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RESUMO 

A pesquisa realizada objetivou-se em quantificar a atuação das substâncias húmicas do solo e 

do biofertilizante no crescimento vegetativo da alface (Lactuca Sativa L.), com 40 mudas 

divididas igualmente entre quaro tratamentos diferentes, no primeiro as mudas foram plantadas 

em areia e irrigadas com água, no segundo e terceiro plantadas em terra preta recebendo 

irrigação e aplicação diária de 5 mL de biofertilizante bovino (bioestimulantes) e substâncias 

húmicas (SHs) respectivamente. Foram coletados dados referentes à altura das mudas nos dias 

5, 10, 16 e 19 após a germinação das sementes. A partir desses dados foi realizada a análise de 
variância e Teste de Scott-Knott. A aplicação diária de substâncias húmicas resultou em bons 

resultados no que se refere as propriedades químicas do solo. 

Palavras Chave: Hortaliças, Matéria Orgânica, Fertilizantes. 

 

ABSTRACT 

The research aimed to quantify the action of soil humic substances and biofertilizer on the 

vegetative growth of lettuce (Lactuca Sativa L.), with 40 seedlings divided equally among four 

different treatments, in the first seedlings were planted in sand and irrigated. with water, in the 

second and third planted in black soil receiving irrigation and daily application of 5 mL of 

bovine biofertilizer (biostimulants) and humic substances (SHs) respectively. Data were 

collected regarding seedling height on days 5, 10, 16 and 19 after seed germination. From these 

data was performed the analysis of variance and Scott-Knott test. The daily application of humic 

substances resulted in good results regarding the chemical properties of the soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alface (Lactuca Sativa L.), com uma área de 35000 há, é uma das hortaliças mais 

cultivadas e consumidas pelo brasileiro. Quando cultivada com fertilizantes de má qualidade e 

com uso de defensivos químicos de forma incorreta, gera o risco de prejudicar a saúde do 

consumidor (VERAS et al., 2014). 

Nesse sentido, a produção orgânica desta hortaliça contribui para uma alimentação 

saudável, a qual comumente utiliza-se adubos orgânicos sólidos (exterco), pois têm a 

capacidade de aumentar a produtividade e a qualidade das hortaliças, e adubos orgânicos 

líquidos (biofertilizantes), que disponibilizam à planta os nutrientes necessários ao seu 

desenvolvimento. Os biofertilizantes, quando comparados ao exterco, ofertam maior 

acessibilidade de nutrientes, além de contribuir com o aumento de fertilidade do solo, podendo 

elevar os teores de P, Ca e Mg (OLIVEIRA et al., 2014).  

A maioria dos solos amazônicos que são utilizados na agricultura, apresentam reação 

acida, baixa capacidade de troca catiônica (CTC) e baixa fertilidade (CUNHA et al., 2007). Um 

fator que contribui para a solução desses problemas é a matéria orgânica presentes nos solos. 

Essa matéria é composta por seres vivos e não-vivos, tem alta capacidade de corrigir a 

acidez, estabilizar o pH e corrigir deficiências de solos pobres fornecendo mais nutrientes às  

plantas. Essa matéria orgânica é composta de 70 a 80% de substâncias húmicas (SH), que por 

sua vez são subdivididas em ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina, as pesquisas 

relacionadas a essas substâncias avançaram muito com o surgimento de novos métodos e novas 

tecnologias, porém ainda se sabe pouco sobre o fracionamento das mesmas (PRIMO, 

MENEZES, SILVA, 2011). 

O trabalho teve por objetivo avaliar a resposta da cultura da alface (Lactuca Sativa L.), 

realizando aplicação diária via irrigação de quantidades iguais de substâncias húmicas e 

biofertilizante bovino. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado a extração das substâncias húmicas do solo, segundo método descrito pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2003) mediante realizações experimentais da 

EMBRAPA (2003), no qual o solo utilizado para a extração é classificado como Latossolo Vermelho-
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Amarelo Distrófico, coletado no Projeto de Assentamento Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

localizado na zona rural do município de Nova Ipixuna-PA. 

O procedimento de extração sofreu adaptações necessárias de acordo com os equipamentos 

disponíveis. O solo coletado permaneceu armazenado em uma geladeira a cinco graus na escala celsius 

a fim de manter conservada sua diversidade microbiana. No processo de extração o primeiro passo foi 

peneirar o solo para separação de raízes e outros materiais desnecessários, após a peneiração foi feito o 

fracionamento de 15 g de solo e adicionado 6 mL de NaOH 0,1 mol L-1 em 48 tubos de ensaio de 14 

mL, o qual foi agitado manualmente e deixado em repouso por 24 horas. 

Com o repouso concluído, os tubos foram levados a centrífuga onde foram rotacionados a 

30X100r/min durante 30 minutos, após a centrifugação as substâncias húmicas (SHs) foram retiradas e 

armazenadas restando apenas o precipitado que foi descartado. 

O processo de produção do biofertilizante bovino foi realizado por método anaeróbico, seguindo 

a metodologia da EMBRAPA (2007). Dois litros de esterco bovino fresco, coletado na fazenda Boa 

Sorte localizada a seis quilômetros do município de Jacundá-PA, foi misturado em dois litros de água 

em um recipiente de cinco litros, permanecendo em repouso e fermentação por um período de 40 dias 

até ser coado e separado, para em seguida diluído em água a uma proporção de 20% de biofertilizante 

para 80% de água. 

A alface foi em viveiro com 40 vasos divididos igualmente em quatro tratamentos, no primeiro 

tratamento (T1) as mudas de alface foram plantadas em areia e apenas irrigadas com água, nos outros 

tratamentos as mudas foram plantadas em terra preta, sendo aplicado diariamente no segundo (T2) e 

terceiro tratamento (T3) 5 mL de biofertilizante e de SHs respectivamente, e o quarto tratamento foi 

apenas irrigado com água. 

A alface foi plantada no dia 08 de fevereiro de 2019 por meio de plantio direto, sendo realizado 

monitoramentos diários, no qual foram coletados dados do crescimento vegetal mediante as aplicações 

da SH e do biofertilizante. Esses dados serão analisados por meio de análises de variância e teste de 

Scott-Knott. A solo usado para o plantio teve uma amostra separada e armazenada em geladeira a 5° C, 

e posteriormente foi analisada sua composição química antes e depois da aplicação dos substratos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O solo utilizado no experimento é composto de 68% de argila, 15% de silte e 17% de 

areia do tipo Franco Argiloso, a análise química (Tabela 1), constatou o aumento nos teores dos 

macronutrientes primários e secundários. O nitrogênio (N) orgânico, ausente no solo antes do 
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experimento, passou a um teor de 14%, o fósforo de 2 mg/dm³ para 12 mg/dm³ e o potássio (K) 

de 50 mg/dm³ para 69 mg/dm³. 

 

Tabela 1. Análise química do solo antes da aplicação das substâncias húmicas e após aplicação, 

com os teores de macronutrientes primários e secundários. 

MACRONUTRIENTES 

PRIMÁRIOS 

TEORES    
MACRONUTRIENTES 

SECUNDÁRIOS 

TEORES 

Antes do 

experimento 

Após o 

experimento 

Antes do 

experimento 

Após o 

experimento 

pH – água 4,8 6,1 Ca2+- Cálcio        cmolc / dm3 0,9 1,4 

M.O. % (dag/kg) 1,3 3,9 Mg2+ Magnésio    cmolc / dm3 0,5 0,6 

N - Nitrogênio Orgânico %  14 Al2+                     cmolc / dm3 0,8 0,8 

CO- carbono organ.  mg / dm3  10    

P Fósforo-Resina:  mg / dm3 2 12 H + Al                 cmolc / dm3 3,9 3,9 

   S –Soma das bases cmol/dm3 1,5 2,2 

K    Potássio        mg / dm3 50 69 CTC(T)                cmolc / dm3 5,4 6,1 

K   Potássio       cmolc / dm3 0,1 0,18 V – Saturação de bases - % 0,28 36 

 A aplicação diária de substâncias húmicas resultou em bons resultados no que se refere 

as propriedades químicas do solo, porém o desenvolvimento da alface não refletiu esse 

resultado, como pode ser observado na Tabela 2. O crescimento vegetal não mostrou-se 

significante na testemunha, no quinto dia após a germinação da semente teve uma média de 3.1 

mm em altura e no décimo nono dia 15.2 mm. As sementes da testemunha foram plantadas em 

areia e apenas irrigadas com água, não tinha muitos recursos nutricionais disponíveis para se 

desenvolver. A amostra com terra preta apresentou as melhores médias de crescimento, no 

quinto dia 20.6 mm e no dia décimo nono dia 91.6 mm. 

Tabela 2. Análise de Variância e Teste de Scott-Knott do crescimento vegetal em mm a partir 

da germinação das sementes. Pelo teste de Scott-Knott, letras iguais não diferem entre si. 

TRATAMENTOS  Dia 05 Dia 10 Dia 16 Dia 19 

Testemunha 3.1 a 3.5 a 3.6 a 15.2 a 

BF 7.0 a 9.6 b 7.0 b 99.0 b 

SH 11.1 b 12.8 b 8.1 b 75.0 b 

TP 20.6 c 20.8 c 11.1 c 91.6 b 

Coeficiente de 

variação (%) 
45.28 46.35 51.32 95.34 
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Segundo Feltrim et al. (2005), a alface é uma hortaliça de clima temperado e pode ser 

cultivada durante todo o ano, porém se cultivado a temperaturas por volta dos 30° C, o seu ciclo 

vegetativo pode ser diminuindo, fazendo com que a hortaliça floresça prematuramente, 

provocando também deficiência de cálcio. 

Observou-se durante o período do experimento que a casa de vegetação em que as 

mudas estavam, apresentava sensação térmica elevada. A Figura 1 apresenta gráficos com o 

registro das temperaturas na cidade de Marabá-PA nos meses de fevereiro, março e abril, 

período no qual foi realizado o experimento. A temperatura máxima registrada, durante o 

período do experimento, em sua maioria estão acima dos 30° C, e a temperatura mínima por 

volta dos 25° C. 

Figura 1. “A” gráfico de temperaturas de fevereiro de 2019, “B” gráfico de temperaturas de 

março de 2019, “C” gráfico de temperaturas de abril de 2019. 

Fonte: AccuWeather. 
 

4. CONCLUSÃO 

 

A aplicação diária de 5 mL da substância húmica mostrou-se eficiente na qualidade do 

solo, aumentando os teores de macronutrientes primários e secundários, provou-se ser um bom 

adubo orgânico com grande capacidade de melhorar a qualidade do solo. Em condições ideais 
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de temperatura e cultivo essa eficiência também poderá ser observada na alface, aumentando 

sua produção e qualidade, uma vez que oferece todos os nutrientes que a planta necessita. 
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