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RESUMO 

O presente trabalho objetivou avaliar o crescimento e produção de três cultivares de alface 

(Elisa, Tainá e Vera) sob condições de ambiente protegido e campo. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Avaliou-se massa 

fresca e seca da parte aérea, área foliar, TAL, AFE e produção, nos dois ambientes. Em 

ambiente protegido houve maior acúmulo de massa seca e fresca de plantas e área foliar 

para as três cultivares. A maior expansão foliar em relação ao acúmulo de massa seca, no 

ambiente protegido, explica maior AFE nesta condição. O mesmo não foi verificado para 

TAL, que foi superior no cultivo em campo. Maior precocidade foi obtida em ambiente 

protegido, porém em campo obteve-se maior produção. 

Palavras-chave: Lactuca sativa L., análise de crescimento, sistema de produção. 

 

ABSTRACT 

Growth and production of three lettuce cultivars under protected environment and 

field conditions. 

The present work aimed at evaluating the growth and production of three lettuce cultivars 

(Elisa, Tainá and Vera) under protected environment and field conditions. The experimental 

outline was randomized blocks with four replicates. It was evaluated shoot fresh mass and 

shoot dry mass, leaf area, TAL, AFE and production under both conditions. In protected 

environment, there was higher accumulation of plant dry and fresh mass and leaf area for all 

the cultivars. The highest leaf expansion to the relation of dry mass accumulation in protected 

environment explains higher AFE under such condition. However, this was not observed for 

TAL which was higher under field condition. Higher precocity was obtained in protected 

environment, whereas in field, higher production was obtained. 

Keywords: Lactuca sativa L., growth analysis, production system. 



A alface (Lactuca sativa L.) é considerada a mais importante hortaliça folhosa, sendo 

consumida pela maioria dos brasileiros. Nos últimos anos tem ganhado grande espaço no 

sistema de cultivo sob ambiente protegido, principalmente por aumentar a produção, 

atingindo rapidamente o ponto de colheita e melhorar a qualidade do produto. Neste sistema 

é permitido o cultivo fora da época normal, além de possibilitar maior controle dos fatores 

que controlam o crescimento e rendimento das culturas. 

O conhecimento sobre seu crescimento permite planejar o método de cultivo mais 

racional, contribuindo para que a espécie vegetal atinja a expressão máxima de seu 

potencial. Assim a análise de crescimento permite descrever e interpretar o desempenho da 

espécie cultivada sob diferentes sistemas de produção. 

Segundo Magalhães (1985) a análise de crescimento fundamenta-se na medida 

seqüencial do acúmulo de matéria orgânica na planta, sendo que sua determinação é 

normalmente efetuada, considerando a massa seca e a área foliar. 

O ambiente é um fator responsável pelas mudanças fisiológicas e morfológicas das 

plantas. Assim o desempenho e qualidade da cultura, em função do ambiente é de 

fundamental importância na escolha de um sistema de produção. O presente trabalho 

objetivou avaliar o desempenho de três cultivares de alface sob condições de ambiente 

protegido e campo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Produção (FEPP) de 

São Manuel, FCA/UNESP, Botucatu - SP, de setembro a novembro de 2001.  

Os tratamentos consistiram de três cultivares de alface (Elisa, Vera e Tainá), 

cultivados em ambiente protegido (Túnel alto coberto com agrofilme de 150 micra) e campo. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Dados de 

campo e ambiente protegido foram analisados conjuntamente, segundo Gomes (1977).  

As mudas foram formadas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células e 

transplantas, quando apresentavam aproximadamente 5 folhas definitivas. As parcelas 

foram constituídas por canteiro de 4 linhas, com 80 plantas e espaçadas de 0, 30 x 0,30m.  

Realizou-se colheitas semanais de quatro plantas para análise de crescimento, 

determinando-se massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), 

área foliar (AF), taxa assimilatória líquida (TAL) e área foliar específica (AFE). Para produção 

foram colhidas 10 plantas por parcela no ponto de colheita para cada ambiente. Dados de 

MSPA, MFPA e AF foram ajustados pela equação exponencial quadrática, segundo Portes 

(1991) e a partir dos dados ajustados foram calculados as variáveis de crescimento.  



Os dados ajustados foram testados pelo teste F a 1% de probabilidade e dados de 

produção e diâmetro foram submetidos a análise de variância e comparados pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença significativa entre os sistemas de produção para todas as variáveis 

avaliadas, com exceção do diâmetro de cabeça. Para MFPA e MSPA foi observado um 

maior acúmulo em ambiente protegido do que no campo. O acúmulo em massa pela planta 

de alface foi lento no início do ciclo, com grande incremento a partir dos 56 DAS em ambos 

os sistemas de produção (Figura 1a, b). 

A AF teve um incremento significativo na semana anterior a colheita (Figura 1c). A 

AFE também foi maior em cultivo protegido (Figura 2b). A maior expansão foliar em relação 

ao acúmulo de massa seca no ambiente explica a maior AFE nessas condições. O mesmo 

não foi verificado para TAL que foi superior em condições de campo (Figura 2a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA) e área foliar (AF) de três 
cultivares de alface cultivadas em campo e ambiente protegido. Cada ponto representa a média de quatro 
repetições correspondente a quatro plantas por repetição. Dados ajustados pela equação exponencial 
quadrática e significativo pelo teste F  a 1% de probabilidade. São Manuel - SP, 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Taxa assimilatória líquida (TAL) e área foliar específica (AFE) de três cultivares de alface cultivadas 
em campo e ambiente protegido. Cada ponto representa a média de quatro repetições correspondente a quatro 
plantas por repetição. Dados ajustados pela equação exponencial quadrática e significativo pelo teste F a 1% 
de probabilidade. São Manuel - SP, 2001. 
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Houve diferença de precocidade entre cultivares e entre ambientes de cultivo. A 

colheita para 'Elisa' e 'Vera' foi realizada aos 70 e 77 DAS, em ambiente protegido e campo 

respectivamente, e para 'Tainá', aos 77 e 84 DAS. 

Maior produção foi observada em condições de campo, porém, não houve diferença 

estatística para diâmetro de cabeça (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Produção de três cultivares de alface cultivadas em condições de ambiente 
protegido e campo. São Manuel - SP, 2001. Cada média representa valor de dez plantas. 
 

 Produção (g planta-1) Diâmetro cabeça (cm) 
 ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------- 

Cultivar Túnel Campo Média  Túnel   Campo Média 

Elisa       278,9     330,8     304,8b      19,02      17,92       18,47b 

Tainá       431,6     446,8     439,2a      22,25      18,47       20,36ab 

Vera       248,0     353,3     300,5b      21,89      22,45       22,17a 

Média      319,5B     376,9A -------------      21,05A     19,62A -------------- 

CV (%) 18,11 10,55 
Letras iguais,  maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo 

teste Tukey; 

 

Como se verificou, apesar das alfaces cultivadas em condições de campo 

apresentarem uma maior produção (acúmulo de matéria fresca), em ambiente protegido, 

estas atingiram o ponto de colheita com aproximadamente uma semana de antecedência, o 

que pode ser uma grande vantagem para o produtor, resultando em maior retorno financeiro, 

além de minimizar os riscos de produção. 
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