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A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça altamente cultivada para consumo humano 

que possui um ciclo vegetativo e pós-colheita de curta duração, gerando muitas 

perdas para os produtores e comerciantes. Seu cultivo abrange diversas regiões 

produtoras que estão localizadas próximas aos centros de comercialização, por ser 

um alimento altamente perecível. Assim, está sujeita às condições adversas que 

podem interferir na qualidade da hortaliça para sua comercialização e consumo. Na 

produção de hortaliças em sistema orgânico o uso do silício tem apresentado 

benefícios em sua utilização, conferindo maior preservação dos tecidos e manutenção 

o teor de clorofila, atuando no atraso da senescência e consequentemente na 

melhoria das condições do tempo de comercialização. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a conservação em condições ambiente na pós-colheita da alface “Vanda”, 

mediante ao uso de duas fontes de silício: TS- Agrosilício® (Silicato de Magnésio) - 

5g/L água e TA- Armurox® (Silício complexado com aminoácido) - 3mL/L de água, via 

foliar aplicado em campo no plantio e a cada 7, 14 e 21 dias. Foi também aplicado o 

tratamento durante a colheita (TC), além do controle (TO). O experimento foi realizado 

no setor de pós-colheita do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Serrano do 

INCAPER, conduzido em blocos casualizados totalizando onze tratamentos e quatro 

repetições. As avalições foram realizadas diariamente durante sete dias, obtendo o 

peso, temperatura e umidade, até chegar nas condições onde estariam improprias 

para a comercialização. Foi estabelecido um critério para avaliação final: nota zero (0) 

e um (1) não sendo aptas à comercialização; nota dois (2) sendo plantas em condições 

limitadas à comercialização; nota (3) plantas aptas a comercialização sem processo 

de oxidação. Com relação a avaliação do efeito do silício sobre a tempo de pós-

colheita da alface, observou-se que o tratamento TA-15, obteve melhor desempenho 

com nota atribuída igual a três (3) com plantas com maior número de folhas em cada 

cabeça avaliada; o tratamento TS-P obteve nota dois (2) com plantas já limitadas em 

seu número de folhas para a comercialização. Os tratamentos com Armurox ® na 

colheita e com aplicações semanais a cada sete dias a campo obtiveram as menores 

notas médias (0,75), não apresentando condições de comercialização devido ao 

reduzido número de folhas por planta. Os tratamentos com Armurox® a cada 15 dias 

e o silicato no plantio apresentaram melhor desempenho, com notas médias de 2,75 

e 2,5, respectivamente. Isto mostra que o silício retarda o processo de oxidação 

aumentando a durabilidade na pós-colheita, o que é relevante para a comercialização 

da alface. Assim, a aplicação do Armurox® a cada 15 dias proporcionou maior número 

de folhas por cabeça após sete dias de armazenamento, conferindo maior tempo de 

pós-colheita. 
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