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RESUMO 

 O experimento foi conduzido em Ponta Grossa – PR, com o objetivo de testar 

períodos diferentes de proteção com agrotêxtil (polipropileno de 25 g.m-2) no cultivo da 

alface. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 4 repetições, tendo 

os tratamentos seguido esquema fatorial 5x2. O agrotêxtil foi colocado após o transplante  e 

retirado aos 10, 20, 30 e 38 dias; a testemunha foi mantida sem proteção durante todo o 

ciclo. As cultivares usadas foram Veneza Roxa e Maravilha das Quatro Estações. Adotou-se 

a análise de regressão polinomial para os dados de períodos. Entre cultivares, houve 

diferença significativa somente para a característica de número de folhas, onde “Maravilha 

das Quatro Estações” apresentou valor superior. Em relação aos períodos, as duas 

cultivares apresentaram respostas lineares nas características de altura e número de folhas. 

A medida que houve aumento do período de proteção, maiores foram os valores 

observados. No entanto, esta superioridade não resultou igualmente em aumento da 

produção para as duas cultivares. Somente a Veneza Roxa apresentou resposta positiva, 

com aumento linear na massa fresca e biomassa. Quanto maior foi o período de proteção 

(38 dias), maior foi o incremento observado, comprovando o benefício de manter o agrotêxtil 

no cultivo durante o ciclo todo. 
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ABSTRACT 

Row cover removal timing on lettuce crop. 

 The experiment was realized in Ponta Grossa (PR), Brazil, in order to observe row 

cover removal timing (polypropylene of a grid 25 g.m-2) on lettuce crop. The experimental 

design was a randomized blocks; the treatments followed a factorial scheme 5x2, with four 

replications. Row cover was placed after the transplanting and removed at 10, 20, 30 and 38 

days and the control with no row cover. The cultivars were Veneza Roxa and Maravilha das 

Quatro Estações. Periods data were submited to polinomial regression analysis and the 



cultivars to factorial. It was observed difference between cultivars only at the leaves number 

being Maravilha das Quatro Estações superior. Considering the row cover removal timing 

both cultivars showed linear response on leaves number and height. As longer was the 

removal timing higher was these characteristics, resulting in early harvest of the treatment 

with 38 days. However the response on yield was not equal. Only Veneza Roxa showed a 

positive response with linear increasing on head fresh weight and biomass; as longer was the 

removal timing (38 days) higher was the increment. Row cover was effective on Veneza 

Roxa when it remained at the entire cycle.  
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Atualmente é verificado ampla diversificação nos tipos de alface cultivados, em função 

da procura pelo mercado diferenciado. É este segmento é ocupado pela alface do grupo 

arroxeado. A busca por tecnologia para otimizar o cultivo, atender as necessidades da planta 

e obter um produto de alta qualidade, tem sido constante.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes períodos de proteção com 

agrotêxtil no cultivo da alface.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente trabalho foi conduzido em Ponta Grossa, PR, em solo CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico típico e de textura argilosa. O delineamento experimental usado foi o 

de blocos casualizados, com 4 repetições, tendo os tratamentos seguido esquema fatorial 

5x2. Foram comparados os períodos de proteção com agrotêxtil (polipropileno branco de 25 

g.m-2) de 10, 20, 30, 38 dias, e sem proteção durante todo o ciclo. O agrotêxtil foi colocado 

como uma manta após o transplante das mudas, fixada nas laterais com o solo e retirado em 

tempos diferentes. As cultivares usadas foram Veneza Roxa (SAKATA), do tipo “cabeça” 

solta – crespa e Maravilha das Quatro Estações (ISLA), com folhas lisas e formando 

“cabeça” tipo repolhuda-manteiga (Filgueira, 2000). A semeadura foi realizada em 27/07/01 

e o transplante das mudas em 16/08/01, em parcelas com 4 fileiras de plantas distribuídas 

no espaçamento 0,30x0,30m. Na colheita, realizada aos 38 e 43 dias do transplante, foram 

avaliadas as características de número de folhas, altura da parte aérea e massa da matéria 

fresca da planta. A matéria seca da planta (secagem em estufa a 600C) foi realizada para 

cálculo da biomassa (B=M.S/E), onde M.S=matéria seca e E=espaçamento em m2. Para 

análise estatística, os dados foram submetidos à análise de regressão polinomial e 

comparados pelo teste F. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As características de altura (Figura 1) e número de folhas (Figura 2) demonstram a 

resposta linear. De acordo com o aumento dos períodos de proteção da planta, de 10 para 

38 dias do transplante, houve incremento tanto na altura como no número de folhas. Este 

desenvolvimento mais intenso no maior período (38 dias), ou seja, quando as plantas 

permaneceram com agrotêxtil durante todo o ciclo, resultou em precocidade da colheita. As 

plantas sem proteção foram colhidas somente após uma semana. O microclima sob o 

agrotêxtil foi mais favorável para a planta nesta estação de desenvolvimento, principalmente 

no que tange a temperatura, quando ocorre dias com temperaturas baixas, o que retarda o 

desenvolvimento da planta. O manejo da proteção, promovendo sua retirada em tempos 

diferenciados foi testado em tomate, quando observaram precocidade da produção no 

tratamento em que as plantas permaneceram com proteção somente por 37 dias, 

comparado às sem proteção (Reiners et al., 1997). Dependendo da época, esta precocidade 

pode ser uma característica altamente rentável. Na alface, além da precocidade, foi 

observado que a medida em que se prolongou a permanência do agrotêxtil sob as plantas, 

de 10 para 38 dias, houve resposta na produção, que dependeu da cultivar. A cultivar 

Veneza Roxa apresentou aumento linear tanto no peso da massa fresca da parte aérea 

(Figura 3), como na biomassa (Figura 4), além da apresentação de um produto final com 

ótima aparência, nas características de coloração (mais clara), folhas bem desenvolvidas e 

tenras e “cabeça” de tamanho volumoso. Já a cultivar Maravilha das Quatro Estações, que 

forma cabeça fechada, teve folhas excessivamente tenras e apresentaram cabeças frouxas. 

Além disso, o aumento do período de proteção nesta cultivar não promoveu resposta 

significativa na massa fresca, tampouco na biomassa. Desta forma, para alface do tipo 

“cabeça” solta - crespa, como a Veneza Roxa, a manutenção do agrotêxtil durante o ciclo 

todo garantiu a precocidade da colheita de uma semana, com obtenção de produto com 

maior peso e qualidade do produto.  
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Tabela 1. Altura, número de folhas, massa fresca e biomassa das cultivares Veneza Roxa e 
Maravilha das Quatro Estações sob diferentes períodos de proteção. Ponta Grossa-Pr.2001. 

Cultivares Altura (cm) Número de 
folhas 

Massa fresca 
 (g) 

Biomassa (g.m-2) 

Veneza Roxa 17,43 a* 28,56 b* 179,67 a* 123,90 a* 
Maravilha das 

Quatro estações 
14,93 b 38,53 a 178,32 a 119,38 a 

C.V% 6,70 4,55 10,11 12,44 
* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey no 
nível de 5% de probabilidade.    
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Figura 1 Altura (cm) da parte aérea das cultivares Veneza 
Roxa  e  Maravilha  das  Quatro  Estações  em  função  dos 
períodos de proteção. Ponta Grossa-Pr. 2001. 

Figura 2 Número de folhas das cultivares Veneza 
Roxa e Maravilha das Quatro Estações em função       
dos períodos de proteção. Ponta Grossa-Pr. 2001. 

Figura 3 Massa fresca (g) das cultivares Veneza Roxa  e  
Maravilha  das  Quatro Estações  em  função dos 
períodos de proteção. Ponta Grossa-Pr. 2001. 

Figura 4 Biomassa (g.m-2) das cultivares Veneza Roxa 
e Maravilha das Quatro Estações em função dos 
períodos de proteção. Ponta Grossa-Pr. 2001. 


