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RESUMO
A aplicação de ácidos húmicos em plantas pode influenciar o metabolismo vegetal, modificando o padrão de crescimento
e desenvolvimento das plantas, sendo os efeitos difíceis de serem explicados devido à intervenção de vários fatores. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de frações de ácidos húmicos na produção de mudas de alface. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com três repetições. Os tratamentos foram obtidos no
esquema fatorial 2x3+1, compreendendo duas fontes de ácidos húmicos (AH-Alternativo e comercial Fertiactyl GZ®),
três doses (1; 3 e 5 mg L-1 de C de AH) mais a testemunha. Foram realizadas duas aplicações via foliar, aos 7 e 14 dias
após a semeadura. Não houve efeito significativo entre as fontes de ácidos húmicos e a testemunha no desenvolvimento
de mudas de alface para as características comprimento de raiz e diâmetro do colo. Entre as fontes de AH, a comercial
Fertiactyl GZ® proporcionou o maior desenvolvimento da parte aérea, com incrementos de 28,26 e 25,73% para altura de
plantas e massa seca da parte aérea, respectivamente. A massa seca da raiz foi incrementada em 15,89% pela aplicação
do AH-Alternativo com relação à fonte comercial. A fonte comercial Fertiactyl GZ® na dose 3 mg L-1 de C promoveu
maior produção de massa seca de mudas, respectivamente para parte aérea, raiz e total, com incrementos de 8,15, 43,29
e 22,86% com relação à fonte AH-Alternativo e 14,08, 36,41 e 23,75% com relação à testemunha. A aplicação de ácidos
húmicos tem efeito benéfico no desenvolvimento de mudas de alface, visto que a fonte de AH comercial Fertiactyl GZ ®
promove de maneira geral o maior desenvolvimento de mudas e a fonte AH-Alternativo o maior acúmulo de massa seca
da raiz, sendo a dose 3 mg L-1 de C de AH associada à fonte de AH comercial Fertiactyl GZ® promotora do maior acúmulo
de massa seca de mudas de alface.
Termos de indexação: substâncias húmicas, crescimento vegetal, efeito da concentração
INFLUENCE OF FRACTIONS OF HUMIC ACIDS IN THE PRODUCTION OF LETTUCE SEEDLINGS
SUMMARY
The use of humic acids in plants can influence plant metabolism by modifying the pattern of growth and development of
plants, these being difficult to explain because of the intervention of several factors. This study aimed to evaluate the
effect of fractions of humic acids in the production of lettuce seedlings. The treatments were in a factorial 2x3+1,
comprising two sources of humic acids (HA-Alternative and commercial Fertiactyl GZ®), three doses (1, 3 and 5 mg L-1
to C AH) plus the control. There were two foliar applications at 7 and 14 days after sowing. There was no significant
effect among sources of humic acids and witness the development of lettuce seedlings to the characteristics of root length
and diameter. Among the sources of HA, the commercial Fertiactyl GZ® provided the greatest growth shoots, with
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increments of 28.26 and 25.73% for plant height and shoot dry weight, respectively. The root dry mass was increased by
15.89% by the application of AH-Alternative regarding commercial source. The commercial source Fertiactyl GZ® at a
dose 3 mg L-1 to C promoted higher dry matter production of seedlings, respectively for the shoot, root and all, with
increments of 8.15, 43.29 and 22.86% with respect the AH-source Alternative and 14.08, 36.41 and 23.75% compared to
the control. Application of humic acids has a beneficial effect on the development of lettuce seedlings, since the source
of AH commercial Fertiactyl GZ® generally promotes the further development of seedlings and source AH- Alternative
largest accumulation of root dry mass, and the dose 3 mg L-1 to C AH associated with commercial source Fertiactyl GZ®
promoter of greater dry mass of lettuce seedlings.
Index terms: humic substances, plant growth, concentration effect
INTRODUÇÃO
A aplicação de fertilizantes à base de substâncias húmicas (SH) em lavouras comerciais vem crescendo em
função das respostas obtidas especialmente em cultivos com alto nível tecnológico (Cunha et al., 2009; Baldotto et al.,
2009, Pinheiro et al., 2010; Rima et al., 2011; Nomura et al., 2012).
As SH podem alterar diretamente o metabolismo bioquímico das plantas e, por consequência, influenciar no
crescimento e desenvolvimento (Rosa et al., 2009). Nas SH a fração mais bioativa, os ácidos húmicos (AH), são ácidos
orgânicos, solúveis em água, presentes em diferentes fontes orgânicas, tais como lodo de esgoto, composto orgânico,
leonardita, turfa e produtos comerciais (Lima et al., 2011).
Os ácidos húmicos se constituem na fração reativa mais estável das SH, têm coloração escura, alto teor de anéis
aromáticos, grupos funcionais hidrofílicos contendo oxigênio, além de possuírem as mais diversas estruturas e
composições elementares, as quais se mostram dependentes de suas fontes de origem e método de extração (Guerra et al.,
2008). Apesar de apresentarem massa molecular aparente de até milhões de Daltons, os AH são tão ou mais eficientes
que os fúlvicos na indução do crescimento radicular (Rima et al., 2011).
Até determinadas concentrações, os AH podem favorecer o desenvolvimento de plantas, alterando tanto a parte
aérea quanto as raízes (Rodda et al., 2006; Rosa et al., 2009). Os efeitos são difíceis de serem explicados, devido à natureza
complexa e ainda desconhecida dessa fração húmica. Esses efeitos também podem diferir entre espécies vegetais, que
poderão responder de forma diferente em cada estádio de desenvolvimento (Santos & Camargo, 1999).
Canellas et al. (2008) trabalhando com milho, verificaram que as plantas tratadas com 50 mg C L-1 de AH
exibiram um maior número de raízes laterais, que cresceram mais próximas do vértice da raiz quando comparado com as
plantas controle. Já Baldotto et al. (2009) notaram que a aplicação de AH proporcionou incrementos em todas as
características morfológicas da parte aérea do abacaxizeiro ‘Vitória’, com aumento de 10,12 % no número de folhas e de
59, 13 % de matéria seca foliar.
Muscolo et al. (2007) afirmam que isso pode ser explicado em função de uma possível interação entre a matéria
húmica e o sistema radicular na rizosfera. Isso pode acontecer quando moléculas húmicas em solução tiverem tamanho
suficiente para permitir seu fluxo no apoplasto e atingir as membranas celulares. Já Nikbakht et al. (2008) relatam uma
possível explicação para o maior crescimento de raiz em função de uma maior alocação de nutrientes e fotoassimilados
para as raízes do que para as folhas.
Ayuso et al. (1996) explicam que a resposta para o crescimento da parte aérea depende de mais variáveis, tais
como a espécie vegetal, a variedade da planta, a matéria-prima utilizada para extrair as substâncias húmicas e a sua origem
e aos grupos funcionais presentes nas substâncias húmicas e sua reatividade.
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Assim, informações à respeito dos efeitos provocados pela aplicação de ácidos húmicos em plantas, devem
considerar, além da espécie vegetal, o estádio de desenvolvimento das plantas, a variabilidade ambiental, a matéria-prima
utilizada na extração dos AH e as doses utilizadas. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
de frações de ácidos húmicos na produção de mudas de alface.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na estação experimental da Universidade Federal do Tocantins (UFT) - Campus
Universitário de Gurupi, localizada na região sul do Tocantins (11°43’45” S, 49°04’07”W, 278 m de altitude).
Para avaliar o potencial de uso de fração de ácidos húmicos como promotor do crescimento vegetal foi conduzido
experimento com alface, principal hortaliça folhosa consumida na alimentação brasileira. A cultivar foi a Elba®, que
possui características de folhas tipo crespa e solta.
As mudas foram produzidas em casa de vegetação com cobertura plástica, laterais de tela de sombra 50%, usando
bandejas de poliestireno expandido (Isopor®) de 128 células cada, preenchidas com substrato comercial Germinar® em
mistura com casca de arroz carbonizada na proporção 1:1. Colocou-se três sementes no centro da célula, a profundidade
de 5 mm. O desbaste foi realizado aos sete dias após a semeadura (DAS), mantendo-se uma planta por célula. O sistema
de produção das mudas contou com a aplicação de fontes e doses de ácidos húmicos, com suplementação nitrogenada à
base de uréia como fonte de N (2 g L-1). Até a fase final de formação das mudas, as bandejas foram mantidas sob irrigação
diária por microaspersão.
As fontes de ácidos húmicos (AH) utilizadas para a realização do trabalho foram: Ácidos húmicos de composto
orgânico alternativo (AH-Alternativo) e produto comercial (Fertiactyl GZ®).
A extração da fração de ácidos húmicos (FAH) de composto orgânico alternativo (AH-Alternativo) foi realizada
seguindo a metodologia proposta por Mendonça & Matos (2005) adaptada de Swift (1996), usando KOH como reagente
extrator.
Os teores de carbono orgânico (C orgânico) e nitrogênio total (N) dos ácidos húmicos de composto orgânico
alternativo foram determinados segundo Mendonça (2005), sendo quantificados com: 1% N, 2,5% C orgânico.
Qualitativamente foi caracterizado por espectroscopia no UV visível (Figura 1) e Infravermelho (Figura 2), sendo
verificada a presença dos seguintes grupos funcionais: O–H de grupos hidroxilados (ácidos carboxílicos, alcoóis e fenóis),
ligações C–H (principalmente de grupos metil (–CH3), grupos –CH2, C=O de grupos COO-, amidas secundárias e
quinonas, C–C de anéis aromáticos (indicativo da presença de ligninas e sistemas N=C conjugados), C–H de grupos metil
e metilenos, O–H em grupos carboxílicos e ligações éster (C–O), polissacarídeos.
A segunda fonte de ácidos húmicos foi o produto comercial Fertiactyl GZ®, da empresa TIMAC Agro,
recomendado para aplicação foliar, em hortaliças com recomendações de 1 a 5 aplicações, em doses que podem varia de
2 a 3 L ha-1. Segundo a empresa a composição do produto foi elaborada a partir das matérias-primas: Uréia, KOH e turfa
como fonte de AH, AF e aminoácidos, contendo 13% de N, 5% de K 2O e 5% C orgânico.
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Figura 1: Espectro de UV-VIS dos AH purificados de composto orgânico alternativo. Gurupi – TO.

Figura 2: Espectros de Infravermelho com Transformada de Fourier dos AH purificados de composto orgânico alternativo. Gurupi – TO.

As fontes de AH foram fornecidas em duas aplicações via foliar, aos 7 e 14 dias após a semeadura (DAS). A
parcela experimental útil foi composta por três linhas de oito plantas, totalizando 24 plantas.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com três repetições. Os tratamentos
foram obtidos no esquema fatorial 2x3+1, compreendendo duas fontes de ácidos húmicos (AH-Alternativo e comercial
Fertiactyl GZ®) e três doses (1; 3 e 5 mg L-1 de C de AH) mais uma testemunha. Os sete tratamentos foram denominados:
1- AH-Alternativo; 2- Fertiactyl GZ®; 3- AH-Alternativo; 4- Fertiactyl GZ®; 5- AH-Alternativo; 6- Fertiactyl GZ® e 7testemunha.
Os indicadores morfológicos para o desenvolvimento das mudas avaliadas aos 21 DAS, foram:
Altura de Plantas (AP - mm): Obtida a partir do colo das mudas até a extremidade mais alta das folhas,
utilizando-se uma régua graduada em mm;
Comprimento de Raiz (CR - mm): Obtido a partir do colo da muda até a ponta da raiz mais longa, utilizandose uma régua graduada em mm;
Diâmetro do Colo (DC - mm): Obtido com a medição da parte mediana do colo, utilizando-se um paquímetro
digital com leitura em mm;
Massa Seca da Parte Aérea (MSPA - mg planta-1): O material passou por processo de secagem em estufa com
circulação forçada de ar, a 60 ºC durante 72 horas, após a secagem procedeu-se à pesagem da MSPA em balança analítica
eletrônica (0,001 mg);
Massa Seca da Raiz (MSR - mg planta-1): O material passou por processo de secagem em estufa com circulação
forçada de ar, a 60 ºC durante 72 horas, após a secagem procedeu-se à pesagem da MSR em balança analítica eletrônica
(0,001 mg).
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Massa Seca Total (MST - mg planta-1): Obtida pela somatória das determinações de massa seca da parte aérea
e massa seca da raiz.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo
teste Tukey a nível de 5% de probabilidade, utilizando-se software estatístico SISVAR (Ferreira, 2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As fontes de ácidos húmicos (AH) AH-Alternativo e Fertiactyl GZ® promoveram alterações no desenvolvimento
das mudas de alface. Houve efeito significativo (p<0,01) entre as fontes de AH e a testemunha para as características
altura de plantas (AP), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e massa seca total (MST) de mudas
de alface (Figura 3A, B, C e D). Com relação às fontes de AH, a comercial Fertiactyl GZ ® proporcionou o maior
desenvolvimento da parte aérea, com incrementos de 28,26 e 25,73% para AP e MSPA, respectivamente. Já o
desenvolvimento radicular das mudas, com base na avaliação da MSR, foi incrementado em 15,89% pela aplicação do
AH-Alternativo.
Ayuso et al. (1996) explicam que a resposta para a parte aérea é dependente de mais variáveis, como a espécie
vegetal, a variedade da planta, a matéria-prima utilizada para extrair as substâncias húmicas (SH) e a sua origem, aos
grupos funcionais presentes nas SH e sua reatividade. Com relação ao crescimento das raízes, Silva et al. (2011)
consideram como um dos principais efeitos fisiológicos das substâncias húmicas em plantas.
Influência no desenvolvimento da parte aérea de plantas também foi observada por Baldotto et al. (2009),
estudando o efeito de substâncias húmicas no desenvolvimento de abacaxizeiro, onde a aplicação de AH extraídos das
fontes vermicomposto e torta de filtro, proporcionou incrementos de 51,53; 10,12 e 59,13% na área foliar, número de
folhas e matéria seca foliar, respectivamente.
Já com relação aos efeitos promovidos pelas SH no sistema radicular de plantas, Silva & Jablonski (1995)
trabalhando com alface, cv. Babá de Verão observaram que a utilização de SH na solução nutritiva favoreceu incrementos
de 240% na massa seca de raízes. Outros autores também verificaram efeitos de substâncias húmicas nas características
radiculares em outras espécies vegetais, como: tomate (Turkmen, 2004), gérbera (Nikbakht et al., 2008), cebola (Costa,
2001), abacaxi (Baldotto et al., 2009), cana-de-açúcar (Marques Júnior et al., 2008) e melancia (Costa et al., 2008).
Mudanças na arquitetura do sistema radicular têm grande impacto sobre a produção final (Dorlodot et al., 2007).
Um dos fatores mais importantes que controlam a arquitetura do sistema radicular é a formação de raízes laterais, e muitos
sinais provenientes do ambiente bem como dos hormônios podem afetar o número de raízes laterais emergidas (Nibau et
al., 2008).
Em contato com o ambiente acidificado da rizosfera, as partículas supra-estruturais dos AH podem se fragmentar
e gerar subunidades potencialmente capazes de alterar o metabolismo celular, por meio da ativação de H +- ATPases da
membrana plasmática de células da raiz (Piccolo, 2001; Façanha et al., 2002; Canellas et al., 2006). A atividade desses
mecanismos leva à acidificação do apoplasto e a ativação de exoenzimas degradadoras de parede celular, tornando-a mais
susceptível à ação da pressão de turgescência vacuolar (Baldotto et al., 2009).
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Figura 3. Altura de plantas, massa seca da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca total de mudas de alface aos 21DAS produzidas com fontes de
ácidos húmicos. UFT, Gurupi-TO. Efeitos das fontes significativo à 1% (p<0,01). Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem, entrei si,
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Na avaliação do efeito das fontes AH no desenvolvimento de mudas de alface, não foi observado diferença
significativa para as características comprimento de raiz (CR) e diâmetro do colo (DC) (Figura 4A e B). No entanto, foi
observado incremento de 14,78% no DC das mudas tratadas com a fonte comercial Fertiactyl GZ®.
Segundo Façanha et al. (2002) vários ácidos orgânicos são exsudados pelas raízes de plantas que podem
mobilizar subunidades estruturais das SH, resultando na alteração observada do perfil, explicando que, essas subunidades
funcionais, uma vez dissociadas da molécula base de AH, poderiam acessar receptores na superfície ou no interior das
células das raízes, desencadeando processos que culminariam com o estímulo do desenvolvimento em comprimento e
área radicular.
Efeito de SH no desenvolvimento radicular também foi verificado por Costa et al. (2008) trabalhando com duas
fontes de bioestimulantes em mudas de melancia, onde o maior comprimento das raízes (7,0 cm) foi obtido na
concentração de 0,26% do bioestimulante Fertiactyl GZ®.

Figura 4. Comprimento de raiz e diâmetro do colo de mudas de alface aos 21DAS produzidas com fontes de ácidos húmicos. UFT, Gurupi-TO. Médias
seguidas da mesma letra não diferem, entrei si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Na avaliação dos efeitos das fontes e doses de AH no desenvolvimento de mudas de alface, não houve interação
significativa entre os fatores para todas as variáveis avaliadas (Figura 5A, B, C, D, E e F). Contudo, foi observado que a
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fonte comercial Fertiactyl GZ® na dose 3 mg L-1 de C promoveu maior produção de massa seca de mudas, respectivamente
para parte aérea, raiz e total, com incrementos de 8,15, 43,29 e 22,86% com relação à fonte AH-Alternativo e 14,08, 36,41
e 23,75% com relação à testemunha.
A maioria das respostas das plantas à aplicação de SH apresenta um padrão típico de maior crescimento em
função do aumento progressivo das concentrações, havendo redução do crescimento para as concentrações mais elevadas
de SH (Ayuso et al., 1996; Atiyeh et al., 2002). Nomura et al. (2012), usando o biofertilizante Humitec ® (composto por
AH e AF) em mudas de bananeira, verificaram que a produção de biomassa seca apresentou maior acúmulo na dose 4,0
mL planta-1, apresentando tendência de redução de acúmulo com o aumento das doses.
O efeito bioestimulante dos AH na promoção do crescimento vegetal em concentrações relativamente pequenas
tem sido relacionado com a atividade similar à de hormônios vegetais, como as auxinas (Baldotto et al., 2009). Zandonadi
et al. (2007) relataram que os AH podem regular as bombas do vacúolo, sugerindo a existência de um mecanismo
complexo de regulação do metabolismo energético celular análogo ao descrito para auxinas.

Figura 5. Comprimento de raiz, altura de plantas, diâmetro do colo, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e massa seca total de mudas de alface
aos 21DAS produzidas com fontes e doses de ácidos húmicos. UFT, Gurupi-TO. Médias seguidas da mesma letra maiúscula não diferem, entrei si, pelo
teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados semelhantes ao observado neste trabalho foram relatados por Silva et al. (2000) trabalhando com
alface cv. Aurélia, que verificaram um aumento na produção de MSPA de 257,49%. Silva & Jablonski (1995), também
observaram um aumento de 227,27% na MSPA de alface Babá de Verão, com o uso de substâncias húmicas extraídas de
um carvão da mina do Capané (Palermo CE-4200) na dose 30 mg L-1. Já Pinheiro et al. (2010) observaram decréscimos

136
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Núcleo Regional Amazônia Oriental, Anais... Trabalhos completos, Gurupi-TO, 2014.

FREITAS, GA; RODRIGUES, LU; SANTOS, ACM; CARNEIRO, JSS; DEUSDÁRA, TT; SILVA, RR. INFLUÊNCIA DE FRAÇÕES DE
ÁCIDOS HÚMICOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE. Amazon Soil – I Encontro de Ciência do Solo da Amazônia Oriental, p.
130-139.

no acúmulo de matéria seca de raiz, caule, folha e total em função do aumento das concentrações de C- ácido húmico de
material húmico de origem comercial.
Os efeitos benéficos da aplicação de SH têm sido confirmados por muitos autores (Nikbakht et al., 2008; Baldotto
et al., 2009; Pinheiro et al., 2010; Nomura et al., 2012), contudo são muito variáveis, mostrando a dificuldade de se
identificar os mecanismos pelos quais as SH estimulam a atividade biológica das plantas.
A maioria dos trabalhos sobre bioatividade de SH têm-se concentrado nas frações solúveis em água ou de baixo
peso molecular, porque essas substâncias poderiam acessar mais facilmente possíveis receptores na superfície da
membrana plasmática ou o interior da célula (Vaughan & Malcolm, 1985). Contudo, Aguiar et al. (2009) e Canellas et al.
(2010), utilizando a cromatografia por exclusão de tamanho, verificaram que a dimensão molecular não é decisiva na
bioatividade dos AH.
Alguns mecanismos de ação têm sido propostos para explicar a indução do crescimento radicular pelos AH,
como a formação de complexos solúveis, com cátions na rizosfera (Chen & Avaid, 1990), bem como um aumento da
permeabilidade da membrana plasmática pela ação surfactante dos AH (Visser, 1983) e mudanças no perfil de raiz pela
exudação de ácidos orgânicos, que por sua vez, podem modificar a estrutura e montagem de AH (Canellas et al., 2008).
Assim, existe a necessidade de mais informações a esse respeito, considerando a variabilidade ambiental,
genética vegetal, formas de aplicação, bem como a origem, forma de extração e doses dos ácidos húmicos utilizados.
CONCLUSÕES
1. A aplicação de ácidos húmicos tem efeito benéfico no desenvolvimento de mudas de alface.
2. A fonte de AH comercial Fertiactyl GZ® promove maior crescimento de mudas de alface em relação à fonte AHAlternativo.
3. A massa seca da raiz das mudas de alface é incrementada pela aplicação do AH-Alternativo.
4. A fonte de AH comercial Fertiactyl GZ® na dose 3 mg L-1 de C de AH promove maior acúmulo de massa seca de
mudas de alface.
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