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RESUMO
O cultivo  de  hortaliças  folhosas  como a  alface,  na  maioria  das  vezes  ocorre  em pequenas propriedades e  sob  a
agricultura familiar, sendo essencial o estudo depráticas que reduzam o custo de produção, melhorem as características
do solo e também elevem a qualidade dos produtos oferecidos. Uma destas práticas é a utilização de adubos orgânicos,
com  ênfase  paraos  subprodutosagroindustriais,  como  a  torta  de  filtro.  Assim,  este  trabalho  objetiva  avaliar  o
desempenho da cultivar de alface americana Grandes Lagos, cultivada em canteiros, com a aplicação de diferentes
doses de torta de filtro. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos: 0;
15; 30 e 45 ton ha-1 de torta de filtro. O experimento foi realizado numa área agrícola no município de Sarandi - PR.
Durante o ciclo da cultura foram avaliadas a cada sete dias as características altura (cm) e o diâmetro de plantas (cm).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott.Nas
condições em que foi realizado o experimento e para o tipo e doses de composto orgânico utilizadas conclui-se que não
houveram alterações negativas no desenvolvimento das plantas de alface, podendo assim este ser utilizado como fonte
de nutrientes, tornado a produção desta cultura mais sustentável.
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1 INTRODUÇÃO

O setor sulcroalcooleiro tem sido foco de subsídios e investimentos, pois o etanol vem sendo
utilizado  como  fonte  de  energia  renovável  e  sustentável  ao  meio  ambiente.  Assim,  o
desenvolvimento deste setor é muito importante para a economia nacional, visto que a cana-de-
açúcar  está entre  as três culturas mais importantes economicamente para o Brasil.  Segundo a
Conab (2017) a área colhida no Brasil de cana-de-açúcar destinada à atividade sucroalcooleira, na
safra 2016/17, deverá ser de 9.110,9 mil hectares. O mesmo levantamento refere-se ao estado do
Paraná com área total de 620,4 hectares e a produção de 43.034,3 mil toneladas de cana-de-açúcar.

De acordo com Rodrigues (2012), além do açúcar e do álcool a cana-de-açúcar também gera
importantes subprodutos como o bagaço que é reutilizado na geração de energia, a torta de filtro
como adubo na própria cultura da cana e a vinhaça na fertirrigação dos canaviais. A torta de filtro
promove  alterações  significativas  nas  condições  químicas  do  solo,  como  o  aumento  na
disponibilidade de fósforo, cálcio e nitrogênio e consequentemente na capacidade de troca catiônica
do meio (SANTOS, 2011). Segundo o mesmo autor, sua aplicação no solo também é relevante no
aumento do carbono orgânico e na redução dos teores de alumínio trocáveis. Na cultura da cana
sua  utilização  ocorre  principalmente  na  fase  de  cana-planta,  proporcionando  ao  agricultor  uma
economia nos custos com adubação e de implantação da cultura (VAZQUEZ, 2015).

Barros (2014) verificou que a torta de filtro é uma alternativa promissora como matéria prima
na  complementação  dos  nutrientes  essenciais  para  o  desenvolvimento  de  tomate  industrial  e
também é eficiente para a germinação e sobrevivência nutricional das plântulas desta cultura. Muitos
autores  tem discutido  o  uso  da  torta  de  filtro  como  adubação  complementar  em hortaliças  de
diversas espécies, incluindo a alface, em função dos benefícios que o resíduo traz ao solo e o
aumento na oferta de nutrientes essenciais às plantas. Silva (2013) verificou que a melhor dose para
adubação de alface americana, na região de Tangará da Serra, foi a de 30 t.ha-1. De acordo com
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Santana  (2012)  as  cultivares  de  alface  americana  Júlia  e  Tainá  tiveram respostas  positivas  às
adubações com torta  de  filtro  até a dose de 40 t.ha -1 e  que a  adubação com este subproduto
aumenta a produtividade de cultivares de alface americana.

A alface pertence à família Asteraceae, no Brasil a alface (Lactuca sativa) é a folhosa mais
comercializada, sendo boa fonte de sais minerais, além de se destacar por seu elevado teor de
vitamina  A  (SILVA,  2015).  Em  função  disto,  torna-se  indispensável  o  aumento  na  produção  e
também uma melhora na qualidade do produto oferecido, mas estes incrementos são resultados de
diversos fatores como a dose de nutrientes disponíveis para a cultura (SILVA, 2013). O cultivo de
hortaliças folhosas está, na maioria das vezes, ligado à pequenas áreas e a agricultura familiar,
assim, estudar técnicas que reduzam o custo de produção, melhorem as características do solo e
também elevem a qualidade dos produtos oferecidos, como o uso de subprodutos (torta de filtro) na
adubação da cultura, tornam-se relevantes quando observada a realidade atual da sociedade e do
ambiente (LOURENZANI, 2006; SILVA, 2010; FILGUEIRA, 2008).

A  utilização  de  resíduos  orgânicos  como  adubo  no  cultivo  de  alface  tem  proporcionado
aumento da produção e da qualidade do produto final. No entanto, para que a utilização desses
resíduos seja viável é preciso que os mesmos acarretem em incremento de produtividade e estejam
disponíveis na região de cultivo. Assim, o uso da torta de filtro como adubo de cultivos agrícolas, em
nossa  região,  torna-se  uma  opção  sustentável,  pois  existe  grande  oferta  nas  proximidades  do
município de Maringá. Porém, estudos sobre a influência desse resíduo na cultura da alface, em
nossa região, são necessários para determinar como a interação deste com o solo e as cultivares
aqui  cultivadas interferirá  na  produtividade e nas características  da hortaliça.  Desta forma,  este
trabalho objetiva avaliar o desempenho da cultivar de alface americana Grandes Lagos, cultivada em
canteiros, com a aplicação de diferentes doses de torta de filtro.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado numa propriedade agrícola que possui três alqueires de extensão
localizada no município de Sarandi, com latitude de 23°45’38’’, longitude de 51°88’30’’ e 547 metros
acima do nível do mar.De acordo com o mapa de classificação de solos do Paraná, classificou-se o
solo  da  área  experimental  como  Latossolo  Vermelho  (BHERING,  2007).  O  clima  do  local  é  o
subtropical, com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura
média  no  mês  mais  quente  acima  de  22°C,  com verões  quentes,  geadas  pouco  frequentes  e
tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida,
sendo classificado como Cfa segundo Köppen e Geiger (IAPAR, 2010).

A implantação do experimento foi realizada em delineamento inteiramente casualizado (DIC)
com quatro repetições.  A cultivar de alface americana utilizada no campo foi  a Grandes Lagos,
sendo testadaquatro doses de torta de filtro: T1 - 0; T2 - 15; T3 - 30 e T4 - 45 ton ha -1. Este resíduo
orgânico foi fornecido por uma usina de açúcar e álcool da região de Maringá.

A  torta  de  filtro  foi  aplicada  em cada  parcela  de  acordo  com as  doses  experimentais  e
incorporada  ao  solo  do  canteiro  10  dias  antes  do  transplante  das  mudas.  Os  canteiros  foram
constituídos  por  três  linhas  de  1,50  m  de  comprimento  espaçadas  entre  si  por  0,30  m,
correspondendo a 15 plantas, constituindo a área útil da parcela.

As mudas foram transplantadas das bandejas para o canteiro após os 28 dias de semeadura,
quando  apresentaram  a  emergência  das  primeiras  3  folhas.  Após  o  transplante  realizou-se  a
condução da cultura de acordo com as recomendações de Filgueira (2008).

Para a avaliação do desempenho agronômico da cultura durante seu ciclo realizaram-se
medições da altura (cm) e do diâmetro (cm) das plantas, a cada sete dias. Os resultados obtidos
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foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott - Knott a
5% de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 01 apresentam-se os resultados referentes ao desempenho da cultivar Grandes
Lagosaos 28 dias após o transplante. A altura de plantas ficou próxima ao esperado para a cultivar
utilizada e não houveram diferenças significativas entre os tratamentos, ficando entre 14,06 a 14,75
cm.

Da mesma forma, o parâmetro diâmetro de plantasapresentou valores entre 10 e 10,9 cm e
também não houveram diferenças entre os tratamentos que receberam adubação com torta de filtro
e os que não receberam (Tabela 01).

Tabela 01: Desempenho agronômico de plantas de alface submetidas a diferentes tratamentos com e sem
torta de filtro
Tratamentos1 Altura (cm)2 Diâmetro (cm)2

T1 14,06a 10,00a
T2 14,56a 10,62a
T3 14,73a 11,03a
T4 14,62a 10,90a

1T1 – Testemunha; T2 – Torta de filtro (15 ton.ha-1); T3 – Torta de filtro (30ton.ha-1) e T4 – Torta de filtro (45 ton.ha-1).
2Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott (5%). 
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo  Neto  (2011),  os  microrganismos  do  solo  realizam  aimobilização  do  nitrogênio
presente nos resíduos orgânicos, como a torta de filtro, quando estes materiais são utilizados em
elevada quantidade, limitando o desenvolvimento das culturas. No entanto, não se verificou, neste
experimento, a interferência do processo de imobilização microbiana no desenvolvimento da cultura
da alface em nenhuma das doses avaliadas.

A utilização de adubos orgânicos acarreta em alterações nas propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo, uma vez que eles apresentam efeitos condicionadores e aumentam a capacidade
do solo em armazenar nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas (OLIVEIRA, 2010).
Não foi constatada interferência negativa nos parâmetros avaliados quando da utilização da torta de
filtro  e  espera-se que com o uso por  um tempo maior  deste  material  ocorra uma melhora das
características do solo e do desenvolvimento das plantas de alface.

Desta forma, observou-se que o emprego da torta de filtro no solo, para adubação da cultura
da alface nas condições desse experimento, apresenta-se como uma prática sustentável. Já que a
disposição  desse  resíduo  no  solo  não  provocou  alterações  negativas  no  desenvolvimento  das
plantas de alface, podendo assim ser utilizado como fonte de nutrientes, reduzindo a dependência
dos produtores pelos fertilizantes minerais, e consequentemente uma agricultura mais sustentável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas condições  em que  foi  realizado  o  experimento  e  para  o  tipo  e  doses  de  composto
orgânico  utilizadas  conclui-se  que  não  houvera  malterações  negativas  no  desenvolvimento  das
plantas de alface, podendo assim este ser utilizado como fonte de nutrientes, tornado a produção
desta cultura mais sustentável.
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