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“É esta a menor de todas as sementes, mas, 

quando cresce, torna-se um arbusto maior que 

todas as hortaliças, de sorte que os pássaros 

vêm aninhar-se em seus ramos.” 

(Mateus 13,32) 



 
 

RESUMO 

 

A alface é uma hortaliça folhosa de grande impacto no Brasil devido ao alto 

consumo. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar as respostas fisiológicas e 

sensoriais da alface (variedade Guarujá®) cultivada em bancada sob dois níveis de 

luminosidade e diferentes alturas de sombreamento. Para isso, o experimento 

consistiu em uma variedade de alface cultivada em pleno sol e sombreamento de 

70% contendo diferentes níveis de altura do pé direito: 1,20 m, de 1,50m e de 1,80 

m. Dividiu-se em dois Ensaios: Ensaio I:  a germinação das sementes e crescimento 

das mudas. Ensaio II: transplantio das mudas para local definitivo e cultivo. No 

Ensaio I as sementes peletizadas foram semeadas em bandejas disposta em 

bancadas, sendo analisado a porcentagem de germinação e o índice de velocidade 

de germinação (IVG), massa da matéria fresca e seca, altura parte aérea e raiz e 

número de folhas. No Ensaio II as mudas foram transplantadas para caixas com 

solo, sendo analisado a fluorescência da clorofila a, pigmentos fotossintéticos, 

massa da matéria fresca e seca da parte aérea e da raiz, altura parte aérea e raiz, 

área foliar e análise sensorial da qualidade da alface. No Ensaio I, as sementes de 

alface Guarujá® sob sombreamento de 70%, apresentaram uma melhor resposta de 

germinação, independente da altura do sombreamento, o que refletiu em um melhor 

desenvolvimento inicial das mudas, quando comparadas ao pleno sol. Os resultados 

análise de fluorescência do Ensaio II, demonstraram que as plantas estavam 

estressadas, principalmente de pleno sol, revelando que o sombreamento é 

necessário para a sua produção. Não houve diferença entre os tratamentos para a 

massa da matéria seca, porém a área foliar teve aumento no tratamento com maior 

altura (1,80 m).  Já em relação à textura e sabor da alface, foi observado que as 

diferentes alturas não interferiram nos paramentos (textura e sabor), porém foi 

identificado sabor amargo em comparação à alface comercial.  Dessa forma, faz 

necessário mais estudos avaliando variações de altura de pé direito de produção e 

sombreamento, com intuito de verificar a máxima interferência na produção da 

alface, visando o cultivo em espaços urbanos com pequenas áreas e menor custo.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Lactuca sativa L.; Estresse abiótico; Fluorescência da 

clorofila a. 



 
 

ABSTRACT 

 

Lettuce is a leafy vegetable of great impact in Brazil due to its high consumption. The 

objective of this study was to evaluate the physiological and sensory responses of 

lettuce (Guarujá® variety) grown on a bench under two levels of light and different 

shade levels. For this, the experiment consisted of a variety of lettuce grown in full 

sun and shading of 70% containing different levels of height of the right foot: 1.20 m, 

1.50 m and 1.80 m. It was divided into two Trials: Trial I: seed germination and 

seedling growth. Trial II: transplanting the seedlings to a definitive location and 

cultivation. In Trial I, the pelleted seeds were sown in trays arranged on benches, 

analyzing the germination percentage and the germination speed index (GSI), fresh 

and dry mass, aerial and root height and number of leaves. In Trial II, the seedlings 

were transplanted to boxes with soil, and the fluorescence of chlorophyll a, 

photosynthetic pigments, fresh and dry mass of the aerial part and root, height of 

aerial part and root, leaf area and sensory analysis were analyzed. In Trial I, 

Guarujá® lettuce seeds under shading of 70%, showed a better germination 

response, regardless of the height of shading, which reflected in a better initial 

development of the seedlings, when compared to full sun. The results of 

fluorescence analysis of Trial II, showed that the plants were stressed, mainly in full 

sun, revealing that shading is necessary for their production. There was no difference 

between treatments for dry matter, but the leaf area increased in the treatment with 

greater height (1.80 m). Regarding the texture and flavor of the lettuce, it was 

observed that the different heights did not interfere in the vestments (texture and 

flavor), but a bitter taste was identified in comparison to the commercial lettuce. Thus, 

further studies are needed evaluating variations in height of the right height of 

production and shading, in order to verify the maximum interference in the production 

of lettuce, aiming at cultivation in urban spaces with small areas and lower cost. 

 

KEY WORDS: Lactuca sativa L.; Abiotic stress; Chlorophyll a fluorescence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por uma vida mais saudável vem se tornando o objetivo de muitas 

pessoas nos últimos anos e como consequência, a procura por alimentos do setor 

de olerícolas tem gradativamente aumentado, demonstrando a sua importância 

(COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL – CATI, 2015). Como 

exemplo disso, no Brasil, a alface se destaca dentre os vegetais folhosos, ocupando 

a quinta colocação das hortaliças mais adquiridas no consumo doméstico 

(CANELLA et al., 2018), sendo para o Rio de Janeiro a segunda mais vendida 

dentre as folhosas, depois do repolho (CEASA RJ, 2016). 

Para a produção de alface no Brasil, esta apresenta alguns fatores como 

limitantes na sua produtividade, como por exemplo, a intensidade luminosa (excesso 

ou falta), afetando principalmente seu crescimento e desenvolvimento (MOHANTA e 

BASHIR et al., 2017; ROGOWSKI et al, 2019). Consequências identificadas nesse 

vegetal devido aos diferentes fatores abióticos são a altura de sua haste e a não 

formação da “cabeça” (AL-SAID et al., 2018). 

Dessa forma, o cultivo hortícola está limitado às condições climáticas, sendo 

vulnerável a diminuição de produção e de valor agregado ao produto final (FELTRIM 

et al., 2006). Desta forma, buscam-se técnicas para minimizar esses elementos 

desfavoráveis, como o ambiente protegido que propicia o cultivo em períodos não 

favoráveis (RAMPAZZO et al., 2013; REIS et al., 2013), que fazem parte de diversos 

estudos na procura da melhoria do espaço para produção, sendo utilizados diversos 

materiais como plástico, tela e sombrite (FELTRIM et al., 2006). Assim, o uso de 

sombreamento na produção pode possibilitar o aumento de folhas e de 

produtividade, além de permitir a redução da temperatura do solo (HIRATA et al., 

2015).  

Dentre os parâmetros relevantes para a construção de uma casa de 

vegetação tem-se a altura do pé direito da mesma. Entretanto, não há muitos 

estudos com relação à variação desse parâmetro no comportamento das plantas, 

não sendo especificado em alguns estudos como Feltrim et al. (2006) e Freitas et al. 

(2013). Em contrapartida experimentos apresentados por Ilić et al. (2017) e Hirata et 

al. (2015) apresentam o distanciamento das telas até as plantas ou os canteiros.  

A altura de um ambiente protegido pode ser relevante quando se trata de 

locais com restrições, como é caso de centros urbanos. Centros urbanos 



14 
 

apresentam áreas limitadas para produção de hortaliças, porém, como ressalta a 

EMATER (2017), são mercados promissores, como o Rio de Janeiro. Isto ocorre 

pela demanda alta e crescente devido aos padrões atuais que valorizam cada vez 

mais a saúde e a alimentação saudável (NEJELISKI; MELLO, 2012). Com isso, há 

um aumento na utilização de espaços pequenos, em áreas urbanas, para o cultivo 

de hortaliças para a obtenção de alimentos saudáveis, tendo em vista o interesse 

crescente em utilizar espaços antes não usados (CLEMENTE; HABER, 2012). 

Portanto, a fim de propor outros métodos de cultivo para a alface, o presente 

trabalho teve como objetivo principal analisar as respostas fisiológicas e sensoriais 

da alface (variedade Guarujá®) cultivada em bancada sob dois níveis de 

luminosidade e diferentes alturas de sombreamento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as respostas fisiológicas e sensoriais da qualidade da alface 

(variedade Guarujá®) cultivada em bancada sob diferentes níveis de luminosidade e 

diferentes alturas de sombreamento. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a germinação e o crescimento inicial de mudas de alface, variedade 

Guarujá®, cultivadas em diferentes alturas de sombreamento 70% e a pleno sol; 

- Analisar as respostas fotoquímicas da espécie sob os diferentes 

tratamentos; 

- Comparar o crescimento e desenvolvimento da alface sob as diferentes 

intensidades de luminosidade e alturas do suporte de sombreamento; 

- Realizar análise sensorial da qualidade das folhas de alface produzidas sob 

os diferentes tratamentos; 

- Relacionar a fenologia da alface com parâmetros de fisiologia. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Brasil produziu, em 2017, um PIB de 303 milhões de reais pelo setor 

agropecuário (IBGE, 2020) e segundo o senso agropecuário de 2017 a horticultura 

alcançou, nesse mesmo ano, em torno de 8 milhões, sendo a alface 14% deste 

valor, que segundo Nunes et al. (2016) é a hortaliça foliar, economicamente, mais 

relevante para o país. A produção da alface se destaca na região sudeste, tendo 

São Paulo como maior produtor e o estado do Rio de Janeiro o segundo - 

apresentando Teresópolis como sua cidade de maior produção (IBGE, 2017). 

Conforme os Boletins de Hortigranjeiros (CONAB, 2020; CONAB, 2021), a 

alface apresenta variação de preço devido aos fatores climáticos, destacando as 

chuvas e temperatura, interferindo na oferta e demanda da mesma. 

A olericultura é uma área da horticultura que englobam folhosas, raízes, 

bulbos, tubérculos e frutos, sendo conhecidas como hortaliças (ROSSETTI, 2015). 

No estado do Rio de Janeiro, a olericultura tem destaque no desenvolvimento rural 

como atividade estratégica (EMATER, 2017), devido a geração e adaptação de 

variedades aos diferentes microclimas existentes no estado, e por ser uma região 

com grande de mercado consumidor, sendo assim o Rio de Janeiro é um grande 

promissor na produção de hortaliças (PESAGRO-RIO, 2018). 

O Estado do Rio de Janeiro um grande mercado favorável para produção da 

olericultura, sendo a alface segundo Canella et al. (2018) a quinta nas aquisições 

domiciliares no Brasil. A alface se destaca entre as hortaliças, sendo uma das mais 

consumidas no Rio de Janeiro e, sendo a terceira mais vendida dentre o subgrupo 

folha, flor e haste (CEASA RJ, 2016). 

A alface, cujo nome científico é Lactuca sativa L., apresenta folhas de 

coloração verde a vermelho escuro e roxo, sendo as folhas, o órgão de importância, 

sendo necessário realizar a colheita antes da emissão do pendão floral 

(pendoamento), para não haver um sabor amargo nas folhas (EMBRAPA 

HORTALIÇAS; SEBRAE, 2010). Para saúde, suas folhas contêm diversos 

benefícios, sendo segundo Vargas-Murga (2016) os vegetais com maior contribuição 

de vitamina A do que as frutas. Noumedem et al. (2017) ressalta que a alface é fonte 
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de fitonutrientes, apresentando potencial farmacológico como antimicrobiano, 

antioxidante e neuroprotetores. 

Algumas características da alface podem ser afetadas quando, segundo 

Mohanta e Bashir et al. (2017) a planta é submetida a limitações abióticas, que fará 

com que a planta se defenda realizando mudanças fisiológicas, bioquímicas, 

moleculares e genéticas. Estresses abióticos sofridos pela planta são as principais 

perdas nas colheitas, sendo os principais fatores de estresse abiótico a água (seca 

ou inundação), a temperatura, luminosidade (alta ou baixa intensidade), salinidade e 

toxicidade de metais (MOHANTA e BASHIR et al., 2017).  

A alface é uma hortaliça de estação fria que tem tendência crescer 

abruptamente em ambientes longos e de alta temperatura, quando passa por 

estresse de temperatura (acima ou abaixo da temperatura ótima) apresenta uma 

redução de massa da matéria fresca (AL-SAID et al., 2018). O estresse térmico pode 

reduzir a biomassa vegetal, a concentração de pigmento fotossintético, prejudicar 

alguns parâmetros de fluorescência da clorofila a (HAWRYLAK-NOWAK et al., 

2018). Altas temperaturas podem acarretar o alongamento de haste e o 

pendoamento, não formação de cabeça (AL-SAID et al., 2018). Já com relação ao 

estresse causado por baixas temperaturas (frio), pode prejudicar o crescimento e 

desenvolvimento da planta, por afetar a função celular (CHINNUSAMY et al., 2007). 

Nunes et al. (2016) ressalta que as baixas temperaturas em conjunto com o 

molhamento das folhas, propicia a ocorrência da doença foliar prejudicial à alface. 

As plantas necessitam da luz para sua fotossíntese, porém seu excesso pode 

ocasionar estresse luminoso (ERICKSON et al., 2015), que danifica a estrutura 

fotossintética – no fotossistema II (DREADEN et al., 2011; HERBSTOVÁ et al., 2012; 

GURURANI et al., 2015). Este estresse pode trazer prejuízo ao crescimento e 

viabilidade da planta, necessitando de adaptação as condições (ERICKSON et al., 

2015). 

A irrigação pode interferir no rendimento e uniformidade da planta, assim 

como afetar o conteúdo fitoquímico do tecido vegetal e a resposta do bronzeamento 

relacionado enzimas (LUNA et al., 2012). O déficit hídrico intenso pode inibir a alface 

de se adaptar a outro tipo de estresse sofrido, baixas temperaturas (BLANCH et al., 

2017). 

Programas de melhoramento procuram combater a complexidade de 

selecionar plantas adaptáveis ao estresse abiótico (GOSA et al., 2019). Segundo 
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Hartman et al. (2014) a busca por culturas atuais tolerantes ao estresse é o objetivo 

mais relevante do melhoramento de culturas. Para a alface no Brasil, segundo 

EMBRAPA Hortaliças e SEBRAE (2010), há possibilidade de ser cultivada em todas 

as regiões do país em toda a época do ano, dependendo da variedade. 

Além do melhoramento genético para adaptabilidade das cultivares, é 

indicado a utilização de ambiente protegido (SALA e COSTA; 2012). O uso de 

sombrite proporciona uma redução na irradiação solar e a radiação 

fotossinteticamente ativa, além de possuírem pigmentos fotossintéticos mais altos 

(ILIĆ et al., 2017). Esses mesmos autores ainda relatam que a utilização de sombrite 

podem diminuir os distúrbios fisiológicos, como a descoloração das nervuras e a 

ponta queimada na alface. 

A alface de variedade Guarujá tem como fornecedor ISLA e apresenta como 

características a tolerância ao pendoamento, o período de plantio o ano todo em 

todas regiões brasileiras, a resistência ao míldio (1-17, 21, 23) (ISLA, 2019). 

Para verificar se uma planta está sob condições de estresse ou não, pode-se 

utilizar a análise da fluorescência da clorofila a, sendo uma análise com a 

capacidade de acompanhar ao longo do crescimento e desenvolvimento do vegetal, 

inclusive elucidando respostas dos vegetais frente a diferentes estresses abióticos 

(CAMPOSTRINI, 2001; STIRBET, 2018; TSIMILLI-MICHAE, 2019), além de ser não 

destrutiva (MURCHIE; LAWSON, 2013). 

Já com relação aos pigmentos fotossintéticos, eles apresentam funções 

fundamentais para a fisiologia da planta (DOS SANTOS et al., 2019) e suas 

alterações podem ser um marcador de estresse oxidativo (GONZALEZ et al., 2013). 

Estas alterações podem ocorrer devido à reação da planta sob condições de 

estresse, incentivando mecanismos bioquímicos e estruturais de resistência 

(GONZALEZ et al., 2013). Os teores de pigmentos fotossintéticos (clorofilas e 

carotenoides) podem indicar a adaptação da planta ao ambiente (SOUZA et al., 

2011; LIMA et al., 2011). Os pigmentos que são encontrados normalmente na planta 

são a clorofila a, clorofila b e carotenoides, nos quais apresentam diferentes 

comprimentos de onda de absorção (TAIZ et al., 2017), conforme Figura 1. 
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Figura 1: Espectro de absorção de alguns pigmentos fotossintetizantes, entre eles os 

carotenoides (β-caroteno), a clorofila a (Chl a) e a clorofila b (Chl b). 

Fonte: Taiz et al. (2017). 

 

Além da estrutura fisiológica das plantas, conforme Honório et al. (2011) a 

germinação também é importante por interferir na distribuição das plantas. O 

conhecimento das condições de germinação para maximizar seu potencial de 

produção é importante (GUIMARÃES et al., 2010; GOMES et al., 2015), podendo 

utilizar porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação - IVG 

(GUIMARÃES et al., 2010). 

Outra análise importante é a análise sensorial, que, segundo Silva et al. 

(2010) e Torres (2011), a mesma é capaz de avaliar a qualidade e aceitabilidade do 

consumidor. A qualidade é determinada por propriedades sensoriais com suas 

características críticas (ORTEGA-GAVILÁN et al., 2020), como cor, aroma, sabor, 

aparência (SILVA et al., 2010). 

Outra técnica de avaliação utilizada é a análise fisiológica, que utiliza as 

bases fisiológicas sob as diferentes condições ecofisiológicas (SILVA et al., 2000; 

PEIXOTO et al., 2011). Alguns dos parâmetros fisiológicos que podem ser 

analisados pode-se destacar o  crescimento, peso fresco e seco, comprimento e 

área foliar (DOS REIS, 1978). 



20 
 

As hortaliças apresentam características de curto ciclo de produção, 

instabilidade de valores, alta produção física e produtos com perecibilidade alta após 

a colheita (PESAGRO-RIO, 2018). Tendo em vista isto, locais de produção próximos 

aos mercados consumidores é uma alternativa a esses limitantes. Porém os grandes 

polos de demanda se encontram em centros urbanos, nos quais apresentam 

restrições em sua área. Assim, uma possibilidade é a utilização de ambientes 

protegidos reduzidos para produção nesses locais, podendo ainda aproveitar 

materiais na construção, sendo segundo Nejeliski e Mello (2012) uma prática comum 

para pequenos produtores. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de 23 de Agosto de 2019 até 13 de janeiro 

de 2020, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense. A região 

possui clima Aw, segundo a classificação de Köppen, ou seja, clima tropical com 

inverno seco e verão chuvoso, com temperatura média anual de 23ºC e precipitação 

média anual de 1200 mm. A localização possui latitude 22°54’00’ S, longitude 

43°08’00’’ W e altitude de 8 metros.  

O material utilizado no experimento foi a alface (Lactuca sativa L.) da 

variedade Guarujá®, do grupo ISLA PAK®, cujas sementes peletizadas foram 

adquiridas direto com o fabricante (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Embalagem das sementes fornecidas pela ISLA PAK® com dados da 
semente utilizada. 

Fonte: Própria. 

  

Construiu-se três casas de vegetação com a utilização de ripas de madeiras 

e arames, além do uso de ferramentas como serra, furadeira e alicate. As 

estruturações das casas de vegetação apresentaram alturas de pé direito de 1,20 m, 

1,50 m e 1,80 m. Nestas estruturas empregou-se o sombrite de 70%. 

 

Em cada tratamento montou-se bancadas com uso de materiais inutilizados. 

Para base das bancadas aproveitou-se armação de metal de mesas de aula, sem 

uso na Universidade, suportando as caixas de madeiras dispostas sobre elas (Figura 

3). 
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Figura 3: Bancadas montadas para utilizar nos tratamentos. 

Fonte: Própria. 

 

Para melhor compreensão o trabalho foi dividido em dois Ensaios. No EnsaioI: 

análise da germinação das sementes de alface e crescimento das plântulas nos 

diferentes ambientes; e no Ensaio II: transplantio das plântulas de alface para local 

definitivo e condução do cultivo das mudas oriundas do Ensaio I. 

 

4.1 Ensaio I: Germinação Das Sementes e Crescimento Das Mudas 

 

O delineamento experimental foi (1x4), sendo o primeiro fator a variedade da 

alface usada e o segundo fator os ambientes que a alface foi submetida 

(tratamentos), sendo um ambiente a pleno sol e três com presença de 

sombreamento de 70% com diferentes alturas de pé direito, 1,20m; 1,50 m; 1,80 m 

(Figura 4). 
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Figura 4: Representação esquemática da Planta baixa dos tratamentos. 

Fonte: Própria. 

 

Iniciou-se o Ensaio com a semeadura, realizada no dia 23 de agosto de 2019, 

na qual foram utilizadas 800 sementes peletizadas de alface (Lactuca sativa L.) da 

variedade Guarujá®, do grupo ISLA PAK®, Figura 5. Cada unidade amostral foi 

composta por 20 sementes por repetição totalizando 10 repetições por tratamento. 

As sementes foram semeadas em 8 bandejas de polietileno, com 200 células cada 

(Figura 6 A) e preenchidas com o substrato comercial Terral® (Figura 6 B). 

 
Figura 5: Sementes de alface Guarujá® peletizadas utilizadas no experimento. 

Fonte: Própria. 
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Figura 6: Bandeja de polietileno utilizada para semeadura (A); Substrato utilizado 

nas bandejas de semeadura (B). 
Fonte: Própria. 

 

As bandejas semeadas foram dispostas nas bancadas (Figura 7) 

apresentando diferentes distâncias à tela de sombreamento, sendo para os 

tratamentos de pé direito de 1,20; 150 e 1,80 metros (Figura 4) as respectivas 

distâncias 10; 40 e 70 centímetros. 

 

Figura 7: Bandejas dispostas sobre as bancadas. 
Fonte: Própria. 

 

A porcentagem de germinação e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

foram avaliados até 21 dias após a semeadura (DAS). Entre o período 7 DAS até 21 

DAS, acompanhou-se o desenvolvimento da altura da parte aérea das mudas. Ao 

B 



25 
 

final deste Ensaio (22 DAS), foram analisados: massa da matéria fresca (g), altura 

parte aérea (cm), comprimento raiz (cm), número de folhas e massa da matéria seca 

(g). 

 

4.1.1 Porcentagem de germinação e Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 

A partir da contagem das sementes visivelmente emergidas, a taxa de 

germinação foi contabilizada, tendo sido verificada até 21 DAS, não apresentando 

mais variação a partir de então. 

A porcentagem de germinação foi calculada pela fórmula proposta nas 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) e o IVG de acordo com a fórmula 

proposta por Maguire (1962). 

 

4.1.2 Análise da altura de parte aérea e do comprimento da raiz 

Para as medições de altura de parte aérea e de comprimento da raiz 

utilizaram régua graduada e fita métrica. No acompanhamento entre 7 a 21 DAS, 

adotou-se 9 repetições por tratamento. Para a análise do 22 DAS adotou-se 5 

repetições por tratamento, tanto da altura da parte aérea como comprimento da raiz. 

 

4.1.3 Análise da massa da matéria fresca e seca 

A matéria fresca e seca das plantas foram obtidas por balança de precisão, 

sendo a matéria seca após a secagem em estufa de ventilação forçada à 

temperatura de 65 ± 2 ºC, até atingirem peso constante. Na análise do 22 DAS 

empregou-se 5 repetições por tratamento. 

 

4.1.4 Número de folhas expandidas 

A contagem das folhas considerou as folhas que se apresentavam 

expandidas, tendo sido utilizado 5 repetições por tratamento. 

Todos dados da análise do 22 DAS foram submetidos à análise de variância 

com auxílio do programa SISVAR®, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 
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4.2 Ensaio II: Transplantio Das Mudas Para Local Definitivo e Cultivo 

 

Para o Ensaio II utilizou-se solo dentro da caixa de madeira com o auxílio de 2 

sacos plásticos pretos de 100 litros por caixa, para imobilizar o solo dentro da 

mesma, mas com perfurações e uso de brita no fundo, para a drenagem do excesso 

de água no solo. O solo utilizado foi classificado como argiloso pela análise física do 

solo realizada pelo Laboratório de Análise de Solo, Tecido Vegetal e Fertilizante, da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), cujo resumo da análise física e química se 

encontra na Tabela 1 e o resultado completo nos Apêndices B e C.  

 

Tabela 1: Resultados da análise física e química do solo utilizado. 

N° 
Laboratório 

Areia 
grossa 

Areia 
fina 

Silte  Argila Classificação 
textural 

Tipo de 
solo 

kg/kg kg/kg kg/kg kg/kg 

2548 0,271 0,088 0,189 0,452 Argila 3 

N° 
Laboratório 

pH H2O pH KCl 
pH 

CaCl2 

P K Na  

mg/dm³ mg/dm³ mg/dm³ 

4470 

4,3 - - 1,4 6 - 

Ca²+ Mg²+ Al³+ H + Al SB T 

cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ cmol/dm³ 

0,37 0,27 2,04 3,7 0,66 2,7 

T V M ISNa MO P-Rem 

cmol/dm³ % % % dag/kg mg/L 

4,36 15,1 75,6 - - 24,4 

Fonte: UFV, 2019. Onde: pH H2O – pH em água; pH KCl – pH em cloreto de potássio; pH 

CaCl2 – pH em cloreto de cálcio; P - Fósforo; K - Potássio; Na - Sódio; Ca2+ - ; Mg2+ - ; Al3+ - ; SB - 

Soma de Bases Trocáveis; t - Capacidade de Troca Catiônica Efetiva; T - Capacidade de Troca 

Catiônica a pH 7,0; V - Índice de Saturação por Bases; m - Índice de Saturação por Alumínio; ISNA - 

Índice de Saturação por Sódio; MO - Matéria orgânica; P-REM - Fósforo Remanescente. 

 

A partir da análise química do solo e do Manual de Calagem e Adubação do 

estado do Rio de Janeiro (FREIRE et al., 2013) pode-se fazer a correção necessária 
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com a incorporação de calcário dolomítico, da marca dimy (Figura 8 A), com fator de 

neutralização de 84,4% (Figura 8 B). Foram realizadas aplicações adubação foliar, 

04-14-08 da dimy (Figura 8 C), a partir de 43 DAS, tendo sido aplicados com uma 

periodicidade de aproximadamente 14 dias. 

 

           

Figura 8: Calcário dolomítico da marca dimy utilizado na correção do solo (A); Fator 
de neutralização do calcário utilizado no solo (B); Fertilizante mineral de aplicação 

foliar utilizados nas mudas (C). 
Fonte: Própria. 

 

Mudas do Ensaio I foram transplantadas nas caixas dispostas em bancadas 

para a realização do Ensaio II, apresentando assim o mesmo delineamento 

experimental. As mudas estavam com 61 DAS. Foram escolhidas aleatoriamente 18 

mudas por tratamento, sendo 9 dispostas para cada caixa da sua própria unidade 

amostral, no Apêndice A consta o croqui dos tratamentos com as numerações de 

cada muda. Apenas no tratamento de pleno sol que as mudas transplantadas foram 

advindas de outra análise amostral (pé direito 1,50 metros), devido a mortandade 

das mudas neste tratamento. No transplantio utilizou-se adução mineral de NPK 08-

20-20, reaplicado a cada 21 dias até a data de 03 de dezembro de 2019. 

Para este estudo realizou-se análise de fluorescência efetuadas 3 dias após o 

transplantio (DAT), 5 DAT, 8 DAT, 13 DAT, 17 DAT, 49 DAT e 82 DAT, totalizando 7 

leituras. Este experimento finalizou 82 DAT, tendo sido analisados: massa da 

matéria fresca da parte aérea (g), massa da matéria seca da parte aérea (g), altura 

parte aérea (cm), massa da matéria fresca da raiz (g), massa da matéria seca da 

A B 

C 
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raiz (g), comprimento da raiz (cm), área foliar, avaliação dos teores de pigmentos 

fotossintéticos e análise sensorial da qualidade. 

 

4.2.1 Análise da altura de parte aérea e do comprimento da raiz 

Para as medições de altura de parte aérea e de comprimento da raiz 

utilizaram régua graduada e fita métrica, tendo adotado para a análise de 82 DAT 5 

repetições por tratamento, tanto da altura da parte aérea como comprimento da raiz. 

 

4.2.2 Análise da massa da matéria fresca e seca 

A matéria fresca e seca das plantas foram obtidas por balança de precisão, 

sendo a matéria seca após a secagem em estufa de ventilação forçada à 

temperatura de 65±2ºC, até atingirem peso constante, sendo empregados 5 

repetições por tratamento na análise de 82 DAT. 

 

4.2.3 Área foliar 

A área foliar das alfaces foi determinada com medidor de área Li-Cor (Modelo 

Li-3100 – Li-Cor In., NE USA), sendo expressa em centímetros quadrados por planta 

(cm² planta-1). 

 

4.2.4 Análise de pigmentos fotossintéticos 

A determinação do teor de pigmentos fotossintéticos realizou-se 

espectrofotometricamente de acordo com ARNON (1949). Amostras de 0,075 g de 

tecido foliar proveniente das folhas maceradas na presença de acetona 80% e 

estimados pelas equações de Hendry e Grime (1993) e expressos em µmol gMF-1. 

Assim, as equações para determinação da concentração dos pigmentos 

cloroplástídicos com base na massa foliar de clorofila a (Equação 1), clorofila b 

(Equação 2) e carotenoides (Equação 3) nas plantas são as seguintes: 

                      Equação 1 

 

                      Equação 2 

 

             Equação 3 
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Onde: 

- A: corresponde à absorbância no comprimento de onda indicado; 

- V: volume final do extrato clorofila-acetona [mL], no caso 20 mL; 

 - um: unidade de massa utilizada para análise [g]. 

 

Para a determinação dos pigmentos utilizou-se 4 repetições por tratamento. 

 

4.2.5 Análise da fluorescência da clorofila 

A emissão da fluorescência da clorofila a foi medida em folhas jovens 

totalmente expandidas, utilizando-se um fluorômetro portátil (Handy-Pea ou M-PEA 

2 – Hansatech Instruments Ltd, King’s Lynn, Northfolk, UK). As medições se deram 

no período da manhã em folhas previamente adaptadas ao escuro, por um período 

suficiente para a oxidação completa do sistema fotossintético de transporte de 

elétrons. Em seguida, as folhas foram expostas a um flash de luz saturante. As 

análises tiveram uma duração de 1s da emissão de fluorescência em cada 

repetição, de modo a se obter os resultados da fluorescência rápida. Dessa forma, 

foram avaliadas as variáveis derivadas da curva de emissão de fluorescência rápida: 

fluorescência inicial ou basal (F0), medida a 50 µs; a fluorescência máxima (FM) e a 

fluorescência variável (FV), que representa a diferença entre FM e F0. As variáveis 

biofísicas que quantificam o fluxo de energia através do FSII foram analisadas 

segundo o teste JIP proposto por Strasser e Strasser (1995). Na Figura 9 pode se 

observar a medição sendo realizada no experimento, já na Tabela 2 estão 

apresentados os parâmetros utilizados nessa análise. Nessa avaliação adotou-se 7 

repetições por tratamento a cada leitura. 
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Figura 9: Clipes utilizados na análise de fluorescência. 
Fonte: Própria. 

 

Tabela 2: Resumo dos parâmetros de fluorescência, parâmetros extraídos e 

derivados (calculados pelo Teste JIP) com suas fórmulas e descrições. 

Parâmetros da fluorescência  Descrição  

Parâmetros extraídos  

Ft Intensidade de fluorescência no tempo t após 
início da iluminação actínica 

F50 μs Intensidade de fluorescência mínima a 50 μs 

F100 μs e F300 μs Intensidade de fluorescência a 100 e 300 μs, 
respectivamente 

FJ e FI  Intensidade de fluorescência no passo J (2ms) 
e no passo I (30 ms), respectivamente  

FP (= Fm)  Fluorescência máxima no passo P  
Area 
 
OEC = 1 – (FI/FJ) 

Área complementar total entre a indução da 
curva de fluorescência e Fm 
Complexo de evolução do oxigênio 

Parâmetros Derivados e Parâmetros OJIP  

                                     Complexo de evolução do oxigênio 
F0 ≅ F50 μs Fluorescência mínima quando todos os 

centros de reação do FSII estão abertos  
Fm = FP  Fluorescência máxima quando todos os 

centros de reação do FSII estão fechados  
F0/FM Razão entre a fluorescência inicial e máxima, 

de folhas adaptadas ao escuro – rendimento 
quântico da dissipação 

FV/F0 Rendimento quântico efetivo de conversão da 
energia fotoquímica 

Vj = (F2ms – F0) = (Fm – F0) Fluorescência variável relativa no passo J (2 
ms) 

Vi = (F30ms – F0) = (Fm – F0) Fluorescência variável relativa no passo J (30 
ms) 

Sm = EC0/RC = Area/(Fm – F0) Área total normalizada complementar acima 
de OJIP 

N Número de giros e reoxidação de QA 

Rendimentos e razões de fluxo  

φP0 = TR0/ABS = 1 – F0/Fm = FV/Fm Rendimento quântico máximo fotoquímico 
primário em t = 0  

φE0 = φP0 * ψ0 = 1 – (FJ/FM) = ET0/ABS  Rendimento quântico de transporte de 
elétrons de QA- para o Inter sistema de 
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aceptores de elétrons  
ψE0 = ET0/TR0 = 1 - VJ  Probabilidade (no tempo 0) que um éxciton 

capturado tem de mover um elétron na cadeia 
de transporte de elétrons após QA-  

δR0 = RE0/ET0 = (1 - VI)/(1 - VJ)  Eficiência com que um elétron pode mover 
dos aceptores de elétrons do Inter sistema 
reduzidos para os aceptores finais do FSI  

φR0 = RE0/ABS = φP0 × ψE0 × δR0 Rendimento quântico de redução dos 
aceptores finais de elétrons do FSI por fóton 
absorvido  

Fluxos específicos ou atividades expressas por centro de reação (RC)  

ABS/RC = M0 × (1/VJ) × (1/φP0)  Fluxo de absorção por RC  
DI0/RC Fluxo específico de dissipação do excesso de 

energia por centro de reação ativo com 
capacidade de redução da quinona A (QA) 

TR0/RC = M0/VJ  Fluxo de energia capturado por RC em t = 0  
ET0/RC = (M0/VJ) × ψE0 = (M0/VJ) × (1 - VJ)  Fluxo de transporte de elétrons além de QA

- 
por centro de reação ativo 

RE0/RC = (RE0/ET0) × (ET0/CR)  Fluxo específico de elétrons com capacidade 
de reduzir os aceptores finais de elétrons na 
porção aceptora de elétrons do FSI por centro 
de reação ativo 

Índice de Performance 

PIABS = (RC/ABS) × (φP0/(1 - φP0)) × (ψE0/(1 – 
ψE0))  

Índice de performance de conservação de 
energia dos fótons absorvidos pelo FSII até a 
redução do Inter sistema de aceptores de 
elétrons 

PITOTAL = (CR/ABS) × (φP0/(1 – φP0)) × (ψE0/(1 
– ψE0)) × (δR0/(1 – δR0))  

Índice de performance total, conservação de 
energia dos fótons absorvidos pelo FSII que 
serão utilizados para a redução do aceptor 
final de elétrons do FSI 

 

4.2.6 Análise sensorial da qualidade 

A análise sensorial da qualidade foi baseada no conteúdo apresentado por 

Dutcosky (2019) e Chaves e Sproesser (2013), tendo se utilizado o teste de 

comparação múltipla. Desta forma, realizou-se dois testes diferentes, sendo 

analisados em ambas a textura com relação a maciez e o sabor com relação ao 

amargor. O primeiro teste comparou as amostras de cada tratamento com uma 

alface comercial, no qual era a amostra de referência. O segundo confrontou os 

diferentes tratamentos com o tratamento de pé direito de 1,80 m. Para as avaliações 

feitas adotou-se 3 repetições (sendo cada repetição um avaliador diferente), as 

amostras de referência também se apresentavam dentro as codificadas e utilizou-se 

uma escala comparativa (Tabela 3). A Figura 10 apresenta a alface comercial 

utilizada (Figura 10 A), o Ensaio I com as amostras codificadas (Figura 10 B) e a 

realização da análise pelos avaliadores (Figura 10 C). 
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Figura 10: Alface comercial utilizada na análise sensorial da qualidade (A); Amostras 
codificadas usadas no Ensaio I da análise sensorial da qualidade (B); Realização da 

análise sensorial da qualidade no Ensaio I (C). 
Fonte: Própria 

 
Tabela 3: Escala comparativa utilizada na análise sensorial da qualidade da alface. 

Número Descrição 

4 Extremamente maior que a referência 

3 Bem maior que a referência 

2 Moderadamente maior que a referência 

1 Pouco maior que a referência 

0 Nenhuma diferença 

-1 Pouco menor que a referência 

-2 Moderadamente menor que a referência 

-3 Bem menor que a referência 

-4 Extremamente menor que a referência 
Fonte: Chaves e Sproesser (2013). 

 

4.2.7 Dados meteorológicos 

Dados de temperatura, precipitação, umidade relativa e irradiação 

correspondente ao período do Ensaio I e II foram coletados do site do INMET, de 

uma estação automática de Niterói. 

B A 
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4.2.8 Delineamento experimental e análise estatística 

O delineamento experimental realizado nas análises foi inteiramente 

casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p ≤ 0,05) 

com auxílio do programa SISVAR®, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

 



34 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ENSAIO I: GERMINAÇÃO DAS SEMENTES E CRESCIMENTO DAS 

MUDAS 

 

Para o período do Ensaio I, a Figura 11 apresenta dados de temperatura, 

precipitação, irradiação e umidade relativa deste período e do mesmo período no 

ano anterior, tendo uma sobreposição dos dados de ambos os períodos, para 

melhor comparação entre os anos, tendo em vista maiores registros de alterações 

climatológicas no ano experimental.  
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Figura 11: Dados meteorológicos do período do Ensaio I (2019), comparando com o 

mesmo período do ano anterior (2018). Umidade relativa e precipitação (A); 

Temperatura e irradiação (B).  

Fonte: INMET (2020). 

 

A partir dos dados meteorológicos, tem-se, que no período do experimento 

correspondente ao Ensaio I ocorreram mais dias com precipitação e 

consequentemente maior acúmulo no índice pluviométrico. Porém, a irradiação, 

A 

B 
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principalmente para o período final do Ensaio I, apresentou maiores valores, quando 

comparado ao ano anterior 

Em relação ao IVG, esse foi maior para as sementes que germinaram sob 

sombreamento com o maior distanciamento do sombrite (70 cm) e menor para as 

que foram conduzidas a pleno sol (Figura 12). Com exceção das sementes 

germinadas em pleno sol, todos os demais tratamentos apresentaram ao final do 

experimento a mesma porcentagem de sementes germinadas (Figura 13). 

 
Figura 12: Índice de velocidade de germinação (IVG x Dias). 

Fonte: Própria. 
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Figura 13: Porcentagem de germinação (nº de sementes germinadas x Dias). 

Fonte: Própria. 
 

A maior distância entre sombrite e bandeja permitiu com que ocorresse uma 

maior intensidade de luz difusa naquele ambiente, proporcionando comprimentos de 

onda adequados para promover o processo de germinação, tendo em vista que as 

sementes de alface são fotoblásticas positivas (TAIZ et al., 2017). A temperatura 

também influência na germinação, assim, verificou-se que no tratamento em pleno 

sol apresentou uma menor porcentagem de germinação, comparando aos demais, o 

que refletiu em oscilações nos períodos de germinação, como pode ser observado 

no 11º dia, após o início da germinação. Provavelmente devido a alteração da 

temperatura do substrato, proporcionando uma diminuição da intensidade luminosa 

e da temperatura. 

Em relação aos dados analisados após a germinação (análise de 7 DAS a 21 

DAS), a altura da parte aérea das mudas, em todos os tratamentos com 

sombreamento de 70%, mantiveram-se próximas, sendo uma resposta de 

incremento tempo dependente (Figura 14) e em relação ao tratamento pleno sol, 

este apresentou uma discrepância em relação aos demais tratamentos, mantendo-

se quase que constante em relação ao tempo analisado, pois dependo da 
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intensidade luminosa, esta pode promover ou inibir o alongamento do hipocótilo em 

plântulas, conforme Taiz et al. (2017). 

 
Figura 14: Altura da parte aérea (cm) em relação aos dias analisados após a 

germinação das sementes de alface Guarujá®. 
Fonte: Própria. 

 

As análises realizadas ao final do Ensaio I (22° DAS) a altura da parte aérea e 

comprimento da raiz apresentaram diferença estatística entre os tratamentos com 

sombreamento quando comparadas as mudas cultivadas em pleno sol (Tabela 4). 

As análises de número de folhas, massa da matéria fresca e seca não 

demonstraram diferença estatística entre os tratamentos. 
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Tabela 4: Parâmetros de crescimento analisados para os diferentes tratamentos. 

Tratamentos: 
sombreamento, pé direito e 
distâncias até o sombrite 

Massa da 
Matéria 
Fresca 

Massa da 
Matéria 
Seca 

Altura 
Parte 
Aérea 

Comp.  
Raiz Nº de 

Folhas 

(g) (g) (cm) (cm) 

Pleno sol (90 cm acima nível 
do solo) 

0,0597 a 0,0110 a 1,34 a 3,15 a 4,40 a 

Sombreamento 1,20m 
(10 cm) 

0,0967 a 0,0142 a 4,44 b 5,14 b 4,20 a 

Sombreamento 1,50m 
(40 cm) 

0,0804 a 0,0121 a 3,86 b 5,39 b 4,40 a 

Sombreamento 1,80m 
(70 cm) 

0,0608 a 0,0124 a 3,58 b 
5,108 

b 
4,20 a 

Fonte: Própria. Observação: As distâncias se referem à distância da bandeja até o sombrite de cada 
tratamento. As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si 
pelo Teste de Tukey (p ≤ 0.05). 

 

A partir dos resultados apresentados observou-se a influência positiva do uso 

de sombreamento de 70% para a alface Guarujá®, proporcionando um melhor 

crescimento das mudas, principalmente em relação aos parâmetros altura da parte 

aérea e do comprimento da raiz, quando comparados ao pleno sol, corroborando 

com os resultados encontrados por Queiroga et al. (2001) em que verificaram a 

interação entre altura de plantas e tipos de tela de sombreamento. 

 

5.2 ENSAIO II: TRANSPLANTIO DAS MUDAS PARA LOCAL DEFINITIVO E 

CULTIVO  

 

A partir da análise visual realizada antes do transplantio das mudas, 

identificou-se que as mudas do tratamento com sombreamento contendo altura de 

1,80 m haviam folhas com partes consumidas, caracterizando a presença de 

herbívoro mascador, além partes com transparência demonstrando a presença de 

herbívoro roedor. Assim, este tratamento, possivelmente, seria o ambiente com 

características mais propícias para o surgimento das pragas, tendo em vista, 

possivelmente que a textura do vegetal deveria ser mais adequada para a 

palatibilidade do inseto, e além disso, um ambiente com temperatura e umidade 

ideais para a manutenção desses naquele ambiente. 
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Para o tratamento com altura do sombreamento de 1,20 m, observou-se que 

as mudas já apresentavam fototropismo que segundo Taiz et al. (2017) é um 

fenômeno cuja plântula consegue se curvar em direção da luz otimizando a 

absorção da mesma, demonstrando assim, que essa altura do sombreamento já 

estava interferindo no desenvolvimento adequado dessa espécie. 

No transplantio o tratamento de 1,50 m apresentavam visualmente, mudas em 

melhores condições (folhas expandidas e altura da parte aérea), apresentando maior 

homogeneização entre elas.  

Durante o Ensaio II, as alfaces apresentaram problemas na formação da 

cabeça de alface comercial, sendo o tratamento pleno sol as que apresentaram a 

estrutura mais similar. O pleno sol demonstrou sinais de estresse, como 

murchamento de folhas e morte de plantas, reafirmando os resultados da análise de 

fluorescência da clorofila a. 

Em relação aos resultados da análise da fluorescência da clorofila a, o pleno 

sol apresentou estresse no período experimental como é indicado pelos fatores 

Fv/Fm, Fv/F0, ABS/RC, DI0/RC, φE0, φP0, PIabs e PItotal que se mostraram tempo-

dependente ao longo do período analisado, chegando a levar as unidades amostrais 

desse tratamento à morte, por isso a falta das análises para esse tratamento para os 

demais dias, conforme a Figura 15. Ainda foi possível uma percepção de busca de 

recuperação aos 8 DAT (Figura 15 C), no entanto, na  análise seguinte (Figura 15 D) 

a indicação do maior estresse e a morte das plantas.  

Para o tratamento com altura do sombreamento de 1,20 m, os parâmetros 

mostraram uma melhora ao longo do tempo, se aproximando ao nível de controle 

até o 13 DAT (Figura 15 D) em que alcança o controle. Já no 17 DAT (Figura 15 E) 

apresenta valores acima do controle. Porém, nas últimas análises apresentou uma 

redução em alguns indicadores. 

 O tratamento com altura do sombreamento de 1,50 m demonstrou variação 

dos parâmetros ao longo das análises, porém indicando uma tendência a alcançar o 

nível de controle. Isso foi sendo constando com uma possível  aclimatização das 

plantas neste ambiente, como mostrado no 82 DAT (Figura 15 G) com os 

parâmetros Fv/Fm, Fv/F0, Sm, N ABS/RC, DI0/RC, TR0/RC, ET0/RC, φE0, φP0, ψE0, 

ΦR0, PIabs e PItotal a nível de controle ou acima. Parâmetros esses que serão que 

serão abordados abaixo de forma individual para melhor caracterização dos 

resultados.
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Figura 15: Parâmetros do Teste JIP, em relação ao respectivo controle, obtidos a 

partir da fluorescência transiente OJIP das clorofilas de plantas de (Lactuca sativa 

L.) da variedade Guarujá® ISLA PAK® em diferentes alturas de sombreamento 70%  

das casas de vegetação (pé direito: 1,20; 1,50 e 1,80 metros e as distâncias do 

sombreamento de cada estrutura em relação às plantas 24; 53 e 87 centímetros, 

respectivamente. (DAT:  Dias após o transplantio). (A) 3 DAT; (B) 5 DAT; (C) 8 DAT; 

(D) 13 DAT; (E) 17 DAT;  (F) 49 DAT e (G) 82 DAT  ( - ) controle - 1,80 m; (-●-) 1,50 

m;  (-▲-) 1,20 m; (-■-) Pleno Sol. 

Fonte: Própria. 
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No início das análises, o parâmetro tempo para chegar a fluorescência 

máxima (t for Fm) os tratamentos apresentavam valores inferiores ao controle (que 

foi considerado o tratamento contendo 1,80 cm de altura) (Figura 15 A), indicando 

assim um maior tempo para atingir  Fm. Com o tempo todos os tratamentos 

alcançaram o nível de controle (Figura 15 D), tendo os tratamentos de 

sombreamento ultrapassado o controle após 17DAT (Figura 15 E). Porém, o 

tratamento de 1,20 m apresenta uma redução, estando abaixo do controle (Figura 15 

F e G). 

Para o tratamento pleno sol a Area (área total complementar entre a indução 

da curva da fluorescência e F=Fm) demonstrou uma diminuição gradual ao longo do 

tempo, sendo essa diminuição tempo-dependente (Figura 15 A ao D). Entretanto, 

neste parâmetro os tratamentos de sombreamento variaram ao longo do tempo, 

retornando a nível de controle, no tratamento de 1,20 m e estando elevado para o 

tratamento de 1,50 m. 

Os ambientes com sombrite de 70% apresentaram os mesmos níveis de 

Fv/Fm (rendimento quântico máximo fotoquímico primário em t=0) ao longo dos dias, 

se mantendo a nível de controle (Figura 15), indicando uma mesma eficiência no 

Fotosistema II (FS II), não sendo esse parâmetro um indicativo de estresse nesse 

experimento, conforme relatado na literatura como variações neste significam 

situações estressantes (GLENN, 2012; LI et al., 2013). Mas também já há relatos na 

literatura que dependendo da espécie ou fator estressante, este parâmetro não é 

perceptível, ou não é capaz de detectar, sendo outros utilizados como indicativos, 

como o Fv/Fo (ZANANDREA et al., 2006; AZEVEDO NETO et al., 2011), que 

representa rendimento quântico efetivo de conversão da energia fotoquímica 

(Fv/Fo). 

Nesse aspecto, Fv/Fo apresentaram em ambos tratamentos (1,20 m e 1,50 

m) obtiveram variação ao longo do tempo, apresentando quedas e recuperações, 

tendo na última leitura valores abaixo do controle para o tratamento de 1,20 m e a 

nível de controle para o tratamento de 1,50 m (Figura 15 G).  

O tratamento a pleno sol manifestou níveis de Fv/Fm e de Fv/Fo inferiores ao 

de controle ao decorrer das leituras, tendo um leve aumento no 8 DAT (Figura 15 C) 

e em seguida uma queda (Figura 15 D), sendo nesse caso, um indicativo de 

estresse detectado pelos dois parâmetros. 
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Para a fluorescência variável relativa no passo J (2 ms) (Vj), os tratamentos 

com sombreamento se mantiveram a níveis de controle, exceto no 82 DAT no qual o 

tratamento de 1,50 m teve uma ligeira redução (Figura 15 G). Para o pleno sol este 

parâmetro teve um aumento ao decorrer do tempo, sendo tempo-dependente, 

indicando menor atividade no intersistema. Já para a Fluorescência variável relativa 

no passo I (30 ms) (Vi) os tratamentos se mantiveram a nível de controle, tendo o 

pleno sol apresentado uma queda ao 8 DAT (Figura 15 C). 

A relação dos parâmetros N (número de giros e reoxidação de QA), Sm (área 

total normalizada complementar acima de OJIP), no pleno sol estes parâmetros (N e 

Sm) se apresentaram a níveis semelhantes entre si, indicando TR0/RC (fluxo de 

energia capturado por Centro de Reação (RC) no t=0) a nível de controle.  

Para os demais tratamentos, o Sm e N obtiveram valores similares, sendo 

valores de N acima de Sm nos dias 5 DAT (tratamento de 1,50 m - Figura 15 B) e 82 

DAT (tratamento de 1,20 m - Figura 15 G), indicando TR0/RC acima do nível de 

controle. Nos dias 13 DAT (Figura 15 D) e 49 DAT (Figura 15 F) o TR0/RC 

apresentou valores abaixo do controle (N abaixo de Sm), sendo tais dias 

respectivamente, para o tratamento de 1,20 m e de 1,50 m. 

As plantas cultivadas no ambiente a pleno sol, o fluxo de absorção por centro 

de reação (ABS/RC) e o fluxo de energia dissipada por centro de reação no t=0 

(DI0/RC), mostraram aumentos significativos ao longo do tempo, sendo tempo 

dependente, indicando que as plantas apresentavam estresse, pois mesmo que 

aumentasse a absorção havia um aumento da dissipação de energia na forma de 

calor. A ABS/RC e DI0/RC para o tratamento de 1,20 se apresentou próximo ou a 

nível de controle (Figura 15 A, C, E, F), não constando diferença significativa entre 

os tratamentos no 49 DAT conforme a Tabela 5, exceto nas análises dos dias 5 

DAT, 13 DAT e 82 DAT (Figura 15 B, D e G, respectivamente) que apresentaram 

maiores discrepâncias. Entretanto, a discrepância apresentada no dia 82 DAT não 

representa diferença significativa com o controle (Tabela 5), mas com o tratamento 

1,50 m (53 cm distância do sombrite) identifica-se diferença significativa, indicando 

maior estresse devido a maior absorção e dissipação de energia pelo tratamento de 

1,20m (24 cm distância do sombrite). 

Em relação ao ET0/RC que indica o fluxo de transporte de elétrons por centro 

de reação em t=0, o tratamento pleno sol mostrou que ao longo do tempo houve 

uma queda. Os tratamentos com sombreamento obtiveram valores de ET0/RC muito 
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próximos, demonstrando que os tratamentos apresentaram reoxidação de Qa
- pelo 

transporte de elétrons em um centro de reação similares, indicando assim que 

estava ocorrendo o transporte de elétrons, dos fótons que permaneceram no 

sistema e não foram reemetidos pela fluorescência e nem dissipados na forma de 

calor. 

O parâmetro RE0/RC (redução dos aceptores finais do lado aceptor de 

elétrons do FSI) mostrou variação ao longo do tempo para os tratamentos, sendo no 

13 DAT (Figura 15 D) todos estavam abaixo do nível do nível de controle, indicando 

menos aceptores finais reduzidos, por consequência menos NADP produzido. O 

mesmo ocorreu com o tratamento de 1,50 m no 49 DAT e 82 DAT (Figura 15 F e G, 

respectivamente) e para o tratamento de 1,20 m no 82 DAT (Figura 15 G). 

O parâmetro φP0 (Rendimento quântico máximo fotoquímico primário em t=0), 

φE0 (Rendimento quântico de transporte de elétrons de Qa
- para o intersistema de 

aceptores de elétrons), ψE0 (Probabilidade (no tempo 0) de um éxciton capturado em 

mover um elétron na cadeia de transporte de elétrons após Qa
-) para o  o pleno sol, 

tais parâmetros se reduziram  ao longo do tempo (tempo-dependente), exceto no 8 

DAT (Figura 15 C) em que φP0 e φE0 apresentam um aumento com relação as 

análises anteriores, e ψE0 que se manteve. Os tratamentos com sombreamento 

apresentaram valores semelhantes, exceto no 5 DAT (Figura 15 B) que o tratamento 

de 1,50 m teve uma queda no φP0 e, consequentemente, ψE0 . Isto é reiterado na 

Tabela 5, nas quais mostram que não houveram diferença significativa para as 3 

alturas de sombreamento para o φP0, ou seja, todas apresentaram o mesmo 

rendimento. 

Para o parâmetro δR0, eficiência com que um elétron pode mover do 

intersistema de aceptores de elétrons reduzidos para o aceptor final de elétrons do 

Fotossistema I (δR0) os tratamentos com sombreamento se mantiveram próximos ao 

nível de controle até o 49 DAT (Figura 15 F). Já o tratamento 1,50 m apresentou 

uma redução que se manteve até 82 DAT (Figura 15 G), mas no próximo uma 

redução do tratamento de 1,20 m. O pleno sol teve o δR0 maiores que os de 

sombreamento, indicando que sua eficiência foi maior, ou seja, apesar do menor 

fluxo de transporte de elétrons por centro de reação, a redução de aceptores finais 

no FSI foi alta, mas não sendo capaz de manter ao longo do ciclo. 

O pleno sol, como em outros indicadores dos parâmetros, demonstrou uma 

queda ao longo do tempo com relação ao Rendimento quântico de transporte de 
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elétrons de Qa
- para o aceptor final de elétrons do FSI (ΦR0), mas apresentou para 

esse parâmetro uma  recuperação no 8 DAT (Figura 15 C). O sombreamento de 

1,20 m se mostrou a nível de controle até 13 DAT (Figura 15 D). Já na análise aos 

17 DAT (Figura 15 E) possuía rendimento maior que o controle e posteriormente  

retornando a nível de controle (Figura 15 F) e por conseguinte abaixo do controle 

(Figura 15 G). Já o sombreamento de 1,50 m evidenciou um rendimento abaixo até 

o 13 DAT (Figura 15 D), a partir do que do qual houve uma recuperação ficando a 

nível de controle para os demais dias. 

Os parâmetros PIabs e PItotal que são, respectivamente, o Índice de 

Performance na base de Absorção e o Índice de Performance Total, medindo a 

performance até os aceptores finais de elétrons do FSI, para o pleno sol esses 

índices apresentaram uma redução ao longo do tempo (tempo-dependente), tendo 

uma recuperação no 8 DAT com valores de PItotal acima do nível de controle e uma 

queda significativa no 13 DAT (no qual apresentou valores próximos a 0). Isto indica 

o estresse sofrido pela planta e sua busca de se recuperar antes de morrer. Para o 

tratamento de 1,20 m os valores de PIabs e PItotal apresentaram valores acima ou 

próximo ao controle até 17 DAT (Figura 15 E), tendo um decaimento ao longo do 

tempo em seguida. Em contrapartida, o sombreamento de 1,50 m esteve com 

valores abaixo do nível de controle, mas apresentaram ligeiros aumentos ao passar 

das análises.  

Aos 49 DAT (Figura 15 F) o PIabs e o PItotal ficaram acima do nível de controle 

para o tratamento de 1,50 m e abaixo para o de 1,20 m, mas ambos não 

apresentaram diferença significativa. Já para 82 DAT, o tratamento de 1,20 m diferiu 

significativamente do PIabs do tratamento de 1,50 m e o PItotal apresentou diferença 

significativa com relação ao controle e tratamento de 1,50 m (Tabela 5). Desta 

forma, indica que as plantas do tratamento de 1,50 m apresentaram uma melhor 

aclimatação ao ambiente de cultivo, demonstrando apresentar menor intensidade da 

situação estressante. 

Segundo Oukarroum et al. (2007) o índice de desempenho fotossintético (PI) 

depende da antena, do centro de reação e do transporte de elétrons. Indicando 

assim, possíveis estresses pela análise do sistema de absorção e do uso da energia 

no transporte. 

Para detalhar melhor alguns parâmetros foram submetidos a análise 

estatística. Assim, partir da Tabela 4 verifica-se que os tratamentos não diferiram 
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entre si no período de 49 DAT, para os seguintes parâmetros: ABS/RC; Dio/RC; 

Φpo; PI abs  e PItotal. Já para 82 DAT, os tratamentos indicaram diferença significativa 

no ABS/RC, (DI0/RC) e Índice de Performance na base de Absorção (PIabs) e o 

Índice de Performance Total (PItotal). 

 

Tabela 5: Parâmetros de fluorescência da clorofila a aos 49 e 82 DAT (dias após o 

transplantio) para os diferentes tratamentos.  

Tratamentos: 
sombreamento, pé direito e 
distâncias até o sombrite 

ABS/RC DIo/RC ϕPo PI abs PI total 

49 DAT 

Sombreamento 1,20m 
(24 cm) 

3.6859 a 0.8352 a 0.7757 a 1.1992 a 0.6422 a 

Sombreamento 1,50m 
(53 cm) 

3.2116 a 0.6475 a 0.7780 a 1.6808 a 0.7753 a 

Sombreamento 1,80m 
(87 cm) 

3.6190 a 0.8075 a 0.7993 a 1.2698 a 0.7007 a 

CV (%) 10.59 19.07 2.39 26.94 33.7 

82 DAT 

Sombreamento 1,20m 
(24 cm) 

3.2999 a 0.6837 a 0.7930 a 1.3141 b 0.4859 b 

Sombreamento 1,50m 
(53 cm) 

2.9973 b 0.55843 b 0.8055 a 1.9231 a 0.7611 a 

Sombreamento 1,80m 
(87 cm) 

3.0324 ab 0.5953 ab 0.8044 a 1.6517 ab 0.7612 a 

CV (%) 
6.96 11.26 1.22 21.11 22.98 

Fonte: Própria. Observação: As distâncias se referem a distância do solo da caixa até o sombrite de 

cada tratamento. As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre 

si pelo Teste de Tukey (p ≤ 0.05). 

 

Conforme a Tabela 5, o ambiente de sombreamento com distanciamento 53 

cm apesar de apresentar o menor valor de fluxo de absorção por centro de reação 

(ABS/RC), também teve menor fluxo de dissipação de energia por centro de reação 

(DI0/RC), mas demonstrou os melhores índices de performance: PI abs e PI total. 

Com isso, destaca menor estresse apresentado pelas alfaces e um melhor 

desempenho nesse tratamento dentre os demais aos 82 DAT. 

A Tabela 6 demonstra a quantidade de média do teor de pigmentos 

fotossintéticos das alfaces para cada tratamento. Destaca-se que o ambiente 
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intermediário (53 cm) apresentou os menores valores de: clorofila a, clorofila total, 

mas não diferindo do tratamento com 87 cm de distância. O tratamento com menor 

distanciamento apresentou os maiores valores de clorofila a. 

 

Tabela 6: Teor de pigmentos  fotossintéticos analisados para os diferentes 

tratamentos ao final do experimento (82 DAT). 

Tratamentos: 
sombreamento, pé direito e 
distâncias até o sombrite 

Clorofila 
a 

Clorofila 
b 

Clorofila 
total 

Carotenoides 

Sombreamento 1,20m  
(24 cm) 

0,7100 a 0,2640 a 0,9740 a 0,00065 a 

Sombreamento 1,50m  
(53 cm) 

0,2995 b 0,1078 a 0,4073 b 0,00033 a 

Sombreamento 1,80m  
(87 cm) 

0,5825 ab 0,2685 a 0,8510 ab 0,00051 a 

CV (%) 28,99 46,8 33,45 52,66 

Fonte: Própria. Observação: As distâncias se referem à distância do solo da caixa até o sombrite de 

cada tratamento. As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre 

si pelo Teste de Tukey (p ≤ 0.05). 

 

Correlacionando com as Tabela 5 e Tabela 6, tem-se que a maior quantidade 

de clorofila a e total do tratamento de menor distanciamento acarretou ao aumento 

de fluxo de energia absorvida por centro de reação (ABS/RC), mas também 

aumento da  dissipação da mesma energia. Dessa forma, esse aumento da 

dissipação significa uma resposta da alface ao estresse. Isso, possivelmente 

promoveu uma maior biossíntese de clorofila a neste tratamento, como forma de 

buscar um melhor desempenho fotossintético, pela maior absorção de energia. 

Segundo Martins et al. (2009) mudanças de concentrações de pigmentos, na 

alfavaca-cravo, indicaram uma adaptação para a melhoria do desempenho 

fotossintético. 

Em relação a  massa da matéria fresca e seca (parte aérea e raiz), a altura da 

parte aérea, apresentaram respostas similares, não diferindo em relação controle, 

que foi utilizado neste experimento como sombreamento com pé direito de 1,80 m 

(distância entre solo ao sombrite de 87 cm) (Tabela 7). 

Somente ocorreu diferença significativa entre os tratamentos para 

comprimento de raiz e área foliar, sendo o tratamento intermediário com maior 

comprimento de raiz e o tratamento de controle o de maior área foliar. 
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Tabela 7: Parâmetros de crescimento analisados para os diferentes tratamentos ao 

final do experimento (82 DAT). 

Tratamentos: 
sombreamento, pé 
direito e distâncias 

até o sombrite 

Massa 
da Mat. 
Fresca 

P. Aérea 

Massa 
da Mat. 
Seca P. 
Aérea 

Altura 
Parte 
Aérea 

Massa 
da Mat. 
Fresca 
Raiz 

Massa 
da Mat. 
Seca 
Raiz 

Comp.  
Raiz 

Área 
Foliar 

(g) (g) (cm) (g) (g) (cm) (cm²) 

Sombreamento 
1,20m  (24 cm) 

11,8602a 1,2782a 6,76a 3,3025a 0,7276a 9,88b 
202,3550 

b 

Sombreamento  
1,50m (53 cm) 

16,0268a 1,7757a 20,74a 5,3730a 1,0838a 15,18a 
333,9200 

b 

Sombreamento 
1,80m (87 cm) 

18,4081a 1,7748a 21,38a 5,4483a 1,2184a 8,96b 
652,3373 

a 

CV (%) 56,22 68,55 63,75 58,06 66,72 26,83 30,37 

Fonte: Própria. Observação: As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (p ≤ 0.05); As distâncias se referem a distância do solo 

da caixa até o sombrite de cada tratamento. 

Dessa forma, a diferença de altura do pé direito utilizada de suporte ao 

sombrite não interferiu estatisticamente, na massa da matéria fresca e seca (parte 

aérea e raiz) e na altura de parte aérea. O comprimento de raiz não apresentou 

crescimento similar à altura de parte aérea, sendo o tratamento de 53 cm o de maior 

comprimento radicular, ou seja, as plantas investiram em sistema radicular neste 

tratamento. 

Para área foliar, houve um aumento de área proporcional ao aumento do pé 

direito, sendo algo que influência no posterior valor de mercado dessa cultura, tendo 

em vista que a área foliar está diretamente envolvida na maior aceitação pelo 

consumidor, visto que suas folhas são as partes consumidas (EMBRAPA; SEBRAE, 

2010), sendo esse dado muito importante em questões de mercado. 

Outros aspectos importantes em relação à aceitação dessa cultura pelo 

consumidor são o sabor e textura, que podem ser avaliados pela análise sensorial 

da qualidade.  A textura da alface dos tratamentos ficou próxima à textura da alface 

comercial, sem apresentar diferença estatística entre os tratamentos. Entretanto, 

quanto ao sabor das alfaces, essas apresentaram variação, em relação ao sabor 

amargo, tendo interferência na percepção, conforme a amostra de referência (alface 

comercial) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Análise sensorial da qualidade para os diferentes tratamentos e alface 

comercial ao final do experimento (82 DAT). 

Tratamentos: sombreamento, 
pé direito e distâncias até o 

sombrite 

Teste 1 Teste 2 

Sabor Textura Sabor Textura 

Alface Comercial - 0,333 b 0,333 a - 1,667 c 0 a 

Sombreamento70%  (24 cm) 2,667 a 0,333 a 1,333 ab 0 a 

Sombreamento70%  (53 cm) 0,667 ab 0,333 a 2,333 a 1 a 

Sombreamento70%  (87 cm) 2,667 a - 0,333 a 0,333 b 0 a 

Fonte: Própria. Observação: As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (p ≤ 0.05); As distâncias se referem a distância do solo 

da caixa até o sombrite de cada tratamento. 

 

A partir dos resultados da análise sensorial da qualidade se observou que as 

diferenças nas alturas de pé direito não interferiram significativamente na textura. 

Para o sabor, ocorreu diferença entre os tratamentos com alturas de 53 e 87 cm de 

distanciamento e para a alface comercial. Cabe ressaltar que para o parâmetro 

sabor, para a amostra de referência interferiu a percepção dos provadores, 

ressaltando a diferença de percepção para o tratamento com 53 cm de 

distanciamento. 

Para o período do Ensaio II a Figura 16 apresenta dados de temperatura, 

precipitação, umidade relativa e irradiação diária deste período e a do período do 

ano anterior. 
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Figura 16: Dados meteorológicos relativa do período do Ensaio II e do mesmo 

período do ano antes. Umidade e precipitação (A); Temperatura e irradiação (B);  

Fonte: INMET (2020). 

 

A 

B 
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A Figura 16 indica que no período experimental, comparado ao mesmo 

período um ano antes, apresentou mais dias chuvosos, consequentemente maior 

volume de chuva, além de menor irradiação. Assim, indicando condições 

desfavoráveis a produção de alface, corroborando com CONAB (2021), o que 

contribuiu para maiores danos nos tratamentos, além dos fatores que estavam 

sendo analisados. 

Devido à dificuldade ou até o déficit da existência do ciclo de alface, na Figura 

17 é exibido o ciclo da alface Guarujá a partir do experimento realizado de maneira 

simplificada. Dessa forma, busca-se ressaltar as características fisiológicas 

principais identificadas ao longo do desenvolvimento da planta. Isto porque, segundo 

Câmara (2006), a fenologia é uma ferramenta de manejo que pode indicar o período 

fisiológico da planta e com isso suas necessidades. 
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A fenologia da alface foi dividida em vegetativa (V) e reprodutiva (R). 

Primeiramente, tem-se a emergência (VE) quando os cotilédones se apresentam por 

sobre o solo Figura 17 B). Em seguida tem-se os Cotilédones desenvolvidos (VC), 

A B 

C 

D 

E F 

G 

H 

Figura 17: Proposta de um modelo de fenologia para a alface no experimento. 

Semente da alface variedade Guarujá (A); Emergência da alface 4 DAS (B); 

Germinação da alface 6 DAS - período de germinação indicado pela ISLA: 4 a 7 

dias (C); Surgimento das primeiras folhas definitivas 10 DAS (D); Formação das 

mudas 18 DAS (E); Alface transplantada a 56 DAT (F); Início do pendoamento 62 

DAT (G); Alface com haste alongada e aparecimento de flor 78 DAT no tratamento 

de pé direito de 1,80 m (H). 
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podendo ser observada pela abertura total dos cotilédones (Figura 17 C). Ainda na 

fase vegetativa tem-se o surgimento da plúmula (primeira folha verdadeira) (V1) 

(Figura 17 D). Após o aparecimento da primeira folha verdadeira, outras folhas 

fotossintetizantes crescem e tem-se a formação da plântula (V2) (Figura 17 E). Por 

último, tem-se o desenvolvimento da parte aérea, havendo a formação de “cabeça” 

da alface (V3) (Figura 17 F). 

A fase reprodutiva se inicia com pendoamento da alface, quando a alface 

inicia o alongamento da sua haste (R1) (Figura 17 G). Em seguida tem-se a floração 

(R2), a alface se encontra totalmente pendoada e há a presença de flor (Figura 17 

H). Por último tem-se a formação da semente (R3). 

Verificou-se alfaces no início do pendoamento aos 62 DAT nos tratamentos 

de 1,50 m e de 1,80 m. No 78 DAT todos os tratamentos com sombreamento 

apresentavam pendoamento em algumas plantas, sendo no tratamento de 1,80 m o 

início da floração em uma planta. 
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6. CONCLUSÕES 

A partir do Ensaio I, pode-se concluir que as sementes de alface Guarujá® 

sob sombreamento de 70%, apresentaram uma melhor resposta de germinação, 

independente da altura do sombreamento, o que refletiu no melhor crescimento 

inicial das mudas, quando comparadas ao pleno sol. Dessa forma, as mudas com 

sombreamento obtiveram maior crescimento da parte aérea e das raízes. 

No Ensaio II de acordo com a análise fotoquímica, pode-se perceber que a 

produção da alface Guarujá® durante o período primavera-verão, em Niterói, não é 

propicia a pleno sol, devido ao estresse luminoso e que o uso de sombreamento é o 

indicado, dependendo da altura desse sombreamento em relação a bancada de 

cultivo. 

De acordo com os resultados fotoquímicos e do teor de pigmentos, o 

tratamento com sombreamento, cuja altura era intermediária (1,50 m) apresentou 

melhores resultados, o que corroborou com a aparência visual do vegetal. Além 

disso, a não presença de pragas nesse ambiente. A alface Guarujá® apresentou 

maior área foliar conforme o aumento do pé direto da estrutura utilizada para o 

sombreamento. Para análise sensorial da qualidade, na textura não houve 

interferência dos tratamentos, porém obtiveram sabor mais amargo que a comercial.  

Assim, com base nesses resultados e conclusões, espera-se que para o local 

do experimento, quanto maior a utilização da   altura de pé direito do sombreamento, 

ocorra uma correlação positiva no crescimento e desenvolvimento da alface, o que 

seria mais favorável à sua comercialização.  

Dessa forma, faz-se necessário mais estudos com diferentes variações de 

altura de produção e sombreamento, com intuito de verificar a máxima interferência 

na produção da alface com relação a massa da matéria seca e área foliar, visando a 

maximização da produção e redução dos custos em espaços urbanos com 

pequenas áreas. 
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APÊNDICE A – Croqui das mudas de alface por tratamento 
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APÊNDICE B – Análise Química do Solo 
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APÊNDICE C – Análise Física do Solo 

 


