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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi determinar qual o cultivar de alface, dentre os estudados, teve a 

melhor capacidade de desempenho no cultivo hidropônico, levando em consideração as 

variáveis climáticas do local onde a estufa utilizada está localizada, e os dados de massa fresca, 

comprimento de raiz e área foliar. O tema é relevante considerando-se a necessidade de 

sustentabilidade na produção de alimentos, e a preocupação em se produzir alimentos de melhor 

qualidade que visem atender a crescente demanda da população por alimentos livres de 

agrotóxicos, aliado ao cultivo que favoreça a conservação dos recursos naturais. A hidroponia 

é um sistema de cultivo que atende a essa expectativa. O experimento foi realizado na casa de 

vegetação chamada Laboratório de Telemetria, Desenvolvimento e Cultivo de Hidropônicos, 

situada no Campus da Praia vermelha situado na Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense pertencente ao departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental, localizado no 

município de Niterói-RJ.  O experimento foi realizado entre os dias primeiro de maio a vinte e 

quatro de junho de 2021. O sistema utilizado foi o de fluxo laminar de nutrientes – NFT. As 

duas variedades de alface foram semeadas em meados do outono e tiveram o mesmo ciclo de 

colheita de 40 dias após o transplantio (DAT). O Experimento teve um total de seis avaliações, 

e cada avaliação foi realizada com três plantas de cada variedade, sendo a alface romana a que 

apresentou o melhor desempenho com os seguintes dados: valor aproximado de massa fresca 

de cento e vinte nove gramas; comprimento de raiz de quarenta e seis centímetros e quatro 

milímetros; com vinte e uma folhas; além de maior área por planta, com total de dois mil 

novecentos e oitenta e três centímetros quadrados, em oposição à alface crespa que apresentou 

cento e dezesseis gramas; quarenta e três gramas de massa fresca; dezenove folhas e 

aproximadamente dois mil e quinhentos e vinte e dois centímetros quadrados de área foliar por 

planta. Ressalta-se que ambas apresentaram estiolamento devido à posição da casa de vegetação 

em relação à luz solar incidente.  

 
PALAVRAS – CHAVE: Sistema NFT, Lactuca Sativa, Manejo de Solução Nutritiva.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of the work was to determine which lettuce cultivation, among those studied, that 

had the best performance capacity in hydroponic cultivation, considering the climatic variables 

of the place where the greenhouse used is located, and data such as fresh mass, root length and 

leaf area. The theme is relevant considering the need for sustainability in food production, and 

the concern to produce better quality food aimed to meeting growing demand of the population 

for pesticide-free food, coupled with the growing promotion conservation of natural resources. 

Hydroponics is a cultivation system that meets this expectation. The experiment was conducted 

in the greenhouse called Telemetry, Development and Hydroponics Cultivation Laboratory, 

located on the campus of Praia Vermelha at the Engineering School of Universidade Federal 

Fluminense (UFF) belonging to Agricultural and Environmental Engineering Department, in 

Niterói-RJ. The experiment was carried out between May 1st and June 24th, 2021. The 

technique used was the laminar flow of nutrients – NFT. The two varieties of lettuce were sown 

in mid-fall and had the same 40-day harvest cycle after transplanting (DAT). The experiment 

had a total of six ratings, and each evaluation was performed with three plants of each variety, 

and the roman lettuce that showed the best performance with the following data: approximate 

one hundred twenty nine grams of fresh mass value; forty-six centimeters and four millimeters 

root length; with twenty-one leaves; and greater area per plant, with a total of two thousand 

nine hundred eighty-three square centimeters, in opposition to the crisp lettuce that presented 

one hundred and sixteen grams; forty-three grams of fresh mass; nineteen leaves and 

approximately two thousand five hundred and twenty-two square centimeters of leaf area per 

plant. It is noteworthy that both presented etiolation due to the greenhouse position in relation 

to the incident sunlight. 

 

KEY WORDS: NFT system, lactuca sativa, nutritional solution management.  
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1.INTRODUÇÃO 

A Alface, principal hortaliça folhosa consumida no Brasil, por apresentar um baixo 

valor calórico, ser um vegetal rico em vitaminas e sais minerais e ter muitas variedades de 

cultivar, com diferentes formatos, tamanhos, cores e sabores, tornou-se ingrediente 

indispensável no preparo de saladas da população brasileira. Outro fator atrativo é que a alface 

apresenta manutenção e produção de baixo custo para o produtor, o que influi diretamente no 

preço final para o consumidor, sendo ela perene, podendo ser produzido durante todo o ano. 

Outra característica marcante é a resistência que esta hortaliça apresenta a vários fatores 

externos, tais como, o clima, a temperatura, pragas, e esse fator é extremamente importante para 

o cultivo, pois para produzir deve-se ter o maior controle possível sobre a cultura e suas etapas 

de produção. (OLIVEIRA et al., 2004).  

Atualmente observam-se mudanças nos hábitos alimentares da população mundial, pois 

há maior preocupação com a proveniência dos alimentos, a utilização de defensivos agrícolas, 

além da conscientização sobre os danos ao meio ambiente causados pelo cultivo tradicional, 

gerando, dessa forma, uma demanda crescente por produtos orgânicos para uso doméstico. E é 

possível também perceber o interesse do consumidor por produzir seu próprio alimento, 

resgatando os hábitos que haviam sido abandonados outrora pelas famílias de se cultivar 

pequenas hortas no jardim, além da satisfação em poder produzir e colher o próprio alimento, 

algo tão em voga no cenário do consumo sustentável, onde se prioriza a minimização da 

degradação ambiental. 

Em tempos de pandemia instalada pelo Coronavírus Saars-Cov-2 (Covid-19) em todo o 

mundo, e o consequente, e necessário, isolamento social para que o contágio possa ser 

minimizado, tem aumentado a procura por cultivos de pequenas hortas em quintais e varandas. 

No entanto, a falta de espaço nas casas e apartamentos na zona urbana de Niterói poderia ser 

um entrave para a produção familiar, e a hidroponia pode ser uma opção a ser considerada para 

a produção de hortaliças (SOUZA, 2018).  

Atualmente a produção de alface é explorada em todo território nacional, tanto em 

sistema convencional, orgânicos e em sistema hidropônico, sendo a alface a principal cultura 

utilizada em hidroponia no país segundo Soares (2002). A intensa utilização do cultivo no 

sistema convencional (solo) pode acarretar doenças no sistema radicular da planta e aéreo, 

inclusive na salinização do solo. O sistema hidropônico por se tratar de um sistema de cultivo 

protegido no qual pode-se ter o total controle do ambiente, dependendo da tecnologia que está 

sendo implantada, é ideal para atender esta demanda.  
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A hidroponia é uma técnica utilizada para cultivar plantas sem a presença de solo, onde 

as plantas são fixadas em substratos, como argila expandida, espuma fenólica, fibra de coco, 

dentre outros, e a transferência de nutrientes é proveniente de uma solução aquosa enriquecida 

para seu desenvolvimento.  

No presente trabalho foram utilizadas duas variedades diferentes, porém com o mesmo 

tempo de produção e resistência a temperaturas elevadas, sendo elas, uma crespa verde (Alface 

Filó) e outra Romana coloração roxa (Alface Ariadne).  

 

2.OBJETIVOS 

Analisar o crescimento, desenvolvimento e produção de duas variedades de alface: 

alface crespa verde (Filó) e alface romana roxa (Ariadne), no outono, através do cultivo 

hidropônico e do sistema NFT (Nutriente Film Technique) ou fluxo laminar de nutrientes, 

determinando, através da coleta de dados obtidos pelo cultivo, as seguintes variáveis: o 

comprimento de raiz, comprimento e largura máxima da folha, além de área foliar, assim como, 

a massa fresca e seca das  alfaces, acompanhando sempre o pH, condutividade e temperatura 

da solução. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. A Alface 

A Alface (Lactuca sativa L.), pertencente à família Asteraceae, é uma planta consumida 

in natura e originaria da bacia do mediterrâneo, tendo sido uma das primeiras hortaliças 

cultivadas pelo homem (2.500 anos a.C.). É uma planta herbácea, de caule pequeno e não 

ramificado, ao qual se prendem as folhas que são relativamente grandes, podendo ser lisa ou 

crespa, fechando ou não a “cabeça”. Sua coloração pode variar de verde amarelada até verde 

escura, podendo-se encontrar também cultivares com a margem da folha arroxeada à 

completamente roxas (SOARES, 2002).  

O ápice de produção dessa hortaliça acontece na fase vegetativa e se encerra quando as 

folhas atingem seus maiores tamanhos (COSTA, 2016). 

A fase reprodutiva se inicia com um rápido crescimento do caule, emissão da haste 

floral, terminando por uma inflorescência ramificada com numerosas flores hermafroditas. A 

fase reprodutiva interessa apenas aos produtores de sementes, pois as folhas nessa fase são duras 

e amargas. A fase reprodutiva pode ser acelerada por altas temperaturas em dias longos. 

A alface está entre as plantas mais utilizadas em ambiente protegido, além de ser uma 

das hortaliças mais consumidas pelos brasileiros, sendo considerada a folhosa mais popular 
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(HENZ; SUINAGA, 2009). As alfaces mais cultivadas são as folhosas crespas e lisas, devido à 

preferência e procura pelo mercado consumidor.  

A alface é considerada uma boa fonte de vitamina e sais minerais, com elevado teor de 

vitamina A, além de conter vitaminas B1, B2 e C, cálcio e ferro (DAIANE et al., 2018). 

No cultivo de alface, o ideal para o bom desenvolvimento vegetativo é que se tenha 

temperatura amena, tendo em vista a sua origem na Europa e na Ásia. Assim, à noite, a 

temperatura para um melhor cultivo seria inferior a 15º C, mas não abaixo de 7º C. Portanto, 

para o cultivo da alface em regiões tropicais ou subtropicais o ideal é que se escolham tipos de 

cultivares mais tolerantes a altas temperaturas e ao fotoperíodo longo. 

 

3.1.1. Os tipos de cultivares de alface 

Os tipos de cultivares de alface podem ser agrupados considerando os aspectos das 

folhas e a formação ou não de “cabeça (SOARES, 2002 apud FGUEIRA,1982), sendo elas, as 

repolhudas folhas lisas, repolhudas folhas crespas, folha solta lisa, folha solta crespa, e romana”.  

No Brasil, somente alguns desses cultivares são utilizados com sucesso no cultivo 

hidropônico. Com o aumento do fácil acesso às informações devido à internet, a procura do 

consumidor por folhosas que atendam seus gostos está gerando um aumento sobre o leque de 

opções. As variedades de alface originalmente necessitam de determinado clima para se 

desenvolver, e o consumidor que se encontra em uma região tropical não conseguiria ter acesso 

a uma variedade que não se adapta bem em temperaturas e pluviosidades elevadas. No entanto, 

o aumento da demanda por outros cultivares de alface acarretou um melhoramento das 

variedades, tornando-se possível a produção de novas opções ao consumidor em regiões onde 

outrora não poderiam ser produzidas (HENZ; SUINAGA, 2009). 

A seguir são destacadas as características dos tipos de cultivares que foram utilizados 

no trabalho.  

 

     3.1.2. Alface crespa verde 

A alface crespa tem um maior interesse dos produtores e consumidores, pois suporta 

melhor o processamento, apresenta uma melhor conservação pós-colheita e resistência ao 

transporte e manuseio, sendo assim, predominante no mercado brasileiro, correspondendo a 

70% do volume de comercialização. Essa variedade tem sido bastante utilizada pelas redes de 

“Fast Food” por ser um ingrediente interessante dado a sua crocância, textura, cor e sabor 

(HENZ; SUINAGA, 2009). 
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As características da alface crespa verde são: folhas grandes e crespas, textura macia, 

mas consistente, sem formação de cabeça, podendo ter coloração verde ou roxa. A cultivar 

alface crespa verde Filó (Figura 1), segundo a fabricante Feltrin, apresentam as seguintes 

características: planta de arquitetura semiereta, volumosa, folhas macias de coloração verde 

brilhante, com bordas crespas e com peso médio de 500 gramas, com o ciclo de 35 a 40 dias 

após o transplante, e tendo resistência a queima dos bordos e pendoamento precoce. 

 
Figura 1: Imagem cultivar crespa verde denominada “Filó”  

Fonte: Feltrin sementes. 
 

3.1.3. Alface romana roxa 

A alface romana é considerada uma variedade das mais exóticas, pois apresenta as folhas 

roxas e é um tipo menos conhecido de alface no Brasil, no entanto, seu cultivo pode ser 

interessante visando atender aos consumidores mais sofisticados (HENZ; SUINAGA, 2009). 

As características da alface romana são de folhas tipicamente alongadas, duras, com 

nervuras claras e com a cabeça alongada na forma de cone. A cultivar de alface romana Ariadne 

(Figura 2), segundo a fabricante Feltrin, apresenta as seguintes características: planta de grande 

porte, com folhas eretas e sabor adocicado, de coloração roxa intensa e brilhante, peso estimado 

de 300 a 600g e ciclo de 35 a 40 dias após o transplantio. 

 
Figura 2: Imagem cultivar crespa romana denominada “Ariadne”.  

Fonte: Feltrin sementes. 
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3.2. A Hidroponia 

O cultivo hidropônico é uma técnica bastante antiga, existindo registros históricos sobre 

os jardins suspensos da babilônia construídos para a esposa do rei Nebuchadnezzar II com o 

objetivo de amenizar as saudades que a rainha possuía de sua terra natal verdejante e 

montanhosa (OTTELÉ, 2011). 

De acordo com Soares (2002), a origem da hidroponia se deu através de experimentos 

em laboratórios, onde o objetivo das pesquisas era determinar os elementos nutritivos essenciais 

ao desenvolvimento das plantas, sendo os alemães Sachs e Knop os primeiros a cultivar plantas 

nutritivas de semente a semente.  

Em meados de 1930 foi desenvolvido um sistema hidropônico para uso comercial 

idealizado por Willian Frederick Gricke da Universidade da Califórnia, onde se aplicaram os 

conhecimentos da técnica utilizada até então somente em laboratórios, para o cultivo de 

hortaliças, nomeando a nova técnica de Hidroponia (SOARES, 2002). No mesmo período, no 

Rio de Janeiro, mais precisamente, sobre o edifício do Ministério da Saúde e Educação, foi 

implementado um dos primeiros jardins verticais de sistema hidropônico em grande escala. Os 

responsáveis por este projeto foram os arquitetos Lucio Costa e Le Corbusier e o arquiteto 

paisagista Burle Marx (OTTELÉ, 2011). 

Em 1955 foi criada a sociedade Internacional de cultivo sem solo (ISOSC) por um grupo 

de cientistas, e estes personagens da história foram ridicularizados, pois estavam engajados em 

algo considerado comercialmente inútil e irrelevante para a época. 

Segundo Jaigobind et al (2021) apud DONNAN, R (2003), na segunda Guerra Mundial 

como recurso à produção de alimentos para as tropas norte-americanas, foram utilizados 

sistemas hidropônicos enquanto estavam nas ilhas do Oceano Pacífico devido à falta de solo 

disponível. 

O primeiro uso comercial ocorreu em meados da década de 1960 no Canadá, onde após 

uma devastação no solo provocada por enfermidades na produção de tomates, a hidroponia se 

tornou a única opção para evitar a utilização do solo como meio de cultivo. Apenas nas décadas 

de 80 e 90, a hidroponia passou a ser adotada como produção de alimentos em larga escala para 

fins comerciais em diversos países. 

Os avanços técnicos em relação ao desenvolvimento de plásticos e fertilizantes e o 

aumento de investimento para o desenvolvimento de sistemas hidropônicos foram surgindo 

após esses eventos. Através dos anos de 1990, a hidroponia passou de uma “curiosidade 

irrelevante” a uma significativa técnica hortícola, principalmente no segmento das hortaliças 

(MARINEZ, 2016). 
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Hidroponia ou hidropônica, termos derivados de dois radicais gregos (hydro que 

significa água e pono que significa trabalho), a combinação dessas duas palavras resulta na 

definição de trabalho com água e é uma técnica bastante propagada em vários países pelo 

mundo, sua utilização está crescendo cada vez mais, não somente por ser uma técnica de 

produção, mas também por ser uma ferramenta capaz de reduzir os problemas relacionados à 

contaminação do solo e da água subterrânea através da manipulação dos níveis de nutrientes no 

produto. 

O cultivo sem solo proporciona um bom desenvolvimento das plantas, bom estado 

fitossanitário, além das altas produtividades quando comparado ao sistema tradicional de 

cultivo no solo, no entanto, pelo fato do solo não se fazer presente, faz-se necessário fornecer 

os nutrientes necessários para as plantas de outra maneira. No sistema hidropônico os nutrientes 

minerais que irão alimentar as plantas são dissolvidos na água e fornecidos diretamente às 

raízes, com a utilização de apenas uma solução aquosa com nutrientes, podendo estar associada 

ou não a substratos não orgânicos, definindo a utilização do termo de cultivo ou sistema 

hidropônico (SCHMIDT et al., 2001). No preparo da solução nutritiva, os fertilizantes devem 

ser pesados e dissolvidos separadamente, a fim de se evitar possíveis reações químicas que 

tornem os nutrientes não disponíveis para a utilização nas plantas. 

Portanto, a hidroponia é uma técnica alternativa de cultivo protegido na qual o solo é 

substituído por substratos, como por exemplo, espuma fenólica, fibra de coco, entre outros que 

sirvam apenas como sustentação para a planta, sendo inseridos em um sistema com a circulação 

de uma solução nutritiva contendo apenas os macros e micronutrientes essenciais para atender 

as necessidades metabólicas das plantas, a fim de que possam crescer e se produzir 

adequadamente.  

No caso especificamente da alface, destaca-se a alta exigência de potássio e cálcio, e 

estes nutrientes devem ser fornecidos em quantidades e proporções adequadas em todas as fases 

do seu ciclo atendendo a exigência nutricional dessa hortaliça, para se prevenir os problemas 

de excesso (toxidez) ou falta (deficiência) o que acarretaria redução na produção e na qualidade 

do produto final (SOARES, 2002). 

Segundo Schmidt et al. (2001), conhecer detalhadamente as estruturas básicas que 

compõem o sistema de cultivo hidropônico é de suma importância para que o mesmo possa ser 

instalado. 
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3.2.1. Tipos de sistemas hidropônicos 

Os tipos de sistema hidropônicos determinam estruturas com características próprias, 

dentre os mais utilizados pode-se citar: 

Ø Sistema DFT (Deep Film Tecnique, ou seja, Técnica do Filme de Nutrientes) 

caracteriza-se pela flutuação das plantas na água em uma espessa lâmina de solução nutritiva 

(5 a 20 cm), por esse motivo esse sistema também é conhecido como “floating” ou piscina. As 

raízes das plantas permanecem mergulhadas na solução nutritiva. Não existem canais, mas sim 

uma mesa plana na qual a solução circula por meio de um sistema de reservatório de solução 

nutritiva, um sistema de bombeamento e de caixas niveladas, onde a solução é bombeada até 

as caixas, as quais possuem drenos conectados ao sistema de retorno para que se mantenha o 

nível da lâmina da solução nutritiva. 

Ø Aeroponia é a pulverização da solução nutritiva diretamente no sistema radicular 

através de microaspersores ou nebulizadores com frequência e turnos programados. 

Ø Sistema NFT (Nutriente Film Technique), ou técnica de fluxo laminar de 

nutrientes, composto basicamente por um reservatório de solução nutritiva, um sistema de 

bombeamento, os canais de cultivo e um sistema de retorno ao tanque com frequência e turnos 

programados, no qual as plantas crescem tendo seu sistema radicular dentro de um canal ou 

canaleta (paredes impermeáveis) através do qual circula uma solução nutritiva (água e 

nutrientes) que as suprem de agua e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento (SILVA, 

2003). 

O pioneiro desta técnica foi Allen Cooper, no Glasshouse Crops Research Institute, em 

Littlechampton (Inglaterra) em 1965. NFT é originário das palavras Nutriente Film Technique, 

e foi utilizado pelo instituto inglês para determinar que a espessura do fluxo da solução nutritiva 

que passa através das raízes não ficasse totalmente submergida faltando-lhes o oxigênio 

necessário (SILVA, 2003). 

O sistema NFT, conforme Teixeira (1996), funciona armazenando a solução nutritiva 

em um reservatório, de onde é transportada para parte superior da bancada de cultivo, passando 

pelos canais e recolhida na parte inferior da bancada, retornando ao tanque e assim 

sucessivamente. 

Os sistemas de cultivo em solução nutritiva com substratos, os quais utilizam canaletas 

ou vasos cheios de material inerte para a sustentação das raízes das plantas, são classificados 

em: Cultivo em areia; Cultivo em cascalho; Cultivo em vermiculita; Cultivo em Lã de rocha; e 

Cultivo em espuma fenólica. 
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3.2.2. Os sistemas hidropônicos 

Os sistemas hidropônicos podem ser classificados em: 

Ø Sistema Fechado onde a solução nutritiva aplicada nas raízes das plantas retorna 

ao reservatório e é reutilizada com frequência e turnos programados, ou seja, a solução é 

utilizada diversas vezes na irrigação das plantas. 

Ø Sistema Aberto onde a solução nutritiva não retorna ao reservatório, sendo 

utilizada, portanto, somente uma vez na irrigação das plantas.  

Os ciclos de irrigação da solução nutritiva podem ser classificados como intermitentes 

onde são realizadas com turno e frequência programados, ou constantes quando a irrigação é 

realizada sem interrupção. 

Segundo Schmidt et al. (2001 apud Furlani et.al (1999) no Brasil tem crescido o 

interesse pelo cultivo hidropônico nos últimos anos e o sistema NFT (Nutriente Film 

Technique) é o principal método utilizado. O Brasil utiliza para a montagem dos canais, telhas 

de cimento, amianto ou tubos de PVC, pois são materiais tradicionais na construção civil 

brasileira e fáceis de encontrar com preços razoáveis. 

No entanto, cabe ressaltar que para se obter êxito, é necessário haver o conhecimento 

acerca dos aspectos nutricionais e dos sistemas de produção, além da formulação e manejo 

adequado das soluções nutritivas. O desenvolvimento e a formação das plantas dependem de 

diversos fatores como o cultivar, origem da semente, substrato, local de germinação, 

crescimento das mudas e manejo do berçário. 

Na escolha das sementes deve-se analisar a qualidade fisiológica, sanitária, genética e a 

validade. A semente peletizada deve ser priorizada, pois recebe um tratamento chamado de 

priming que reduz a fotodormência (necessita de luz para germinar) e a termodormência (não 

germina em temperaturas acima de 23º C) acelerando, portanto, o processo de germinação. 

Deve-se atentar para a redução da longevidade das sementes, pois após a abertura da involução 

as sementes peletizadas, mesmo com armazenamento adequado, terão que ser utilizadas o mais 

rápido possível (SOARES, 2002). 

 

3.2.3. Cuidados Fitossanitários 

O cultivo hidropônico não é um sistema imune a pragas e doenças, mesmo que seja 

menos afetada do que o cultivo no solo, já que são produzidos em locais protegidos. As 

principais doenças que podem afetá-lo atingem principalmente as raízes, causadas por fungos, 

pithium e risoctonia, e pela bactéria erwinia. Também podem ocorrer algumas doenças 

causadas por fungos (cercospora, septoria, míldio, oídio, fusarium, dentre outras) e por vírus 
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da parte aérea, comprometendo a produção, assim como, os pulgões, larva mineradora, tripés e 

lagartas podem afetar o sistema hidropônico. A disseminação do patógeno, principalmente de 

raiz, é muito rápida, uma vez que através da solução nutritiva poderá circular por todas as 

bancadas de cultivo. 

O controle de doenças e pragas na hidroponia se torna difícil, tendo em vista, que nem 

sempre é possível utilizar os mesmos métodos usados no cultivo de solo, além de não existirem 

recomendações técnicas e produtos registrados para o cultivo hidropônico. Sendo assim, a 

prevenção ainda é a melhor maneira para se evitar os problemas com as pragas e doenças. 

Algumas sugestões apontadas por Soares (2002) são: 

Ø Em relação à entrada de insetos no sistema, pode-se utilizar como alternativa o 

cultivo de plantas atrativas ou hospedeiras (couve, alface, alfavaca, hortelã, manjericão, 

cânfora, dentre outras) ao redor do sistema hidropônico; 

Ø A utilização de água com qualidade química, física e biológica; 

Ø Manter os reservatórios de água e solução nutritiva livres de contaminação, 

limpando-os e desinfetando-os regularmente; 

Ø Os substratos utilizados na produção das mudas devem ser livres de patógenos e 

as sementes certificadas e adquiridas por firmas idôneas; 

Ø As bancadas de cultivo devem ser desinfetadas sempre após a realização da 

colheita; 

Ø Evitar que animais e muitos pessoas tenham acesso ao interior da estufa, pois 

estes podem ser vetores de pragas e doenças. 

É importante levar em consideração todos esses cuidados no dimensionamento 

apropriado da estrutura hidropônica visando garantir produtos de qualidade e que não 

apresentem riscos à saúde do consumidor. 

 

3.2.4. Murchadeira ou podridão-negra (Thielaviopsis basicola). 

Conforme já exposto, os cuidados fitossanitários são de extrema importância, e mesmo 

que esteja tudo perfeito, não quer dizer que o sistema estará livre de qualquer doença ou praga.  

No sistema hidropônico, por se tratar de um sistema fechado, qualquer falha no manejo 

do controle de doenças e pragas pode acarretar perdas totais da produção, isso porque, embora 

livre de alguns patógenos de solo, os sistemas hidropônicos estão sujeitos a fatores que 

contribuem para que as doenças sejam mais danosas, especialmente em países de clima tropical. 

Dentre esses fatores, destacam-se, a facilidade de disseminação de patógenos na solução 

nutritiva; maior adensamento de plantas, facilitando o contato entre tecidos doentes e sadios; e 
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temperatura e umidade mais ou menos constantes e favoráveis à infecção e colonização dos 

patógenos mais agressivos. 

São diversas as doenças que podem acometer a produção na hidroponia, no entanto, 

ressaltam-se especificamente a doença causada pelo fungo (Thielaviopsis basicola) 

Murchadeira ou podridão-negra por ser a doença que mais se aproxima da ocorrida no 

experimento, conforme a Figura 3. 

 
Figura 3: Raiz sadia com uma raiz doente.  

Fonte: Site ESALQ. 
 

Segundo Lopes, Quezado-Duval e Reis (2010), sobre a podridão negra: 
O principal sintoma consiste na redução do crescimento da planta e 
murcha das folhas nas horas mais quentes do dia. Plantas com esses 
sintomas apresentam escurecimento e necrose das raízes. Além de 
esporos disseminados pelo vento, o patógeno forma estruturas de 
resistência que permitem a sua sobrevivência no solo por muitos anos, 
mesmo na ausência de plantas hospedeiras. 
 

3.2.5. Estiolamento 

A radiação solar é essencial na hidroponia, e a redução da luz pode gerar diversos 

entraves à produção, sendo uma delas o estiolamento. 

Esse desempenho pode ser causado pelo decréscimo da irradiância, que é um 

componente importante para manutenção da fotossíntese (OLIVEIRA et.al., 2011 apud Fontes, 

2005) e quando o plantio é feito em ambiente protegido ocorre uma redução da mesma. Tal 

redução em ambiente de estufa pode ser de aproximadamente 30% da radiação solar incidente, 

proferida pelo material de cobertura (RADIN et al., 2004). Dessa forma é comum as plantas no 

ambiente protegido ficarem ligeiramente estioladas (OLIVEIRA et.al., 2011 apud Goto & 

Tivelli, 1998).  

Assim, as sementes de alfaces que estão em estufas e sofrem restrição de luz buscam a 

mesma, pois sem ela há a redução da fotossíntese, acarretando um comprimento 

desproporcional do caule, estiolamento, que, por conseguinte, afeta o crescimento das folhas, 
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deixando-as menores que o normal. Tal processo faz com que as sementes colocadas no 

substrato, espuma fenólica, procurem a luz, alongando-se perpendicularmente a superfície da 

espuma, conforme Figura 4.  

 

 
Figura 4: Estiolamento após a germinação.  

 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Localização 

Niterói é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, localizado 

na região sudeste do Brasil. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística de 2019, a cidade possui uma área de 133,757 km², com uma população estimada em 

515.317 habitantes (IBGE, 2021). 

O Clima é quente e semiúmido, sendo a temperatura média anual de 23,1°C, onde as 

médias mensais oscilam entre 19,6 °C (julho) e 26,5 °C (fevereiro). As chuvas concentram-se 

no verão (149,4 mm em março), enquanto o inverno é a estação da estiagem (50,1 mm em 

agosto). 

Em relação à energia solar, o período mais radiante do ano dura 4,6 meses, de 7 de 

outubro a 25 de fevereiro, com média diária de energia de ondas curtas incidente por metro 

quadrado acima de 6,0 kWh. O dia mais radiante do ano é 24 de novembro, com média 

de 6,5 kWh. O período mais escuro do ano dura 2,6 meses, de 10 de maio a 30 de julho, com 

média diária de energia de ondas curtas incidente por metro quadrado abaixo de 4,4 kWh. O 

dia mais escuro do ano é 27 de junho, com média de 3,9 kWh. 

 
4.2. Características do outono 

Uma das principais características do outono é a redução gradativa das temperaturas 

diárias, que passam de elevadas às mais amenas, antecipando o período frio que virá na próxima 

estação. 
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Além das mudanças de temperatura, a estação é marcada pela maior incidência de 

ventos e pela diminuição da umidade do ar. Pode haver a formação de nevoeiros pela manhã. 

Inicialmente, os dias e as noites têm a mesma duração, isto é, 12 horas. Na medida em que o 

outono avança e se aproxima do inverno, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. 

 

4.3. Casa de vegetação 

A casa de vegetação chamada de Laboratório de Telemetria, Desenvolvimento e Cultivo 

de Hidropônicos (LabTDH), conforme Figura 5, tem seu maior comprimento no sentido leste-

oeste. As dimensões da mesma são de cinco metros de largura por seis metros de comprimento, 

composta por estrutura metálica em forma de arco, coberta na parte superior com filme plástico 

de vinte micras de espessura e nas laterais por sombrite 40%. O LabTDH está situado no 

Campus da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, sendo pertencente ao 

Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente, localizado no bairro da Boa Viagem 

no município de Niterói - RJ. A altitude local é de 20 m com latitude 22°54’19” W e longitude 

de 43°07’56” S. 

      
Figura 5: Laboratório de Telemetria, Desenvolvimento e Cultivo de Hidropônicos LabTDH. 

 
A casa de vegetação é composta por duas bancadas, onde cada bancada possui um 

berçário com três perfis, e cada perfil do berçário possui espaço para 49 (quarenta e nove) 

mudas. Além do berçário, cada bancada possui nove perfis e cada perfil tem a capacidade para 

20 (vinte) mudas. O espaçamento entre plantas na bancada é de vinte e cinco centímetros. Já no 

berçário é de dez centímetros entre plantas, conforme Figura 6. 
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Figura 6: Bancadas casa de vegetação. 

 
A casa de vegetação possui o sistema hidropônico classificado como NFT, e ao lado da 

mesma possui um local onde se encontra a bomba de 1/3 de cavalo de potência (246,08 W) e 

acompanhada de dois reservatórios de quinhentos litros conforme a Figura 7. Um reservatório 

é utilizado para a solução do sistema, e o outro reservatório para o armazenamento de água, que 

permanece por 24 horas antes de ser utilizada, de forma que o cloro presente seja evaporado e 

assim fique pronto para o preparo da solução e para os serviços de manutenção do reservatório 

principal. A bomba, por sua vez, encontra-se ligada a um temporizador na casa de vegetação, 

sendo este acionado por timer, no qual a bomba fica ligada por 15 minutos e se desliga 

automaticamente nos próximos 15 minutos, durante as 24 horas do dia.  

O planejamento do tempo de circulação da água leva em consideração o clima da região 

em que se encontra (ALBERONI, 1998), sendo um dos principais fatores para um perfeito 

desenvolvimento da planta. 

 

     
Figura 7: a) Reservatórios; b) Reservatório solução; c) Motor bomba. 

 

4.4. Limpeza do Sistema 

Foi feita a limpeza no dia cinco de abril de 2021. Os reservatórios de água foram lavados 

com detergente neutro e água sanitária. Todos os perfis e o sistema foram desinfectados antes 
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de cada transplante para o berçário, além das espumas e mangueiras, para que não ocorresse 

nenhuma contaminação entre os experimentos (Figura 8). 

 

     
Figura 8: a) Limpeza do reservatório; b) Bancadas e perfis após a limpeza; c) Limpeza das 

espumas e mangueiras do sistema. 
 

4.5. Espuma fenólica 

Antes da semeadura foi realizada a lavagem da espuma fenólica em água corrente por 

dez segundos, e após lavagem a espuma é colocada em uma bandeja  até que o excesso de água 

presente na espuma possa formar uma fina camada de água, sendo esta agua o suficiente para 

medir o pH. A lavagem da espuma é de orientação do fabricante, para que o excesso de resíduo 

de material ácido presente na espuma que tem como objetivo garantir a não infecção antes do 

uso, por patógenos, possa ser descartado e com isso não interfira na germinação. A espuma 

utilizada foi da marca Green-up com as seguintes dimensões: 2,0 cm  x 1,9 cm x 1,9 cm, tendo 

as seguintes características, segundo o fabricante: substrato estéril, feito em resina fenólica, 

livre de fungos e bactérias, e sendo ideal para mudas de qualidade, produzida especialmente 

para oferecer retenção de água e aeração ideais para o desenvolvimento sadio das raízes, 

garantindo a produção de mudas de maneira higiênica e com economia de mão de obra. 

Foi feito um experimento para saber quantas lavagens seriam necessárias para que a 

espuma fenólica alcançasse o pH ideal para germinação, que é de 5,5 a 6,5 segundo (SOARES, 

2002).  

 
4.6. Semeadura 

O experimento foi realizado no outono, do dia primeiro de maio de 2021 até vinte e 

quatro de junho de 2021. 

As sementes de alface foram semeadas em espumas fenólicas com dimensões de 

2,0 cm x 1,9 cm x 1,9 cm, em bandejas próprias para a germinação, com capacidade para 

345 (trezentas e quarenta e cinco) células de espuma fenólica. No primeiro experimento no 
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outono, foram semeadas 190 (cento e noventa) sementes de alface crespa e 190 (cento e 

noventa) sementes de alface romana, das quais, 188 (cento e oitenta e oito) sementes da alface 

crespa germinaram, e apenas 148 (cento e quarenta e oito) sementes da semente romana 

germinaram, perfazendo um percentual de 98,95% de germinação de alface crespa e 77,89% de 

germinação de alface romana (Figura 9). Na Figura 9 (a) é apresentada a semeadura de outono 

realizada para as duas cultivares e na (b) as plantas após 10 (dez) dias de germinação. 

 

     
Figura 9: a) Semeadura; b) Germinação de outono.   

 

No primeiro experimento no outono, após a germinação, as células foram mantidas ao 

sol sendo borrifadas com solução nutritiva 3 (três) vezes ao dia para mantê-las úmidas. Com 

16 (dezesseis) dias após a semeadura da planta foi feito o transplante para o berçário de 

163 (cento e sessenta e três) mudas de alface crespa e 125 (cento e vinte e cinco) mudas de 

alface romana no sistema hidropônico. Aos 30 (trinta) dias após a semeadura, foi feito o 

transplantio de 163 (cento e sessenta e três) mudas de alface crespa e 125 (cento e vinte e cinco) 

mudas de alface romana para as bancadas finais, ficando até a colheita que foi realizada com 

quarenta dias após o transplante. Nesse período em que as mudas permaneceram na bancada 

final perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) dias, foram coletadas 6 (seis) amostras, sendo 

que cada amostra continha 6 (seis) plantas, sendo 3 (três) da alface romana e 3 (três) da alface 

crespa para a coleta de dados. 

 
4.7. Preparo da Solução nutritiva 

A água utilizada para a solução foi proveniente da rede de abastecimento da 

concessionária Águas de Niterói, e após o preenchimento do reservatório de quinhentos litros, 

a água permaneceu no mesmo por 24 horas para que o cloro presente pudesse evaporar e não 

prejudicasse o desenvolvimento da planta após o preparo da solução. O preparo da solução foi 
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realizado com a mistura pronta de macro e micronutrientes da marca Dripsol, contendo: Quelato 

de Ferro (Figura 10 a), composto Dripsol (Figura 10 b) e nitrato de cálcio (Figura 10 c). 

 

        
Figura 10: Nutrientes para preparo da solução. a) Quelato de ferro; b) Composto Dripsol; c) 

Nitrato de cálcio. 
 
A diluição foi feita conforme a Tabela 1 e a composição química dos nutrientes era 

conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 1: Diluição recomendada para 1000 litros de solução de alface. 

Dripsol Alface gramas (g) Dripsol Calcium gramas 
(g) 

Dripsol micro Queláto de 
ferro Q48) gramas (g) 

600 540 25 

 
 
 
Tabela 2: Porcentagem de macro e micronutrientes solúveis em água para cada fertilizante. 

Macro e 
micronutrientes 

Fertilizantes 

Dripsol Alface 
e folhosas (%) 

Dripsol 
Calcium (%) 

Dripsol micro (Quelato 
de ferro Q48) (%) 

N 8 15,5 - 

P - - - 

K - - - 

Ca - 19 - 

P2O5 9 - - 

K2O 34 - - 

Mg 2,5 - - 

B 0,03 - - 

Fe 0,2 - 6 
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Mn 0,04 - - 

S 1,3 - - 

 

A correção de pH e a condutividade da solução foram realizadas com a adição de mais 

nutrientes ou de água na solução. O cultivo sem solo deve adotar técnicas que possam 

proporcionar à planta aquilo que ela encontraria de forma natural no solo, conforme aponta 

Martinez (1997) apud Castellane e Araújo (1995). 
 

4.8. Coleta de dados 

No ambiente da estufa foram observadas diariamente as mudas e seu desenvolvimento 

e, também, monitorados os dados de temperatura da solução, pH e condutividade através do 

aparelho condutivímetro, modelo COM-80S (Figura 11 a), e um medidor de pH, modelo PH-

200 (Figura 11 b). O sistema NFT exige rotinas regulares e periódicas de trabalho segundo 

(CARMO JR., 1998). 

   
Figura 11: a) Condutivímetro; b) Medidor de PH. 

 
 

Após a retirada das amostras das variedades de alfaces, elas eram levadas para o 

laboratório, e no laboratório era feita a separação entre a raiz e a espuma fenólica através de 

água corrente. Após a retirada da espuma fenólica, a raiz era seca com papel toalha para se 

retirar o excesso de umidade. 

A cada amostra era medida a massa fresca utilizando uma balança de precisão, modelo 

BK600, conforme a Figura 12, e após a aferição da massa, era realizada a separação das folhas 

e sua contagem, e da raiz. 
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Figura 12: Balança digital BK600. 

 
Após a separação das folhas, essas eram fotografadas e identificadas, conforme Figura 

13. 

 
Figura 13: Raiz e folhas para coleta de dados no software Imagem J. 

 
 

Para a medição de comprimento máximo, largura máxima e de área foliar foi utilizado 

o software Imagem J, que segundo Martin et al. (2013) é, onde através do processamento de 

imagens, são mostrados os pixels por unidade de comprimento. Porém, para tal procedimento, 

é necessário que a imagem tenha um referencial, sendo assim foi feita uma linha com o tamanho 

de três centímetros em um papel A4, para que o mesmo fosse utilizado de fundo e tivesse a 

referência necessária. 

Para a área foliar só era necessário fazer a seleção da folha na imagem, sendo o software 

capaz de prestar informação sobre a área com uma precisão de quatro casas decimais. Depois 

de conquistadas as imagens, as amostras eram inseridas em um saco de papel identificado, para 

armazenar a amostra no momento da secagem, sendo esses sacos pesados, para que após a 

aferição da massa seca pudesse ser descontado a massa deles, pois geralmente o material fica 

preso no papel após a secagem. Segue abaixo, na Figura 14, um exemplo que foi utilizado no 

experimento para coleta de dados. 
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Figura 14: Coleta de dados pelo software Imagem J. 

 
O método de secagem convencional utilizado foi a da estufa de circulação forçada de ar 

à demanda de 24 horas e a uma temperatura de 70° ± 5° C na estufa (Figura 15), metodologia 

proposta por Lima; Peixoto; Ledo (2007). Após 24 horas na estufa, as amostras eram retiradas 

e pesadas nos sacos. Com o valor da massa total da amostra, retirava-se o valor da massa do 

saco de papel e era obtido o valor da massa seca. Com os dados coletados de comprimento, 

largura, área foliar, comprimento de raiz, massa fresca total e massa seca era elaborada uma 

tabela com todos os dados para serem analisados. 

 

 
Figura 15: Amostras na estufa para secagem. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Lavagem da espuma fenólica 

Conforme a Figura 16, nota-se que para alcançar o pH ideal que seria em torno de 5,5 a 

6,5 para germinação, foram necessárias quatro lavagens da espuma fenólica, pois com três 

lavagens apenas, o pH continuou ácido, e a partir da quinta lavagem o pH se elevava para 

valores superiores a 6,5 e se mantinha praticamente constante. 

, 
Figura 16: Número de lavagem para atingir o pH ideal de germinação. 

 
5.2. Resultados do cultivo de outono de 01 de maio até 24 de junho de 2021. 

Com base na Tabela 3, onde constam os dados de número de folhas por planta para cada 

variedade ao longo do período de avaliação, pode ser observado que entre os 25 dias após o 

transplantio (DAT) e 31 DAT não houve variação significativa ao nível de 5% de significância. 

Para a cultivar crespa, observa-se que entre os 31 DAT e 37 DAT também não ocorreu variação 

significativa, porém entre as datas de 25 DAT a 31 DAT diferiu significativamente das datas 

de 34 DAT a 37 DAT. Foi observado em 40 DAT o maior valor do número de folhas por planta. 

Para a cultivar Romana, observa-se que entre os 25 DAT e 31 DAT não diferiram entre si, entre 

as datas 28 DAT e 34 DAT também não houve diferença significativa. A partir de 31 DAT até 

a data 37 DAT também não foram registradas diferenças, no entanto, entre os 31 DAT e 37 

DAT houve diferença com os 25 DAT. Os dias em que houve maior número de folhas foram 

entre 37 DAT e 40 DAT. 

Com relação às avaliações dos 25 DAT e 28 DAT, as variedades não apresentaram 

diferença significativa de números de folhas por planta. A partir dos 31 DAT a avaliação foi 

capaz de demonstrar que as variedades começaram a apresentar diferença significativa no 

número de folhas por planta. Logo com os dados observados na tabela 3, indica que entre os 25 

DAT e 28 DAT o número de folhas aumentaram nas duas variedades, porém não tendo muita 
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diferença, e percebe-se  que de 31 DAT até os 40 DAT houve um aumento, contudo devido a 

fator exterior, como a falta de incidência solar não alcançou números experados. 

 

Tabela 3: Número de folhas por planta para cada variedade ao longo do período de avaliação. 

Variedade 
Coletas 

25 DAT 28 DAT 31 DAT 34 DAT 37 DAT 40 DAT 

Crespa 6,67 aA 8,67 aA 10,00 abA 10,67 bA 13,67 bcA 16,33 cA 

Romana 9,33 aA 9,67 abA 13,33 abcB 13,67 bcB 17,00 cdB 19,33 dB 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre 

si ao nível de 5% pelo teste de Tukey.  

 

Com base nos dados obtidos na Tabela 4, que mostram valores de comprimentos de 

raízes por planta para cada variedade ao longo do período de avaliação, observa-se que para a 

cultivar crespa entre os 28 DAT até 31 DAT o comprimento se manteve constante, ou seja, não 

houve variação significativa ao nível de 5% de significância, porém em relação aos 25 DAT 

houve diferença, dos 34 DAT para os 37 DAT não houve variação significativa, contudo houve 

variação significativa em relação às demais, aos 40 DAT não houve diferença significativa em 

relação a 28 DAT e 31 DAT. Para a cultivar Romana entre os 25 DAT até os 31 DAT não se 

diferem, entre 28 DAT e 31 DAT também não apresentaram diferença significativa, dos 

34 DAT até os 40 DAT não se diferem significativamente, porém há diferença das demais. 

Com relação às avaliações entre as variedades com 25 DAT, 31 DAT e 34 DAT, não se 

obteve diferença significativa entre elas, porém houve em relação às demais. E com 28 DAT, 

37 DAT e 40 DAT, não apresentaram diferença significativa entre elas, porém apresentaram 

diferença significativa em relação a 25 DAT, 31 DAT até 34 DAT. Observa-se na tabela 4 que 

as raízes nos 25 DAT, não diferenciaram muito o comprimento entre as duas variedades, porém 

após os 28 DAT começaram apresentar diferenças de comprimento. Nos 31DAT a diferença 

entre as variedades foi pouca, mas a variedade romana se sobre- sai. A partir dos 34 DAT é 

observado crescimento das duas variedades. 

 
Tabela 4: Comprimento de raiz para cada variedade ao longo do período de avaliação. 

Variedade 
Coletas 

25 DAT 28 DAT 31 DAT 34 DAT 37 DAT 40 DAT 

Crespa 15,54 aA 17,42 abA 18,11 abA 30,97 bA 29,86 bA 29,01 abA 

Romana 19,15 aA 28,65 abB 22,55 aA 38,05 bcA 43,68 cB 38,33 bcB 
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Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre 

si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

Na Tabela 5 em que são expostos os dados da área foliar média por planta, obtidas 

através dos dados ao longo dos períodos de avaliação, verifica-se que a alface crespa não se 

diferiu significativamente dos 25 DAT até os 34 DAT, dos 31 DAT até os 34 DAT também não 

apresentou variação significativa, porém dos 37 DAT até os 40 DAT apresentou variação 

significativa ao nível de 5% de significância. A alface romana não apresentou diferença 

significativa dos 25 DAT até os 31 DAT, dos 34 DAT para os 37 DAT, apresentou diferença 

significativa ao nível de 5%, e dos 37 DAT para os 40 DAT não houve variação significativa. 

Em relação às variedades nos períodos de 25 DAT até os 34 DAT as variedades não 

apresentaram diferenças entre si, sendo a partir dos 37 DAT apresentada diferença das 

transplantadas nos dias anteriores, e não variando até os 40 DAT. Na Tabela 5  observa-se que 

houve aumento da área foliar ao longo de todo período, sendo que mas uma vez,  a alface 

romana se sobre saindo sobre a alface crespa. 

 

Tabela 5: Área foliar média por planta (cm²) para cada variedade ao longo do período de 

avaliação. 

Variedade 
Coletas 

25 DAT 28 DAT 31 DAT 34 DAT 37 DAT 40 DAT 

Crespa 190,06 aA 389,78 aA 618,51 abA 758,90 abA 1243,18 bcA 1925,29 cA 

Romana 337,28 aA 524,49 abA 873,91 ab A 1126,38 bA 2131,00 cB 2566,57 cB 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre 

si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

Na Tabela 6 onde se refere os dados de massa fresca por planta obtidos ao longo dos 

períodos de avaliações, observou-se que a cultivar crespa não se diferiu significativamente ao 

nível de 5% de significância dos 25 DAT até os 34 DAT, entre os 31 DAT e 37 DAT também 

não se diferem, e a partir dos 37 DAT começa a apresentar variação significativa. Na cultivar 

de alface romana não houve variação significativa ao nível de 5% de significância de 25 DAT 

até os 34 DAT, entre os 34 DAT e 37 DA também não houve alteração, e após os 37 DAT 

apresentou diferença da variação de nível de 5%. 

Com relação às diferenças entre massas frescas entre as variedades em cada período ao 

longo das avaliações, observa- se que as duas variedades não apresentaram variações 

significativas entre si dos 25 DAT até os 40 DAT. 
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Tabela 6: Massa fresca por planta (g) para cada variedade ao longo do período de avaliação. 

Variedade 
Coletas 

25 DAT 28 DAT 31 DAT 34 DAT 37 DAT 40 DAT 

Crespa 5,792 aA  10,648 aA 19,15 abA 26,25 abA 46,24 bA 85,84 cA 

Romana 9,66 aA 16,26 aA 25,27 aA 37,14 abA 63,11 bA 107,65 cA 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre 

si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

Apesar dos resultados não terem sido os idealizados devido a ocorrência do estiolamento 

das plantas durante o experimento, e o consequente comprometimento do desenvolvimento das 

hortaliças, afetando, dessa forma, as características desejáveis de uma alface bonita e robusta, 

é possível afirmar que a falta de incidência solar direta foi a responsável por tal resultado à 

produção. Cabe explicitar que a casa de vegetação utilizada está situada em uma posição na 

qual durante a estação de outono ela não recebe luz solar direta, pois muito próximo a ela há o 

prédio da engenharia, e esta construção gera sombra na estufa, afetando, portanto, a incidência 

da luz solar direta. 

O presente trabalho teve como objetivo principal comparar as duas variedades em 

estações diferentes, contudo devido a ocorrência de um fungo (Thielaviopsis basicola) chamado 

murchadeira da alface, já mencionado durante o referencial teórico, a produção da estação de 

inverno, que seria a segunda estação selecionada, foi prejudicada, não sendo possível que a 

produção tivesse prosseguimento. Sabe-se que tal fungo pode ser transmitido pelo ar e por 

materiais que possam estar infectados por ele. 

As plantas estavam sadias até o final da primeira semana de bancada final, sendo assim, 

provavelmente o fungo atingiu o sistema posteriormente, pois é importante sinalizar que as 

plantas não teriam conseguido alcançar o estágio de desenvolvimento em que se encontravam 

quando os sinais de contaminação iniciaram, caso estivessem desde o início da produção 

infectadas. 

 

6. ANÁLISES GRÁFICAS 

Conforme observado no Figura 17, é possível verificar uma relação significativa (R² de 

68%) entre a área foliar com o comprimento das raízes da variedade de alface crespa, ou seja, 

todo esses pontos coletados podem ser representados por essa função, contudo esses pontos 

fora, nos mostram que o desenvolvimento foi afetado, por algum fator, como por exemplo a 

necessidade de radiação solar direta. 
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Figura 17: Análise da relação área foliar e comprimento médio da raiz alface crespa. 

 
Como observado na Figura 18, pode-se verificar uma relação parecida com a Figura 17, 

apresentando também a necessidade de luz solar direta, tendo também um resultado 

significativo (de R² de aproximadamente 68%) entre a área foliar com o comprimento das raízes 

da variedade de alface romana, também mostra que o desenvolvimento foi afetado por algum 

fator, pela apresentação de pontos destacados no gráfico. 

 

 
Figura 18: Análise da relação área foliar e comprimento médio da raiz alface romana. 

 

Como observado na Figura 19, cerca de 66% conforme a equação de R², mostra uma 

relação significativa de massa fresca e comprimento de raiz da variedade de alface crespa. A 
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variedade também, como nas imagens anteriores, teve seu desenvolvimento afetado como 

mostra esses pontos distantes da reta. 

 
 

Figura 19: Análise da relação massa fresca e comprimento médio da raiz alface crespa. 
 

 

A Figura 20 apresenta uma porcentagem ainda significativa de R², com cerca de 58% 

dos pontos condizentes com a reta em relação a matéria fresca com o comprimento de raiz da 

variedade romana, porém é inferior a variedade crespa, e tendo um número maior de pontos 

distantes da reta. 

 
Figura 20:Análise da relação massa fresca e comprimento médio da raiz alface romana. 

 
Como pode ser observado na Figura 21, que mostra uma relação entre a área foliar e a 

massa fresca durante os períodos de dias após o transplantio das mudas, a alface crespa tem um 

crescimento bem uniforme. Nota-se que as duas variáveis mencionadas na figura estão bem 

próximas até por volta dos 30 DAT, mas após 33 DAT, é possível observar que o ponto laranja 
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se afasta, e só volta a se aproximar após 38 DAT, isso mostra que após os 33 DAT até por volta 

de 40 DAT obteve-se um ganho de área foliar, porém a massa fresca diminuiu. 

 

 
Figura 21: Análise da relação área foliar e massa fresca da variedade crespa por período de 

avaliação. 
 

Na Figura 22, observa-se a área foliar e a massa fresca da variedade romana em relação 

ao seu período após o transplantio. Nota-se que até por volta de 35 DAT, a massa fresca e área 

foliar se desenvolvem praticamente juntas. Após 37 DAT percebe-se um aumento da área foliar 

em relação a massa fresca, como na alface crespa, porém com 40 DAT a massa fresca inverte 

de posição com a área foliar, ou seja, houve um maior ganho de massa em relação a área. Isso 

é possível, devido a variedade ser mais robusta que a alface crespa.  

 

 

Figura 22: Análise da relação área foliar e massa fresca da variedade romana por período de 
avaliação. 
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7. CONCLUSÕES 

Em função dos resultados obtidos, conclui-se que a variedade de alface romana foi a 

que melhor teve desempenho em todos os parâmetros, tanto na massa fresca, quanto 

comprimento de raiz, quantidades de folhas e consequentemente uma maior área por planta. A 

massa da maior planta foi de aproximadamente cento e vinte nove gramas e setenta miligramas. 

A maior raiz apresentou quarenta e seis centímetros e quatro milímetros de comprimento. O 

maior número de folhas foi de vinte e uma folhas. A maior área por planta aproximada foi de 

dois mil novecentos e oitenta e três centímetros quadrados. 

Em comparativo, cabe descrever qual foi o desempenho da variedade crespa nos 

mesmos parâmetros, sendo eles: aproximadamente cento e dezesseis gramas e vinte seis 

miligramas de massa fresca; comprimento de raiz de quarenta e três centímetros e vinte e sete 

milímetros, com dezenove folhas e com uma área por planta total de aproximadamente dois mil 

e quinhentos e vinte e dois centímetros quadrados. 

Constatou-se, no entanto, que as duas variedades se adaptaram bem ao clima da cidade 

de Niterói, com destaque à variedade romana que apresentou o melhor desempenho.  

 Portanto, com os resultados obtidos no experimento, dentre as cultivares analisadas, 

pode-se afirmar que a variedade romana foi a que melhor se adaptou à região da cidade de 

Niterói apresentando o maior desenvolvimento.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo o exposto, em relação à ocorrência do estiolamento e da aparição da doença 

denominada de “murchadeira”, durante a produção das alfaces no experimento, sugere-se que 

somente pessoas que estejam com o experimento em andamento tenham acesso ao interior da 

estufa, que adentrem a casa de vegetação com calçados e com a proteção de propé, ou que exista 

um tapete higiênico, ou até mesmo um pedilúvio, a fim de diminuir o máximo possível à entrada 

de agentes exteriores que possam infectar o sistema.  

Vale ressaltar, a importância de ser realizado um estudo sobre o local onde o sistema 

hidropônico está localizado, para que seja possível evitar o estiolamento das plantas, tendo 

ainda, a preocupação de que os cuidados fitossanitários sejam efetivados durante todo o manejo 

de produção para garantir o cultivo durante todas as estações do ano. 
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10. APÊNDICE  

 
APÊNDICE A - Layout das amostras das mudas na bancada final. 

 

Layout das amostras das mudas na bancada final  
                        

 PERFIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
A C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   
B R C R C R C R C R C R C R C R C R C R   
C C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   
D R C R C R C R C R C R C R C R C R C     
E C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   

F R C R C R C R C R C R C R C R C R C R   
G C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   
H R C R C R C R C R C R C R C R C R C     
I C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   
J R C R C R C R C R C R C R C R C R C R   
K C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   

L R C R C R C R C R C R C R C R C R C R   
M C R C R C R C R C R C R C R C R C R C   

                        
                        

AMOSTRA 1   A4, C17, E11, I3, K12, L19            
AMOSTRA 2   B12, C6, E18, I11, J16, M4            
AMOSTRA 3   A13, J12, L16, G6, M18, D3            
AMOSTRA 4   G17, K7, H8, B7, J17, F9            
AMOSTRA 5   F14, G1, C3, M10, H11, I18            
AMOSTRA 6   L2, J1, I5, E15, B19, H15            

                        
124 CRESPAS                   
122 ROMANAS                   

                                           
 
 

APÊNDICE B – Tabela de preparo de Solução. 

 

DATA volume (L) Quelato de Fe(g) Nitrato de Ca (g) Macro/Micro (g)
02/05/2021 500 12,500 270,281 287,489
19/05/2021 100 2,514 54,008 57,512
22/05/2021 100 2,513 54,010 57,611
29/05/2021 200 5,000 108,000 115,004
04/06/2021 100 2,500 60,000 54,001
09/06/2021 200 5,095 120,222 108,100
15/06/2021 100 2,500 60,501 54,000
19/06/2021 100 2,510 57,600 54,027

PREPARO DE SOLUÇÃO



43 

APÊNDICE C – Tabela de coleta de dados, área foliar, massa fresca, comprimento 

raiz e numero de folhas. 

 
 

 
 

Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 5,113 7,776 21,745
2 1,624 4,441 3,219
3 0,783 1,224 0,716
4 6,816 10,955 12,825

5 7,232 3,548 11,937
6 8,982 14,477 43,592
7 9,087 14,938 42,470
8 1,124 1,903 1,360
1 2,735 4,969 6,738
2 6,787 11,927 46,487
3 8,113 16,124 73,597
4 8,888 18,115 93,728

5 4,659 8,818 21,222
6 0,933 3,081 2,476
7 2,928 6,271 10,857
8 6,467 11,343 37,377
9 7,498 15,125 62,057
1 10,387 17,204 71,775
2 3,517 8,925 17,850

3 7,872 14,477 67,590
4 7,708 13,771 62,201
5 2,096 5,197 5,607
6 2,706 5,309 9,160
1 2,865 4,267 8,523
2 4,943 9,759 25,414
3 6,919 12,480 47,444

4 8,036 16,764 72,506
5 9,199 18,122 104,709
6 0,745 1,995 0,936
7 1,404 4,138 4,026
8 3,079 8,000 15,131
9 7,932 18,355 94,538

10 6,215 13,769 50,389

1 0,846 1,541 0,960
2 3,180 6,611 13,241
3 5,591 11,169 35,007
4 6,937 14,331 75,158
5 1,278 3,121 31,566
6 6,298 11,211 42,211
1 6,359 15,591 61,325
2 6,670 12,133 48,939
3 4,237 11,135 25,547
4 1,371 2,750 2,386
5 4,864 8,388 23,890
6 1,509 3,994 4,424
7 2,633 5,309 7,203
8 6,469 15,802 59,262
9 0,973 1,728 0,733

2,080 5,663 0,240

2,065 4,015

1

C Crespa 17 8

L Romana 19 9

2,070 6,293

0,135

A Romana 4 9 18,694 233,708

2,070 12,372 0,718

I Crespa 3 6 17,212 198,143

0,302

K Romana 12 10 21,438 423,616

E Crespa 11 6 16,111 234,183

17,338 354,538 2,050 10,960 0,565

13,292 137,865 2,045 7,069 0,276
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 10,138 17,660 90,968
2 10,858 17,792 92,355
3 7,301 12,386 48,478
4 3,624 5,932 82,271
5 3,353 7,593 13,880
6 4,648 8,424 22,402
7 1,407 2,694 2,458
8 1,890 4,899 4,798
9 0,789 1,536 0,917

10 0,571 2,115 0,839
11 3,430 7,557 13,205
1 1,4462 2,7154 2,516
2 3,1437 5,9473 11,953
3 6,0103 12,7774 46,124
4 8,1636 17,2686 84,793
5 9,741 19,8364 114,740
6 9,7748 20,9176 119,893
7 7,0472 15,9053 64,078
8 4,7529 10,0644 25,826
9 5,8529 12,4978 44,893
1 10,9047 17,8607 94,87
2 1,9139 5,4972 5,33
3 3,8303 7,9514 13,21
4 10,4261 17,8437 110,64
5 7,1848 13,9337 55,08
6 1,6634 2,7971 2,62
7 5,1019 7,8024 20,95
8 9,4732 15,8668 89,30
1 1,472 2,865 3,05
2 3,251 6,835 13,56
3 6,311 13,811 51,74
4 7,772 17,108 81,27
5 9,333 19,197 105,29
6 8,444 18,734 95,54
7 7,528 17,466 74,60
8 5,307 10,788 29,22
9 6,689 13,429 51,67
1 11,343 16,764 119,14
2 6,648 11,594 45,45
3 1,761 4,994 5,12
4 3,64 8,046 13,93
5 2,431 4,221 7,41
6 6,839 9,809 38,97
7 8,852 16,474 88,28
8 9,314 16,155 86,27
1 1,349 3,135 2,96
2 2,607 5,58 10,71
3 4,32 9,226 35,90
4 9,548 17,783 97,52
5 7,002 14,434 57,70
6 8,797 17,634 93,28
7 9,436 19,233 107,05
8 8,564 16,856 81,56
9 5,054 8,861 23,00

10 6,682 11,233 43,06

2,082 19,200 1,198

J Crespa 16 8 21,918 404,567

M Romana 4 11 32,396 552,747

2,115 12,642 0,763

2,093 10,422 0,532

C Romana 6 9 26,473 505,924 2,050 16,661 1,037

I Crespa 11 8 19,402 392,001

18 9 27,099 514,814

0,670

2,050 12,930 0,781

2

B Crespa 12 10 10,929 372,573 2,086 8,880

E Romana
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 13,721 18,100 133,029
2 11,011 16,379 88,619
3 8,217 13,725 55,528
4 14,588 19,371 170,277
5 13,031 18,012 153,071
6 9,973 15,351 93,507
7 2,034 4,621 4,060
8 1,453 2,143 1,546
9 0,596 0,938 0,443

10 2,431 3,977 6,385

11 5,423 7,155 23,095
1 5,353 12,098 43,098
2 1,526 2,870 2,903
3 2,748 5,999 11,027
4 6,730 16,952 72,871
5 4,447 8,670 25,453
6 6,959 12,034 46,780
7 8,034 15,763 68,268
8 8,954 19,034 92,105
9 9,749 20,595 107,333

10 8,152 20,299 99,742
11 9,462 21,277 103,003
12 2,866 6,326 13,239
13 5,474 10,411 37,506

14 8,971 17,522 107,827
1 12,285 19,758 123,485
2 7,606 14,905 63,939
3 8,868 14,498 78,493
4 4,870 8,979 24,249
5 1,194 2,108 1,715
6 7,058 11,674 39,638
7 10,559 17,479 100,999
8 9,107 14,845 82,116
9 1,831 4,463 3,981

10 3,751 7,003 13,408
1 0,795 1,686 0,998
2 1,544 3,181 3,376
3 4,767 9,131 25,579
4 6,536 12,358 44,731
5 10,183 20,286 126,583
6 11,106 21,515 146,743
7 9,410 19,360 101,757
8 10,626 22,479 145,317
9 8,114 16,218 71,280

10 4,465 8,932 23,650
11 6,360 12,025 44,685

12 8,046 15,834 68,838
1 6,786 9,463 41,148
2 8,530 15,593 73,800
3 1,500 4,767 4,660
4 3,763 7,513 12,384
5 10,678 17,485 100,320
6 10,183 15,106 94,272
7 10,939 16,276 94,473
8 0,860 1,705 1,018
9 2,936 4,082 7,133

10 8,148 11,528 54,883

11 10,722 16,097 109,869

1 1,024 2,698 1,906

2 1,414 3,930 4,804

26,138 33,349 1,911

25,989 17,013

3

A Crespa 13 11

M Romana 18 12 24,087 803,537

1,089

D Romana 3 15 30,149 987,030

26,15 15,947 0,985

L Crespa 16 10 15,312 593,960

26,205 26,527 1,383

J Crespa 12 9 17,935 532,023

G Romana 6 13 13,430 831,155

25,967 12,630 0,758

26,1 27,807 1,63521,092 729,560
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

3 1,500 4,767 4,660
4 3,763 7,513 12,384
5 10,678 17,485 100,320
6 10,183 15,106 94,272
7 10,939 16,276 94,473
8 0,860 1,705 1,018
9 2,936 4,082 7,133

10 8,148 11,528 54,883

11 10,722 16,097 109,869

1 1,024 2,698 1,906

2 1,414 3,930 4,804

3 2,722 6,282 8,934

4 4,374 8,186 18,869

5 6,724 10,960 40,643

6 11,824 20,894 155,213

7 5,526 10,833 41,267

8 10,909 20,083 121,367
9 10,741 20,695 134,181

10 9,666 20,922 131,559
11 10,296 19,303 128,056
12 8,496 16,630 99,006
13 9,697 19,248 101,225

26,138 33,349 1,911

25,989 17,013

3

1,089

D Romana 3 15 30,149 987,030

L Crespa 16 10 15,312 593,960
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 1,127 1,649 1,190
2 2,102 3,187 3,269
3 3,300 8,628 18,705
4 7,524 13,566 51,694
5 12,596 19,944 146,506
6 10,316 19,226 135,380
7 5,196 8,606 28,393
8 10,362 18,769 96,997
9 13,660 19,858 145,071

10 13,498 22,112 160,387
1 4,461 9,276 28,612
2 7,090 13,812 65,939
3 0,602 1,203 0,557
4 0,649 1,973 0,962
5 1,289 2,919 3,211
6 2,371 5,064 8,032
7 9,145 20,094 129,461
8 12,456 24,109 204,875
9 8,034 16,796 77,233

10 10,570 21,347 127,124
11 12,425 25,598 193,012
12 12,640 24,119 176,219
13 10,421 19,812 114,554
14 6,077 11,048 40,850
15 7,005 14,293 56,474
1 0,786 2,070 0,928
2 1,967 4,031 4,757
3 1,229 2,065 1,483
4 4,178 8,209 16,239
5 6,956 15,417 55,339
6 12,772 19,145 135,379
7 14,243 23,696 207,075
8 11,310 19,823 130,816
9 2,102 3,805 5,240

10 5,852 10,304 42,533
11 2,675 18,353 88,865
1 0,775 1,699 0,886
2 0,997 2,153 2,030
3 2,080 5,005 7,653
4 3,676 8,177 21,723
5 11,652 23,452 175,255
6 11,484 23,508 161,436
7 10,539 21,478 133,255
8 9,644 17,389 101,684
9 8,021 16,887 77,895

10 12,080 25,708 195,233
11 10,750 22,347 142,268
12 9,065 19,930 104,491
13 6,650 12,915 48,354
1 1,250 4,300 3,047
2 1,761 3,256 3,886
3 4,800 7,410 19,472
4 3,603 7,233 12,579
5 12,052 19,777 145,398
6 11,715 19,882 131,085
7 12,441 19,043 127,028
8 10,285 17,447 95,629
9 19,781 12,405 153,866

10 6,355 11,240 34,206
11 9,052 16,179 74,267
1 4,401 8,071 20,438
2 5,906 11,544 44,434
3 10,131 26,803 149,844
4 1,504 3,414 3,850
5 2,173 6,435 11,044
6 5,086 10,250 35,957
7 0,873 1,946 1,052
8 7,365 16,209 69,395
9 10,231 25,590 156,910

10 6,662 17,828 79,615
11 10,850 22,001 153,628
12 9,280 19,906 89,258
13 11,804 24,390 164,455

26,001 37,34 2,417

K Crespa 7 11 37,573 800,463

F Romana 9 13 37,171 979,880

26,19 31,04 1,873

26,217 22,659 1,092

J Romana 17 13 36,877 1.172,163 26,223 36,365 2,108

25,665 688,654

7 15 40,121 1.227,115

1,104

26,262 37,715 2,582

4

H Crespa 8 10 29,662 787,592 26,047 25,080

G Crespa 17 11

B Romana
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 11,454 17,963 146,279
2 0,886 1,439 0,846
3 1,083 1,794 1,489
4 2,177 3,415 5,057
5 3,499 5,680 12,623
6 3,737 8,239 14,242
7 7,640 10,828 51,057
8 6,864 12,669 18,209
9 10,991 15,926 87,209

10 17,593 23,156 227,393
11 16,125 20,455 180,104
12 18,365 24,202 320,598
13 14,708 19,072 169,558
14 18,934 24,150 270,273
15 15,905 21,261 207,580
1 1,366 3,164 2,453
2 2,099 6,052 9,090
3 3,929 9,161 23,093
4 6,379 11,681 55,668
5 11,663 20,550 152,740
6 9,401 18,617 108,163
7 11,700 22,338 169,560
8 14,000 26,737 222,800
9 13,723 25,213 194,255

10 12,264 25,303 162,275
11 12,404 25,314 170,478
12 9,800 19,104 103,113
13 11,552 21,049 138,990
14 7,910 15,255 69,983
1 10,604 17,423 109,817
2 14,143 22,871 190,540
3 13,237 22,190 170,050
4 1,978 4,005 4,855
5 5,394 9,731 28,582
6 6,894 12,274 43,818
7 11,800 20,520 135,280
8 10,608 19,302 115,705
9 0,658 1,501 0,783

10 1,801 5,776 4,335
11 3,650 7,786 14,645
12 9,719 16,053 74,703
1 10,938 21,582 174,525
2 8,115 14,206 67,835
3 8,110 14,409 67,308
4 11,190 21,606 133,653
5 12,798 26,103 211,652
6 9,573 16,407 91,652
7 7,699 9,418 55,749
8 12,867 22,434 175,339
9 14,006 25,399 197,676

10 8,893 20,681 143,018
11 12,099 21,451 177,684
12 6,865 14,168 75,245
13 1,029 2,495 2,241
14 1,015 3,467 4,132
15 1,680 5,302 8,895
16 3,465 8,484 23,191
17 4,662 11,990 47,253
18 18,358 31,894 365,852
19 15,573 27,414 276,262
20 18,711 31,242 350,368
21 17,145 29,790 333,447
1 0,397 1,066 0,180
2 0,895 1,671 0,501
3 1,816 2,632 2,370
4 3,828 6,578 16,510
5 7,413 12,732 61,533
6 11,074 17,473 136,486
7 15,104 19,658 160,363
8 13,730 21,503 198,243
9 14,104 19,743 175,510

10 12,300 19,860 134,150
11 11,491 17,908 104,795

I Romana 18 21 46,400 2.982,977

25,97 37,985

5

F Crespa 14 15 26,09

2,173

26,032 85,345 4,333

C Crespa 3 14 22,800 1.123,910 25,795 36,945

2,675

G Crespa 1 12 23,508 893,113

H Romana 11 14 46,002 1.582,661

25,95 34,871 1,932

3,70243,277 1.712,517 66,920
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

12 3,667 7,601 13,463
13 6,935 12,083 39,778
14 10,143 15,605 80,028
1 0,873 2,500 1,408
2 1,309 3,946 4,300
3 3,374 6,914 16,765
4 4,561 8,855 23,785
5 5,102 11,250 40,093
6 9,932 18,446 93,345
7 15,075 26,125 268,150
8 10,339 21,134 115,840
9 9,409 18,632 122,450

10 9,688 19,142 110,775
11 14,228 24,534 193,733
12 12,600 25,510 220,255
13 14,501 26,205 235,878
14 5,532 11,921 46,618
15 11,311 22,717 182,648
16 11,104 23,111 151,340

26,043 66,02 2,835

5

2,173

M Romana 10 16 38,633 1.827,383

C Crespa 3 14 22,800 1.123,910 25,795 36,945
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 7,101 12,404 43,778
2 0,707 1,500 0,958
3 1,304 2,209 2,128
4 3,523 4,904 9,825
5 5,652 8,405 33,028
6 17,335 23,501 228,860
7 17,523 22,412 254,025
8 14,459 20,951 198,390
9 15,347 23,314 224,060

10 12,102 16,905 127,493
11 13,158 21,208 173,363
12 11,258 18,873 115,913
13 9,443 16,697 80,168
14 3,100 6,600 10,903
15 12,969 18,690 119,745
1 8,230 17,505 106,195
2 15,846 24,620 254,983
3 15,000 25,613 249,485
4 0,728 2,205 1,615
5 1,662 3,007 3,233
6 3,269 6,812 11,660
7 1,825 4,451 5,528
8 5,598 13,062 48,688
9 14,450 27,073 254,033

10 10,218 21,311 158,375
11 13,180 24,103 199,505
12 3,785 8,927 25,290
13 8,602 16,100 81,133
14 14,189 24,782 226,708
15 9,101 18,417 102,150
16 11,199 19,433 135,130
17 11,942 23,079 158,670
18 15,959 25,129 259,785
19 13,382 23,845 189,368
20 7,906 13,903 67,993
1 0,728 1,503 0,553
2 1,177 2,022 1,600
3 2,016 3,748 5,148
4 3,821 5,904 11,118
5 2,766 7,356 13,385
6 4,103 6,301 14,995
7 6,428 8,512 34,395
8 12,670 17,954 115,993
9 8,860 14,135 61,395

10 18,200 23,652 277,500
11 16,703 22,332 203,168
12 18,191 22,785 243,140
13 18,804 23,431 281,262
14 17,454 23,888 302,073
15 18,371 25,364 305,043
16 12,121 19,506 168,943
17 14,632 21,444 232,365
18 11,307 13,601 93,628
19 12,520 19,009 156,228
1 1,217 2,927 2,355
2 1,768 5,731 8,698
3 1,552 4,357 0,828
4 0,700 1,803 1,440
5 0,671 2,159 18,540
6 3,008 9,141 19,618
7 4,230 11,493 32,488
8 4,704 11,604 34,233
9 6,507 11,711 43,715

10 10,204 12,902 155,348
11 20,704 23,510 214,730
12 15,233 26,203 277,548
13 14,927 26,782 281,170
14 12,204 24,789 224,153
15 14,534 30,017 311,418
16 14,600 26,412 244,453
17 11,902 24,803 193,383
18 12,710 24,367 200,898
19 9,643 17,225 98,538

B Romana 19

20 39,406 2.539,527

20,599 116,26319

6,174

29,406 2.521,932

3,770

20,507 96,18 4,665

5,775

6

L Crespa 2 15

I Crespa 5

19 33,254 2.507,657 20,74 129,695

J Romana 1

74,37331,800 1.622,637 20,48
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Amostras Bancada variedade Localização
Numero de folhas 
por planta (NFP)

Folha
Largura maxima 

folha(cm)
Comprimento maximo 

folha(cm)
comprimento 

raiz(cm)
Area Foliar por 

folha(cm²)
Area Foliar por 

planta(cm²)
envelope 
papel(g)

Massa fresca 
Total (g)

Massa seca(g)

1 0,909 1,638 0,789
2 1,094 2,654 2,229
3 2,722 4,756 7,848
4 4,802 8,329 22,056
5 3,130 6,863 10,678
6 14,435 21,115 206,970
7 11,525 14,123 92,853
8 15,000 19,743 159,068
9 15,950 23,675 234,306

10 15,605 21,140 214,183
11 20,204 24,710 328,514
12 12,672 17,375 134,333
13 10,172 12,583 69,875
14 10,249 17,146 106,431
15 6,774 11,454 41,173
1 6,313 10,517 41,210
2 11,521 23,643 184,658
3 11,308 25,040 167,365
4 16,904 28,052 317,357
5 11,883 25,225 190,356
6 13,554 26,649 237,594
7 6,760 15,863 69,064
8 10,814 21,860 135,753
9 16,683 30,724 296,511

10 16,918 30,838 337,959
11 14,338 25,082 229,410
12 8,705 20,171 123,647
13 11,673 23,576 206,398
14 0,640 1,838 0,978
15 0,762 2,452 2,288
16 1,140 4,101 5,370
17 2,377 6,478 11,865
18 4,455 9,102 30,225
19 6,629 14,006 64,533

5,260

20,567 66,874 2,965

H Romana 15 19 42,335 2.652,541

E Crespa 15 15 25,838 1.631,306

20,725 97,089

6
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APÊNDICE D – Cronograma e coleta de dados PH, temperatura e condutividade. 

 

 
 
 

Etapa Data Quantidade/tipo
semeadura 01/05/2021 190 sementes crespas

01/05/2021 190 sementes Romanas
germinação 03/05/2021 188 - semenstes crespas

03/05/2021 148 - semestes romanas
berçário 16/05/2021 163 - crespas

16/05/2021 125 - romanas
bancada final 30/05/2021 124 - crespas

30/05/2021 122 - romanas
Colheita 24/06/2021 106- crespas
Colheita 24/06/2021 104 - romanas

DIAS APÓS 
TRANSPLANTIO Data Temperatura solução Condutivimetro(ℳS) PH

1 16/05/2021 22,9 1.518 6,54
2 17/05/2021 24,90 1.445 6,81
3 18/05/2021 23,60 1.417 6,92
4 19/05/2021 24,00 1.310 7,00
5 20/05/2021 24,30 1.621 6.73
6 21/05/2021 25,00 1.613 6,43
7 22/05/2021 24,20 1.620 6,50
8 23/05/2021 24,90 1.912 6,47
9 24/05/2021 23,40 1.920 6,39

10 25/05/2021 23,80 2.000 6,42
11 26/05/2021 23,10 2.011 6,29
12 27/05/2021 26,00 2.011 6,04
13 28/05/2021 24,90 1.999 6,06
14 29/05/2021 25,90 1.852 6,26
15 30/05/2021 25,80 1.560 6,00
16 31/05/2021 24,80 1.569 5,90
17 01/06/2021 24,10 1.585 5,75
18 02/06/2021 24,40 1.569 5,77
19 03/06/2021 25,90 1.555 5,80
20 04/06/2021 24,90 1.580 5,79
21 05/06/2021 24,50 1.700 6,13
22 06/06/2021 24,60 1.712 6,15
23 07/06/2021 24,50 1.530 5,98
24 08/06/2021 24,10 1.450 5,80
25 09/06/2021 24,30 1.848 6,59
26 10/06/2021 25,20 1.618 6,38
27 11/06/2021 24,6 1.617 6,10
28 12/06/2021 23,6 1.608 5,83
29 13/06/2021 23,00 1.605 5,62
30 14/06/2021 24 1.580 5,53
31 15/06/2021 22,5 1.230 5,58
32 16/06/2021 23,2 1.560 5,80
33 17/06/2021 21,7 1.556 6,05
34 18/06/2021 21,9 1.507 6,48
35 19/06/2021 22 1.498 6,72
36 20/06/2021 24,4 1.787 5,95
37 21/06/2021 23,5 1.765 6,30
38 22/06/2021 22,7 1.743 6,53
39 23/06/2021 23,2 1.711 6,65
40 24/06/2021 22,8 1.687 6,73

CRONOGRAMA OUTONO E COLETA DE PH E CONDUTIVIDADE

16 dias

14 dias

26 dias


