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RESUMO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, anual, exigente em nutrientes ao 
longo do seu ciclo, como por exemplo, o nitrogênio. Porém, este não se encontra 
facilmente disponível no solo e uma alternativa para minimizar o uso de adubos 
minerais é utilizar a vinhaça em associação com bactérias diazotróficas. Assim, 
objetivou-se avaliar o efeito do uso de vinhaça em combinação com a bactéria 
Azospirillum brasilense no cultivo de alface crespa. O experimento foi realizado em 
canteiros com delineamento inteiramente casualizado, com 7 tratamentos e 4 
repetições/tratamento, sendo T1-Vinhaça concentrada antes do transplante (AT); T2- 
Somente Azospirillum brasilense (AT); T3- Vinhaça concentrada + Azospirillum 
brasilense (AT); T4-Vinhaça concentrada após transplante (PT); T5- Vinhaça 
concentrada + Azospirillum brasilense (PT); T6- Somente Azospirillum brasilense 
(PT); T7- Testemunha. Durante o período experimental o desenvolvimento das 
plantas foi determinado por meio dos parâmetros diâmetro e altura das plantas. Ai 
final do periodo experimental foram determinadas a massa fresca e seca da parte 
aerea, massa fresca de raiz e produtividade. O tratamento com vinhaça concentrada 
e Azospirillum brasiliense aplicados antes do transplantio de muda obteve melhores 
medias em todas variavéis analisadas. A utilização da bactéria 
Azospirillum brasiliense inoculada ou não a vinhaça contribui diretamente ao 
desenvolvimento da alface. A aplicação de vinhaça antes do transplantio de mudas 
de alface é mais eficiente do que aplicada após o transplantio de muda. 
PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, Subproduto, Sustentabilidade agrícola. 
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INOCULATION OF Azospirillum brasilense VIA VINHAÇA IN LETTUCE GROWTH 
 

ABSTRACT 
Lettuce (Lactuca sativa L.) is an annual herbaceous plant, demanding nutrients 
throughout its cycle, such as nitrogen. However, this is not easily available in the soil 
and an alternative to minimize the use of mineral fertilizers is to use vinasse in 
association with diazotrophic bacteria. Thus, the objective was to evaluate the effect 
of using vinasse in combination with the bacterium Azospirillum brasilense in the 
cultivation of curly lettuce. The experiment was carried out in beds with a completely 
randomized design, with 7 treatments and 4 replications/treatment, being T1-Vinhaça 
concentrated before transplanting (AT); T2- Only Azospirillum brasilense (AT); T3- 
Concentrated vinasse + Azospirillum brasilense (AT); T4-Concentrated vinasse after 
transplantation (PT); T5- Concentrated vinasse + Azospirillum brasilense (PT); T6- 
Only Azospirillum brasilense (PT); T7- Witness. During the experimental period, plant 
development was determined through the parameters diameter and height of the 
plants. At the end of the experimental period, the fresh and dry mass of the aerial 
part, fresh mass of the root and productivity were determined. The treatment with 
concentrated vinasse and Azospirillum brasiliense applied before seedling 
transplanting obtained better means in all analyzed variables. The use of the 
bacterium Azospirillum brasiliense, inoculated or not with vinasse, directly contributes 
to the development of lettuce. The application of vinasse before transplanting lettuce 
seedlings is more efficient than applied after transplanting the seedling. 
KEYWORDS: Lactuca sativa, By-product, Agricultural sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, anual, pertencente à 

família Asteraceae. Rica em vitaminas e sais minerais, é uma das hortaliças mais 
populares no Brasil e no mundo, podendo ser cultivada de forma hidropônica, 
convencional ou orgânica, em campo aberto ou sistema protegido (MOREIRA et al., 
2014). Ela é composta por sais minerais e vitaminas e na maioria das vezes é 
consumida de forma in natura, considerada um dos alimentos mais consumidos em 
dietas alimentares devido ao seu baixo índice de calorias e alto teor de fibras 
(CERQUEIRA et al., 2022). 

Segundo Kist et al. (2022) o último levantamento oficial de produção desta 
hortaliça no Brasil é de 2017 por meio do Censo Agro, e apurou-se que foram 
produzidas 671,5 mil toneladas de alface em uma área de 86,9 mil hectares, com 
destaque para o Estado de São Paulo (40%), seguido do Rio de Janeiro (14,6%), 
Paraná (7,7%), Minas Gerais (7,4%) e Rio Grande do Sul (5,8%).  Os autores ainda 
destacam que a pandemia da Covid 19, principalmente em sua fase inicial, impactou 
de forma negativa sobre esta cultura, e diferente do que se esperava para o ano de 
2022 as dificuldades persistiram, devido ao alto custo de produção, descapitalização 
dos consumidores e consequente redução da demanda. 

A produção desta hortaliça é condicionada por diferentes fatores, sendo um 
deles, a disponibilidade de nutrientes essenciais ao longo do seu ciclo, com 
destaque para o nitrogênio (N) (TAVARES et al., 2019). Na busca por suprir as 
necessidades nutricionais das plantas, muitos agricultores optam pela compra e 
aplicação de adubos químicos minerais, que elevam os custos e encarecem a 
produção (FERNANDES et al., 2020). 

Existem ainda agricultores que optam pela agricultura orgânica para a 
produção desta hortaliça, que consiste na produção de alimentos sem a utilização de 
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defensivos agrícolas e adubos minerais, definida também como agricultura 
sustentável. Este tipo de agricultura busca a produção de alimentos com sabores e 
características originais com base em processos tecnológicos que envolve a planta, 
o solo e as condições climáticas (DALRI et al., 2014). 

Na busca pela produção sustentável de alimentos e melhoria na segurança 
alimentar, o uso de microrganismos diazotróficos associativos no processo produtivo 
tem sido considerada importante alternativa para a aplicação de defensivos e 
fertilizantes químicos, podendo atuar como biofertilizante ou agentes de biocontrole 
(LOPES et al., 2021). Estes microrganismos desempenham papel importante na 
ciclagem de nutrientes, na fixação biológica de nitrogênio, sistema imunológico da 
planta, etc. (VILA et al., 2021). 

Dentre estes organismos, as bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum 
spp, são classificados como RPCP (Rizobactérias Promotoras do Crescimento de 
Plantas), pois além de fixarem N2 promovem o desenvolvimento vegetativo das 
plantas, fator ligado a capacidade desses microrganismos em produzir fitohormônios 
reguladores de crescimento (RAMOS, et al., 2022). Os insumos biológicos podem 
ser utilizados em tratamentos de sementes, irrigação, aplicação foliar ou no sulco de 
plantio, material propagativo, entre outros (VINCHIRA-VILLARRAGA, et al., 2019). 

O emprego destes organismos junto a fertirrigação das culturas agrícolas é 
um dos meios mais adotados pelos produtores rurais, por ser um processo que 
fornece de maneira uniforme nutrientes e água para as plantas, sendo o melhor 
método de adubação para as culturas, promovendo um maior rendimento e 
qualidade das hortaliças (DALRI et al.,2014 ; VIDIGAL et al.; 2019). 

Um resíduo que a muitos anos vem sendo empregado na fertirrigação da 
cultura da cana-de-açúcar e que hoje vem sendo avaliado em outras culturas como 
em hortaliças, é a vinhaça (MEDINA et al.;2020). A vinhaça é um resíduo líquido 
orgânico resultante da produção de álcool pelo setor sucroenergético a partir da 
cana-de-açúcar (MARQUES; PINTO, 2013). Esta possui em sua composição 
elevados teores de matéria orgânica, cálcio (Ca), potássio (K), nitrogênio (N), fosforo 
(P), entre outros nutrientes, além do pH ácido (SERAFIM, et al., 2021). 

A vinhaça reflete um problema ambiental para o setor sucroenergético, devido 
ao elevado volume produzido e ao seu alto teor poluente, estima-se que para cada 
litro de álcool produzido, são gerados em torno de 13,7 litros de vinhaça 
(GASPAROTTO, et al., 2019). Esse resíduo, em doses adequadas, pode substituir a 
adubação mineral, sua utilização em quantidades acima da capacidade de uso do 
solo, ou das necessidades das culturas, segundo Bernardino et al. (2018), pode 
causar problemas ambientais associados a perda de nitrogênio, aumento da 
população de patógenos, elevação do teor de metais pesados, acidificação e 
salinização do solo. 

O emprego da vinhaça na adubação de culturas agrícolas é uma forma 
sustentável para sua correta destinação, estima-se que seu uso possa acarretar um 
aumento de produtividade se utilizada em doses adequadas e ainda na redução da 
adubação mineral, diminuindo custos de produção. E a inoculação deste resíduo 
com bactérias diazotróficas, como por exemplo, Azospirillum brasilense e Bacillus 
subtilis, pode aumentar a disponibilidade de nutrientes para a cultura da alface 
tornando ainda mais eficiente seu processo produtivo. 

A reutilização de um resíduo industrial juntamente com materiais biológicos é 
uma fonte alternativa e sustentável para a produção de alimento. Porém, ainda são 
escassos os trabalhos com a aplicação conjunta de vinhaça e bactérias diazotróficas 
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em hortaliças, como a alface. Assim, objetivou-se avaliar o efeito do uso de vinhaça 
em combinação com a bactéria Azospirillum brasilense no cultivo de alface crespa 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em uma propriedade rural localizada no Distrito 
de Iguatemi, Maringá- PR, que possui Latitude -23.38 e Longitude -52.06 e altitude 
de 550 metros. A classificação climática local é Cfa segundo a Köppen e Geiger, 
com temperatura média de 22.0 °C e pluviosidade média anual de 1561 mm. As 
avaliações foram conduzidas no laboratório de Fitopatologia da Universidade 
Cesumar, Maringá-PR. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados (DBC), em canteiros com 4 repetições e 7 tratamentos apresentados 
no quadro 1, totalizando 28 unidades experimentais. 

Os tratamentos AT foram aplicados no solo dos canteiros 10 dias antes do 
transplante das mudas de alface e os tratamentos PT (pós transplante) 10 dias após 
o transplante (PT) das mudas. A espécie bacteriana utilizada foi obtida 
comercialmente e aplicada na dose indicada por Gasparotto et al. (2019). de 4 mL 
(4,0 x 108 células.ml-1) da bactéria Azospirillum brasiliense por litro vinhaça.   
 
QUADRO 1. Tratamentos empregados na cultura da alface com aplicação antes do 
transplante das mudas (AT) e/ou depois do transplante das mudas (DT) contendo 
vinhaça concentrada e Azospirillum brasilense. 

Tratamentos 

T1 Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT) 

T2 Azospirillum brasilense (AT) 

T3 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT) 

T4 Vinhaça concentrada, após transplante de muda (PT) 

T5 Azospirillum brasilense (PT) 

T6 Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (PT) 

T7 Testemunha 

*AT: antes do transplante; PT: pós transplante. 
Fonte: Os autores (2022). 
 

A vinhaça foi obtida de uma empresa sucroalcooleira localizada no município 
de Maringá-PR e a dose utilizada foi equivalente a 3 m³.ha-1 de acordo com Dalri et 
al., (2014), as características químicas da vinhaça empregada estão disponíveis na 
tabela 1. 
 
TABELA 1. Análise química da vinhaça antes da aplicação e inoculação. 

N P K Ca Mg 
pH 

mg dm-3 

4,73 191 37,2 2880 385 389 

Fonte: Autores (2022) 
 

A área em que foi realizado o cultivo da alface possuía histórico recente de 
cultivo de milho, apresentando ainda restos culturais e algumas plantas daninhas. 
Primeiramente, foi realizado o levantamento dos canteiros utilizando um 
encanteirador de hortaliças, isso foi eficaz no controle físico de plantas daninhas e 
ainda para incorporação da palhada de milho no solo, não necessitando do uso de 
herbicidas. Foram feitos 2 canteiros com 28 metros de comprimento. Excluindo a 
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camada superior, foi coletado uma amostra de solo na profundidade de 0-20 cm e 
esta foi destinado para análise química (Tabela 2). 
 
TABELA  2. Análise de solo da área experimental antes do transplante das mudas. 
Profundidade pH S H+Al K Ca Mg SB V% CTC 

(cm) (CaCl2) (g.cm-3) (mg.dm-3) (mmolc.dm-3) 
0-20 7,0 3,0 1,8 1,3 7,9 1,7 10,9 85,7 10,9 

Fonte: Autores (2022) 
 
O manejo da cultura foi realizado de acordo com Filgueira (2008). O 

espaçamento empregado foi de 30 centímetros entre plantas e entre fileiras. A 
irrigação foi realizada por 2 aspersores espaçados a cada 10 metros, com turno de 
rega de 1 hora por dia, em dias chuvosos a irrigação foi suspensa. O controle das 
plantas daninhas durante o ciclo da cultura foi realizado manualmente. 

As mudas foram adquiridas comercialmente e transplantadas em canteiros 
contendo 10 plantas cada unidade experimental. Durante o período experimental o 
desenvolvimento das plantas foi determinado por meio dos parâmetros diâmetro e 
altura das plantas, com o auxílio de uma fita métrica de acordo com Borges (2019). 

A primeira avaliação foi executada no décimo dia após o transplante das 
mudas, e em seguida a aferição destes parâmetros passou a ser realizada a cada 7 
dias. A altura foi determinada colocando a fita métrica perpendicular ao solo e 
medindo o ponto mais alto da planta. Já para o diâmetro de plantas, tendo o solo 
como referência, a fita métrica foi colocada horizontalmente nos dois pontos 
extremos distantes da planta, obtendo então o seu diâmetro em centímetros. 

A colheita e a avaliação final foram realizadas após 54 dias de cultivo.  O 
desempenho agronômico da cultura foi avaliado pela aferição da massa fresca da 
parte aérea (MFPA) das plantas amostradas, da massa seca da parte aérea (MSPA) 
e da produtividade obtida ao final do período experimental. 

Para a obtenção da MFPA, as plantas foram colhidas e pesadas em balança 
analítica logo após serem retiradas do solo. A MSPA obteve-se por meio da pesagem 
das plantas, após a secagem das mesmas, e que para tal foram acondicionadas em 
sacos de papel, em estufas de circulação de ar forçada, durante 72 horas a 
temperatura de 75ºC, até obtenção da massa constante. A estimativa da 
produtividade obteve-se através da pesagem de todas as plantas colhidas da área 
central medida previamente e projetada para área total. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, as médias 
foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância, com uso do 
software estatístico Sisvar®. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O diâmetro de plantas foi aferido semanalmente, sendo que a primeira 

avaliação foi realizada 10 dias após o transplante de mudas, onde T1, T6 e a 
testemunha apresentaram diâmetro significativamente inferior aos demais 
tratamentos (Figura 1).  No decorrer o período experimentou ocorreu uma variação 
em relação ao diâmetro das plantas, com destaque para o T3, que em todas as 
avaliações apresentou maior diâmetro e ao final do período foi significativamente 
superior aos demais. 
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FIGURA 1. Diâmetro médio (cm) de plantas de alface submetidas a diferentes 
tratamentos com vinhaça e Azospirillum brasilense. 

 
Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum brasilense 
(AT); T3- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T4- Vinhaça concentrada, após 
transplante de muda (PT); T5- Azospirillum brasilense (PT); T6- Vinhaça concentrada + Azospirillum 
brasilense (PT); T7- Testemunha. 
 

Observou-se o mesmo padrão para altura de plantas (Figura 2), apenas na 
primeira avaliação todos os tratamentos foram equivalentes e nas demais ocorreu 
variação entre os melhores tratamentos. O tratamento T3, novamente, foi o 
permaneceu em entre os melhores e na última avaliações destacou-se 
significativamente em relação aos demais. De maneira similar, Lima et al. (2017) 
também observaram um incremento na altura de plantas de alface inoculadas com 
Azospirillum brasilense, estes destacam que o aumento médio foi de 9,86%.  

Da mesma forma, Fasciglione et al. (2015) verificaram maior desempenho em 
altura e diâmetro de plantas de alface inoculadas com esta espécie bacteriana e 
cultivadas sob estresse salino, os autores ainda relatam que a inoculação não só 
melhorou o rendimento, mas também proporcional maior valor nutricional das 
plantas e prolongou o tempo de armazenamento. 
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FIGURA 2. Altura média (cm) de plantas de alface submetidas a diferentes 
tratamentos com vinhaça e Azospirillum brasilense. 

 
Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum brasilense 
(AT); T3- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T4- Vinhaça concentrada, após 
transplante de muda (PT); T5- Azospirillum brasilense (PT); T6- Vinhaça concentrada + Azospirillum 
brasilense (PT); T7- Testemunha. 
 

Em relação a massa fresca das plantas (Tabela 3) a testemunha (T7) 
apresentou menor massa fresca que os demais tratamentos, e o T3 destacou-se 
significativamente, esta variável é considerada de extrema importância do ponto de 
vista comercial para a alface. Para o parâmetro massa seca, os tratamentos que se 
destacaram foram exatamente os mesmos da massa fresca, visto que a massa seca 
pode ser determinada como todo o acúmulo da atividade fotossintética da planta, 
sem a presença de água (PARANHOS, 1995). 
 

TABELA 3. Média do peso do diâmetro da parte aérea, altura da parte aérea, massa 
verde, massa seca, massa de raiz e produtividade aos 54 dias após o transplatio de 
muda. 

TRAT.1 
DIÂMETRO 

(cm) 
ALTURA 

(cm) 

MASSA 
FRESCA 

(g) 

MASSA 
SECA 

(g) 

MASSA 
DA RAÍZ 

(g) 

PROD. 
(kg.ha-1) 

T1 25,60 C 12,00 B 114,944 C 9,427 C 12,555 B 12.771,54 C 
T2 27,82 B 12,89 B 199,555 B 16,277 B 12,500 B 22.172,82 B 
T3 30,18 A 14,86 A 237,777 A 18,689 A 16,889 A 26.419,73 A 
T4 26,37 C 12,50 B 186,444 B 14,100 B 12,277 B 20.716,03 B 
T5 22,58 D 10,61 C 100,111 C 10,582 C 8,333 C 11.123,44 C 
T6 28,03 B 13,46 B 191,222 B 15,073 B 10,722 B 21.246,89 B 
T7 22,18 D 9,33 D 71,555 D 7,087 C 6,000 D 7.950,61 D 

CV % 12,98 22,04 31,94 27,32 25,34 31,94 
1Tratamentos: T1- Vinhaça concentrada aplicada antes do transplante (AT); T2- Azospirillum 
brasilense (AT); T3- Vinhaça concentrada + Azospirillum brasilense (AT); T4- Vinhaça concentrada, 
após transplante de muda (PT); T5- Azospirillum brasilense (PT); T6- Vinhaça concentrada + 
Azospirillum brasilense (PT); T7- Testemunha. 
2 Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem estaticamente pelo teste Scott-Knott (p< 
0,05). 
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 Ressalta-se, que os fitohormônios apresentam a capacidade em produzir ou 
modificar hormônios responsáveis pelo crescimento de caule, número folhas, massa 
e altura da planta. Segundo Coniglio et al. (2019), a giberelina é um exemplo desses 
hormônios e a bactéria Azospirillum brasilense possui a capacidade em produzir 
esse hormônio. Assim, pode-se relacionar o emprego destas bactérias nos 
tratamentos que obtiveram melhores médias em massa seca, como relatados no 
trabalho de Lima et al. (2017). 

Quanto a massa de raiz (Tabela 3) o tratamento que recebeu vinhaça 
inoculada com Azospirillum brasilense AT (T3) apresentou maior média, diferindo 
significativamente dos demais tratamentos. Segundo Medina et al. (2002), o 
desenvolvimento de raiz está associado a capacidade dela em explorar o solo e 
aproveitar os nutrientes e água disponíveis, e uma aplicação equilibrada de vinhaça 
pode acarretar um aumento no enraizamento. Esse desenvolvimento da raiz também 
pode estar associado a bactéria Azospirillum brasilense, a mesma, tem a capacidade 
de produzir fitohormônios que estimulam o crescimento das raízes, característica 
relatadas por Hungria (2011) e Gírio et al. (2015). 

Neste sentido, os fitohormônios produzidos pelas bactérias diazotróficas, 
como por exemplo o ácido 3-indol-acético (AIA) afeta a morfologia das raízes 
aumentando a sua área superficial, consequentemente, aumenta a entrada de 
nutrientes para a planta (BULLIED, 2002), assim a associação dessas bactérias 
junto a vinhaça, subproduto com alta disponibilidade de matéria orgânica e 
nutrientes mostra-se benéfica, pois a inoculação da bacteria Azospirillum brasilense 
via vinhaça no solo antes do transplante das mudas promoveu maior crescimento 
radicular. 

Corroborando estes resultados, verificou-se que a produtividade média dos 
tratamentos variou entre 7.509,22 kg.ha-1 (T7) a 27.370,33 kg.ha-1 (T3). Destaca-se 
que os tratamentos foram estatisticamente agrupados em quatro grupos, T3 
apresentou significativamente maior produtividade média, seguido por T2, T4 e T6 
que não apresentaram diferença significativa entre si, porém houve um incremento 
de produtividade de 1.456 kg.ha-1 com a inoculação (T2) em relação ao emprego 
apenas da vinhaça (T4). E ainda, um terceiro grupo foi constituído por T1 e T5, e o 
tratamento com o pior desempenho produtivo foi a testemunha, que diferiu 
significativamente dos demais. 

Ressalta-se que o emprego da inoculação com Azospirillum brasilense pós o 
transplante das mudas foi menos eficiente do que seu emprego isoladamente antes 
do transplante ou inoculado na vinhaça tanto antes quanto após o plantio. Com a 
utilização de fertilizante mineral e esterco de frango, Peixoto Filho et al. (2013), 
obtiveram produtividades médias de 21.636 kg.ha-1 e 26.720 kg.ha-1, 
respectivamente, sendo estas médias inferiores a obtida no T3 desta pesquisa, onde 
se empregou a vinhaça concentrada inoculada com Azospirillum brasilense antes do 
plantio. 

Diante dos resultados pode-se observar que o tratamento que recebeu a 
vinhaça concentrada inoculada com Azospirillum brasilense antes do plantio (T3), foi 
o tratamento que obteve melhores médias em todas as variáveis aferidas nesse 
trabalho. A inoculação da bactéria Azospirillum brasiliense, provavelmente contribuiu 
para esses resultados, segundo Hungria (2011), várias pesquisas podem comprovar 
a eficiência dessa bactéria para as plantas, incluindo aumento de raiz, maior altura 
de planta, maior coloração por conta do acúmulo do teor clorofila e maior acúmulo 
de água na planta. 
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Silva et al. (2020) analisando a inoculação de diferentes concentrações de 
vinhaça com Azospirillum brasilense verificaram que as bactérias sobreviveram e se 
multiplicaram na vinhaça de cana-de-açúcar, ocasionando alterações como o 
aumento dos teores de fósforo e nitrogênio e a redução da carga orgânica, 
principalmente em vinhaça pura (100%), indicando que a viabilidade desta prática 
para aplicação destes organismos via fertirrigação. Estes resultados corroboram com 
o observado nesta pesquisa, melhor produtividade e desenvolvimento das plantas de 
alface fertirrigadas e inoculadas. 

Pode-se observar também que os tratamentos contendo vinhaça antes do 
transplante das mudas obtiveram, para a maioria dos parâmetros, maiores médias 
em relação aos tratamentos com vinhaça aplicada após o transplante. A aplicação de 
vinhaça em quantidade adequada aliada a fatores externos, pode substituir adubos 
minerais, melhorar a atividade respiratória do solo através do aumento do CO2 e 
contribuir para controle de plantas daninhas, facilitando o desenvolvimento e 
produtividade das culturas (GASPAROTTO et al., 2019). 

 

CONCLUSÃO 
O tratamento com vinhaça concentrada e Azospirillum brasiliense aplicado no 

solo antes do transplante das mudas de alface apresentou significativamente maior 
diâmetro, altura, massa fresca e seca de parte aérea, maior massa de raiz e 
produtividade. 

A utilização da bactéria Azospirillum brasilense inoculada ou não em vinhaça 
contribuiu de forma benéfica para o desenvolvimento da alface. 

A aplicação de vinhaça antes do transplante das mudas de alface mostrou-se 
mais eficiente do que aplicada após o transplante das mudas. 
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