
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI – UFVJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS VALADARES MOURA 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DE ADUBAÇÕES DE SOLO E DOSES DE N EM 

COBERTURA NA CULTURA DA ALFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTINA 

2009



VINÍCIUS VALADARES MOURA 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DE ADUBAÇÕES DE SOLO E DOSES DE N EM 

COBERTURA NA CULTURA DA ALFACE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como parte das 

exigências do programa de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal, área de concentração Produção 

Vegetal, para a obtenção do título de “Mestre”. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Valter Carvalho de Andrade Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMANTINA 

2009



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

Preparada pelo Serviço de Biblioteca/UFVJM 

Bibliotecária: Adriana Kelly Rodrigues – CRB-6ª Nº 2572 

  

Moura, Vinícius Valadares 

M929e Efeitos de adubações de solo e doses de N em cobertura da alface./ 

Vinícius Valadares Moura. - Diamantina: UFVJM, 2009. 

 58p. 

  

     Dissertação (Mestrado – Curso de Pós Graduação em Ciências 

Agrárias. Área de concentração: Produção Vegetal) - Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.      

 Orientador: Prof. Dr. Valter Carvalho de Andrade Junior 

 Inclui bibliografia. 

 

  

 1. Lactuca Sativa. 2. Adubação nitrogenada. 3. Adubação orgânica. 

4. Crescimento. 5. Teores foliares.   I. Andrade Junior, Valter 

Carvalho.  II. Título 

 

CDD – 631.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EFEITOS DE ADUBAÇÕES DE SOLO E DOSES DE N EM 

COBERTURA NA CULTURA DA ALFACE 

 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS VALADARES MOURA 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação - Mestrado em Produção, como 

parte dos requisitos para obtenção do título de 

Mestre. 

 

 

 

 

APROVADO EM 24/07/2009 

 

 

 

 

 

Prof. Dr.: Enilson de Barros Silva - UFVJM 

Membro 

 

 

Prof. Dr.: Jony Eishi Yuri - UNICOR 

Membro 

 

 

 

Prof. Dr. Valter Carvalho de Andrade Junior – UFVJM 

Presidente 

 

 

 

DIAMANTINA 

2009



 

OFEREÇO 

 

A Deus, pela sua fantástica obra “A Terra”. 

Por ter dado ao homem a oportunidade de estudá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

DEDICO 

 

À minha família, aos professores, 

amigos e a mim. 

 

 



  

 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, por ter me dado a oportunidade de participar desta grande escola que é a 

vida, por ter iluminado a minha mente para que eu seguisse o caminho que, hoje, 

acredito ser o melhor. 

 Aos meus pais, Carlos e Dálila, pelo apoio incondicional e pelos meus dois 

irmãos, dos quais não posso deixar de citar o meu irmão Felipe e a minha irmã Nathália. 

 Ao estimado professor Valter Carvalho de Andrade Junior, pelos valiosos 

ensinamentos, pelo exemplo de profissional, pelos incentivos, pelo bom humor sempre 

e pelas oportunidades. 

 Aos professores Enilson e Cunha, pelo apoio, incentivo e pela presteza. 

 Aos meus amigos José Ricardo, Cássio Vinicius (Trakinas) e Rodrigo Duarte 

(Rosado), pelos sete anos e meio de amizade e de companheirismo. 

 Aos companheiros de república Anderson, Cássio, Eduardo, Henrick, Patrick e 

Pedro Burla e, em especial, a João Pedro, André Rodrigues, Nykola Schiavon e Vitor 

Lucas que participaram de forma decisiva deste projeto e foram fundamentais para o seu 

sucesso. 

 Agradecimento especial deve ser dado à Samara Miriam, pelo apoio e paciência 

imprescindível à conclusão deste trabalho. 

 A todos os colegas de mestrado, pela paciência e profissionalismo, e a todos os 

professores e funcionários da UFVJM, que tenham me ajudado de forma direta ou 

indireta, recebam todos o meu sincero muito obrigado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Resumo 

MOURA, V.V. Efeitos da adubação de solo e de doses de N em cobertura na 

cultura da alface. 2009. 58p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2009. 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos de diferentes adubações de solo e 

doses de N em cobertura na cultura da alface. O experimento foi realizado no campus 

JK da UFVJM, em Diamantina/MG, no período compreendido entre junho e setembro 

de 2008. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas, com três blocos, cinco adubações de solo: NPK+esterco, NPK, esterco, 

composto orgânico e vermicomposto e cinco doses de N em cobertura, sendo a parcela 

experimental constituída por dezesseis plantas, espaçadas em 0,30 m x 0,30 m. Foram 

avaliados a massa seca e fresca da parte aérea, diâmetro da cabeça, número de folhas, 

altura de plantas, variável canônica e teores foliares de N, P, K, Ca, MG, S, B, Cu, Fe, 

Mn e Zn. As variáveis de produção foram afetadas pelo tipo de adubação de solo e pelas 

doses de N aplicadas em cobertura. A adubação com esterco foi a que proporcionou os 

melhores resultados para as características de produção avaliadas, seguida das 

adubações com NPK+esterco e vermicomposto. Para o cultivo da alface na região de 

Diamantina/MG, recomenda-se aplicar 160 kg.ha
-1

 de N em cobertura. O processo de 

vermicompostagem reduziu os teores de B, Cu, Fe e Mn na parte aérea das plantas de 

alface. Os teores dos nutrientes nas plantas de alface variaram em função da adubação 

de solo e das doses de nitrogênio em cobertura, o que mostra que, com o aumento das 

doses de N, houve aumento nos teores foliares dos nutrientes analisados, exceto para o 

B, Cu e Zn. 

 

Palavras-Chave: Lactuca sativa, adubação nitrogenada, adubação orgânica, 

crescimento, teores foliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
 

MOURA, V.V. Effects of soil fertilization and nitrogen rates in coverage on lettuce 

cultivation. 2009. 58p. Dissertation (Master Degree in Vegetable Production) – 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2009. 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of different soil fertilization and 

nitrogen rates in coverage on lettuce cultivation. The experiment was accomplished on 

JK campus of UFVJM, Diamantina/MG, in the period between June and September of 

2008. The experimental design was a randomized block with split plot with three blocks 

and five fertilization of soil: NPK + manure, fertilizer, manure, organic compost, 

vermicompost and five doses of nitrogen in coverage, considering that the experimental 

plot was composed of sixteen plants spaced by 0.30 m x 0.30 m. The dry and fresh 

weight, head diameter, leaf number, plant height, canonical variable and foliar contents 

of N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn and Zn were evaluated. The growth variables were 

affected by the type of soil fertilization and N rates applied in coverage. The manuring 

was the one that provided the best results for the evaluated growth features, followed by 

fertilization with NPK+manure and vermicompost. For the lettuce cultivation in the 

region of Diamantina/MG, it is recommended to apply 160 kg.ha
-1

 N in coverage. The 

vermicomposting process reduced the B, Cu, Fe and Mn content in lettuce weights. The 

nutrient contents in lettuce plants varied according to soil fertilization and nitrogen 

dosage in coverage, which shows that with increasing doses of N, there was an increase 

in the analyzed foliar nutrients, except for the B, Cu and Zn. 

 

Keywords: Lactuca sativa, nitrogen fertilization, organic fertilization, growth, leaf 

content. 
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1. Introdução Geral 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais produzida, 

comercializada e consumida no Brasil, correspondendo a uma parcela importante dos 

vegetais da dieta da população. Seu consumo normalmente é feito in natura nas 

residências, restaurantes e redes de “fast food”. Normalmente, é produzida em cinturões 

verdes, próximos aos grandes centros consumidores, por causa de sua alta 

perecibilidade no período pós-colheita, decorrente de seu alto teor de água e grande área 

foliar (Santos et al., 2001a). De baixo valor calórico, é boa fonte de vitaminas e sais 

minerais, destacando-se seu elevado teor de vitamina A (Cometti et al., 2004).  

Por ser de origem de clima temperado, é adaptada a clima ameno, sendo própria 

para cultivo no inverno, quando atinge as maiores produções, sendo que, uma de suas 

limitações é o cultivo no verão, quando a baixa qualidade do produto eleva o seu preço. 

Dentre os fatores que estão associados a esses baixos rendimentos, destacam-se o 

reduzido nível de tecnologia, falta de cultivares adaptadas às altas temperaturas e 

luminosidade e informações técnicas sobre o manejo da cultura (Granjeiro et al., 2006).  

O Vale do Jequitinhonha é uma região do Estado de Minas Gerais onde 

predomina a agricultura familiar e a silvicultura em relação a outros sistemas agrários.  

Portanto, torna-se necessária a adequação dos sistemas de produção para a realidade da 

região em questão, pois os métodos de produção existentes são rudimentares e, na 

maioria das vezes, não correspondem às expectativas de produtividades esperadas.  

A utilização de adubos orgânicos tem sido uma boa opção para reduzir os gastos 

com fertilizantes minerais, que permite obter, além do aumento na produtividade (Costa, 

1994), um produto final de melhor qualidade, pois o uso desordenado de fertilizantes 

minerais pode prejudicar a saúde dos consumidores, além de onerar os custos de 

produção (Souza et al., 2005). Soma-se a isso o fato de que o uso de fertilizantes 

inorgânicos é pouco frequente, devido ao limitado poder aquisitivo dos produtores de 

baixa renda. 

É sabido que os nutrientes minerais podem influenciar os níveis de alguns 

compostos orgânicos nas plantas, devido à influência que exercem sobre os processos 

bioquímicos ou fisiológicos, como a atividade fotossintética e a taxa de translocação de 

fotoassimilados (Ferreira et al., 2006), além de aumentarem ou diminuírem a resistência 

das plantas aos patógenos. Esse efeito é dependente das concentrações dos patógenos no 

sistema solo-planta. A adubação nitrogenada afeta as características vegetativas, 



  

reprodutivas e morfológicas das plantas. O nitrogênio é um elemento fundamental para 

o crescimento dos vegetais, sendo componente estrutural de várias moléculas e 

estruturas da planta, a citar a clorofila, principal responsável pelo processo 

fotossintético.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes adubações de 

solo e doses de N em cobertura na cultura da alface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Cultura da alface 

 

Originária da Europa e da Ásia, a alface pertence à família Asterácea 

(Compostas), como a alcachofra, o almeirão e a chicória ou escarola. Abrange as 

hortaliças herbáceas mais consumidas na forma de saladas; originou-se de espécies 

silvestres, ainda atualmente encontradas no sul da Europa e na Ásia Ocidental 

(Sganzerla, 1997; Filgueira, 2003). É conhecida há mais de 500 anos antes de Cristo; 

herbácea de caule diminuto, onde se inserem as folhas amplas e tenras crescendo na 

forma de roseta, formando ou não uma cabeça, de coloração em vários tons de verde ou 

roxo conforme a cultivar, sistema radicular pivotante com faixa de exploração principal 

quando transplantada, em torno de 20-25 cm de profundidade.  

A cultura não tolera o encharcamento do solo, como comprovado por Mingoti et 

al. (2006). De acordo com esses autores, a alface apresenta-se como cultura sensível ao 

encharcamento, concordando com os resultados obtidos por Koetz et al. (2006), que 

avaliaram o efeito de frequências de irrigação (diária, intervalos de 2, 3 e 4 dias) e de 

doses de potássio via fertirrigação (100, 150, 200 e 250 kg.ha
-1

 de K2O) sobre a 

produtividade da alface americana e a eficiência do uso da água. Concluíram que a 

maior produtividade (44,06 t.ha
-1

) foi obtida com 119,36 kg.ha
-1

 de K2O e que o manejo 

de irrigação para a cultura da alface americana, em ambiente protegido, pode ser 

realizado com intervalo entre irrigações de quatro dias e, com o aumento dos intervalos, 

houve aumento da eficiência de uso da água de irrigação. 

É uma planta anual, florescendo sob dias longos e temperaturas elevadas, o que 

em determinadas regiões dificulta e chega a inviabilizar o seu cultivo. Temperaturas 

noturnas acima de 20°C estimulam o pendoamento da alface, o qual é acentuado à 

medida que se eleva a temperatura (Silva, 1997); dias curtos e temperaturas amenas 

favorecem a etapa vegetativa, havendo melhor produção. Atualmente os fitomelhoristas 

desenvolveram cultivares adaptadas ao plantio também durante a primavera e o verão, 

resistentes ao pendoamento precoce (Filgueira, 2003). Fiorini et al. (2005), trabalhando 

com seleção de plantas resistentes aos nematóides das galhas (Meloidogyne spp) e 

tolerantes quanto ao florescimento, a partir de oito populações F2 de alface, 



  

selecionaram 13,46% das plantas, que floresceram a partir dos 111 dias, as quais já 

haviam sido selecionadas para resistência a nematóides.  

Constitui uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de 

vitaminas, especialmente a vitamina A; contém grandes quantidades de -caroteno, 

folato, uma das vitaminas do complexo B, vitamina C, ferro, cálcio, fósforo e potássio, 

podendo variar as suas quantidades de acordo com o grupo da alface (americana, lisa, 

crespa e romana). Por possuir baixo valor calórico e ser rica em fibras, a alface pode ser 

adicionada às saladas e na preparação de um prato principal altamente nutritivo 

(Nutrição em foco, 2009). 

No Brasil, a cultura da alface é amplamente cultivada, sendo também uma das 

hortaliças folhosas mais consumidas em residências, lanchonetes e restaurantes. 

Juntamente com o tomate, é também a hortaliça preferida para as saladas devido ao seu 

sabor agradável e refrescante, e facilidade de preparo (Filgueira, 2003). 

A produção de alface se dá em maior concentração no entorno dos grandes 

centros consumidores e em hortas caseiras. Os produtores especializados utilizam 

largamente o cultivo protegido (Trani et al., 2006) como forma de proteger a cultura dos 

efeitos climáticos garantindo, assim, melhores preços na entressafra. Além da 

plasticultura, utilizam outras técnicas como produção de mudas em bandejas (Marques 

et al., 2003), irrigação por gotejamento ou microaspersão, associada à fertirrigação no 

campo (Medeiros et al., 2001). A adoção dessas novas técnicas está em progressivo 

crescimento nas áreas cultivadas do País.  

Com o advento da plasticultura, novas técnicas de manejo surgiram a partir de 

pesquisas. Radin et al. (2004), ao trabalharem com diferentes cultivares (Regina, Marisa 

e Verônica) a campo e em casa de vegetação, observaram que as plantas cultivadas em 

estufa apresentaram aumento na massa de matéria fresca e seca, na área foliar e área 

foliar específica, e no número de folhas, nas condições da casa de vegetação. Esses 

autores observaram que o cultivo em estufa acelera os parâmetros de crescimento de 

diferentes cultivares de alface, o que se reflete, principalmente, numa antecipação da 

colheita.  

 

 

 

 

 



  

 

2.2. Adubação orgânica  

 

Nos últimos anos, tem havido grande empenho para o desenvolvimento de novas 

técnicas de utilização de resíduos orgânicos. Surge então o paradigma de aproveitar 

integral e racionalmente todos os recursos disponíveis dentro da propriedade rural, 

visando à estabilidade dos sistemas de produção existentes, maximizando a eficiência 

dos sistemas de produção, reduzindo custos e melhorando a produtividade (Konzen, 

2004). 

Dentre as vantagens decorrentes do uso de adubos orgânicos, destaca-se o 

fornecimento de nutrientes de acordo com a exigência da planta, especialmente N, P, S 

e micronutrientes, sendo a única forma de armazenamento de N que não volatiliza. 

Responsável por 80% do P total encontrado no solo, é uma fonte de nutrientes mais 

completa e equilibrada para as plantas do que os adubos minerais, sem haver grandes 

perdas por lixiviação (Pires e Junqueira, 2001; Cardoso e Oliveira, 2004). 

 Oliveira et al. (2002) atribuíram aos vegetais produzidos com adubos orgânicos 

maiores valores nutricionais, observando-se maiores teores de vitaminas, proteínas, 

açúcares, matéria seca e teores equilibrados de minerais. Outro benefício da adição da 

matéria orgânica no solo se dá pelo potencial para controle de nematóides e redução do 

uso de agrotóxicos. De acordo com Silva et al. (2006), a solarização combinada às 

adubações orgânica e organo-mineral reduziu de maneira eficiente o número de galhas, 

o número de massas de ovos e a população de nematóides fitoparasitas nas raízes, em 

especial de Meloidogyne spp. no cultivo da cultivar “Verônica”. 

Santos et al. (2001b), avaliando o efeito residual da adubação orgânica na 

cultura da alface, concluíram que, de acordo com o grau de decomposição dos resíduos, 

eles podem ter efeito imediato no solo, ou efeito residual por até três ciclos, por meio de 

um processo mais lento de decomposição. Segundo Damatto Júnior et al. (2006), o 

efeito residual da adubação orgânica assegura um fluxo contínuo de nutrientes no solo 

que é dependente das taxas de mineralização. Os autores ainda relatam que 50% do N 

aplicado ao solo mineralizam-se no primeiro cultivo e 20% no segundo, enquanto o P 

mineraliza-se 60% no primeiro cultivo e 20% no segundo. Já o K, por não se encontrar 

ligado a nenhum composto orgânico, tem sua liberação quase que total logo após sua  

aplicação. Esse efeito residual nos ciclos de cultivo foi verificado por Santos et al. 

(2001c), quando as plantas de alface cultivadas nos tratamentos que receberam 



  

adubação orgânica, no segundo ciclo, apresentaram maiores produções, obtidas com a 

dose de 91,2 t.ha
-1

 de composto orgânico, e que não houve efeito residual da adubação 

mineral. 

Os efeitos da adubação orgânica em alface foram verificados por Porto et al. 

(1999). Quando esses autores trabalharam com doses crescentes de esterco bovino e 

cama de frango nas condições de Mossoró-RN, verificaram incrementos no diâmetro do 

caule e número de folhas da alface e que a dose de 63 t.ha
-1

 de esterco de bovino 

proporcionou a maior produtividade (13,9 t.ha
-1

), acima da maior dose aplicada. Da 

mesma forma, Yuri et al. (2004b) avaliaram doses de composto orgânico na 

produtividade e qualidade da alface americana em um ensaio em Três Pontas/MG e 

verificaram que a massa fresca total evidenciou um efeito quadrático, com 

produtividade máxima de 914,2 g.planta
-1

, massa fresca comercial de 634,3 g.planta
-1

 e 

aumento da circunferência da cabeça comercial (41,4 cm).  Concluiu-se que o uso de 

56,0 t.ha
-1

 de composto orgânico aplicado em pré-plantio proporcionou o aumento de 

rendimento e qualidade comercial da alface americana. 

Ainda nessa perspectiva, Brasil et al. (2007) verificaram que, para o cultivo da 

cultivar Regina em estufa, com doses crescentes (10-60 g.vaso
-1

) de vermicomposto 

bovino, o tratamento que recebeu a dosagem de 60 g.vaso
-1 

destacou-se em relação aos 

demais para a variável fitomassa fresca da parte aérea (FFPA), sem diferir de 40g 

g.vaso
-1

. Efeitos semelhantes com o uso de compostos orgânicos em cultivo protegido 

foram obtidos por Vilas Böas et al. (2004). Esses autores, trabalhando com compostos 

oriundos de casca de eucalipto, serragem de madeira e palhada de feijão, misturados 

com esterco de aves em três doses (60, 120 e 240 g.vaso
-1

) em dois solos -  Latossolo 

Vermelho Escuro textura arenosa (LE) e Areia Quartzoza (AQ), observaram que o 

composto orgânico de palhada de feijão aumentou a biomassa fresca da parte aérea e a 

quantidade de N, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe e Zn nas plantas de alface havendo, em todas as 

características avaliadas no LE, melhores respostas da cultura em relação ao AQ. 

Quanto às dosagens utilizadas, as diferenças foram observadas somente nos tratamentos 

com palhada de feijão, nos quais as maiores dosagens propiciaram o aumento de 

biomassa fresca e seca da parte aérea, e nos teores de macro e micronutrientes. 

 Os resultados apresentados por Ferraz-Junior et al. (2003) mostram que há 

grande viabilidade no uso de diversos compostos orgânicos provenientes de diversos 

materiais no cultivo da alface; esses autores trabalharam com a aplicação de lodo de 

esgoto, NPK e esterco de galinha em solos arenosos e verificaram que a produção e a 



  

qualidade comercial da alface cultivada com lodo de esgoto de cervejaria não diferiram 

em comparação ao tratamento com esterco de galinha e adubação NPK, em se tratando 

do teor de macronutrientes, micronutrientes e metais pesados. Desses resultados 

depreende-se que o lodo de esgoto de cervejaria pode substituir o esterco de galinha em 

adubações da cultura de alface, sem prejuízos na produtividade e qualidade. 

Souza et al. (2005), trabalhando com as características químicas das folhas de 

alface em função da adubação com composto orgânico, concluíram que os teores de 

açúcares totais da parte aérea de alface não foram afetados pelas doses de composto 

orgânico e nem pela presença de adubo mineral. Os autores observaram menores 

valores de açúcares solúveis totais nas doses mais elevadas de composto orgânico, 

concordando com os resultados obtidos por Santos et al. (2001c). Segundo esses 

autores, o incremento das doses de composto orgânico proporciona plantas de alface 

com menor teor de matéria seca, maiores teores de água nas plantas, refletindo na 

diminuição da perda de matéria fresca pelas plantas em condições de ambiente natural 

após a colheita. 

Ricci et al. (1995), estudando o uso de composto e vermicomposto na produção 

de alface, verificaram que a adubação com esses materiais proporcionou teores de P, Ca, 

Mg e S significativamente iguais à testemunha com adubação mineral. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Mantovani et al. (2003), para vários tipos de solos, 

quando a adição de vermicomposto de lixo urbano aumentou a produção de matéria 

seca da alface até a dose 50 t.ha
-1

. Acima desta, limitou-se a produção de alface nos dois 

tipos de solos sem, contudo, torná-la imprópria para consumo humano, sob o ponto de 

vista da concentração de metais pesados.  

Jordão et al. (2006), trabalhando com doses de vermicomposto natural e 

enriquecido com Cu, Ni e Zn na cultura da alface, verificaram redução dos valores 

obtidos para todas as variáveis produção avaliadas, além do aumento das concentrações 

destes nos tecidos da raiz e das folhas nas doses acima de 25 t.ha
-1

 do vermicomposto 

enriquecido com metais pesados, o que mostra a necessidade de análises químicas para 

a determinação dos teores de nutrientes e metais pesados nos vermicompostos, antes da 

sua utilização. 

 Diante do exposto, fica evidente a viabilidade do uso de compostos orgânicos na 

produção da alface. Mais estudos, no entanto, devem ser realizados a fim de se 

estabelecer critérios para o seu uso, quanto a doses e épocas de aplicação, por exemplo. 

 



  

 

2.3. Adubação nitrogenada 

 

Segundo Fontes et al. (1997), no cultivo da alface é comum a aplicação de 

elevadas quantidades de adubos nitrogenados. De acordo com Azcón et al. (1992), as 

plantas de alface podem absorver e assimilar ambas as fontes de nitrogênio, amônio e 

nitrato, mas a resposta a essas formas de N, aplicadas sozinhas ou em conjunto, é 

fortemente influenciada pela nutrição de P ou pela inoculação de micorrizas.  

No Estado de Minas Gerais, a recomendação de adubação para a cultura da 

alface em condições de campo é de 150 kg.ha
-1

 de N, com variação nas quantidades de 

P e K, de acordo com a disponibilidade no solo, variando de 50 a 400 kg.ha
-1

 para P2O5 

e de 0 a 120 kg.ha
-1

 para K2O, além da incorporação de 50 t.ha
-1

 de esterco de curral 

(Fontes, 1999). No Estado de São Paulo, a recomendação para condições de campo é de 

100 a 130 kg.ha
-1

 de N, além de 60 a 80 t.ha
-1

 de esterco de curral, contendo em média 

13 g.kg
-1

 de N, em base seca (Trani e Raij, 1997).  

De acordo com Stone (2000), uma chave para aproximar as estratégias de 

suprimento de nitrogênio para as demandas das culturas é o uso de métodos de 

aplicação do fertilizante, combinado à época de seu uso. Como colocado por Granjeiro 

et al. (2006), o conhecimento da quantidade de nutrientes acumulados na planta, em 

cada estádio de desenvolvimento, fornece informações importantes que podem auxiliar 

no programa de adubação das culturas. Tratando-se de adubação nitrogenada, deve ser 

dada especial atenção às possíveis perdas de N do sistema, sejam elas por volatilização, 

desnitrificação ou lixiviação, buscando sempre uma otimização da fonte, época e modo 

de aplicação. 

Para Turazi et al. (2006), as hortaliças correspondem ao grupo de alimentos que 

mais contribuem para a ingestão de nitrato, o que pode proporcionar efeitos negativos 

tanto nos consumidores quanto no meio ambiente, pela lixiviação desses compostos 

nitrogenados. O acúmulo de nitrato nesses vegetais é dependente de vários fatores, 

como disponibilidade de nitrogênio no solo, condições ambientais de desenvolvimento, 

período pós-colheita. Luz et al. (2008), revisando a questão do nitrato na alface 

hidropônica, compilaram informações sobre o tema; de acordo com o trabalho, o nitrato 

no organismo pode se tornar tóxico, causando a metahemoglobinemia, além da 

formação de nitrosamina, substância caracterizada como carcinogênica e mutagênica.      



  

 Mantovani et al. (2005) trabalharam com doses crescentes de N (0; 141,5; 283; 

566 e 1.132 mg.vaso
-1

) na forma de Uréia e cinco cultivares de alface, dos grupos lisa, 

crespa e americana, em vasos, em casa de vegetação e verificaram que a dose de 283 

mg.vaso
-1

 de N mostrou-se a mais adequada para o cultivo de alface em ambiente 

protegido, pois o emprego de doses maiores não refletiu em ganho de produção e 

favoreceu o acúmulo de nitrato na parte aérea das plantas; esses autores verificaram 

também que as cultivares do grupo americana acumularam mais nitrato do que as do 

grupo crespa e lisa. Esses resultados concordam com os obtidos por Porto et al. (2008), 

que avaliaram a produção e o acúmulo de nitrato em alface, cultivar Elba, em função do 

fornecimento de nitrogênio a partir de uma fonte mineral (uréia) e da adubação orgânica 

com cinco doses de esterco bovino  - 30; 60; 90; 120 e 150 t.ha
-1

, cinco doses de N  - 

30; 60; 90; 120 e 150 kg.ha
-1

, e verificaram aumentos lineares no teor de nitrato nas 

raízes, caule e folhas com o fornecimento de N mineral e com a adubação orgânica em 

doses crescentes. Ainda de acordo com esses autores, para o fornecimento de N mineral, 

a produtividade total (PT) e comercial (PC) se ajustaram a um modelo quadrático, no 

qual as doses 94,5 e 95,7 kg ha-1 corresponderam respectivamente aos valores mais 

altos de PT (381,9 g.planta
-1

) e PC (321,6 g.planta
-1

), tendo para a adubação orgânica 

uma resposta linear.  

 Os resultados obtidos por Resende et al. (2005) para a dose de N que maximiza 

o peso fresco da alface não está distante dos encontrados por Porto et al. (2008), sendo 

ela de 86,9 kg.ha-1 de N. Segundo esses autores, a aplicação de 94,2 g.ha
-1

 de Mo  

proporcionou a máxima produtividade das plantas de alface nas condições de Três 

Pontas/MG. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Material e Métodos 

 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Olericultura e no Laboratório de 

Fertilidade do Solo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri -

UFVJM, localizada em Diamantina/MG, no Alto Vale do Jequitinhonha, com 18,15
o
 

Lat.(S) e 43,36
o
 Long.(W.Grw.), precipitação anual média de 1082 mm, temperatura 

média de 19,4
o
C e altitude média de 1250 m. O solo predominante é do tipo Neossolo 

Quartzarênico Órtico Típico (Tabela 1).  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas, com três blocos, cinco adubações de solo e cinco doses de N em 

cobertura, descritos na Tabela 2. A parcela experimental foi constituída por 16 plantas, 

utilizando o espaçamento entre plantas de 0,30 m x 0,30 m. 

No plantio, foram utilizadas mudas da cultivar Regina 255, produzidas em 

bandejas de 128 células com substrato Bioplant
®
 e irrigadas diariamente na casa de 

vegetação do Setor de Fertilidade do Solo da UFVJM.  

A área do experimento foi preparada através de uma aração e uma gradagem, 

quando se formaram os canteiros de forma manual, utilizando-se enxada. O transplantio 

foi realizado cerca de 35 dias após o semeio, em canteiros de 1,20 m de largura por 20 

m de comprimento e 0,30 m de altura, sendo a área irrigada diariamente por aspersão 

convencional, de forma a manter o solo próximo à capacidade de campo.   

As quantidades aplicadas de cada material orgânico, bem como a adubação NPK, 

seguiram a recomendação para a cultura de alface no Estado de Minas Gerais (Ribeiro 

et al. 1999), para níveis baixos de P e K no solo, de forma que, a partir da análise 

química de cada material (Tabela 3), aplicou-se a quantidade equivalente à dose de K 

recomendada. O esterco aplicado foi uma mistura de esterco de bovinos e equinos. O 

composto e o vermicomposto utilizados foram produzidos com resíduos de algodão e 

óleos da indústria têxtil de Diamantina e Gouveia/MG, no Setor de Compostagem da 

UFVJM.   

 

Tabela 1. Resultados da análise química de Neossolo quartzarênico (NQ). UFVJM, Diamantina, 2009. 

Tratamento pH P K   Ca Mg Al H + Al SB t T   m V   M.O. 

  .….mg dm-3…..  …………...cmolc.dm-3……………..  …..%.....  (dag.kg-1) 

Neossolo 5.4 2.5 24   1.2 0.8 0.2 3 2.1 2.3 5.1   9 41   0.5 

 



  

Os adubos aplicados na forma de super simples, cloreto de potássio e sulfato de 

amônio, bem como os materiais orgânicos, foram incorporados no solo cinco dias antes 

do transplantio, e as adubações de cobertura foram realizadas aos 10 e 20 dias após o 

transplantio das mudas. 

 
Tabela 2: Adubações de solo e doses de N em cobertura utilizadas. UFVJM, Diamantina, 2009. 

Adubações de Solo  Doses de N (kg.ha-1) 

NPK (400 P2O5 e 120 K2O kg.ha-1) + esterco (50 t.ha-1) 0 

NPK (400 P2O5 e 120 K2O  kg.ha-1) 50 

Esterco (76 t.ha-1) 100 

Composto (28 t.ha-1) 150 

Vermicomposto (43 t.ha-1) 300 

 

Na época da colheita, aproximadamente 30 dias após o transplantio das mudas, 

foram realizadas as análises das características de produção. 

 
Tabela 3: Resultados da análise química de esterco, composto e vermicomposto. UFVJM, Diamantina, 2009 

 Composto Vermicomposto Esterco 

pH água (1:2,5)  7.5 7.5 6.8 

N (g.kg-1) 7 2 6 

P (g.kg-1) 8.7 4 1.5 

K (g.kg-1) 3.6 2.3 1.3 

Ca (g.kg-1) 12.1 7.9 0.3 

Mg (g.kg-1) 1.4 1 0.4 

S (g.kg-1) 5.7 5.4 0.8 

B (mg.kg-1) 482.5 347.7 175 

Cu (mg.kg-1) 123200 96 7.7 

Fe (mg.kg-1) 13430 9270 27230 

Mn (mg.kg-1) 555 346 127 

Zn (mg.kg-1) 210 133 65 

Densidade Kg.m-³ 810 750 690 

 

 

A massa fresca da parte aérea (MFPA) foi obtida pela pesagem da massa verde 

das plantas de todas as parcelas úteis de cada tratamento. Os resultados foram expressos 

em g.planta
-1

. 

A massa seca da parte aérea (MSPA) foi obtida através da secagem da massa 

verde em estufa a 65 
o
C com circulação forçada de ar, até atingir peso constante, quando 

as amostras foram pesadas novamente, e os resultados expressos em g.planta
-1

. 



  

O diâmetro da cabeça (DC) e a altura das plantas (AL) foram medidos 

utilizando-se paquímetro. O DC foi obtido através da média de dois diâmetros obtidos 

perpendicularmente e AL tomada do colo da planta à folha mais alta.  

O número de folhas (NF) foi obtido pela contagem das folhas de cada planta.  

A fim de uma análise conjunta das variáveis agronômicas citadas acima, foi 

realizado o ajuste da variável Canônica, que foi obtida através da regressão linear dos 

valores de MSPA, MFPA, NF e DC.  

O composto, vermicomposto, esterco e a massa seca da parte aérea, foram 

moídos em moinho do tipo Wiley e, posteriormente, retiradas amostras para 

determinação dos teores de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, seguindo 

metodologia citada por Malavolta et al. (1997).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão e as 

médias dos tratamentos comparados utilizando-se o teste Scott Knott, adotando-se o 

nível de 5% de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Componentes de Produção da Alface 

 

4.1.1 Massa seca da parte aérea 

  

De acordo com os resultados obtidos foi possível verificar, nos tratamentos, 

efeito significativo da adubação de solo e da cobertura de nitrogênio, bem como na 

interação entre ambos (Anexo A1).  

Os tratamentos que receberam NPK + esterco, esterco e vermicomposto, na 

média não diferiram entre si, sendo superiores aos demais, promovendo um maior 

acúmulo de massa seca das plantas (8,09, 8,02 e 7,27 g.planta
-1

), concordando com os 

resultados obtidos por Turazi et al. (2006), quando o esterco promoveu o maior acúmulo 

de massa seca em plantas de alface cv. Verônica sem, contudo, diferir da aplicação de 

esterco com adubo mineral. 

O processo de vermicompostagem se mostrou eficiente, uma vez que as plantas 

que receberam adubação com vermicomposto acumularam mais massa seca em relação 

ao composto orgânico (7,27 g.planta
-1

). 

Para as doses de N aplicadas em cobertura, a aplicação de 150 kg.ha
-1

 de N 

destacou-se das demais doses, com uma produção de massa seca da parte aérea de 8,44 

g.planta
-1

. Fica evidente o efeito da aplicação de N em cobertura na cultura da alface, 

uma vez que todas as doses se mostraram superiores estatisticamente, em relação à 

testemunha (tabela 4).  

 
Tabela 4: Valores médios de massa seca da parte aérea (MS) em função das adubações de solo e doses de N (kg.ha-1).  

UFVJM, Diamantina, 2009. 

M
a

ss
a

 s
ec

a
 (

g
/p

la
n

ta
) Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 7,23 aB 7,26 aB 7,92 aA 9,13 aA 7,89 aB 8,09 a 

NPK 6,18 bB 7,05 aA 5,96 bB 8,16 bA 5,30 bB 6,53 b 

Esterco 6,36 bC 7,57 aB 8,72 aB 10,15 aA 7,28 aC 8,02 a 

Composto 4,28 cB 4,64 bB 5,61 bA 5,99 cA 4,43 bB 4,99 c 

Vermicomposto 5,03 bC 6,65 aB 8,47 aA 8,77 bA 7,42 aB 7,27 a 

Média 6,02 D 6,63 C 7,33 B 8,44 A 6,47 C     

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. 

 

Para as adubações de solo com NPK + esterco, composto e vermicomposto, as 

doses de 100 e 150 kg.ha
-1

 de N foram as que proporcionaram os melhores resultados, 



  

não havendo diferenças significativas entre si. Para as demais adubações de solo, a 

aplicação de 150 kg.ha
-1 

foi a que proporcionou os melhores resultados (Tabela 4). 

Avaliando as doses de N aplicadas, observa-se que quando não há aplicação de 

N, dose 0 kg.ha
-1

, a adubação com NPK + esterco apresentou os melhores resultados, 

produzindo 7,23 g.planta
-1

 de massa seca da parte aérea. 

O comportamento dos dados obtidos permitiu que fosse ajustado um modelo 

quadrático (Figura 1) para todas as adubações de solo, dos valores da massa seca, em 

função da dose de N aplicada. Na Tabela 5, são apresentadas as equações obtidas para 

cada adubação de solo.  

 

 

Tabela 5: Regressão para os valores da massa seca da parte aérea em g.planta-1 (Y) em função das doses de N (x) em 

kg.ha-1 para cada adubação de solo aplicada. UFVJM, Diamantina, 2009. 

NPK + Esterco Y = -6e-05x2 + 0,0183x + 7,4365* r² = 0,8996 

NPK Y = -9e-05x2 + 0,0249x + 6,0669** r² = 0,9212  

Esterco Y = -0,0001x2 + 0,0429x + 6,09* r² = 0,9282  

Composto Y = -0,0001x2 + 0,0442x + 4,9671** r² = 0,9837  

Vermicomposto Y = -7e-05x2 + 0,0218x + 4,0841* r² = 0,9141  

** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

Figura 1: Comportamento da massa seca da parte aérea em função das doses de N em cobertura. UFVJM, 

Diamantina, 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.1.2 Massa fresca da parte aérea 

 

Para a massa fresca da parte aérea, foram observados efeitos significativos para 

adubação de solo e doses de N em cobertura, sem haver interação entre eles (Anexo 

A1).  

A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 6, verificou-se que o NPK 

+ esterco e o esterco isoladamente promoveram o maior crescimento das plantas de 

alface, não diferindo estatisticamente entre si, e com produção de 188,07 e 190,90 

g.planta
-1

, respectivamente. Não foi observada diferença estatística entre a aplicação dos 

adubos NPK e vermicomposto, mas os resultados são superiores aos do composto.  

 

Tabela 6: Valores médios de massa fresca da parte aérea em função das adubações de solo e doses de N, e regressão 

para os valores da massa fresca da parte aérea em g.planta-1 (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, 

Diamantina, 2009. 

M
a

ss
a

 f
re

sc
a

 (
g
.p

la
n

ta
-1

) Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 151,02  177,08  210,83  212,00  189,42  188,07 a 

NPK 136,83  121,67  143,33  174,25  100,08  135,23 b 

Esterco 129,33  169,08  221,17  233,08  201,83  190,90 a 

Composto 66,33  92,08  87,92  107,08  77,58  86,20 c 

Vermicomposto 80,92  139,92  180,83  228,50  155,50  157,13 b 

Média 112,89 D 139,97 C 168,82 B 190,98 A 144,88 B     

Regressão Y = -0,0027x2 + 0,9336x + 118,24*  r² = 0,8486 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

A dose de N em cuja aplicação se obteve o melhor resultado foi a de 150 kg.ha
-1

, 

semelhante ao resultado obtido para massa seca da parte aérea. A partir dessa dose, 

observou-se um efeito negativo da adição de nitrogênio no solo para todas as adubações 

de solo aplicadas (Tabela 6). Também foi verificado comportamento quadrático (Figura 

2) para os valores médios da massa fresca das plantas de alface em função da dose de N, 

cuja equação está apresentada na Tabela 6. Como observado para massa seca da parte 

aérea, verificou-se efeito positivo da aplicação de N em cobertura na massa fresca da 

parte aérea. Villas Bôas et al. (2004), trabalhando com três compostos orgânicos em 

vasos, verificaram que o composto de palhada de feijão aumentou a biomassa fresca da 

parte aérea da alface, indicando que materiais com teores mais acentuados de nitrogênio 

promovem um maior crescimento das plantas. 

 

 

 

 



  

Figura 2: Comportamento médio da massa fresca da parte aérea das plantas de alface em função das doses de N em 

cobertura. UFVJM, Diamantina, 2009. 

 

 

Santos et al. (2001b), trabalhando com doses de composto orgânico, verificaram 

comportamento inversamente proporcional para massa seca e massa fresca nas plantas 

de alface. Isso não foi verificado no presente estudo, uma vez que ambas variáveis 

apresentaram as mesmas tendências de crescimento em função das doses de N, ou seja, 

aumentos da massa fresca da parte aérea foram acompanhados por aumentos na massa 

seca da parte aérea. 

 

 

4.1.3 Altura de plantas 

 

Foi verificado efeito da adubação de Solo e das doses de N para a variável altura 

de plantas (Anexo A1) sem haver interação entre esses fatores. 

Os tratamentos que receberam NPK + esterco, esterco e vermicomposto não 

diferiram entre si, apresentando altura de plantas de 14,25, 15,95 e 14,08 cm.planta
-1

, 

respectivamente, sendo estes superiores aos valores encontrados para composto 

orgânico e vermicomposto. Não foram observadas diferenças significativas entre as 

doses de N aplicadas, exceto em relação à testemunha (0,0 Kg.ha
-1

), que apresentou 

altura de planta inferior às demais (Tabela 7).  

Na Tabela 7 é apresentada a equação de regressão obtida a partir dos dados 

médios para todas as adubações de solo. 

 

 

 



  

Tabela 7: Valores médios de altura das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e regressão 

para os valores da altura das plantas de alface em cm (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, 

Diamantina, 2009. 

A
lt

u
ra

 (
cm

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 12.56  13.65  14.61  15.58  14.88  14.25 a 

NPK 11.52  12.61  12.96  14.06  12.26  12.68 b 

Esterco 14.03  15.21  16.69  17.44  16.38  15.95 a 

Composto 9.19  9.83  10.04  10.58  9.82  9.89 b 

Vermicomposto 12.07   13.80   14.86   15.18   14.48   14.08 a 

Média 11.87 B 13.02 A 13.83 A 14.57 A 13.56 A     

  Regressão  Y = -9e-05X2 + 0.0336X + 12.107**   r² = 0.9985  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

 

Figura 3: Comportamento médio da altura das plantas de alface em função das doses de N em kg.ha-1. UFVJM, 

Diamantina, 2009. 

 
 

 

 

4.1.4 Diâmetro da cabeça 

 

Houve efeito significativo da adubação de solo e das doses de N, bem como 

interação entre esses fatores para a variável diâmetro da cabeça (Anexo A1).  

Os adubos NPK+Esterco, Esterco, Composto e Vermicomposto foram os que 

proporcionaram, em média, os maiores diâmetros de cabeça - 9,02, 9,10, 8,36 e 8,04 

cm, respectivamente, não sendo observadas diferenças significativas entre eles. 

As aplicações de 100 e 150 kg.ha
-1

 de N proporcionaram, em média, os maiores 

diâmetros de cabeça - 8,77 e 9,06 cm, respectivamente, não diferindo entre si, mas 

sendo superiores às demais doses. 



  

Para as adubações com NPK+Esterco e Composto não foram observadas 

diferenças entre as doses de N aplicadas; portanto, não houve efeito do N no diâmetro 

da cabeça. Já para as adubações com Esterco e Vermicomposto, as aplicações de 50, 

100, 150 e 300 kg.ha
-1

 de N resultaram em maiores valores de diâmetro da cabeça, não 

sendo observada diferença estatística entre elas, mostrando o efeito positivo do N em 

cobertura juntamente com os adubos aplicados para essa característica.  Para a adubação 

NPK observou-se o efeito negativo da aplicação de N em cobertura, em doses mais 

altas, sobre o diâmetro da cabeça de plantas de alface, sendo que a aplicação de 300  

kg.ha
-1

 de N proporcionou uma diminuição no valor dessa característica (Tabela 8). 

Exceto para a adubação com o composto orgânico, foi possível ajustar regressão 

(Tabela 9) para as demais adubações de solo em função das doses de N, sendo que elas 

apresentaram comportamento quadrático (Figura 4).  

 

Tabela 8: Valores médios de diâmetro da cabeça da alface em função das adubações de solo e doses de N (kg.ha-1). 

UFVJM, Diamantina, 2009. 

D
iâ

m
et

ro
 (

cm
) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 8,58 aA 8,90 aA 8,96 aA 9,45 aA 9,23 aA 9,02 a 

NPK 8,01 aA 8,13 aA 8,41 aA 8,77 aA 6,61 bB 7,98 b 

Esterco 7,23 bB 9,17 aA 9,92 aA 10,07 aA 9,11 aA 9,10 a 

Composto 8,28 aA 8,37 aA 8,18 bA 8,55 bA 8,41 aA 8,36 a 

Vermicomposto 7,11 bB 7,96 bA 8,41 aA 8,49 bA 8,26 aA 8,04 a 

Média 7,84 B 8,51 B 8,77 A 9,06 A 8,32 B     

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%.  
 

 

Figura 4: Comportamento do diâmetro da cabeça em função das adubações de solo e doses de N em cobertura. 

UFVJM, Diamantina, 2009. 

 
 

 
 



  

Tabela 9: Regressão para os valores do diâmetro da cabeça em cm (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1 para 

cada adubação de solo aplicada. UFVJM, Diamantina, 2009. 

NPK + Esterco Y = -2e-05x2 + 0,0077x + 8,5501* r² = 0,8694  

NPK Y = -6e-05x2 + 0,0127x + 7,8503** r² = 0,9374  

Esterco Y = -9e-05x2 + 0,0332x + 7,4276** r² = 0,9583  

Composto Y = 7,98  

Vermicomposto Y = -4e-05x2 + 0,0156x + 7,1802* r² = 0,9719  

** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

 

4.1.5 Número de folhas 

 

Em relação ao número de folhas, verificou-se efeito significativo das adubações 

de solo e das doses de N em cobertura, sem haver interação entre esses (Anexo A1).  

Em relação às adubações de solo, houve superioridade significativa para o NPK 

+ esterco, esterco e vermicomposto, sendo os valores obtidos para esses tratamentos 

estatisticamente iguais e superiores aos demais (Tabela 10). Os resultados concordam 

com os obtidos por Tavares et al. (2005), que verificaram em dois ciclos de cultivo que 

a presença do estrume bovino resultou em diferenças significativas sobre todas as 

variáveis não destrutivas avaliadas, tais como altura de planta, circunferência da cabeça, 

número de folhas, peso das folhas, peso da raiz, peso total  e diâmetro da raiz.   

 

Tabela 10: Valores médios de número de folhas das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, 

e regressão para os valores do número de folhas (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 

2009. 

N
. 

F
o

lh
a

s 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 16,33  17,00  17,00  17,33  15,67  16,67 a 

NPK 16,33  16,00  17,33  18,67  13,67  16,40 b 

Esterco 19,00  17,33  19,00  21,33  17,33  18,80 a 

Composto 13,67  15,00  15,33  16,00  14,00  14,80 b 

Vermicomposto 15,67   17,33   17,33   18,00   17,67   17,20 a 

Média 16,20 B 16,53 B 17,20 A 18,27 A 15,67 C     

  Regressão Y = -8e-05x2 + 0,0216x + 16,218**     r² = 0,9441 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

Um maior número de folhas é um ponto crucial para a comercialização da alface, sendo 

uma das características avaliadas pelos consumidores para a compra do produto. De 

acordo com trabalho de Oliveira et al. (2005), o número de folhas varia de acordo com o 

grupo a que a cultivar pertence. Ainda de acordo com esses autores, as cultivares do 

grupo lisa apresentaram média de 27,69 folhas, enquanto as do grupo crespa 

apresentaram média de 14,56 folhas no cultivo solteiro e 20,46 e 11,53 folhas para os    

 



  

Figura 5: Comportamento médio do número de folhas em função das doses de N em cobertura. UFVJM, Diamantina, 

2009. 

 

 

grupos lisa e crespa, respectivamente, no cultivo consorciado com cenouras. Isso se 

deve em parte às épocas dos cultivos, o que mostra que uma boa suplementação mineral 

é essencial para o bom desenvolvimento das plantas de alface. Os resultados obtidos 

ficaram abaixo dos encontrados pelos autores (13,67 a 21,33 folhas).  

Em relação às doses de N em cobertura, as doses de 100 e 150 kg.ha
-1

 não 

diferiram entre si, sendo superiores estatisticamente em relação às demais doses, sendo 

possível o ajuste quadrático (Figura 5) do número de folhas em função das doses de N 

em Kg.ha
-1

 (Tabela 10). 

 

 

4.1.6. Variável Canônica 

 

Pela dificuldade de avaliarmos o efeito das doses de N isoladamente, utilizamos 

a variável canônica, que foi ajustada a partir dos valores das variáveis massa seca e 

fresca da parte aérea, diâmetro da cabeça e número de folhas, gerando a equação 

dependente dos valores dessas variáveis descritas acima: VC = 0,11578529*Massa seca 

+ 0,13921948*Diâmetro +0,02899497*Número de folhas + 0,00013611*Massa fresca. 

A fim de um entendimento geral, uma vez que todas as variáveis descritas acima estão 

inter-relacionadas durante o crescimento da planta, foi possível verificar diferenças 

significativas entre os valores gerados para as adubações de solo, bem como para as 

doses de N em cobertura. Ao aplicarmos os mesmos procedimentos estatísticos (Anexo 

A1) para essa variável, foi possível verificar que não houve interação entre as adubações 



  

de solo e as doses de N. O esterco foi superior às demais adubações de solo e a dose de 

150 kg.ha
-1

 de N foi superior às demais, seguidas das doses de 50 e 100 kg.ha
-1

, que não 

diferiram entre si (Tabela 11). 

 

Tabela : 11: Valores médios de  Médias para variável canônica em função das adubações de solo e doses de N,  e 

regressão para os valores da variável canônica (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 

2009. 

V
a

ri
á

v
el

 C
a

n
ô
n

ic
a

 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média   

NPK + Esterco 2,046  2,133  2,136  2,168  1,939  2,133 b 

NPK 2,060  2,008  2,189  2,368  1,725  2,060 c 

Esterco 2,453  2,170  2,388  2,710  2,177  2,388 a 

Composto 1,672  1,858  1,909  1,994  1,716  1,858 d 

Vermicomposto 1,986  2,201  2,194  2,291  2,241  2,201 b 

Média 2,046 C 2,133 B 2,189 B 2,291 A 1,939 C     

regressão y = -e-05x2 + 0,0032x + 2,0246*  r² = 0,9343 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

A não suplementação de N em cobertura proporcionou, em média, os menores 

valores para as características avaliadas em todas as adubações de solo, da mesma forma 

que a adubação com 300 kg.ha
-1

 de N foi ineficiente, não diferindo da dose 0 kg.ha
-1

 de 

N. Foi possível realizar o ajuste quadrático (Figura 6) para os valores médios da 

variável canônica em função das doses de N em cobertura.  

De acordo com os dados, observa-se efeito negativo de elevadas doses de N em 

cobertura. Houve decréscimo no valor da variável canônica a partir da dose obtida pela 

derivada primeira da equação apresentada na Tabela 11, chegando-se, então, à dose que 

maximiza o valor da variável canônica, 160 kg.ha
-1 

de N, considerada adequada para a 

cobertura de N na cultura da alface, nas condições da região de Diamantina, MG. 

Figura 6: Comportamento médio da Variável Canônica em função das doses de N em cobertura. UFVJM, 

Diamantina, 2009. 

 



  

4.2. Análise da parte aérea das plantas de alface 

 

4.2.1. Nitrogênio foliar 

 

Para os teores de N foliar, foi verificado somente efeito significativo das doses 

de N em cobertura, sem haver diferenças para as adubações de solo, bem como para a 

interação entre eles (Anexo A2).  

A partir dos valores médios do teor de N nas plantas de alface apresentados na 

Tabela 12, observa-se que as aplicações de 150 e 300 kg.ha
-1

 de N em cobertura não 

diferiram significativamente entre si, quanto aos teores de N na parte aérea das plantas, 

sendo superiores às demais doses aplicadas, e que os teores foliares de N se comportam 

de forma quadrática (Figura 11). A equação de regressão está apresentada na Tabela 12. 

A aplicação de grandes quantidades de determinado nutriente no solo implicará 

em uma sua maior disponibilidade no solo e, consequentemente, na sua maior absorção 

pelo sistema radicular. Dessa forma, o reflexo obtido é a elevação dos teores desse 

elemento nos componentes da planta cultivada, como verificado no presente trabalho. 

Tendo em vista que a planta da alface é composta basicamente de folhas, ela responde 

bem ao fornecimento de N, nutriente que requer um manejo especial quanto à adubação, 

por ser de fácil lixiviação, e pelo fato de a cultura absorver maior quantidade na fase 

final do ciclo. A sua deficiência retarda o crescimento da planta, induz a má formação 

da cabeça e o amarelecimento das folhas mais velhas (Goto e Costa, 1999).  

 

Tabela 12: Teores médios de N na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de N (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

N
 (

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 40,33  53,33  56,33  59,00  52,67  52,33 A 

NPK 47,00  52,33  55,00  56,67  59,00  54,00 A 

Esterco 34,33  48,00  48,33  48,67  54,00  46,67 A 

Composto 40,67  42,33  49,67  52,67  58,33  48,73 A 

Vermicomposto 31,33   41,33   49,67   56,33   58,33   47,40 A 

Média 38,73 D 47,47 C 51,80 B 54,67 A 56,47 A     

Regressão Y = -3e-4x2 + 0,1363x + 40,583*   r² = 0,9675  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

Turazi et al. (2006) trabalharam com a cultura da alface, cultivar Verônica, em 

ambiente protegido com diferentes tipos de adubos, cama-de-frango, esterco bovino, 

adubação mineral e combinações dos adubos orgânicos com mineral, nas condições de 

Brasília/DF. Verificaram que as plantas que receberam adubação com cama-de-frango e 

cama-de-frango com adubação mineral apresentaram os maiores teores de nitrato foliar 



  

e que as plantas que receberam esterco apresentaram os menores teores; contudo, 

quando da adição de fertilizante químico ao esterco, os níveis de nitrato foliar 

aumentaram 2,18 vezes, não sendo observada a mesma tendência para o presente 

trabalho, uma vez que a adição de esterco à adubação mineral não elevou os teores de N 

nas folhas, não havendo diferenças significativas para eles. Os teores de N do presente 

trabalho (31,33 a 59 g.kg
-1

) se encontram bem acima dos valores médios verificados por 

Silva et al. (2005), 19,2 g.kg
-1

, e Balbinot Júnior et al. (2006), que encontraram valores 

variando de 20 a 36 g.kg
-1

.  

 

Figura 7: Comportamento médio dos teores de N e K nas plantas de alface em função das doses de N em cobertura. 

UFVJM, Diamantina, 2009. 

 
 

 

 

4.2.2. Potássio foliar 
 

 

O potássio, embora não faça parte de nenhum composto orgânico, desempenha 

importantes funções na planta, como nas propriedades osmóticas, abertura e fechamento 

dos estômatos, fotossíntese, ativação enzimática, síntese de proteínas e transporte de 

carboidratos, entre outros.  

Não foi observada interação entre a adubação de solo e doses de nitrogênio em 

cobertura para os teores de K na planta (Anexo A2). Com o aumento das doses de 

nitrogênio, ocorreu a elevação quadrática dos teores de K foliar, quando os teores de K 

na parte aérea não diferiram significativamente entre si com as aplicações das doses de 

150 e 300 kg.ha
-1

 de N, sendo eles de 52,13 e 54,70 g.kg
-1

, respectivamente. O mesmo 

ocorreu para as aplicações de 0 e 50 kg.ha
-1

 de N, tendo elas apresentado os menores 

valores de K foliar - 41,68 e 42,77 g.kg
-1

, respectivamente (Tabela 14). Em relação às 



  

adubações de solo, os valores de K foliar obtidos com as aplicações de esterco, 

composto orgânico e o vermicomposto não diferiram entre si - 56,00, 49,25 e 54,70 

g.kg
-1

, respectivamente, superiores aos valores obtidos para os teores de K foliar quando 

da aplicação dos adubos NPK e NPK + esterco  - 45,16 e 34,23 g.kg
-1

 (Tabela 14). 

Esse resultado pode ser atribuído aos níveis de potássio no solo, que promoveu 

maior absorção dos nutrientes pelas plantas, principalmente no tratamento que recebeu 

esterco, o qual apresentou os maiores teores foliares de K. Uma possível explicação 

para esse fato pode ser a liberação do potássio disponível e os teores consideráveis desse 

nutriente no esterco.  

O tratamento que recebeu NPK + esterco apresentou os piores foliares de K, 

34,23 g.kg
-1

. Esses resultados discordam dos obtidos por Turazi et al. (2006), pois, de 

acordo com esses autores, a adubação exclusivamente mineral proporcionou maiores 

teores de K nos tecidos da alface. Segundo eles, a baixa concentração de K nos adubos 

utilizados pode ter levado a um menor teor de K nas folhas, sendo observada, ainda, 

uma tendência a maior absorção de N, S, Mn e Zn nos tratamentos que receberam 

adubação mineral e organo-mineral, possivelmente devido à composição química dos 

adubos utilizados.  

Para cada ton.ha
-1

 de composto orgânico aplicado ocorreu um incremento de 0,1 

g.kg
-1

 no teor de K na folha na massa seca da parte aérea (m.s.), concordando com 

Vidigal et al. (1995), que também constataram aumento nos teores foliares de K  com o 

incremento das doses aplicadas. Villas Boas et al. (2004) verificaram que a quantidade 

de K na planta variou significativamente em função dos tipos de compostos orgânicos 

aplicados, sendo maior no tratamento com composto orgânico de palha de feijão. 

 
Tabela 14: Teores médios de K na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão de K na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e regressão para os 

teores foliares de K (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

K
 (

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 23,64  24,63  32,85  43,07  46,97  34,23 C 

NPK 40,72  41,15  46,30  46,85  50,79  45,16 B 

Esterco 51,00  50,02  55,60  60,86  62,50  56,00 A 

Composto 41,92  45,86  49,91  53,41  55,16  49,25 A 

Vermicomposto 51,11   52,21   55,60   56,48   58,08   54,70 A 

Média 41,68 C 42,77 C 48,05 B 52,13 A 54,70 A     

Regressão Y = -2e-4x2 + 0,1056x + 41,587**   r² = 0,9143  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

Os teores de K encontrados no presente trabalho para a cultivar Regina, 23,64 a 

62,5 g.kg
-1

, estão acima dos encontrados por Silva et al. (2005),  16 g.kg
-1

  m.s., dentro 



  

da faixa dos encontrados por Souza et al. (2005),  34,1 a 56,9 g K.kg
-1

 m.s., e  Balbinot 

Junior et al. (2006), 38,0 a 48,0 g K.kg
-1

 m.s., e abaixo dos encontrados por Souza et al. 

(2005), que encontraram valores médios de 55,4 e 77,0 g K.kg
-1

 m.s., em folhas novas 

das cultivares Brasil 48 e Clause´s Aurélia.  

É importante observar que essas indicações são muito gerais, pois as condições 

edafoclimáticas e o material genético podem influenciar os teores de nutrientes nas 

plantas. Os resultados obtidos discordam dos obtidos por Grangeiro et al. (2006), que 

observaram que o K foi o nutriente acumulado em maior quantidade pelas plantas de 

alface e, para o presente trabalho, foi o segundo nutriente mais acumulado, perdendo 

para o N. Foi verificado comportamento quadrático (Figura 7) dos teores de K em 

função das doses de N em cobertura, estando a equação de regressão apresentada na 

Tabela 14. 

 

 

4.2.3. Fósforo foliar 
 

 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que houve efeito significativo 

das adubações de solo, bem como das doses de N sobre os teores foliares de P nas 

plantas de alface sem, contudo, haver efeito significativo da interação entre ambos 

(Anexo A2).  

Os tratamentos NPK+esterco, NPK e esterco não diferiram entre si, 

apresentando os maiores valores de P foliares - 9,92, 8,97 e 9,89 g.kg
-1

, respectivamente 

(Tabela 13). Quanto às doses de N, as doses de 150 e 300 kg.ha
-1

 foram as que 

proporcionaram os maiores teores de P na parte aérea - 8,9 e 9,32 g.kg
-1

, 

respectivamente, não diferindo entre si, mas sendo superiores aos valores obtidos com a 

aplicação das demais doses de N. Esses resultados corroboram os obtidos por Turazi et 

al. (2006), que verificaram que as aplicações de esterco isolado ou associado com a 

adubação mineral não diferiram entre si quanto aos teores de P foliar da alface. Os 

maiores teores de P foliar nesses tratamentos se deve ao fato de terem recebido 

adubações com fonte de P solúvel (superfosfato simples) e a mineralização da matéria 

orgânica, no caso do esterco. Os teores de P na parte área não diferiram entre si com a 

aplicação de composto e do vermicomposto, sendo os menores valores obtidos em 

relação às demais adubações de solo.  



  

O nitrogênio promove o crescimento das plantas de forma que, com um maior 

crescimento, elas apresentarão uma maior demanda pelos demais nutrientes. Isso 

implica no aumento dos níveis de P, a fim de manter balanceada a concentração desse 

elemento em relação aos demais. Outro efeito das elevadas doses de N aplicadas é o fato 

de ter atuado na mineralização da matéria orgânica e, dessa forma, estaria favorecendo a 

liberação de P, antes imobilizado na matéria orgânica. 

Foi verificado comportamento quadrático (Figura 8) dos teores foliares de P, em 

função das doses de N em cobertura, e, na Tabela 13, é apresentada a equação de 

regressão. 

Segundo Grangeiro et al. (2006), apesar das quantidades de fósforo exigidas 

pelas culturas serem baixas, principalmente quando comparadas com o nitrogênio e 

potássio, a sua deficiência afeta o desenvolvimento da planta e pode interferir no 

equilíbrio nutricional da cultura. Villas Bôas et al. (2004), trabalhando com diferentes 

adubos orgânicos, verificaram que a adubação com composto orgânico de palhada de 

feijão foi significativamente superior ao de casca de eucalipto e semelhante ao de 

serragem para os níveis de P foliar. 

 

Tabela 13: Teores médios  de P na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de P (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

P
 (

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 8,86  9,48  10,21  10,33  10,73  9,92 a 

NPK 7,20  8,31  9,22  9,86  10,24  8,97 a 

Esterco 8,82  9,67  9,86  10,29  10,81  9,89 a 

Composto 4,71  6,37  6,61  6,90  6,95  6,31 b 

Vermicomposto 6,52   6,99   6,98   7,12   7,88   7,10 b 

Média 7,22 C 8,16 B 8,58 B 8,90 A 9,32 A     

Regressão Y = -5e-5x2 + 0,0252x + 7,1921   r² = 0,9739  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

Vidigal et al. (1995), estudando a resposta da alface ao efeito residual do 

composto orgânico, também constataram aumentos nos teores foliares de fósforo com o 

incremento das doses aplicadas. Observou-se que a alface adubada sob efeito residual 

do composto orgânico na presença do adubo mineral apresentou maiores teores de 

fósforo nas folhas. Os teores de fósforo encontrados no presente estudo (4,71 a 10,82 

g.kg
-1

 de P) se enquadram acima da faixa de teores considerados adequados para plantas 

bem nutridas com relação a esse macronutriente de acordo com Garcia et al. (1982), que 

encontraram teores entre 4,4 e 7,1 g.kg
-1

 de P de massa seca (m.s.), em folhas novas das 

cultivares Brasil 48 e Clause´s Aurélia, respectivamente. Estando os valores observados 



  

acima dos relatados por Balbinot et al. (2006) - 2,0 – 3,9  g.kg
-1

  m.s. e por Silva et al. 

(2005) - 1,8 g.kg
-1

 m.s..   

Souza et al. (2005), avaliando o efeito residual do composto orgânico com e sem 

suplementação mineral, sobre as características químicas de folhas de alface em 

segundo cultivo sucessivo, verificaram que os teores de proteína bruta, fósforo, potássio 

e de magnésio nas folhas de alface aumentaram em função das doses de composto 

orgânico aplicadas, não havendo interação entre as doses de composto orgânico e a 

presença do adubo mineral para as características avaliadas. 

Lana et al. (2004) trabalharam com diferentes fontes de fertilizantes fosfatados 

solúveis e reativos de lenta solubilidade, na presença de calagem, e verificaram que na 

ausência de fósforo houve um maior acúmulo de P nas folhas das plantas que foram 

adubadas com fontes solúveis. Os teores foliares obtidos no presente estudo (4,71-10,81 

g.kg
-1

) se encontram acima dos encontrados pela autora (1,1-1,9 g.kg
-1

). 

Isso se deve provavelmente ao fato de o superfosfato simples apresentar alta 

solubilidade em água, sendo o P prontamente disponível para as plantas, porém, acima 

de certo nível, esse fósforo pode provocar um antagonismo nutricional, ocasionando 

queda na produtividade, de acordo com o observado por Mota et al. (2003). 

 

 
Figura 8: Comportamento médio dos teores de fósforo, cálcio, magnésio e enxofre em função das doses de N em 

cobertura para cada adubação de solo. UFVJM, Diamantina, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2.4. Cálcio foliar 

 

 

Foi verificado efeito significativo para as adubações de solo e doses de N em 

cobertura para os teores de Ca nas plantas de alface; contudo, a interação entre ambos 

não foi significativa (Anexo A2).  

Os teores foliares de Ca variaram de 5,57 a 10,73 g.kg
-1

. As adubações de solo 

que receberam fertilizantes químicos apresentaram, em média, os maiores teores de Ca 

nas folhas, não diferindo entre si, e sendo superiores às adubações exclusivamente 

orgânicas (Tabela 15), que também não diferiram entre si.  

Com o aumento das doses de N, verificou-se um aumento quadrático (Figura 8) 

dos teores de Ca nas folhas da alface. As doses de 150 e 300 kg.ha
-1

 de N não diferiram 

entre si, sendo superiores às de 0, 50 e 100 kg.ha
-1

 de N (Tabela 15).  

A principal função do cálcio na planta é manter a integridade da parede celular e 

o seu fornecimento inadequado é caracterizado pelo surgimento de necrose, 

principalmente nas extremidades das folhas em desenvolvimento. Na cultura da alface, 

a deficiência de cálcio se constitui em um dos principais problemas, pois é responsável 

pelo distúrbio fisiológico chamado “queima dos bordos” (Grangeiro et al., 2006). Os 

teores de Ca obtidos (5,5 a 10,7 g.kg
-1

) na massa seca da parte aérea estão abaixo dos 

encontrados por Balbinot Júnior et al. (2006)  - 9,0 a 15,0 g.kg
-1

 m.s.). Segundo esses 

autores, os teores foliares de Ca nas plantas de alface não foram influenciados pelas 

doses de composto orgânico e pela presença de adubo mineral, quando os valores 

médios de Ca da parte aérea da alface oscilaram de 11,7 a 13,7 g.kg
-1

 de Ca, sendo que 

as doses de 0 e 40 t ha
-1

 de composto orgânico apresentaram os menores e maiores 

valores, respectivamente. 

 

Tabela 15: Teores médios de Ca na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de Ca (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

C
a

 (
g

.k
g

-1
) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 7,82  8,94  9,23  9,22  9,80  9,00 A 

NPK 6,96  9,01  9,80  10,49  10,73  9,40 A 

Esterco 6,04  6,15  6,69  7,38  7,80  6,81 B 

Composto 6,26  6,61  6,82  6,83  7,24  6,75 B 

Vermicomposto 5,57   5,62   6,49   6,64   6,69   6,20 B 

Média 6,53 D 7,27 C 7,81 B 8,11 A 8,45 A     

Regressão y = -1e-5x2 + 0,0083x + 6,2247*  R² = 0,9753 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 



  

Villas Böas et al. (2004), trabalhando com dose de N e três compostos 

orgânicos, verificaram que, para Ca, Mg e S, ocorreram diferenças estatísticas entre os 

compostos orgânicos utilizados, sendo obtido aumento na quantidade desses nutrientes 

na planta, com o uso de composto orgânico de palhada de feijão.  

 

 

 

4.2.5. Magnésio foliar 

 

 

Foi verificado efeito significativo das adubações de solo e das doses de N em 

cobertura, sem haver interação entre esses fatores (Anexo A2).  

Os teores foliares de Mg na parte aérea da alface variaram de 4,23 a 8,10 g.kg
-1

. 

A aplicação de nitrogênio em cobertura influenciou significativamente os teores 

de magnésio foliar e, na dose de 100 kg.ha
-1

 de N em cobertura, foi verificado, em 

média, o maior teor de Mg foliar (6,94 g.kg
-1

 m.s.). Os tratamentos que receberam 

adubação mineral também apresentaram maiores níveis de Mg foliar, não diferindo 

entre si, mas sendo superiores aos que receberam a adubação orgânica.  

Comportamento semelhante ao do Ca foi observado por Souza et al. (2005), 

quando esses  autores verificaram um aumento nos teores de Mg nas folhas de alface, 

em função das doses de composto orgânico, ou seja, a cada aumento de 1 t. ha
-1 

de 

composto orgânico houve um aumento no teor de magnésio de 0,03 g .kg
-1 

. Segundo 

Malavolta (2006), o húmus resultante da transformação da matéria orgânica diminui a 

perda desse nutriente pelas lavagens aumentando, assim, a quantidade assimilável pelas 

plantas; contudo, para o presente trabalho, o mesmo não pôde ser observado, uma vez 

que as adubações de solo que receberam suplementação mineral apresentaram teores de 

Mg superiores aos que receberam somente adubação orgânica (Tabela 16).  

 

Tabela 16: Teores médios de Mg na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N 

(kg.ha-1).  UFVJM, Diamantina, 2009. 

M
g

 (
g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 5,66  6,98  8,10  7,37  7,38  7,10 a  

NPK 7,21  7,69  7,43  7,37  6,35  7,21 a  

Esterco 4,41  6,06  6,07  5,96  5,68  5,64 b 

Composto 4,66  5,58  5,95  5,69  6,29  5,64 b 

Vermicomposto 4,23   4,98   7,14   5,50   5,81   5,53 b 

Média 5,24 D 6,26 C 6,94 A 6,38 B 6,30 B     

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%.  

 

 

 



  

Os valores de magnésio encontrados no presente trabalho, de 4,2 a 8,1 g.kg
-1 

m.s., são similares àqueles de plantas bem nutridas, em relação ao Mg, segundo Garcia 

et al. (1982), que encontraram teores que variaram de 3,5 a 4,3 g.kg
-1

, em folhas novas 

das cultivares Brasil 48 e Clause´s Aurélia, e acima dos relatados por Balbinot Júnior et 

al. (2006) - 1,8 a 6,8 g..kg
-1

 . 

 

 

4.2.6. Enxofre foliar 
 

 

Com relação aos teores de S foliar das plantas de alface, foi verificado efeito 

significativo das adubações de solo e das doses de N em cobertura, sem haver interação 

entre ambos (Anexo A2).  

A adubação NPK e composto foram as que proporcionaram os maiores teores de 

S nas plantas, 5,83 e 5,58 g.kg
-1

, não diferindo significativamente entre si, mas sendo 

superiores aos demais adubos aplicados (Tabela 17). A adubação de solo com esterco 

foi a que apresentou os menores teores de S foliar, 3,52 g.kg
-1

. 

A adubação de 300 kg.ha
-1

 de N foi a que proporcionou, em média, os maiores 

teores de S na parte aérea das plantas, 5,39 g.kg
-1

. Com o aumento das doses de N, foi 

constatada resposta quadrática (Figura 8) para os teores de S foliar e, na Tabela 17, é 

apresentada a equação de regressão. Isso se deve ao fato de que o fertilizante utilizado 

foi o sulfato de amônio, que possui em sua formulação S, de forma que, com o aumento 

das doses de N concomitantemente, acontece um maior acréscimo e disponibilidade de 

S no solo, sendo esse efeito observado nos teores foliares. Os teores de S obtidos se 

encontram acima dos valores médios encontrados por Silva et al. (2005) - 1,9 g.Kg
-1

 e 

Balbinot Júnior et al. (2006) - 1,2 a 2,3 g.Kg
-1

 na massa seca da parte aérea. 

 

 

 

Tabela 17 Teores médios de S na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de S (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

S
 (

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 3,38  3,73  4,07  4,63  4,80  4,12 b 

NPK 5,11  5,66  6,01  6,03  6,34  5,83 a 

Esterco 3,03  3,58  3,51  3,62  3,86  3,52 c 

Composto 4,60  4,94  5,75  6,18  6,45  5,58 a 

Vermicomposto 2,72   3,40   4,92   4,95   5,48   4,29 b 

Média 3,77 E 4,26 D 4,85 C 5,08 B 5.39 A     

  Regressão Y = -3e-5x2 + 0,0163x + 3,2853**   r² = 0,9383  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 



  

 

 

4.2.7. Boro foliar 

 

 

Foi verificado efeito significativo somente em função das adubações de solo nos 

teores de B foliar das plantas de alface (Anexo A2). 

A adubação com composto orgânico foi a que proporcionou, em média, o maior 

teor de B nas plantas, 114,45 mg.kg
-1

. Turazi et al. (2006) observaram diferenças entre a 

adubação mineral, orgânica e organo-mineral para os teores de B foliar. 

Para as adubações de N em cobertura, não foram observadas diferenças 

significativas entre as doses de N aplicadas. Yuri et al. (2004), trabalhando com doses 

crescentes de N e K, concluíram que as doses de N aplicadas em coberturas adicionais 

afetaram positivamente os teores de B e Mn e negativamente os teores de Cu, Fe e Zn. 

Esses resultados discordam dos obtidos no presente trabalho e dos encontrados por 

Villas Böas et al. (2004), sendo que esses autores, trabalhando com diferentes tipos de 

compostos e doses de N, não observaram efeito do nitrogênio sobre os teores de 

micronutrientes; entretanto, contribuiu para aumentar o acúmulo de micronutrientes, em 

virtude do aumento do peso seco das plantas.  

 

 

Tabela 18: Teores médios de B na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N 

(kg.ha-1).  UFVJM, Diamantina, 2009. 

B
 (

m
g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 106,15  96,14  104,18  118,96  99,47  104,98 b 

NPK 106,54  104,77  110,40  96,53  109,61  105,57 b 

Esterco 112,49  117,66  106,01  99,21  96,27  106,33 b 

Composto 128,97  113,67  99,34  114,19  116,09  114,45 a 

Vermicomposto 106,47   93,59   90,58   89,86   91,10   94,32 c 

Média 112,12 A 105,16 A 102,10 A 103,75 A 102,51 A     

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%.  

 

 O efeito benéfico do fertilizante é conhecido e a alface é mais responsiva ao 

adubo químico do que à adubação orgânica. Assim, o uso intenso de adubação química, 

aliado ao uso constante e repetitivo de áreas para produção de alface, pode causar um 

desequilíbrio de nutrientes no solo, com consequentes reflexos na absorção e 

distribuição de micronutrientes nas plantas.  

A adubação química, por meio dos nutrientes contidos nas diversas fórmulas 

comerciais, assim como nos adubos orgânicos, tem importante papel na disponibilidade 

e na absorção de micronutrientes pela planta de alface (Alvarenga et al., 2003). Ainda 



  

de acordo com esses autores, os teores de Fe, Mn e Zn foram superiores nos tratamentos 

que receberam adubação organo-mineral, em relação à adubação exclusivamente 

mineral e a orgânica. Os valores encontrados no presente trabalho, apresentados na 

Tabela 18, de 89,86 a 128,97 mg.kg
-1

 de B na massa seca da parte aérea, estão bem 

acima dos relatados por Silva et al. (2005), 16,6 mg.kg
-1

,
  
Balbinot Júnior et al. (2006), 

14,0 a 22,0 mg.kg
-1

 e por Yuri et al. (2004), que encontraram valores variando de 18,2 a 

19,7 mg.kg
-1 

. Provavelmente, as diferenças encontradas nos resultados dos autores 

citados acima possam ser justificadas pelas cultivares usadas, tipo de solo ou maior 

exigência em B, diferentes da cultivar utilizada no presente trabalho. 

 

 

 

4.2.8. Cobre foliar 

 

 

Foram verificados efeitos significativos para as adubações de solo e para a 

interação entre adubações de solo e doses de N em cobertura (Anexo A2).  

Os teores de Cu variaram de acordo com a adubação aplicada no solo, de forma 

que, na média, o composto se destacou apresentando o maior valor de Cu na parte aérea 

das plantas. Esse fato se deve à maior disponibilidade desse micronutriente no material 

orgânico (Tabela 19) que, com o cultivo e aumento das doses de N, pela acidificação do 

solo, disponibilizou-o para as plantas, levando ao maior acúmulo na parte aérea delas. 

O processo da vermicompostagem reduziu a concentração de Cu no material, o 

mesmo sendo refletido nos teores foliares de Cu das plantas de alface; contudo, ainda 

sendo superior estatisticamente ao esterco, NPK e NPK + esterco, que não diferiram 

entre si. 

 

 

Tabela 19: Médias para teores de Cu na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de 

N (kg.ha-1).  UFVJM, Diamantina, 2009. 

C
u

 (
m

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 25,01 bA 18,06 bB 15,05 dC 17,96 cB 14,74 cC 18,16 C 

NPK 18,48 cA 18,58 bA 18,27 cA 15,78 cB 16,40 cA 17,50 C 

Esterco 22,94 BA 20,34 bB 20,97 cA 16,71 cC 16,50 cC 19,49 C 

Composto 36,86 AA 36,36 aA 35,33 aA 35,73 aA 35,12 aA 35,88 A 

Vermicomposto 12,87 dD 21,36 bC 25,12 bB 28,96 bA 22,42 bC 22,14 B 

Média 23,23 A 22,94 A 22,95 A 23,03 A 21,04 A     

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 



  

Os teores de Cu obtidos no presente trabalho variaram de 12,8 a 36,86 mg.kg
-1

 

massa seca da parte aérea (m.s.) e se encontram bem acima dos relatados por Balbinot et 

al. (2006), de 2,0 a 5,0 mg.kg
-1

 m.s., por Alvarenga et al. (2003), de 5,0 a 8,0 mg.kg
-1

 e 

por Yuri et al. (2004), de 10,4 a 11,6 mg.kg
-1

 m.s.  

Para o NPK + esterco, o aumento das doses de N resultaram numa redução dos 

níveis de Cu nas plantas de alface, apresentando uma redução logarítmica, na qual a não 

aplicação de N apresentou os maiores valores em relação às demais doses para essa 

adubação de solo. Da mesma forma, as demais adubações de solo apresentaram a 

mesma tendência, exceto para o vermicomposto, quando os teores de Cu se 

comportaram de forma quadrática. Esses teores para o composto orgânico não diferiram 

significativamente em função das doses de N aplicada em cobertura.  

Ao analisarmos os dados apresentados na Tabela 4, observamos que, com o 

aumento das doses de N em cobertura, houve incrementos na massa seca da parte aérea 

das plantas de alface, demonstrando que pode ter ocorrido um efeito de diluição dele 

nos tecidos da alface, resultando nos teores encontrados apresentados na Tabela 28. 

Ainda em relação à interação, o teor de Cu nas plantas de alface, em função das 

doses de N em cobertura, variou de acordo com a adubação de solo (Figura 9) e na 

Tabela 20 são apresentadas as equações de regressão para cada adubação de solo.   

 

Tabela 20: Regressão para os valores teores de Cu em mg.kg-1 (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1 para cada 

adubação de solo aplicada. UFVJM, Diamantina, 2009. 

NPK + Esterco Y = -0,506ln(x) + 19,308* r² = 0,9197  

NPK Y = 18,27  

Esterco Y = -0,0212x + 22,037** r² = 0,7582  

Composto Y = -0,0053x+ 36,517* r² = 0,7131  

Vermicomposto Y = -5e-4x2 + 0,1765x + 13,073* r² = 0,9918  

** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

Para os teores de Cu, excesso de nitrogênio, fósforo e zinco na adubação podem 

ser a causa de sua carência, assim como altas concentrações de fósforo, molibdênio e 

zinco prejudicam a sua absorção pela planta. O cobre, para alface americana, ganha 

significativa importância, uma vez que a sua deficiência se manifesta com a má 

formação da cabeça (Alvarenga et al., 2003). Fica evidente que a utilização de 

compostos orgânicos, com finalidade de suprimento da demanda de nutrientes das 

plantas, deve ser realizada com especial atenção aos níveis de metais pesados, uma vez 

que elevadas concentrações deles no material podem ser refletidas nos teores foliares 

das culturas. Mantovani et al. (2003)  trabalharam com calagem  e vermicomposto e 

verificaram que uma única aplicação de vermicomposto de lixo urbano, em doses acima 



  

de 50 t ha
-1

, limitou a produção de alface nas duas classes de solo estudadas devido aos 

elevados teores de metais pesados. 

 

 

Figura 9: Comportamento médio dos teores Cu nas plantas de alface em função das doses adubações de solo e de N 

em cobertura. UFVJM, Diamantina, 2009. 

 
 

 

 

 

4.2.9. Ferro foliar 

 

Houve efeito significativo das adubações de solo e das doses de N em cobertura, 

sem, contudo, ser verificada interação entre ambos (Anexo A2).  

Houve variação nos teores de Fe com o aumento das doses de N, quando, com o 

aumento das doses, verificou-se a elevação dos teores de Fe nas plantas de alface e as 

doses de 150 e 300 kg.ha
-1

 de N foram as que proporcionaram os maiores teores de F 

nas plantas, não diferindo significativamente entre si, mas sendo superiores às demais 

doses de N aplicadas.  

Quanto às adubações, os maiores valores de Fe encontrados na parte aérea foram 

obtidos para as adubações com NPK e composto, 79,65 e 77,61 mg.kg
-1

, 

respectivamente, não diferindo entre si, mas tendo apresentado resultados superiores às 

demais adubações. As adubações de solo com NPK+esterco e o esterco apresentaram 

teores de Fe foliares de 65,24 e 66,78 mg.kg
-1

, não diferindo  entre si. O vermicomposto 

foi o adubo que apresentou o menor teor de Fe foliar, 54,87 mg.kg
-1

.  Os valores de Fe 

foliar encontrados no presente trabalho variam de 50,77 a 102,40 mg.kg
-1

 (Tabela 21) na 

massa seca da parte aérea, estando bem acima dos relatados por Balbinot Júnior et al. 

(2006),  15,0 a 47,0 mg.kg
-1

 m.s., e por Trani & Raij (1997), de 7,0 a 20,0 mg.kg
-1

 m.s.. 



  

Foi possível o ajuste quadrático (Figura 10) dos teores de Fe nas plantas de 

alface em função das doses de N, sendo apresentada na Tabela 30 a equação de 

regressão obtida. 

 

 

Tabela 21: Teores médios de Fe na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de Fe (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

F
e 

(m
g

.k
g

-1
) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 64,90  56,67  61,00  74,47  69,17  65,24 b 

NPK 61,83  73,37  81,90  78,73  102,40  79,65 a 

Esterco 67,30  72,57  70,10  57,63  66,30  66,78 b 

Composto 78,97  83,60  70,30  82,27  72,90  77,61 a 

Vermicomposto 50,77   52,67   52,30   57,80   60,80   54,87 c 

Média 64,75 C 67,77 B 67,12 B 70,18 A 74,31 A     

Regressão y = -3e-4x2 + 0,0949x + 65,845*   R² = 0,727  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

Figura  14: Comportamento médio dos teores B, Fe, Mn e Zn nas plantas de alface em função das doses de N em 

cobertura. UFVJM, Diamantina, 2009. 

 
 

 

 

 

4.2.10. Manganês foliar 

 

 

Foram verificados efeitos significativos das adubações de solo e das coberturas 

de N aplicadas sobre os teores de Mn nas plantas da alface; contudo, não foi verificada 

interação entre ambas (Anexo A2). 

O manganês é ativamente absorvido pela planta como Mn
2+

, que é prejudicada 

por altas concentrações de potássio, cálcio, magnésio, cobre, zinco e sódio. A 

deficiência do manganês se manifesta nas folhas, dando-lhes uma coloração verde-



  

pálida, cloróticas e posteriormente necróticas, depreciando o produto. Os teores de Mn 

foliar se elevaram de forma quadrática (Figura 10) com o aumento das doses de N, não 

havendo diferenças significativas para as doses de 150 e 300 kg.ha
-1 

(Tabela 22).  

Os teores de Mn foliar se elevaram de forma quadrática (Figura 10) com o 

aumento das doses de N, sendo a dose de 300 kg.ha
-1

 a que proporcionou o maior teor 

de Mn na parte aérea da alface, 90,73 mg.kg
-1

.   

As adubações de  NPK e NPK + esterco apresentaram os maiores valores de Mn 

na parte das plantas, 90,00 e 95,33 mg.kg
-1

.  O Mn, assim como o Fe, Cu e Zn são 

micronutrientes catiônicos, cuja maior disponibilidade é verificada com a redução do 

pH do solo. A maior disponibilidade possibilitou a sua maior absorção e os teores 

foliares aumentaram de acordo com o aumento da dose de N.  

Os valores encontrados no presente trabalho variaram de 31,33 a 109,67 mg.kg
-1

 

(Tabela 22) , sendo esses valores próximos aos encontrados por Balbinot et al. (2006). 

Esses autores verificaram que a aplicação de calcário e resíduos da reciclagem de papel 

gera  teores de Mn na folha, variando de 61,0 a 169,0 mg.kg
-1

 m.s., os quais estão muito 

acima dos relatados por Alvarenga et al. (2003) que, trabalhando com doses de N e 

suplementação de cálcio, observaram teores médios de 28,6 mg.kg
-1

. 

 

 

Tabela 22: Teores médios  de Mn na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, 

e regressão para os teores foliares de Mn (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

M
n

 (
m

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 78,00  79,67  94,33  94,67  103,33  90,00 a 

NPK 84,67  102,00  84,67  95,67  109,67  95,33 a 

Esterco 56,33  65,33  76,00  85,00  76,00  71,73 b 

Composto 59,33  64,00  76,67  82,33  83,67  73,20 b 

Vermicomposto 31,33   55,67   63,67   56,33   81,00   57,60 c 

Média 61,93 D 73,33 C 79,07 B 82,80 B 90,73 A     

Regressão Y = -5e-4x2 + 0,2499x + 57,436*   r² = 0,9625  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

 

4.2.11. Zinco foliar 
 

 

Aceita-se que a absorção radicular do Zn se dê ativamente, sendo inibida pelo 

cobre e pelo Fe, enquanto o Mg tem efeito inibidor maior que o Ca, sendo clássica na 

literatura a deficiência de Zn induzida pelo P em altos níveis, tanto no solo quanto em 

solução (Malavolta, 2006). Foi verificado efeito significativo somente das doses de N 

em cobertura (Anexo A2).  



  

Não foram verificadas correlações entre os valores de Zn foliar e a massa seca 

da parte aérea; contudo, Resende et al. (2008) verificaram efeito positivo da adição de 

Zn ao solo, e esses autores, trabalhando com doses crescentes de Zn, observaram que a 

aplicação de Zn no solo influenciou a  massa fresca total e comercial e a máxima 

circunferência da cabeça, sendo que os melhores rendimentos foram obtidos com as 

doses 0,4; 0,4 e 0,4 kg.ha
-1 

 de zinco.  

Com o aumento das doses de N, houve um aumento quadrático (Figura 10) dos 

teores foliares de Zn, cuja equação é apresentada na Tabela 23, da mesma forma como 

observado para o Mn. Com o aumento das doses de N, ocorreu uma redução dos valores 

de pH e isso favoreceu a maior disponibilidade desse nutriente, concordando com 

Consolini & Coutinho (2004), que verificaram a redução da disponibilidade desse 

micronutriente causada pelo aumento do pH do solo.  

Não foram verificadas diferenças significativas para as doses de 50 e 150 kg.ha
-1

 

de N, que foram superiores às demais. Os tratamentos que receberam composto 

orgânico e vermicomposto apresentaram os maiores teores de Zn foliar sem, contudo, 

diferir estatisticamente dos demais. Os teores de Zn obtidos no presente trabalho 

variaram de acordo com a dose de N aplicada e entre as adubações de solo, com valores 

variando de 44,0 a 91,67 mg.kg
-1

 massa seca da parte aérea,  estando acima dos 

encontrados por Balbinot Júnior et al. (2006) 15,0 a 47,0 mg.kg
-1

.  

 

Tabela 23: Teores médios de Zn na parte aérea das plantas de alface em função das adubações de solo e doses de N, e 

regressão para os teores foliares de Zn (Y) em função das doses de N (x) em kg.ha-1.  UFVJM, Diamantina, 2009. 

Z
n

 (
m

g
.k

g
-1

) 

Adubo/Dose N 0 50 100 150 300 Média 

NPK + Esterco 53,33  61,00  62,00  68,00  44,00  57,67 a 

NPK 62,33  60,00  74,00  64,00  57,67  63,60 a 

Esterco 65,33  68,67  71,33  73,33  60,67  67,87 a 

Composto 62,00  67,33  87,00  82,33  60,00  71,73 a 

Vermicomposto 77,00   91,67   63,33   78,00   72,67   76,53 a 

Média 64,00 B 67,33 A 71,33 B 73,13 A 59,00 C     

Regressão y = -5e-4x2 + 0,1327x + 63,215**   R² = 0,974  

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de 

Scott & Knott a 5%. ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Conclusões 

 

 

1. As variáveis de produção foram afetadas pelo tipo de adubação de solo e pelas 

doses de N aplicadas em cobertura. 

 

2. A adubação com esterco foi a que proporcionou os melhores resultados para as 

características de produção avaliadas, seguida das adubações com NPK+esterco e 

vermicomposto.  

 

3. Para o cultivo da alface na região de Diamantina-MG, recomenda-se aplicar 160 

kg.ha
-1

 de N em cobertura.  

 

4. O processo da vermicompostagem reduziu os teores de B, Cu, Fe e Mn na parte 

aérea das plantas de alface. 

 

5. Os teores dos nutrientes nas plantas de alface variaram em função da adubação 

de solo e das doses de nitrogênio em cobertura, podendo ser observado que, com o 

aumento das doses de N, houve aumento nos teores foliares dos nutrientes analisados, 

exceto para o B, Cu e Zn. 
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Anexo A 
 

Anexo A1: Resumo do quadro de Anova. Massa seca da parte aérea (MS), massa fresca da parte aérea (MF), número de folhas (NF), altura de plantas(AL), diâmetro da cabeça (DC) e variável 

canônica (VC). UFVJM, Diamantina, 2009. 

FV GL MS MF AL D NF VC 

Blocos 2 0,15 n.s. 549,52 n.s. 0,55 n.s. 7,74 ** 35,89 * 0,57 * 

Adubação 4 24,55 ** 27938,08 ** 76,95 ** 4,22 * 31,25 * 0,59 * 

Res(a) 8 1,18  1972,52  1,44  0,77  4,84  0,09  

Parcela 14 7,71   9187,96   22,89   2,76   16,82   0,31   

Cobertura 4 13,38 ** 13224,7 ** 15,17 ** 3,23 ** 15,09 ** 0,26 ** 

Ad, x Cobertura 16 1,66 * 1453,2 n.s. 0,58 n.s. 0,99 ** 2,45 n.s. 0,04 n.s. 

Res(b) 40 0,85  1354,27  0,66  0,41  3,5  0,07  

CV(a)   15,55%   29,31%   8,98%   10,35%   13,12%   14,53%   

CV(b)   13,23%   24,29%   6,06%   7,56%   11,16%   12,33%   

Média Geral   6,98   151,51   13,37   8,50   16,77   2,11   

n.s. não significativos, ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 
 

 

 

Anexo A2: Resumo do quadro de Anova, nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (k), cálcio (Ca), magnésio (Mg),  enxofre (S), boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) nas 

plantas de alface. UFVJM, Diamantina, 2009. 

FV GL N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

Blocos 2 40,05 n.s. 0,43 n.s. 17,94 n.s. 5,8 n.s. 1,71 n.s. 0,17 n.s. 383,14 n.s. 69,3 ** 676,1 n.s. 180,21 n.s. 256,48 n.s. 

Adubação 4 152,89 n.s. 40,94 ** 1154,69 ** 31,86 ** 10,89 * 14,78 ** 770,16 * 869,55 ** 1624,27 * 3457,52 * 832,91 n.s. 

Res(a) 8 55,84  2,14  23,4  1,97  2,01  0,29  126,97  5,98  253,86  682,98  254,91  

Parcela 14 81,31   12,98   345,85   11,05   4,5   4,41   347,34   261,76   705,72   1403,88   420,28   

Cobertura 4 750,15 ** 9,63 ** 484,22 ** 8,56 ** 5,71 ** 6,35 ** 250,62 n.s. 12,21 n.s. 614,75 * 1744,95 * 793,35 ** 

Ad, x Cobertura 16 40,99 n.s. 0,37 n.s. 28,44 n.s. 0,76 n.s. 0,9 n.s. 0,41 n.s. 196,46 n.s. 43,97 ** 185,89 n.s. 163,53 n.s. 95,31 n.s. 

Res(b) 40 71,6  1,46  35,18  1,48  0,92  0,45  162,15  11,48  178,5  379,69  131,06  

CV(a)   15,00%   17,32%   10,11%   18,37%   22,77%   11,59%   10,72%   10,81%   32,54%   33,69%   23,66%   

CV(b)   16,98%   14,34%   12,39%   15,92%   15,42%   14,34%   12,11%   14,97%   25,68%   25,12%   16,97%   

Média Geral 74 49,83   8,44   47,87   7,63   6,22   4,67   105,13   22,64   68,83   77,57   67,48   

n.s. não significativos, ** e * significativos a 1 e 5 % pelo teste de F. 


