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Resumo 
A adubação é fundamental para as plantas, pois o         
nitrogênio é constituinte de diferentes biomoléculas.      
Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o        
parcelamento da adubação nitrogenada na alface.      
Avaliou-se cinco tratamentos: 1- sem adubação, 2-       
parcelamento aos 20 e 30 dias após o transplante (DAT),          
3- parcelamento aos 10 e 30 DAT, 4- parcelamento aos          
10 e 20 DAT, e 5- adubação em todos os intervalos. O            
delineamento experimental foi de blocos ao acaso com        
quatro repetições. Foram avaliados massa fresca da       
planta, altura de planta, número de folhas por planta,         
massa fresca e seca da parte aérea e índice de área           
foliar (IAF). Os dados foram submetidos à análise de         
variância pelo teste de F, e não apresentaram diferença         
estatística significativa. 

Introdução  
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais          
importante na alimentação dos brasileiros (LOPES et al.,        
2007). Porém, essas plantas estão mais sujeitas a        
ocorrência de desordens nutricionais, por possuir      
crescimento acelerado e demanda de grandes      
quantidades de nutrientes por área. Sendo assim, a        
nutrição é um fator determinante para qualidade final do         
produto (FILGUEIRA, 2008). Dentre os nutrientes      
fundamentais encontra-se o nitrogênio, sendo o mais       
exigido pelas culturas, pois está presente na composição        
de importantes biomoléculas, tais como ATP, NADH,       
NADPH, clorofila, proteínas e inúmeras enzimas (MIFLIN       
& LEA, 1976; HARPER, 1994). 
Posto isto, o objetivo do trabalho foi avaliar a produção          
de alface em função do parcelamento da adubação        
nitrogenada.  

Material e Métodos 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na         
cidade de Ponta Grossa, Paraná. As mudas de alface         
foram transplantadas no dia 22 de novembro de 2019. A          
fonte de nitrogênio utilizada foi a ureia. O delineamento         
experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com         
cinco tratamentos e quatro repetições. As adubações       
foram realizadas a cada 10 dias, após o transplante da          
muda para o vaso. Os tratamentos foram: 1- sem         
adubação, 2- parcelamento aos 20 e 30 DAT, 3-         
parcelamento aos 10 e 30 DAT, 4- parcelamento aos 10          
e 20 DAT e, 5- adubação em todos os intervalos. A dose            
de nitrogênio utilizada foi de 100 kg de N/ha . As plantas            
foram colhidas no dia 2 de janeiro de 2020 (após 41 dias            
de ciclo da cultura), e submetidas à avaliações de:         
massa fresca de planta, altura de planta, número de         
folhas por planta, massa fresca e seca da parte aérea e           

IAF. Os dados foram submetidos à análise de variância         
pelo teste de F, utilizando o programa de análise         
estatística SISVAR.  

Resultados e Discussão 
Não houve diferença estatística significativa entre os       
tratamentos.  
A produtividade da cultura está diretamente ligada ao        
acúmulo de fotoassimilados durante o ciclo da planta,        
que depende das condições climáticas favoráveis ao seu        
desenvolvimento. O estresse ambiental no qual as       
plantas foram submetidas durante o experimento explica       
os valores, abaixo da média comercial, para as variáveis         
analisadas. Sob estresse térmico, as plantas diminuem       
sua taxa de crescimento e recorrem às suas reservas         
alimentares armazenadas na forma de amido (TAIZ et        
al., 2017). A disponibilidade de água também é um fator          
limitante. Como maneira de compensar a sua falta,        
ocorre o fechamento estomático, evitando a perda de        
água pela transpiração. No entanto, diminui-se a       
absorção de CO₂ pela folha, reduzindo a fotossíntese e         
respiração e consequentemente o seu crescimento      
(KERBAUY, 2004). Além disso, a adubação nitrogenada       
sob essas condições pode ter causado o estresse salino,         
o que explicaria e testemunha ter apresentado médias        
maiores em relação aos demais tratamentos, pois a        
presença do adubo limitaria a disponibilidade de água        
para as plantas. A salinidade possui os mesmos efeitos         
secundários de déficit hídrico (TAIZ et al., 2017).  

Conclusões 
Pode-se concluir que não houve diferenças no       
desempenho da cultura em relação ao parcelamento da        
adubação nitrogenada, dado o estresse no qual as        
plantas foram submetidas.  
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