É uma espécie perene, herbácea, entoucerada, ereta, rizomatosa, de colmos estriados, 

com 50 a 100 cm de altura (KISSMANN e GROTH, 1997). Em observações a campo, em 

áreas onde há uso contínuo de glyphosate, tem-se constatado que plantas originárias de 

sementes, quando jovens, são controladas pelo herbicida; contudo, quando elas se 

desenvolvem e formam rizomas, seu controle é ineficiente. 

 

2.2.3 Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla) 

No Brasil, E. heterophylla é conhecida popularmente como picão leiteiro, amendoim-

bravo, leiteira (SUDA, 2001), leiteiro, parece-mas-não-é, flor-de-poeta, adeus-brasil, mata-

brasil, café-do-bispo e café-do-diabo (LORENZI, 2000). 

 Esta espécie está distribuída pela região tropical, sendo considerada uma importante 

planta daninha em mais de 28 países, uma vez que causa sérios problemas a culturas anuais 

(BRIDGES et al., 1992; WILLARD e GRIFFEN, 1993). É uma planta dicotiledônea de ciclo 

de vida anual e pode iniciar seu florescimento em 20 a 30 dias após a emergência das plantas 

(HOLM et al., 1997). 

 Possui extraordinária capacidade de reprodução e as plantas crescem com muita 

rapidez, razão pela qual tendem a sombrear plantas de culturas anuais de desenvolvimento 

mais lento, competindo intensamente na absorção de nutrientes do solo (KISSMANN e 

GROTH, 1992). 

 E. heterophylla é bastante variável fenotipicamente, principalmente em relação ao 

formato e tamanho da folha. Essa variabilidade morfológica é observada em indivíduos de 

diferentes populações, dentro de uma mesma população e até mesmo em uma única planta 

(KISSMANN e GROTH, 1997; VASCONCELOS et al., 2000). 

É importante ressaltar que a acentuada heterofilia tem dificultado estudos taxonômicos 

e existem controvérsias quanto à definição das características e classificação botânica da 

espécie (KISSMANN e GROTH, 1997). 
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2.2.4 Corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) 

Planta anual, herbácea, trepadeira que pertence à família Convolvulaceae, pode atingir 

até 3 m de comprimento, frequente em todas as regiões do Brasil, contendo mais de 140 

espécies distribuídas por todo país (LORENZI, 2006).  

As sementes normalmente têm formato ovóide ou subgloboso, lisa ou levemente 

enrugada. É uma planta competidora com culturas e extremamente agressiva, dificultando a 

colheita de soja, milho, cana-de-açúcar e outras. O principal problema de sua ocorrência é a 

dispersão de longos ramos que se emaranham na cultura e dificultam a colheita mecanizada 

(BITTENCOURT, 2008). 

 

2.3 Solarização  

A solarização ou pasteurização solar do solo é um método físico de controle de 

patógenos, pragas e plantas daninhas através da elevação da temperatura, obtida a partir do 

uso de energia solar, com a aplicação de uma cobertura plástica fina e transparente sobre o 

solo úmido (KATAN, 1981). O aquecimento do solo ocorre devido ao impedimento, pela 

lâmina plástica, da emissão dos comprimentos de onda longos absorvidos e da evaporação da 

água, modificando assim o fluxo térmico entre a superfície do solo e a atmosfera (KATAN, 

1981). 

A umidade do solo é importante para a eficiência do tratamento, pois contribui para a 

condução do calor, inativando ou inibindo o crescimento de fitopatógenos e de propágulos de 

plantas tidas como daninhas (SOUZA,1993; GHINI, 1997). 

 Quanto maior a profundidade do solo tratado, menor a eficiência do sistema, 

necessitando de maior tempo de exposição ao sol para que seja alcançado o objetivo do 

tratamento de desinfestação do solo ou substrato (MIRANDA, 2005).  

 Segundo Santos et al. (2006), a vantagem adicional dessa termoterapia é que os 

microrganismos benéficos termorresistentes atuam sobre os fitopatógenos enfraquecidos 

promovendo controle biológico em adição ao efeito térmico. A sobrevivência dos 

antagonistas dificulta, ainda, a reinfestação do solo por fitoparasitas. 
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2.4 Coletor Solar  

 O coletor solar (Figura 1) consiste basicamente de uma caixa de madeira, coberta com 

um plástico transparente, contendo tubos metálicos (alumínio, ferro galvanizado ou cobre), 

onde o substrato é colocado para o tratamento (GHINI e BETTIOL, 1991).  

 Alguns patógenos habitantes do solo, como fungos, bactérias e nematóides, podem ser 

inativados no coletor após algumas horas de tratamento, devido às altas temperaturas 

atingidas (70 a 80º C, sobretudo no período da tarde), porém recomenda-se o tratamento por 1 

ou 2 dias (GHINI, 1997). 

 Segundo Ghini (1997), o equipamento, quando comparado com outros sistemas 

tradicionais de desinfestação (autoclaves, fornos à lenha ou aplicação de brometo de metila) 

apresenta diversas vantagens: não consome energia elétrica ou lenha, é de fácil manutenção e 

construção, não apresenta riscos para o operador e tem baixo custo. Além disso, o uso do 

coletor permite a sobrevivência de microrganismos termotolerantes benéficos que impedem a 

reinfestação pelo patógeno, o que não ocorre nos tratamentos com brometo de metila e 

autoclaves que esterilizam o solo, criando um “vácuo biológico”. 
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Figura 1. Esquema para construção do coletor solar.  Fonte: Ghini, 2004. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Dois experimentos foram desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Câmpus Machado.  Em ambos, adotou-se solo argiloso 

(LATOSSOLO Vermelho-amarelo) como o substrato a ser avaliado.  No primeiro 

experimento, ao solo, foram incorporadas sementes de quatro espécies de plantas 

consideradas daninhas em relação a produção de mudas de café. As espécies avaliadas foram: 

braquiarão (Urochloa brizantha), capim-amargoso (Digitaria insularis), amendoim-bravo 

(Euphorbia heterophylla), corda-de-viola (Ipomea grandifolia). 

 Foram pesados 10 g de sementes de cada espécie e distribuídos em 2,5 L de solo 

correspondente à cada tratamento.  Com o auxílio de um vasilhame plástico, o solo foi 

revolvido até que se constatou que as sementes foram incorporadas de forma uniforme no solo 

e, posteriormente, nos tratamentos (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Distribuição das sementes no solo. IFSULDEMINAS, Machado, 2012 

 O solo com as sementes foi fracionado em partes iguais que foram submetidas aos 

seguintes tratamentos: quatro e seis dias no coletor solar (Figura 3), dois e três dias em estufa 

com circulação forçada de ar (70°C), quatro e seis dias em garrafa pet transparente (Figura 4), 

quatro e seis dias em vaso de 4 L vedado com filme plástico transparente (Figura 5) e 

testemunha sem aquecimento. 
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Figura 3. Coletor solar. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

 

Figura 4. Garrafa pet. IFSULDEMINAS, Machado, Outubro, 2012. 
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Figura 5. Vaso de 4 L vedado com filme plástico transparente. IFSULDEMINAS, Machado, 

2012. 

A temperatura de cada tratamento foi medida três vezes ao dia, exceto no primeiro dia, 

utilizando termômetro digital infravermelho Benetech®, modelo GM300. Depois de 

submetido aos tratamentos, o solo foi distribuído em vasos de 400 mL, em número de cinco 

repetições por tratamento. Os vasos foram devidamente acondicionados em casa-de-

vegetação, com irrigação em intervalos de duas horas. Em cada parcela, foram contadas todas 

as plântulas emersas durante um período de 30 dias.  

 No segundo experimento, para a avaliação do desenvolvimento de mudas de alface 

(Lactuca sativa L.), amostras de solo foram submetidas aos tratamentos citados 

anteriormente, com a exceção do vaso vedado. 

Os solos tratados foram distribuídos em vasos transparentes de 400 mL, nos quais 

foram transplantadas mudas de alface da cultivar Babá de Verão Manteiga, contendo cada 

tratamento cinco repetições, em casa-de-vegetação com irrigação. Foi medido o índice SPAD 

no vigésimo primeiro dia após acondicionado na casa de vegetação. 

O SPAD-502 é um clorofilômetro portátil que proporciona leitura instantânea, de 

maneira não destrutiva, sendo uma alternativa para avaliar o estado de N da planta em tempo 

real, pelo fato de haver correlação significativa entre a intensidade do verde e o teor de 

clorofila com a concentração de N na folha (GIL et al., 2002). 

Após quarenta dias, foram retiradas as alfaces dos vasos fazendo a separação entre 

sistema radicular e parte aérea, os quais, foram secados em estufa a 70°C, por um período de 

72 h. Em seguida, o material seco, foi pesado para se avaliar a massa da matéria seca do 

sistema radicular e da parte aérea dos diferentes tratamentos. 
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 Em ambos os experimentos, foi utilizado o delineamento experimental de blocos 

casualizados. Os dados foram submetidos à aplicação do teste F na análise da variância, 

seguido de teste de agrupamento de médias de Scott-Knott (SCOTT e KNOTT, 1974), ambos 

a 5% de significância, utilizando-se o programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Verificou-se a eficácia de diferentes tratamentos no controle de plantas daninhas, para 

posterior análise de desenvolvimento das mudas de alface mudas de alface da cultivar Babá 

de Verão Manteiga. 

 

4.1. Médias de Temperatura 

Na Tabela 1, consta que a maior temperatura do solo registrada, aconteceu no 

tratamento onde se utilizou coletor solar, com temperatura de 84ºC, enquanto os tratamentos 

com a utilização de vaso e garrafa pet, chegaram ao máximo de 62ºC e 52ºC, respectivamente. 

 

Tabela 1. Médias de temperaturas de solos submetidos a diferentes tipos de tratamentos 

térmicos. Machado - MG, 2013 

Data Horário 
Médias de Temperatura (o

C) 
Observações 

Coletor Solar Vaso Garrafa Pet 

21/02/13 14:00 74 61 52 Céu Limpo 

21/02/13 16:55 39 40 38 Céu Limpo 

22/02/13 08:45 42 37 33 Céu Limpo 

22/02/13 13:45 84 62 49 Céu Limpo 

22/02/13 16:40 45 28 31 Céu Encoberto 

23/02/13 09:17 51 43 36 Chuva Noite Anterior 

23/02/13 13:20 71 48 43 Céu Encoberto 

23/02/13 16:00 38 25 26 Dia Chuvoso 

24/02/13 09:07 41 36 33 Chuva Noite Anterior 

24/02/13 13:40 68 59 47 Céu Encoberto 

24/02/13 16:30 59 47 36 Céu Limpo 

25/02/13 09:25 53 45 38 Céu Limpo 

25/02/13 13:00 71 53 46 Céu Limpo 

25/02/13 16:27 57 53 36 Céu Limpo 

Média Geral 57 45 39  
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Segundo Campanhola e Bettiol (2003), a solarização com o uso do coletor solar pode 

chegar até a 80ºC nas horas mais quentes do dia. O aumento da temperatura no substrato 

solarizado, de acordo com Stevens et al. (1991), depende do conjunto dos fatores clima, 

quantidade de insolação, umidade e estação do ano.  Campanhola e Bettiol (2003) descrevem 

vantagem do coletor solar em relação à solarização, ou seja, estes autores afirmam que o 

substrato é desinfestado com coletor solar em um a dois dias de exposição, enquanto na 

solarização o tempo de exposição para eficiência chega a ser de um a dois meses.  

 

4.2. Plantas Daninhas 

 Na Tabela 2, estão apresentados os resultados do desenvolvimento de plantas de 

capim-amargoso, braquiarão, amendoim-bravo e corda-de-viola em solos submetidos a 

diferentes tipos de tratamentos térmicos. 

 

Tabela 2. Número de plântulas emersas em solos submetidos a diferentes tipos de tratamentos 

térmicos. Machado - MG, 2013 

Tratamentos Tempo   
Espécies Avaliadas 

Total 
DIGIN BRABR IPOGF EPHHL 

Testemunha 

 
199,6 d 34,6 c 5,4 b 27,8 c 267,4 d 

Coletor Solar 

4 Dias 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

6 Dias 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 

Estufa (70
o
C) 

2 Dias 17,2 b 10,0 b 9,8 b 5,6 b 42,6 c 

3 Dias 19,8 b 6,8 b 7,2 b 4,6 b 38,4 c 

Garrafa Pet  
6 Dias 3,8 a 1,6 a  6,2 b 2,0 b 13,6 b 

Vaso Vedado 
4 Dias 136,0 c 26,6 c 18,8 c 19,6 c 201,0 d 

6 Dias 147,0 c 36,6 c 16,4 c 21,8 c 221,8 d 

F(trat) 76,603* 37,047* 35,934* 23,197* 88,395* 

CV (%) 22,39 23,81 17,33 27,87 18,98 

*Teste F significativo a 1% de probabilidade; Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si 

segundo teste de agrupamento de médias Scott-Knott, com 5% de probabilidade; Dados originais apresentados, 

porém previamente transformados por 1x .  DIGIN - Digitaria insularis; BRABR - Brachiaria brizantha; 

IPOGF - Ipomoea grandifolia; EPHHL - Euphorbia heterophylla. 

 



23 
 

 

 O desenvolvimento das plantas daninhas também é exemplificado visualmente pelas 

Figuras 6 e 7, o qual cada fileira, da esquerda para direita representa: testemunha, coletor 

solar 4 dias, coletor solar 6 dias e estufa 2 dias (Figura 6); estufa 3 dias, garrafa pet 6 dias, 

vaso vedado 3 dias e vaso vedado 6 dias (Figura7), respectivamente.  

 

 

Figura 6. Desenvolvimento de plantas daninhas em solos com diferentes métodos de 

desinfestação: testemunhas, coletor solar 4 dias, coletor solar 6 dias e estufa 70°C 2 dias, 

respectivamente. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

 

Figura 7. Desenvolvimento de plantas daninhas em solos com diferentes métodos de 

desinfestação: estufa 70°C à 3 dias, garrafa pet 6 dias, vaso vedado 4 dias e vaso vedado 6 

dias, respectivamente. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 
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 A contagem de capim amargoso consta na Tabela 2. Observa-se que as menores 

infestações ocorreram quando o solo foi tratado com o coletor solar por 4 dias, coletor solar 

por 6 dias e garrafa pet por 6 dias, em que foram observados valores médios inferiores a 3,8 

plantas emergidas, sendo iguais ente si. Os tratamentos com estufa à 70ºC por 2 dias e estufa à 

70ºC por 3 dias, obtiveram melhor controle de plantas daninhas quando comparado aos 

tratamentos de vaso vedado por 3 dias e vaso vedado por 6 dias, onde observou-se média de 

plantas emergidas de 136 e 147, respectivamente.  

De acordo com Ghini (1997), a solarização é um método físico de desinfestação do 

solo para controle de infestantes (plantas daninhas, fungos, nematóides e outros organismos 

do solo). Observando-se a Tabela 2, verifica-se que a menor infestação de braquiarão foi 

observada nos tratamentos com coletor solar (4 dias), coletor solar (6 dias) e garrafa pet (6 

dias), com valores médios inferiores à 1,6 plantas emergidas. Quanto aos demais tratamentos, 

o menor valor observado foi igual a 6,8 plantas emergidas, ou seja, 430% superior à maior 

infestação encontrada entre os melhores tratamentos. 

 Os tratamentos com vaso vedado (4 dias) e vaso vedado (5 dias) não foram eficazes na 

desinfestação do solo, pois os resultados não diferiram da testemunha, que obteve valor de 

emergência de plântulas de 34,6.  

 Os tratamentos com coletor solar 4 dias e coletor solar 6 dias, foram os que 

alcançaram melhores resultados no controle da corda-de-viola, no qual obteve-se valor de 

zero plantas emersas (Tabela 2). Testemunha, estufa (2 e 3 dias) e garrafa pet 6 dias não 

diferiram, utilização do vaso vedado (6 e 4 dias) foi a que obteve maior infestação de corda-

de-viola, podendo concluir que somente o uso de coletor solar foi eficiente para o controle 

dessa espécie de planta daninha. 

Consta na Tabela 2, que os maiores índices de infestação de amendoim-bravo 

ocorreram com a utilização de vaso vedado (4 e 6 dias), o qual não diferiu da testemunha, o 

que leva a concluir que o uso de vaso vedado não é eficiente como método de desinfestação 

para esta espécie de planta daninha. 

O uso de coletor solar foi o que alcançou melhores resultados, sem incidência de 

plântulas emersas, já o uso de estufa (70°C) e garrafa pet não diferiram entre si, resultando em 

controle mais efetivo que a testemunha. Observando a Tabela 2, percebe-se que somente o 

tratamento vaso vedado (4 e 6 dias) obteve efeito de controle sobre as plantas daninhas 

inferior ou igual à testemunha, sendo este tratamento ineficaz para o objetivo. 

Como tratamentos promissores aparecem: estufa (70°C) 2 e 3 dias e garrafa pet 6 dias. 

A estufa (70°C) e a garrafa pet são promissores, pois estes produtos podem obter melhor 
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eficiência de controle com aumento de tempo e temperatura de seus tratamentos. O tratamento 

com coletor solar (4 e 6 dias) foi o de maior eficácia para a desinfestação de substratos pois 

não teve nenhuma plântula emersa, o que difere dos resultados obtidos por Miranda (2005), 

no qual foi testado o uso de coletor solar por 3 e 5 dias para desinfestação de Portulaca 

oleracea L., Brachiaria decumbens L., Amaranthus spp., Emilia sonchifolia L., Eleusine 

indica L., Bidens subalternans L., Cyperus rotundus L. e Oxalis corniculata L. e foi 

constatado que houve incidência de plântulas emersas, concluindo que o equipamento coletor 

solar é promissor, pois pode obter melhor eficiência de controle com aumento de temperatura 

e tempo de seus tratamentos. 

 

4.3. Avaliação do Crescimento de Mudas 

Os dados de SPAD, massa de matéria seca do sistema radicular (g) e massa de matéria 

seca da parte aérea (g) das plantas de alface, encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. SPAD, massa de matéria seca do sistema radicular (g) e massa de matéria seca da 

parte aérea (g) de plantas de alface desenvolvidas em solos submetidos a diferentes tipos de 

tratamentos térmicos. Machado - MG, 2013 

Tratamentos Tempo   
Variáveis 

SPAD MMS (Sistema Radicular) MMS (Parte Aérea) 

Testemunha 

 
9,08 b 0,812 b 0,608 b 

Coletor Solar 

4 Dias 12,52 a 2,246 a 1,172 a 

6 Dias 14,00 a 2,256 a 1,170 a 

Garrafa Pet 

4 Dias 9,48 b  1,984 a 1,282 a 

6 Dias 11,36 a 1,958 a 1,096 a 

Estufa (70
o
C) 

2 Dias 11,50 a 2,088 a 1,192 a 

3 Dias 13,04 a 2,394 a 1,200 a 

F(trat) 7,930* 12,608* 4,078* 

CV (%) 12,40 17,04 22,59 

*Teste F significativo a 1% de probabilidade; Médias seguidas de letras iguais, na coluna, não diferem entre si 

segundo teste de agrupamento de médias Scott-Knott, com 5% de probabilidade. MMS – Massa de matéria seca.
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Observando-se a Tabela 3, a massa de matéria seca do sistema radicular e a massa de 

matéria seca da parte aérea não diferiram entre si nos tratamentos coletor solar (Figura 8 e 9), 

garrafa pet (Figura 10 e 11) e estufa à 70°C (Figura 12 e 13), sendo que diferiram da 

testemunha (Figura 14). 

No índice SPAD, presente na Tabela 3, somente a garrafa pet à 4 dias de exposição 

não obteve resultado superior à testemunha, sendo que diferiu dos demais tratamentos, os 

quais obtiveram resultados melhores. 

Possivelmente, o fato dos tratamentos, de forma geral, alcançarem resultados 

superiores à testemunha se deve à mineralização da matéria orgânica presente no solo tratado.  

Mary et al. (1996) afirmam que a quantidade de N-mineralizado em determinado período 

depende de fatores, a saber: temperatura, umidade, aeração, quantidade e natureza do material 

orgânico presente. 

 As condições ótimas para a mineralização do N orgânico do solo são aquelas que 

favorecem a atividade dos microrganismos: pH de 6 a 7, condições aeróbias, umidade em 

torno de 50 a 70% da capacidade de retenção de água pelo solo, temperatura entre 40 e 60° C 

(MOREIRA e SIQUEIRA, 2002).   Geralmente, a taxa de mineralização aumenta de 2 a 3 

vezes a cada 10°C de elevação de temperatura no intervalo de 10º a 40ºC, o que mostra ser o 

processo bastante sensível a variações de temperatura (FOTH e ELLIS, 1996). 

Outro fator se deve, também, à menor incidência de patógenos no solo, segundo Ghini 

(1997), alguns patógenos habitantes do solo, como fungos, bactérias e nematóides, podem ser 

inativados no coletor em algumas horas de tratamento, devido às altas temperaturas atingidas 

(70 a 80º C, no período da tarde), porém recomenda-se o tratamento por 1 ou 2 dias. 

De acordo com Ghini et al. (2003), além do controle dos patógenos, a solarização tem 

efeito na redução da resistência à penetração, na indução da supressividade, na liberação de 

nutrientes, principalmente o nitrogênio, características essas que contribuem para aumentar o 

crescimento das plantas, induzir a supressividade do solo e consequentemente, aumentar a 

produtividade. 
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Figura 8. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento coletor solar com 4 

dias de solarização. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

Figura 9. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento coletor solar com 6 

dias de solarização. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

 

Figura 10. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento garrafa pet com 4 

dias de solarização. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 
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Figura 11. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento garrafa pet com 6 

dias de solarização. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

 

Figura 12. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento 2 dias em estufa à 

70°C. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 

 

 

Figura 13. Desenvolvimento de alface em solo submetido ao tratamento 3 dias em estufa à 

70°C. IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 
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Figura 13. Desenvolvimento de alface em solo sem nenhum tipo de tratamento. 

IFSULDEMINAS, Machado, 2012. 
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5. CONCLUSÕES 

 1. O melhor controle de plantas daninhas foi obtido com o uso de coletor solar por 4 e 

6 dias; 

2. De maneira geral, todos os tratamentos proporcionaram resultados melhores que a 

testemunha no desenvolvimento de mudas de alface.  
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