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Efeito do adubo verde (Tithonia diversifolia) e orgânico na produção de alface 

crespa 

 

1. Resumo 

 

O aumento do custo dos fertilizantes minerais e a crescente poluição 

ambiental fazem do uso de resíduos orgânicos na agricultura uma opção atrativa do 

ponto de vista econômico, em razão da ciclagem de C e nutrientes. O experimento 

foi conduzido em condições de ambiente protegido em vasos com capacidade de 5,0 

dm3, na Fazenda Experimental da Universidade de Marília, no período de fevereiro a 

abril de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

em esquema fatorial 3 x 3, três dosagens de esterco (0, 100 e 200g vaso-1) e três 

dosagens de Tithonia (0, 100 e 200g vaso-1), com quatro repetições. Foram 

avaliadas as características: número de folhas por planta (NF), massa fresca da 

parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA). Foi utilizada a cultivar 

Vanda. Ocorreram diferenças significativas paras as três características avaliadas 

em relação as doses de tithonia e da interação tithonia x esterco. Os valores de 100 

e 200 g vaso-1 de tithonia proporcionaram maiores valores do NF, MFPA e MSPA 

nas dosagens de 0 e 100 g vaso-1 de esterco, porém na dose de 200 g vaso-1 os 

valores não diferiram estatisticamente. O uso da tithonia como adubo verde e o 

esterco como adubo orgânico demonstraram serem excelentes alternativas no 

cultivo da alface crespa, sendo que a tithonia proporcionou melhores resultados que 

o esterco. 

 

2. Introdução 

 

A alface é cultivada em todas as regiões brasileiras e é a principal salada  

consumida pela população, tanto pelo sabor e qualidade nutricional quanto pelo 

reduzido preço para o consumidor. A evolução de cultivares e sistemas de manejo, 

tratos culturais, irrigação, espaçamentos, técnicas de colheita e de conservação pós-

colheita e mudanças nos hábitos de alimentação impulsionaram o cultivo e tornaram 

a alface a hortaliça folhosa mais consumida no país (RESENDE ET AL. 2007). 

Porém, a qualidade final de um produto agrícola é resultado de diversos fatores, 

entre estes os níveis de fornecimento de nutrientes (BERNARDI et al., 2005).  



Segundo Silva et al. (2011), a adubação orgânica não só incrementa a 

produtividade mas também produz plantas com características qualitativas melhores 

que as cultivadas exclusivamente com adubos minerais podendo, portanto, exercer 

influência sobre a qualidade nutricional da alface.  

Em trabalhos realizados com essa hortaliça foram observados aumentos na 

produção e nos teores de nutrientes nas plantas, após a aplicação de adubos 

orgânicos (FONTANÉTTI et al., 2006). Segundo Porto et al. (1999) a produtividade 

de plantas de alface nas doses crescentes de adubo apresentou comportamento 

diferente em cada fonte de matéria orgânica, sendo o máximo de rendimento de 

alface obtido com o esterco bovino na dose 63,4 t ha-1enquanto com cama de frango 

a produtividade foi sempre crescente atingindo o máximo com 80 t ha-1
.  

Outra prática sustentável, que também visa atender as exigências nutricionais 

das plantas, é a adubação verde com espécies espontânea. Segundo Sonke (2007), 

ao buscar um cultivo de adubo verde, as melhores plantas a se utilizarem são 

aquelas especialmente bem adaptadas ao clima local e nas condições do solo. Na 

busca de um cultivo ideal, é fácil ignorar uma classe potencialmente útil de plantas, 

que são as invasoras locais. 

Entre os efeitos da adubação verde na fertilidade do solo estão o aumento do 

teor de matéria orgânica, a maior disponibilidade de nutrientes, a maior capacidade 

de troca de cátions efetiva, adiminuição dos teores de alumínio e a capacidade de 

reciclagem e mobilizaçãode nutrientes (CALEGARI et al.,1993). Esses efeitos são 

bastante variáveis, dependendo da espécie utilizada, do manejo dado à biomassa, 

da época de plantio e de corte do adubo verde, do tempo de permanência dos 

resíduos no solo, das condições locais e da interação entre esse fatores 

(ALCÂNTARA et al., 2000). 

 Os pesquisadores do "Centro Internacional de Investigação Agroflorestal" 

(ICRAF) de Quênia, recentemente têm determinado que o arbusto invasor Tithonia 

diversifolia tem um grande potencial para ser utilizado como adubo verde. 

Conhecida como girassol mexicano, Tithonia diversifolia é um arbusto da 

família Asteraceae e que tem sido indicada em países africanos e em alguns da 

América do sul como opção de adubo verde, em função do alto teor de nutrientes 

encontrados em suas folhas e talos (JAMA et al. 2000) 

 

3. Objetivo 



 

Considerando que a alface é adubada com quantidades elevadas de 

fertilizantes, principalmente nitrogenados desenvolveu-se este trabalho visando 

avaliar o efeito de doses de esterco e tithonia na produção de alface crespa. 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

 

O experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido, na 

Fazenda Experimental Marcelo Mesquita Serva, da Universidade de Marília, situada 

no município de Marília - SP, geograficamente localizado em latitude 22º 12' 50'' S e 

longitude 49º 56' 45'' W, a uma altitude de, aproximadamente, 610 m, em relação ao 

nível do mar, no período de fevereiro a abril de 2014. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3 x 3, três dosagens de esterco (0, 100 e 200g vaso-1) e três 

dosagens de Tithonia (0, 100 e 200g vaso-1), com quatro repetições. Foram 

utilizados folhas e talos de Tithonia picados, incorporados ao solo uma semana 

antes do transplantio.  

O solo utilizado foi caracterizado morfologicamente como Argissolo Vermelho 

Amarelo e a análise foi realizada pelo Laboratório de Análises Agronômicas da 

Fundação Shunji Nishimura, localizado no município de Pompéia – SP, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultado da análise química de solo utilizado nos vasos 

pH MO   P  K Ca Mg H+Al SB T V Ca/Mg Ca/K Mg/K 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc. dm-3 % 

5,5 11   56  0,9 19 7 14 27 41 66 2,7 21,1 7,8 

 

A cultivar de alface crespa utilizada foi a “Vanda”, sendo que foram semeadas 

em bandejas de poliestireno expandido com 128 células e trinta dias após a 

semeadura forma transplantadas para vasos com capacidade de 5,0 dm3. Por 

ocasião da colheita (60 dias após a semeadura) foram avaliadas as características: 

número de folhas por planta (NFP), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa 

seca da parte aérea (MSPA). 



Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, através do 

programa computacional SISVAR, utilizando-se o teste de Scott-Knott (1974) a 5% 

de probabilidade para comparação das médias. 

 

5. Resultados  

 Observou-se pelo resumo da análise de variância que ocorreram diferenças 

significativas entre doses de tithonia para todos os caracteres avaliados. Já para 

doses de esterco não ocorreram diferenças significativas para as características 

avaliadas. A interação tithonia x esterco foi significativa para todos caracteres 

avaliados (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Número de folhas por planta (NF), massa fresca da parte aérea (MFPA) e 

massa seca da parte aérea (MSPA) de plantas de alface cultivadas com diferentes 

doses de adubo verde (Tithonia diversifolia) e adubo orgânico (esterco). Marília, 

UNIMAR, 2015. 

 
         NF              MFPA(g)                          MSPA (g) 

 

Tithonia 

     Esterco                 Esterco                     Esterco                

     0 100 200 0 100 200 0 100 200 

0 

100 

200 

12,5bB 

17,7aA 

19,5aA 

11,5bB 

20,8aA 

19,5aA 

19,2aA 

16,5aA 

17,7aA 

23,7bB 

188,7aA 

187,5aA 

68,7bB 

167,5aA 

137,5aA 

148,7aA 

142,5aA 

167,5aA 

1,16bB 

7,26aA 

9,82aA 

3,48bA 

8,86aA 

6,64aA 

6,37aA 

6,45aA 

6,80aA 

CV (%) 12,00 18,29 11,04 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e médias seguidas pela mesma letra 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 Os valores de 100 e 200 g vaso-1 de tithonia proporcionaram maiores valores 

do NF, MFPA e MSPA nas dosagens de 0 e 100 g vaso-1 de esterco, porém na dose 

de 200 g vaso-1 os valores não diferiram estatisticamente. Os valores encontrados 

neste experimento que demonstram que doses mais elevadas de esterco aumentam 

o peso da alface estão de acordo com os encontrados por Porto et al. (1999) e 

Peixoto Filho et al. (2013). Fonseca et al. (2007) em trabalho avaliando a produção 

de alface sob manejo da adubação orgânica e mineral na região Campo das 



Vertentes de Minas Gerais também chegaram a conclusão de que quanto maior a 

dose de esterco maior a produção de massa fresca por planta e maior a 

produtividade da cultivar Vera. 

 Observando a tabela 2, verifica-se que a tithonia nas doses de 100 e 200 g 

vaso na ausência de esterco, proporcionou maiores valores do que as mesmas 

dosagens de esterco na ausência de tithonia. 

 

6. Considerações Finais 

 

O uso da tithonia como adubo verde e o esterco como adubo orgânico 

demonstraram serem excelentes alternativas no cultivo da alface crespa. 

A tithonia proporcionou melhores resultados que o esterco, indicando ser uma 

excelente opção como fertilizante, principalmente na produção orgânica. 
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