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RESUMO 
 

Foram testados sete tipos de cobertura do solo sobre a produtividade da 

alface cultivar Hanson na região de Fernandópolis no Noroeste paulista. Os 

tratamentos constaram de terra nua sem capina, uso de grama, uso de uma 

leguminosa; uso de serragem, uso de palha de arroz; uso de palha de café; uso de 

bagaço de cana -de-açucar; uso de plástico preto; uso de plástico transparente e 

uso de terra nua sem capina com a flora infestante crescendo sem nenhum tipo de 

controle. Avaliou-se, o peso da matéria fresca e o número de folhas onde se 

encontrou que os melhores resultados foram obtidos com o bagaço de cana e com 

a palha de arroz, enquanto que as piores produções foram obtidas com os 

tratamentos com o plastico preto e com a terra nua  sem capina. 

PALAVRAS-CHAVE: Alface (Lactuca sativa L.), coberturas, numero de folhas; 

peso da matéria fresca. 

ABSTRACT 
 
Avaliation in the soil covering above the development lettuce culture in 

Fernandópolis region-São Paulo state. 

Seven types soil covering in letucce Hanson cv. for Fernandópolis region in São 

Paulo state. Avaliated the weight fresh matter and leaf number.The best treatments 

of this rice straw and sugar cane covering.The worse production in this black 

plastic and soil weed contain. 

Key words: Lettuce (Lactuca sativa L.); soil covering; leaf number; weight fresh 

matter.     

A produção de alface apresenta limitações tendo em vista as altas 

temperaturas e elevadas precipitações, sendo necessário à utilização de técnicas 



que possibilitem diminuir os efeitos climáticos prejudiciais à cultura, principalmente 

com relação às doenças de folhas. De acordo com estudos feitos sobre este 

assunto, pode-se utilizar o manejo com coberturas, cultivo em ambiente protegido, 

transplante direto em canteiros com palhadas e outros, sendo estes interessantes 

para resolução dos problemas. 

Outro fator positivo destas coberturas  é que com o período de precipitação 

ocorre o aumento da população das plantas daninhas, competindo com as 

culturas, sendo estas  minimizadas na  presença de tais coberturas.  

A cobertura de solo pode ser efetuada através do uso de plástico, material 

orgânico e outros. Esta tecnologia passou a ser utilizada mundialmente em grande 

escala, com o surgimento dos filmes plásticos na cultura do morango, tendo em 

vista o seu baixo custo e facilidade de aplicação.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Faculdade de 

Ciências Agrárias, Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) Campus -

VII- Fernandópolis. 

A semeadura foi feita no dia 02/09/2002 em bandejas de poliestireno 

expandido de 128 células, utilizando-se a cultivar de alface Hanson. As mudas 

foram transplantadas no dia 29/09/2002. 

Nos canteiros foi adotado o delineamento experimental em blocos ao acaso, com 

10 tratamentos e 4 repetições. Cada parcela ocupou uma área de 2,00 x 1,00 m, 

utilizando um espaçamento entre plantas de 0,30 x 0,30 m. 

As coberturas utilizadas (tratamentos) e suas respectivas legendas foram 

as seguintes: 

- Terra Nua Sem Capina 

- Grama 

- Leguminosa 

- Serragem 

- Palha de Arroz 

- Palha de Café 

- Bagaço de Cana 



- Plástico Preto 

- Plástico Transparente  

- Terra Nua Com Capina 

Nos canteiros foi realizada, antes da introdução das diferentes coberturas, uma 

adubação de 100g / metro quadrado de canteiro da fórmula 4-14-8 além de 

capinas durante o desenvolvimento das plantas. 

Aos 60 dias da semeadura, 20 plantas de cada tratamento foram retiradas e 

avaliadas quanto ao peso de matéria fresca da parte aérea e número de folhas. 

Foi feitas a análise da variância das características avaliadas e as médias 

comparadas pelo Teste de Tukey (5%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, observa-se que os melhores 

tratamentos em relação ao ganho de peso das cabeças de alface, foram 

encontrados nas parcelas contendo bagaço de cana e palha de arroz, apesar 

destes tratamentos não diferirem estatisticamente dos demais, exceção feita ao 

tratamento sem capina e ao tratamento com plástico transparente. Em referência 

aos resultados com bagaço de cana, dados semelhantes foram obtidos por 

VERDIAL et al, (2000) que observaram que esta cobertura proporciona uma 

menor temperatura do solo, provavelmente por isolar mais sua superfície. 

Resultados idênticos com bagaço de cana foram obtidos por PEREIRA et al, 

(2000(b) que concluíram que as plantas de alface atingiram maior peso fresco 

neste mesmo tratamento. O menor peso das cabeças de alface ocorreu nos 

tratamentos em que as plantas foram transplantadas em canteiros sem capina, um 

fato evidenciado no presente trabalho também, onde além do menor peso e do 

tamanho das cabeças, verificou-se uma tendência das plantas ao pendoamento, 

fato devido a cobertura e a competição da flora invasora presente nas parcelas.O 

plástico transparente  proporcionou os piores resultados inclusive com a morte de 

algumas plantas de alface na área experimental, fato devido ao aumento da 

temperatura do solo, dificultando a eficiência do sistema radicular  em absorver 

água e nutrientes do solo. 



 
Tabela 1 – Valor(es) médio(s) dos pesos fresco da parte aérea das plantas de 
alface(Lactuca sativa  ) obtidos nos diferentes tipos de coberturas do solo. 
Tratamentos                                                                      Peso (g) 
 
Bagaço de Cana                                                                710,0 a 
Palha de Arroz                                                                   669,5 a   
Palha de Café                                                                    625,3 ab  
Grama                                                                                607,0 ab  
Leguminosa                                                                       584,1 ab 
Serragem                                                                           500,6 abc 
Terra Nua Com Capina                                                     476,6 abc 
Plástico Preto                                                                    464,3 abc 
Terra Nua Sem Capina                                                      355,6 bc 
Plástico Transparente                                                        280,4 c 
__________________________________________________________________ 
 
Valor de F                                                                       5,27** 
C.V (%)                                                                         22,74 
D.M.S (%)                                                                   289,0 
 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo Teste de 
Tukey (5%) 
C.V.=Coeficiente de Variação  
D.M.S.=Diferença Mínima Significativa  
 

Na Tabela 2, são apresentados os resultados do número de folhas de 

alface, submetidas às diferentes coberturas mortas. O ensaio conduzido com 

palha de arroz demostrou ser melhor neste parâmetro avaliado apesar do mesmo 

não diferir dos demais e sim somente das parcelas sem capinas, que confirmam 

os dados de PEREIRA, et al (2000c) onde o menor número de folhas foi 

encontrado neste tratamento. O bagaço de cana proporcionou ótimos resultados 

na quantidade de folhas da alface (PEREIRA et al, 2000(b) coincidindo com 

nossos dados. A Tabela 2 apresenta os valores médios e respectiva análise de 

variância para o parâmetro número de folhas de  alface nos  diferentes tipos de 

cobertura. 

Nas condições executadas neste trabalho, pode-se verificar que os 

tratamentos com palha de arroz e bagaço de cana apresentaram os melhores 

resultados referente ao peso das cabeças das plantas de alface, apesar destes 

tratamentos não diferirem dos outros aplicados, exceção feita ao tratamento com 



plástico transparente e ao tratamento terra nua sem capina que apresentaram os 

piores resultados neste ensaio.Em relação ao número médio de folhas observa -se 

que a palha de arroz apresentou os melhores resultados que também não 

diferiram dos outros tratamentos, exceção feita nas parcelas onde não foi 

realizado nenhum tipo de capina e que foi totalmente dominado pela flora 

infestante. 

Tabela 2 – Valores médios do número de folhas das plantas de alface obtido nos 
diferentes tipos de cobertura do solo. 
Tratamentos                                                                Número de Folhas  
 
Palha de Arroz                                                                58,5    a 
Bagaço de Cana                                                             54,0    ab 
Palha de Café                                                                 54,0    ab 
Serragem                                                                        53,0    ab 
Grama                                                                             52,5    ab 
Leguminosa                                                                     51,7   ab 
Plástico Preto                                                                  50,5    ab 
Terra Nua Com Capina                                                   45,0    ab 
Plástico Transparente                                                     44,0    ab 
Terra Nua Sem Capina                                                   39,0      b 
__________________________________________________________________ 
 
Valor de F                                                                                3,16 ** 
C. V (%) Coeficiente de Variação                                          13,0  
D.M.S Diferença Mínima Significativa                                   15,7  
 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo Teste de Tukey (5%) 
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