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1. Resumo 

 

Uma das etapas mais importantes na produção de alface é o desenvolvimento 

das mudas. Nesta etapa, o cuidado com o recipiente e o substrato é essencial, pois 

afetam diretamente o crescimento e a arquitetura do sistema radicular, bem como, o 

fornecimento de nutrientes. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

desenvolvimento de mudas de alface influenciadas por diferentes substratos, 

cultivadas em bandejas de poliestireno com diferentes números de células. O 

experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido, na Universidade de 

Marília, no período de março a de abril de 2015. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 6 x 2, seis substratos e 

dois tipos de bandejas de poliestireno expandido com 128 e 200 células. Foram 

avaliadas as características: altura de planta, massa fresca da parte aérea e massa 

seca da parte aérea. O substrato que apresentou pior desempenho foi a combinação 

de fibra de coco (FC) com palha de café (PC) seguido de substrato comercial (SC) 

com palha de café. O substrato comercial puro (SC) ou em mistura com a fibra de 

coco (SC + FC) e com a fibra de coco mais a palha de café (SC + FC + PC) se 

destacou na produção de mudas de alface crespa, independente do número de 

células por bandeja.  

 

2. Introdução 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa de maior importância no 

Brasil e no mundo (HENZ & SUINAGA, 2009). O tipo predominante no Brasil é do 

grupo crespa, liderando 70% do mercado. As do grupo americana e lisa detêm 15% 

e 10%, respectivamente, enquanto outras (vermelha, mimosa, romana) 

correspondem a 5% do mercado. 

 Contudo, o sucesso de qualquer produção comercial de hortaliças inicia-se 

com a produção de mudas. E para a obtenção de mudas de boa qualidade se faz 

necessário observar alguns cuidados, como as características do substrato, 

necessidades hídricas e a nutrição mineral das plântulas. 

 Mudas vigorosas contribuem para dar resistência contra os danos mecânicos 

no momento do transplante, boa capacidade de adaptação ao novo ambiente e, 

portanto, redução no ciclo de produção, além de maior resistência a doenças 



(TRANI et al., 2004). O substrato deve apresentar características físicas, químicas e 

biológicas apropriadas para que possa permitir pleno crescimento das raízes e da 

parte aérea. Mudas mal formadas debilitam e comprometem todo o desenvolvimento 

da cultura, aumentando seu ciclo e levando a perdas na produção (GUIMARÃES et 

al., 2002). 

 Os recentes avanços nos sistemas de produção de mudas tem proporcionado 

aumentos substanciais de produção e produtividade, os quais se devem, em grande 

parte, à substituição do solo mineral, como meio de cultivo, por substratos artificiais. 

O desenvolvimento da atividade de produção e comercialização especializada de 

mudas de hortaliças está baseado no grau de desenvolvimento empresarial e, 

principalmente, na pesquisa de melhores fontes e combinações de substratos. 

 O grande desenvolvimento da produção de mudas de hortaliças tem se 

fundamentado na utilização das melhores fontes e combinações de substratos para 

se ter uma melhor germinação e emergência das plântulas. Na condição do uso de 

resíduos orgânicos na composição de substrato, este deve atender certos critérios, 

pois, embora seja uma fonte alimentar pode ter efeitos danosos em decorrência de 

uma formulação excessivamente orgânica resultando na mobilização do nitrogênio 

pelos microrganismos (GIORGETTE, 1991). 

O uso de recipientes como bandeja de poliestireno tem se mostrado 

eficiente sob vários aspectos, tais como economia de substrato e de espaço 

dentro da casa-de-vegetação, menor gastos com produtos fitossanitários, 

produção de mudas com alta qualidade e elevado índice de pegamento após o 

transplante. Além do tipo de substrato o tamanho do recipiente a ser utilizado é 

importante, pois estes fatores afetam diretamente o desenvolvimento e a 

arquitetura do sistema radicular, bem como, o fornecimento de nutrientes 

(MAGGIONI et al. 2014). 

 

 

 

 

3. Objetivo 

 



Avaliar o desenvolvimento de mudas de alface influenciadas por diferentes 

substratos, cultivadas em bandejas de poliestireno com diferentes números de 

células. 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

 

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação da Fazenda 

Experimental da Universidade de Marília - SP, com altitude de 610 m, latitude 22o 12' 

50'' S e longitude 49o 56' 45'' W, no período de 10 de março a 10 de abril de 2015. A 

estufa utilizada foi do tipo túnel alto, com 4,0m de pé direito, cobertura plástica de 

150 micras de espessura e laterais protegidas com telas de polipropileno preto com 

50% de sombreamento. Foi utilizada a cultivar de alface Vanda, do tipo crespa e, os 

seguintes materiais e misturas: fibra de coco (FC), substrato comercial (SC) e palha 

de café curtida e peneirada (PC). 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 6 x 2, seis substratos: SC, FC, FC + SC, FC + PC, SC + PC e SC + 

FC + PC e dois tipos de bandejas de poliestireno expandido com 200 e 128 células 

com volumes internos de 17,7; e 44,8 mL, respectivamente.  Na mistura dos 

substratos foram utilizadas proporções iguais em volume dos mesmos. 

Após a germinação as plantas foram irrigadas diariamente com solução 

nutritiva, recomendada por Furlani (1998). Trinta e um dias após a semeadura foram 

avaliadas as características: altura de planta (AP), 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 

 

A análise de variância indicou diferenças significativas entre substratos para 

todas características avaliadas e entre bandejas somente para a altura de plantas. A 

interação substratos x bandejas foi significativa para todas características. 

O substrato que apresentou pior desempenho foi a combinação de fibra de 

coco (FC) com palha de café (PC) seguida de substrato comercial (SC) com palha 



de café. Entretanto quando se adicionou apenas um terço da palha de café ao 

substrato comercial e fibra de coco (SC + FC + PC) o desenvolvimento das mudas 

foi excelente. Já a bandeja de 128 células proporcionou maior altura de plantas, 

porém não diferiu da de 200 células com relação à massa fresca e seca da parte 

aérea (Tabela 1). 

Os resultados obtidos neste experimento, com relação ao tipo de bandeja 

estão de acordo com os obtidos por Resende et al. (2003), que analisando a 

influência de tipos de bandeja e idade de transplante das mudas de alface tipo 

americana observaram que, em mudas com 30 dias as maiores massas frescas 

foram obtidas com as bandejas com menores número de células (3,50; 2,23 e 1,76 g 

planta-1 com as bandejas de 128; 200 e 288 células, respectivamente). 

Os tratamentos FC + PC e SC + PC, que contêm 50% de palha de café, 

provavelmente afetaram o desenvolvimento das mudas, em função  da cafeína e do 

tanino, pois segundo Rosa et al. (2006) estas substâncias podem proporcionarem 

efeitos alelopáticos na germinação de sementes e no desenvolvimento de plântulas 

de diversas spécies. 

Tabela 1: Valores médios obtidos da altura de planta (AP), massa fresca da 
parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA) mudas de alface 
em diferentes substratos e bandejas. UNIMAR, Marília, 2015 

Substratos 

AP (cm) MFPA (g) MSPA (g) 

Bandejas Bandejas Bandejas 

128 200 128 200 128 200 

SC 12,00aA 11,18aA 2,13aA 2,34aA 0,1437aA 0,1437bA 

FC 8,50bA 8,68bA 1,54bB 2,65aA 0,1125aB 0,1750aA 

SC + FC 12,25aA 9,37bB 2,45aA 2,23aA 0,1437aA 0,1275bA 

SC + PC 8,25bA 5,25cB 1,40bA 1,23bA 0,0706bA 0,0750cA 

FC + PC 2,31cA 1,93dA 0,43cA 0,27cA 0,0393bA 0,0281dA 

SC+FC+PC 12,18aA 9,63bB 2,66aA 2,23aA 0,1518aA 0,1275aA 

* 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. 

Assis et al. (2011) testando diversos substratos à base de casca de café no 

cultivo de orquídea chegaram a conclusão de que a casca de café é um excelente 



material orgânico quando em mistura com outros substratos, mas que não deve ser 

indicado como substrato único. 

O substrato comercial (SC) se destacou em todas as características e nas 

duas bandejas a exceção a MSPA, onde a fibra de coco foi superior na bandeja de 

200 células.   

 

6. Considerações Finais 

O substrato comercial puro (SC) ou em mistura com a fibra de coco (SC + FC) 

e com a fibra de coco mais a palha de café (SC + FC + PC) se destacou na 

produção de mudas de alface crespa, independente do número de células por 

bandeja. 

A palha de café pode ser utilizada na composição do substrato, mas desde de 

que não ultrapasse um terço da mistura. 

A bandeja de 128 células proporcionou maior altura de plantas, porém não 

diferiu da de 200 células com relação à massa fresca e seca da parte aérea. 
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