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RESUMO 

 
A pratica da adubação foliar como aminoácidos tem como objetivo proporcionar o aumento da produtividade, 
porém, ainda existe dúvida sobre a eficiência fornecidas para complementar a nutrição dos vegetais. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar os prováveis efeitos da aplicação foliar do composto fertilizante 
com aminoácidos a base de Substâncias Húmicas – Leonardita no desenvolvimento e produtividade da cultura 
da alface (Lactuca sativa L.), cultivar crespa Vanda. O experimento foi conduzido em sistema aberto, na área 
experimental de Olericultura do Centro Universitário Ingá – UNINGÁ na cidade de Maringá, em um 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições, com os seguintes aplicações: Foram 
realizadas 5 aplicações com intervalo de 7 dias após o transplante (7, 14, 21, 28 e 35), até a colheita, 
utilizando-se o volume de calda equivalente 200 l/ha. Ao final do ciclo da cultura foram quantificados os 
parâmetros Massa Fresca, Massa Seca. Após a colheita os dados os mesmo foram submetidos á análise de 
variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico SISVAR®, Contudo, os 
tratamentos aplicado não tiveram interferência nas avaliações estudadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aminoácidos; Fertilizante; Lactuca sativa L; Produtividade  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
De origem mediterrânica à alface (Lactuca sativa L.) pertencente à família 

Asteraceae (Compositae), a alface é considerada, a hortaliça folhosa de maior importância 
no Brasil, seu cultivo muito praticado na agricultura familiar de forma intensiva, é um produto 
consumido in natura (COSTA & SALA, 2005). A alface (Lactuca sativa L.) destacando como 
fonte de vitaminas, sais minerais, nutritiva e rica em fibras de grande importância na 
alimentação humana, sendo uma das hortaliças mais consumida no país, além de ser um 
produto de fácil aquisição e baixo custo ao consumidor (OLIVEIRA et al., 2004). 

A cultura da alface apresenta um sistema radicular muito ramificado e superficial à 
raiz pivotante ou raiz principal, com coifa maior do que as demais, seu comprimento pode 
atingir até 0,60 m de profundidade, e também possui ramificações ou seja, 
raízes secundárias delicadas, finas e curtas, explorando apenas os primeiros 0,25 m de 
profundidade do solo, sendo uma cultura que adapta melhor a solos de textura média. A 
escolha da cultivar é decisivo e de grande importância para se obter uma alta produtividade, 
devido a isto optamos em trabalhar com a alface da cultivar crespa Vanda produzido pela 
empresa Sakata. (MOREIRA et al., 2016). 

Diante disso o trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de aplicação foliar na 
produtividade da alface crespa em sistema aberto. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na área experimental de olericultura, do núcleo 

experimental do Centro Universitário Ingá-Uningá, no município de Maringá-PR, sob as 
coordenadas 23°22'02,5" latitude 51°53' 48,5" longitude com altitude 482 metros, cultivado 
em sistema aberto, classificação do solo da área Latossolo Vermelho Distrófico de textura 
argilosa (EMBRAPA, 2006). O clima predominante da região é do tipo sub tropical, as 
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temperaturas no inverno são inferiores a 18°C e as geadas ocorrem com pouca frequência. 
Os verões são quentes com temperaturas superiores a 22°C. O preparo do solo foi 
realizado previamente com uma encanteiradeira rotativa de largura de 1,30 metros com 
0,30 m de altura. Em seguida, foi coletada amostra de solos profundidade de 0,20 m para 
as características do solo (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Resultados da análise química do solo da área experimental do Centro Universitário Ingá-Uningá. 

Maringá, PR, 2018 
Macronutrientes 

pH M.O P 
H + Al K+ Ca2+ Mg2+ SB CTC V% 

H2O % mg dm-3 
     cmolc dm-3   

6,08  2,44  23,07 4,48 0,72 8,6 2,8 12,32 17,2 71,63 

Micronutrientes 

 CU  Zn   Mn   Fe 
mg dm-3 

     
 

    

  30,37   11,55     116,7     182,9 

Fonte: AGROQUIM – Laboratório Agroquímico de Mandaguari 

 
O transplantio das mudas foi realizado no dia 04 de abril de 2018, as plantas foram 

dispostas em um espaçamento de 0,25 metros entre plantas e 0,30 metros entre linhas, em 
parcelas com 1,30 metros de largura com 1,50 metros de comprimento, totalizando 24 
plantas por parcela. O sistema de irrigação foi realizado pelo gotejamento utilizando 
minidripes, com uma vazão de 1,5 L h-1 cada gotejo, contendo 50 gotejo cada parcela, 
totalizando 75 L h-1 sendo acionadas três vezes ao dia por um temporizador programado. 

Foi realizada a colheita em 43 DAT, as plantas foram avaliadas a parte aérea: Massa 
Fresca (MF), e a massa seca (MS). Para a MS as plantas foram acondicionadas em sacos 
de papel, colocadas em estufas de circulação forçada de ar a 65ºC ± 5ºC, por 5 dias até 
atingirem peso constante. Testou a homogeneidade das variâncias pelo teste de Tukey ao 
nível de 5%, de probabilidade, os dados foram processados pelo programa de analise 
estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).  

 
3. RESULTADO E DISCUÇÕES  

A análise de variância apresentado na Tabela 2, verificou que não houve valores 
significativos para os seguintes tratamentos, no qual foram avaliados pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade pelo programa estatístico SISVAR®. 

 
 

Tabela 2: análise de variância para os tratamentos: Massa Fresca (MF), Massa Seca (MS),  
 

 
Trat. – Tratamento; CV. – Coeficiente de variação; NS – Não significativo a 5% de probabilidade 
Fonte: O autor 
 
 

Fonte 
variação 

Grau 
liberdade 

Quadro médio 

MF MS 

Trat. 4 2571,1376NS 0,4227NS 

Erro 15 1404,5121 0,2006 

Média  358,248 7,149 

CV (%)  10,16% 6,27% 
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Porém a utilização de fertilizantes com aminoácidos são capazes de influenciar na 

fertilidade da planta pela liberação de nutrientes, pela melhoria das condições físicas e 
biológicas, melhorando assim o crescimento da planta, SILVA et al., (2000). 

Para os tratamentos avaliados na Tabela 3, foram apresentados os valores médios 
do peso total por planta, da massa fresca (MF) e massa seca (MS). 

 
Tabela 3: Os valores médios do peso total em quilo gramas (Kg) por planta, massa fresca (MF) e massa 

seca (MS). 
Doses do Fertilizante MF  MS  

ml l-1 
Kg 

0  0,3250 a 0,0075 a 

0,005  0,3504 a 0,0071 a 

0,010  0,3801 a 0,0069 a 

0,015  0,3871 a 0,0067 a 

0,020  0,3484 a 0,0073 a 

As letras minúsculas na coluna não diferem significativamente. 
Fonte: O autor 
 

Para os tratamentos avaliados os valores médios de MF não deferiram entre si. O 
aumento das concentrações do composto de fertilizante com aminoácidos promoveu um 
acréscimo na massa fresca da parte aérea, mesmo assim não teve diferença em relação a 
testemunha, Resultado semelhante foi obtido por Bettoni et al., (2012) a massa fresca 
média (MFM) das plantas de alface tratadas com  biofertilizante ácido L-glutâmico AG-30® 
nas doses: 0,2 ml L-1 e 0,4 ml L -1 e testemunha sem aplicação, sendo que a dose maior de 
0,4 ml L-1 foi superior (408,83 g planta-1) em relação às plantas tratadas com 0,2 ml L-1 
(393,58 g planta-1) e a testemunha (388,67 g planta-1), mais não houve diferença 
significativa. Observa os valores médios de MS (Tabela 3) que ficaram próximos, porém a 
testemunha apresentou uma tendência de maior média quando comparada aos demais 
tratamentos, porém não houve diferença significativa, sendo que o aumento nas dosagens 
promoveu redução de peso, podendo ser devido ao excesso de nutrientes, no qual no 15 
DAT. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Conclui-se que a aplicação foliar do composto de fertilizante na cultura da alface não 

influenciaram no crescimento da cultura. Considerando a falta de trabalhos científicos, os 
resultados do presente trabalho podem constituir-se em um referencial para novas 
pesquisas, visando à influência de fertilizantes. 
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