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RESUMO

Com o objetivo de avaliar os efeitos da
aplicação de material do cartão de cupinzeiro
na produtividade e nos teores de
micronutrientes (Cu, Zn, Mn e Fe) na parte
aérea da alface. Amostras de 1,8 dm

3
 de três

solos com acidez corrigida, foram incubadas
durante 30 dias com diferentes doses do
material de cartão de cupinzeiro. O
experimento foi realizado em casa de
vegetação, no delineamento inteiramente
casualizado e quatro repetições, em esquema
fatorial 6 x 3, consistindo de seis doses de
material do cartão (0; 50; 100; 150; 200 e 300
g por volume de 1 dm

3
 da mistura de solo +

material do cartão) e três amostras dos solos
com atributos químicos e físicos diferentes,
totalizando 72 unidades experimentais. A
alface foi cultivada durante 61 dias em vasos
de plástico contendo 1,6    dm

3
 da mistura solo

+ material do cartão de cupinzeiro, além de
uma adubação básica com N, P e K. Após a
colheita avaliou-se a área foliar, massa seca
da parte aérea e a concentração de
micronutrientes na matéria seca da parte
aérea. O material do cartão adicionado às
amostras dos solos influenciou
significativamente a concentração de Cu, Zn

e Mn, exceto o Fe. A matéria seca da parte
aérea e a área foliar não diferiram
significativamente pelo teste Tukey a 5 % de
probabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L;
adubo orgânico; absorção de nutrientes.

ABSTRACT

Cu, Fe, Mn and Zn absorption and lettuce
production farmed in soil fertilized with
the material from the central part of the

small hills (cupinzeiro).

Aiming to evaluate the effects of
applying material from the central part of the
small hills (cupinzeiro) regarding to the
productivity and levels of micronutrients (Cu,
Zn, Mn and Fe) in the lettuce aerial part.
Samples of 1.8 dm

3
 from three kinds of soil

with corrected acidity were incubated for 30
days with different doses of the material. The
experiment was made in a greenhouse, in a
totally randomized design and four replications,
in factorial model 6 x 3, containing six doses
of the material (0, 50, 100, 150, 200 and 300 g
per mass of 1 dm

3
 soil mixture + the material)

and three samples from soils with different
chemical and physical attributes, totalizing 72
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experimental units. The lettuce was cultivated
during 61 days in plastic vases with 1,6 dm

3
 soil

mixture + the material, besides a basic manure
with N, P and K. After the crop the foliar area,
dry mass of the aerial part and the concentration
of micronutrients were evaluated. The material
added to the samples of soil significantly

influenced the concentration of Cu, Zn and Mn,
except for the Fe.The dry material from the aerial
part and the foliar area didn’t defer significantly
by the Tukey test to 5 % of probability.

KEYWORDS: Lactuca sativa L, organic
manure, nutrient absorption.

INTRODUÇÃO

A alface é uma das hortaliças mais apreciadas na culinária, especialmente pela população
de melhor poder aquisitivo e consciente de seu valor nutricional. Entre os agricultores de baixa
renda o cultivo desta hortaliça muitas vezes é feito sem uso ou com doses muito baixas de
adubo orgânico, o que geralmente proporciona baixas produtividades de biomassa,
especialmente em solos ácidos e pobres em nutrientes.

Penteado (2000) relata que, além da adubação mineral com macronutrientes, as plantas
de alface exigem o uso de resíduo orgânico de boa qualidade. O material orgânico também
melhora as condições químicas, físicas, físico-químicas e microbiológicas do solo, além
apresentar um inestimável valor social.

Resende et al. (2005) constataram que a aplicação de 0,35 L ha
-1
, via foliar, de uma

solução contendo 5 % de Cu, promoveu um aumento de 20,5 % no rendimento da alface
americana, enquanto que com a dose de 0,45 L ha

-1
 houve aumento do diâmetro médio da

cabeça comercial, do comprimento do caule e da sanidade das folhas.

A riqueza em micronutrientes no material do cartão de cupinzeiro de montículo foi
constatada por Peres et al. (1990) e Lopes-Assad & Lacerda (1995).

A aplicação de materiais de cupinzeiros como biofertilizante é estudada no trabalho de
Oliveira & Paiva (1985), sobre a produção de alface, com vista ao pequeno produtor agricultor,
em terra não inundada. Estes autores constataram que aplicação de 50g cova

-
¹ de material de

cupinzeiro (montículo inteiro triturado), resultou no aumento de 288 % no peso da parte aérea
da cultura, em relação à testemunha.

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses de material do cartão de
cupinzeiro, aplicado em amostras de três solos representativos de Mato Grosso do Sul, na
produtividade e nos teores de micronutrientes (Cu, Zn, Mn e Fe) na parte aérea da alface.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras de aproximadamente 100 kg de cada uma das três classes mais importantes
de solos de Mato Grosso do Sul, classificadas segundo EMBRAPA (1999) como Neossolo
Quartzarênico Distrófico (NQD), Latossolo Vermelho Distrófico textura média (LVDm) e
Latossolo Vermelho Distroférrico argiloso (LDVf), foram coletadas no horizonte A, secadas ao
ar, destorroadas, homogeneizadas e caracterizadas química e fisicamente.

Em uma área sob pastagem degradada, da região de Dourados-MS, o material escuro
e central (o cartão) de diversos cupinzeiros foi retirado, secado ao ar, triturado, passado através
de peneira com malhas de 2 mm e homogeneizado.
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos,
representados por doses de material do cartão (0; 50; 100; 150; 200 e 300 g dm

-
³) e com

quatro repetições, totalizando 72 unidades amostrais.

Cada dose do material do cartão foi aplicada a amostras de 2 dm
-
³ de cada solo (com

acidez corrigida) de modo a elevar a saturação de bases para 60 %, e incubado em recipiente
de plástico, durante 30 dias, com teor de água suficiente para ocupar 60 % do volume total de
poros de cada solo. Semanalmente a água perdida por evaporação foi reposta cujo controle
de reposição foi realizado por meio de pesagens dos recipientes. Ao final do período de
incubação, amostras de 1,6 dm

-
³ de cada recipiente, após secagem ao ar, destorroadas,

passadas através de peneira com malhas de 2 mm e homogeneizadas foram transferidas
para vasos de plástico e cultivadas com uma planta de alface com semeadura direta.

Após a colheita foi avaliada a matéria seca, área foliar e os teores de Cu, Fe, Mn e Zn
na matéria seca da parte aérea, segundo metodologia descrita em Malavolta et al. (1997).

Os dados obtidos foram submetidos às analises de variância, por classe de solo, para a
determinação de erro experimental, e foram realizados o teste de média para as concentrações
de micronutrientes. Mesmo não havendo significância estatística, as equações de regressão
foram ajustadas para a matéria seca da parte aérea e área foliar em função de doses de material
do cartão, utilizando-se o aplicativo computacional SAEG (Ribeiro Júnior, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do material do cartão de cupinzeiro de montículo a amostras de solos
influenciou significativamente, de modo geral, a concentração dos micronutrientes cobre (Cu),
manganês (Mn) e zinco (Zn), exceto o ferro (Fe), a matéria seca da parte aérea e a área foliar
da alface. (Tabela 1).

Pode-se perceber que a maiores concentrações de Cu e Mn na matéria seca da parte
aérea da alface ocorreram para o cultivo no LVDf, provavelmente pelos maiores teores destes
nutrientes nas frações argila e silte do mesmo. Com relação ao Zn o mesmo solo acima citado
apresenta teores mais baixos que os de Cu, Fe e Mn. É provável que a maior adsorção de Zn
do LVDf seja um dos principais fatores responsáveis pela mais baixa concentração deste
nutriente no tecido vegetal, seguido pelo LVDm e pelo NQD, o menos tamponado, uma vez
que as doses do material do cartão foi a mesma para todos os solos estudados.

Equações de regressão para diferentes atributos, no conjunto da doses de material do
cartão de cupinzeiro aplicado a amostras de três solos, estão na Tabela 2. A produção máxima
de MSPA (6,06 g vaso

-1
) e o máximo valor de AFOL (2645 cm

2
), estimados pelos modelos

matemáticos ajustados, podem ser alcançados, respectivamente, com as doses de 190,6 g e
de 210,9 g de material do cartão incorporado em 1 dm

3
 da mistura com o solo. A dose de

material de cartão promoveu um incremento na produção de MSPA da ordem de 31,7 % em
relação à testemunha (sem a adição de material do cartão). Em termos práticos esta dose de
material do cartão corresponde a uma aplicação, no campo, de aproximadamente 3,0 kg desta
fonte por cova em torno de 15,6 dm

3
 (2,5 x 2,5 x 2,5 dm). Para esta mesma dose de material do

cartão (190,6 g dm
-3
) o valor do acréscimo na AFOL em relação a aquele da testemunha é 37,7

%. Nota-se que a magnitude de incremento da AFOL, como um atributo fitotécnico/fisiológico
foi muito semelhante a aquele observado para a MSPA, sugerindo uma boa relação.
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Conclui-se que a aplicação do material do cartão de cupinzeiro a amostras de três
classes de solos, promoveu alterações significativas nas concentrações dos micronutrientes
Cu, Mn e Zn na matéria seca da parte aérea da alface, exceto para o Fe e não alterou
significativamente a produção MSPA e nem a AFOL das plantas de alface.
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Tabela 1. Massa seca da parte aérea (MSPA), área foliar (AFOL) e concentração de micronutrientes na
massa seca da parte aérea da alface, no conjunto das doses de material do cartão de cupinzeiro aplicado a
amostras de três solos. (Shoot dry mass, leaf area and micronutrients concentration in lettuce shoot dry mass,
with termites mounds nests material doses applied to three samples of soil. )

Solos
MSPA AFOL Acúmulos de micronutrientes  (mg kg

-1
)

(g vaso
-1
) (cm

2
) Cobre Ferro Manganês Zinco

NQD 5,48 a 2.386
 
a 5,63 b 175,63 a 57,25 b 36,83 a

LVDm 5,74 a 2.316 a 5,00 b 153,42 a 54,46 b 31,75 b

LVDf 5,46 a 2.459
 
a 7,08 a 138,42 a 75,92 a 21,96 c

Média seguidas de uma mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de
Tukey a 5 % de probabilidade. ( Average followed by a same letter in column, do not differ statistically by Tukey
test p< 0,05).

Tabela 2. Equações de regressão para massa seca da parte aérea - MSPA (g vaso
-1

); área foliar - AFOL (cm
2
);

no conjunto da doses de material do cartão de cupinzeiro aplicado a amostras de três solos.(The regression
equations for shoot dry mass, leaf area, termites mounds nests material doses applied to three samples of
soil.)

Atributo Equação de regressão R
2

MSPA y = 4,60288 + 0,01525*X – 0,00004*X
2

0,740*

AFOL y = 1915,59 + 6,91685**X – 0,01640**X
2

0,923**

 * e ** = Significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de t para os coeficientes dos
modelos e pelo teste de F para o coeficiente de determinação (R

2
).( * and ** = Significant and the 5 and 1%

probability, respectively, by t test for the coefficients of the models and the test of F for the determination
coefficient (R2). )


