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RESUMO 

Apesar de bem difundida entre os horticultores, a aplicação foliar de nutrientes, 

especialmente de cálcio, ainda é controversa e pouco discutida na literatura. A alface 

(Lactuca sativa L.) é uma espécie sensível à deficiência de cálcio, relacionado ao 

distúrbio fisiológico da queima dos bordos. Nessa pesquisa, buscou-se identificar o 

efeito de aplicações foliares de uma suspensão concentrada (flowable) contendo 400 

g.L
-1

 de Ca na forma de CaO, no acúmulo de biomassa de alface crespa. Os tratamentos 

foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado com três repetições, 

compostos de aplicações foliares com doses crescentes da suspensão concentrada de 

cálcio, equivalentes a 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 L.ha
-1

, além da testemunha. O experimento foi 

conduzido em vasos, em casa de vegetação, com a coleta das plantas realizada 62 dias 

após o transplantio, sendo determinada a massa seca da parte aérea. Os dados foram 

submetidos a análise de variância e análise de regressão. Verificou-se que a dose de 0,5 

L.ha
-1

 promoveu maior acúmulo de massa seca em relação a testemunha, e que o 

aumento das doses não refletiu em aumento da biomassa de alface crespa. 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L., adubação foliar, nutrição 

ABSTRACT 

Biomass accumulation of crisp lettuce as a function of foliar application of calcium 

in concentrated suspension 

Despite widespread among gardeners, foliar application of nutrients, especially calcium, 

is still controversial and widely discussed in the literature . Lettuce (Lactuca sativa L.) 

is a species susceptible to calcium deficiency related to the physiological disorder 

tipburn. In this research, we sought to identify the effect of foliar applications of a 

suspension concentrate (flowable) containing 400 g.L
-1

 of Ca as CaO by biomass 
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accumulation crisp lettuce. Treatments were arranged in a completely randomized 

design with three replications, foliar applications of compounds with increasing doses of 

the concentrated suspension of calcium, equivalent to 0.5; 1.0; 2.0 and 4.0 L.ha
-1

, and 

the control. The experiment was conducted in pots in a greenhouse, where the plants 

were removed at 62 days after transplanting and the dry weight of shoots was 

determined. Data were subjected to analysis of variance and regression analysis. It was 

found that the dose of 0.5 L.ha
-1

 showed the highest accumulation of dry matter 

compared to control, and that the increase in doses did not increase in biomass crisp 

lettuce. 

Keywords: Lactuca sativa L., foliar fertilization, nutrition 

 

O cálcio é um macronutriente secundário indispensável para o crescimento das plantas, 

sendo absorvido pelas raízes na forma de cátion divalente (Ca
++

) e distribuído via 

xilema para outras partes da planta. O cálcio (Ca) tem funções variadas na planta que 

são definidas pela concentração do elemento ou pela sua localização na célula 

(HEPLER, 2005). A imobilização do Ca pelo grupamento carboxílico do ácido 

poligalacturônico, originando o pectato de cálcio da lamela média, estabelece a função 

estrutural desse nutriente (TAIZ & ZEIGER, 2009). 

Apesar de controversa, a aplicação foliar de Ca é difundida entre os horticultores, 

considerando que espécies de ciclo curto, em período de maior demanda ou limitação da 

absorção de Ca, , como sugerido por FERNÁNDEZ et al. (2013) relatam que a 

aplicação foliar permite que o nutriente esteja disponível diretamente para os tecidos da 

planta durante os estágios críticos de crescimento.  

Dentre as hortaliças, a alface (Lactuca sativa L.) é exigente em Ca, e apresenta um 

distúrbio fisiológico ocasionado pela deficiência do nutriente na planta, chamado de 

queima dos bordos, também conhecido como “tipburn”. Além disso, a deficiência de Ca 

afeta a estrutura da planta, resultando na alteração dos processos metabólicos como a 

perda da rigidez da parede celular, alteração na permeabilidade da membrana, não 

ativação do sistema de defesa, assim como diminuição na estrutura foliar reduzindo sua 

produção (FILGUEIRA, 2003). 
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Assim, nesse trabalho buscou-se identificar o efeito de aplicações foliares em diferentes 

doses de uma suspensão concentrada (flowable) contendo 400 g.L de Ca na forma de 

CaO, no acúmulo de biomassa da alface crespa „Verônica‟. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Setor de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Departamento de Fitotecnia e 

Fitossanitarismo, Curitiba, PR, durante o junho e junho de 2013.  

Utilizou-se a cultivar de alface „Verônica‟, do grupo das alfaces crespas.  Os 

tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, compostos por 

uma testemunha com aplicação foliar de água, e aplicações foliares de uma suspensão 

concentrada (flowable) contendo 400 g.L
-1

 de cálcio na forma de CaO (YaraVita 

Caltrac®), nas doses equivalentes 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 L.ha
-1

, ou seja, na concentração de 

0,125, 0,250, 0,500 e 1,0 mL do produto para calda de 400 L.ha
-1

 respectivamente, com 

três repetições, compostas de três vasos cada, nos quais, quatro mudas com quatro 

folhas definitivas foram transplantadas. Os vasos possuíam dois litros de capacidade, 

preenchidos com substrato Plantmax®. 

Os vasos foram irrigados de modo que a capacidade de campo permanecesse em 80%. 

As aplicações foliares da suspensão concentrada de Ca foram realizadas semanalmente, 

com início 15 dias após o transplantio (DAP), até uma semana antes do final do ciclo, 

62 DAP, perfazendo sete aplicações. Para tanto, utilizou-se um equipamento 

pressurizado com pressão e vazão constantes. 

 Ao final, determinou-se a massa seca da parte aérea das plantas, colocadas em estufa 

com circulação de ar a 60°C até atingirem peso constante.  

As variâncias foram testadas quanto sua homogeneidade pelo teste F, submetidas a 

análise de variância e analise de regressão. Os dados foram processados pelo programa 

ASSISTAT, versão 7.6 BETA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de regressão identificou o efeito significativo dos tratamentos (Tabela 1), 

indicando que as regressões linear, quadrática e cúbica foram significantes a 1% de 

probabilidade. Entre estas, a regressão cúbica apresentou maior coeficiente de 

determinação (r²= 0,96), com 96% da relação entre as doses e a massa seca da parte 
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aérea explicada por equação de terceiro grau (Figura 1), em função do efeito das 

aplicações foliares de Ca. 

Efeitos de aplicações foliares de Ca em alface são relatados por outros autores. Kano et 

al. (2012), trabalhando com uma suspensão concentra de Ca (Cal Super®), similar a 

utilizada no presente trabalho, obteve incremento na massa fresca da parte aérea de 

alface quando comparada a testemunha, enquanto Beninni et al. (2003), em cultivo 

hidropônico, verificou o efeito da aplicação foliar de cloreto de cálcio no aumento da 

biomassa de alface. Já Siqueira (2006), não obteve aumento de biomassa com a 

aplicação foliar de nitrato de cálcio.  

Os relatos na literatura dos efeitos de aplicações foliares de Ca são variáveis em função 

das fontes e formulações utilizadas. No presente trabalho, a aplicação foliar de Ca na 

forma de suspensão concentrada contendo 400 g.L
-1

 de cálcio na forma de CaO, 

proporcionou incremento da massa seca da parte aérea de alface „Verônica‟, variando de 

0,88g na testemunha, a 5,26g da dose de 4,0 L.ha
-1

, maior valor numérico de massa seca 

obtido. Entretanto, o aumento da dose à partir de 0,5 L ha
-1

, não refletiu em aumento 

significativo da massa seca das plantas de alface, e tão pouco na redução (Figura 1). Nas 

condições do experimento, a dose de 0,5 L ha
-1

 foi eficiente em promover o aumento da 

massa seca da parte aérea de alface „Verônica‟. 
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Tabela 01. Resumo da análise de variância para a produção de massa de seca da parte 

aérea de alface (Lactuca sativa L.) obtida pela aplicação óxido de cálcio, variado em 

quatro doses e testemunha coletadas aos 62 dias após o transplante das mudas em vasos 

[Summary analysis of variance for the production of dry matter shoots of lettuce 

(Lactuca sativa L.), obtained by applying calcium oxide, miscellaneous  in four doses 

and control collected at 62 days after transplanting seedlings in pots]. UFPR, Curitiba, 

PR, 2013. 

 

Fator de variação GL SQ QM F 

Regressão linear 1 22,55 22,55 162,87 ** 

Regressão quadrática 1 8,86 8,86 63,99 ** 

Regressão cúbica 1 6,37 6,37 46,05** 

Regressão 4° grau 1 0,06 0,06 0,44 
NS

 

Tratamentos 4 37,85 9,46 68,34 ** 

Resíduo 10 1,38 0,14  

Total 14 39,23   
GL: grau de liberdade; SQ: soma de quadrados; QM: quadrado médio; F: estatística do teste F. 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0,01)         
NS

 não significativo (p > 0,05) 

[GL: degree of freedom; SQ: sum of squares; QM: mean square, F: F test statistic 

** Significant at 1% probability level (p <0.01)  
NS

 not significant (p> 0.05)] 
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Figura 01. Gráfico das médias de massa seca da parte aérea de alface (Lactuca sativa 

L.) da testemunha e dos tratamentos com óxido de cálcio aos 62 dias após o transplante, 

aplicado na dose de 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0L.ha
-1

. [Grafical of dry matter of shoots of lettuce 

(Lactuca sativa L.) from the control and treatment with calcium oxide at 62 days after 

transplantation, applied at 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 L.ha
-1

]. Curitiba, UFPR, 2013.  


