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1. RESUMO 

Com o objetivo de avaliar o desempenho de cultivares de alface crespa e lisa, 

produzidas no sistema hidropônico, em três épocas do ano a partir de mudas 

produzidas em vermiculita, fibra de coco e espuma fenólica, conduziu-se o 

experimento em casa de vegetação, na Fazenda Experimental da Universidade de 

Marília-SP. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3 x 3 x 2, com cinco repetições, cujos fatores corresponderam 

respectivamente, a três sistemas de cultivo para a produção de mudas (vermiculita, 

fibra de coco e espuma fenólica), três épocas do ano (set. a nov./2015, fev. a abr. e 

jun. a ago./2016)  e duas cultivares de alface (crespa: Vanda e lisa: Elisa). Foram 

avaliadas as características massa fresca e seca da parte aérea e de raiz e número 

de folhas por planta. Ocorreram diferenças significativas entre cultivares e entre 

épocas do ano para todos os caracteres avaliados. Interações significativas 

ocorreram para cultivares x épocas e cultivares x substratos para a massa fresca e 

seca da parte aérea e raiz. Já para o número de folhas planta-1, só ocorreu 

interação significativa entre substrato x época. Os sistemas de cultivo onde as 

mudas foram produzidas não influenciaram no desenvolvimento final da alface 

crespa e lisa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa bastante consumida em 

todo o mundo e a de maior expressão econômica no Brasil. É consumida de forma in 

natura, sendo boa fonte de vitaminas e sais minerais e devido ao baixo teor de 

calorias, recomendada para dietas alimentares ricas em fibras (FILGUEIRA, 2008).  

Devido às mudanças no hábito alimentar do consumidor que vem 

preocupando-se mais com a saúde, o consumo de alface vem aumentando a cada 

ano sendo necessária sua produção diária durante todo o ano. Desta maneira, nos 

últimos anos têm sido desenvolvidos e adotados sistemas de cultivo protegido 

(SOUZA et al., 1994), principalmente o hidropônico. 

O sucesso de uma cultura depende, em grande parte, da utilização de mudas 

de alta qualidade, seja no caso de frutífera, olerícola ou florestal. Os principais 

fatores envolvidos na formação de uma muda são o substrato e o recipiente, os 

quais devem proporcionar um bom desenvolvimento da muda durante a sua 



permanência no viveiro, tendo em vista a sua importância no desempenho da futura 

planta. O substrato exerce a função do solo, fornecendo à planta sustentação, 

nutrientes, água e oxigênio. Os substratos podem ter diversas origens, ou seja, 

animal (esterco, húmus, etc.), vegetal (tortas, bagaços, xaxim, serragem, etc.), 

mineral (vermiculita, perlita, areia, etc.) e artificial (espuma fenólica, isopor, etc.).  

 Segundo Furlani et al. (2009) existem quatro principais tipos de mudas para 

hortaliças folhosas, como a alface que têm sido usadas no cultivo hidropônico, à 

saber: substrato organomineral, vermiculita, algodão hidrófilo e espuma fenólica. Os 

sistemas de piscina (floating) e recentemente, a espuma fenólica têm sido os mais 

empregados para a produção de mudas de oleráceas folhosas para a hidroponia.  

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o desempenho de cultivares de alface crespa e lisa, produzidas em 

hidroponia em três épocas do ano a partir de mudas produzidas nos substratos 

vermiculita, fibra de coco e espuma fenólica. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

O Experimento foi conduzido em ambiente protegido na Fazenda 

Experimental da Universidade de Marília – SP, no período de setembro de 2015 a 

agosto de 2016.  

Foram utilizados três substratos na produção de mudas (vermiculita, fibra de 

coco e espuma fenólica), três épocas do ano (set. a nov./2015, fev. a abr./2016 e 

jun. a ago./2016) e duas cultivares de alface (crespa: Vanda e lisa: Elisa). Foram 

avaliadas as características massa fresca e seca da parte aérea e de raiz e número 

de folhas por planta. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente 

casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 3 x 3 x 2. Foi utilizada a 

técnica do fluxo laminar de nutrientes (NFT = Nutrient Film Technique). O 

experimento constituiu-se de duas fases distintas: produção das mudas e 

crescimento final das plantas. Os substratos vermiculita e fibra de coco foram 

acondicionados em bandejas de poliestireno expandido, com duzentas células, 

sendo ambas mantidas em piscinas (sistema de floating), com solução nutritiva. Já a 

espuma fenólica foi mantida sobre bancada e irrigada com a mesma solução 

nutritiva (BASSO & BERNARDES, 1993). 



Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o teste de 

Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade para comparação das médias. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ocorreram diferenças significativas entre cultivares e entre épocas do ano 

para todos os caracteres avaliados. Interações significativas ocorreram para 

cultivares x épocas e cultivares x substratos para a massa fresca e seca da parte 

aérea e raiz. Já para o número de folhas planta-1, só ocorreu interação significativa 

entre substrato x época. Os sistemas de cultivo onde as mudas foram produzidas 

não influenciaram no desenvolvimento final da alface crespa e lisa. 

A cultivar lisa Elisa produziu maior massa fresca e seca da parte aérea que a 

cultivar crespa Vanda e a terceira época de cultivo (jun. a ago./2016) proporcionou 

melhores resultados na produção de alface independente da cultivar 
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