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RESUMO

Foi conduzido experimento para avaliar
o efeito de diferentes coberturas de solo no
cultivo da alface. O delineamento experimental
utilizado foi de blocos casualizados, com cinco
repetições. Os tratamentos foram: a) solo nu
(testemunha); b) filme plástico de PEBD preto
de 60ìm; c) ráfia (plástico) dupla face de
coloração prata/preta; d) manta de poliéster
branca de 100g; e) manta de poliéster preta
de 220g. Foram avaliadas as características
massa de matéria fresca e seca da parte
aérea, diâmetro da planta e produtividade. A
manta de poliéster de coloração preta de 220g
foi o material que menos permitiu a passagem
de luz. Também proporcionou as maiores
produtividades de alface, igualando-se aos
demais tratamentos com exceção da manta
branca de 100g. As plantas cultivadas na
manta de poliéster branca apresentaram as
menores médias de diâmetro, massa fresca,
massa seca.

PALVRAS-CHAVES: Lactuca sativa L.,
mulch, mulching, manta de poliéster, filme
plástico, hortaliças.

ABSTRACT

Lettuce production in function of
different soil coverings

It was carried out an experiment to
evaluate the effect of different soil coverings in
lettuce crop. The experimental design used
was randomized blocks replicated five times.
The treatments were: a) soil without covering
(control); b) black PEBD plastic film 60ìm; c)
double color (silver/black) plastic; d) white
blanket made of polyester 100g; e) black
blanket made of polyester 220g. The
characteristics fresh and dry mass matter, plant
diameter and yield were evaluated. The black
polyester blanket of 220g was the material that
allowed less over passing of light. It also
showed the biggest averages for yield, beside
other treatments with the exception of the white
blanket. Plants grown with white polyester
blanket showed the lowest averages for
diameter, fresh mass and dry mass.

KEYWORDS: Lactuca sativa L., mulch,
mulching, polyester blanket, plastic film,
vegetables.
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INTRODUÇÃO

O estado de São Paulo é o principal produtor de hortaliças e tem o maior mercado
consumidor do Brasil (Camargo et al., 2008). Dentre as hortaliças de folhas, a alface (Lactuca
sativa L.) é a mais plantada e consumida pela população brasileira. Essa folhosa possui
muitas características que favorecem sua produção atraindo o agricultor para seu cultivo, como
a possibilidade de diversos cultivos durante o ano e larga adaptação às condições climáticas,
porém a alface é muito exigente em mão-de-obra e água (Maciel, 1968).



Hortic. bras., v. 27, n. 2 (Suplemento - CD Rom), agosto 2009 476S

Produção de alface em função de diferentes coberturas de solo

Na produção de alface existem técnicas empregadas que promovem aumento da
produtividade, bem como redução do custo de produção, resultando em produto de maior
qualidade e maior lucro ao produtor. Dentre essas técnicas de cultivo se destaca o uso de
coberturas de solo.

O termo mulch ou mulching serve para caracterizar uma cobertura da superfície do
solo, isto é, uma barreira física que serve para criar um ambiente mais favorável ao cultivo. No
cultivo de alface são necessários muitos tratos culturais, como capinas e irrigação freqüente e
o uso do mulch auxilia na redução desses tratos. As coberturas de solo apresentam como
vantagens a redução da amplitude térmica do solo, diminuição do consumo e evaporação de
água, redução da erosão e lixiviação de nutrientes (Filgueira, 2000), mas sua principal vantagem
é o controle de plantas invasoras. O mulch pode ser permeável ou impermeável e ter origem
orgânica (capim, cascas, bagaço-de-cana entre outros) ou não (plásticos e poliéster) (Tessarioli
Neto, 1993) e dependendo do material utilizado, nenhuma planta invasora consegue se
desenvolver, eliminando assim a competição por água e nutrientes, com reflexo na
produtividade. Em decorrência das vantagens da utilização das coberturas de solo, ocorre
diminuição na mão-de-obra utilizada na cultura, pois as capinas tornam menos freqüentes ou
até desnecessárias, diminuindo o custo de produção.

Apesar de necessário o uso de mão-de-obra para a colocação do mulch, dependendo
do material utilizado até um homem pode instalar o mesmo. Entre os materiais plásticos
utilizados como cobertura de solo, o mais comum é o filme de polietileno de baixa densidade
(PEBD) preto de 60ìm, porém no mercado existem outras opções de materiais com diferentes
espessuras e cores. Os materiais mais grossos podem ser uma opção para redução do custo
de produção, devido a sua possível reutilização. Assim, faz-se necessário, o constate teste
novos opções de materiais para cobertura de solo, quer seja orgânicos ou sintéticos. Portanto
o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes tipos de mulch sobre a produção de alface.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Parque Tecnológico do Centro de Horticultura do Instituto
Agronômico (IAC), em Campinas, SP, de 05/06/2008 (transplante das mudas) a 21/07/2008
(colheita). Para a realização do experimento selecionou-se área de campo onde havia banco
de sementes de plantas invasoras muito grande e diversificado, com presença de Tiririca
(Cyperus rotundus).

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com cinco repetições.
Os tratamentos foram: a) solo nu (testemunha); b) filme plástico de PEBD preto de 60ìm; c)
ráfia (plástica) dupla face de coloração prata/preta (Polysack); d) manta de poliéster branca
de 100g (DiamontAgro/MexichemBidim); e) manta de poliéster preta de 220g (DiamontAgro/
MexichemBidim). Foi utilizada na experimentação a alface tipo crespa ‘Vanda’ (Sakata). Para
a formação das mudas utilizaram-se bandejas de 288 células, preenchidas com o substrato
comercial Plantmax HA (Eucatex). Foi realizada análise química do solo (0-20 cm), que
apresentou pH (CaCl

2
) = 4,5; M.O. = 17 g dm

-3
; P (resina) = 6,6 mg dm

-3
; K = 2,5 mmol

c
 dm

-3
; Ca

= 20 mmol
c
 dm

-3
; Mg = 10 mmol

c
 dm

-3
; H + Al = 47 mmol

c
 dm

-3
; SB = 45,8 mmol

c
 dm

-3
; CTC =

32,5 mmol
c
 dm

-3
; e V = 40,8%. A adubação de plantio e cobertura foi realizada durante o

levantamento dos canteiros, com base em análise de solo e recomendação de adubação
para o Estado de São Paulo de Trani & Raij (1996).
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As mudas foram transplantadas quando apresentaram a terceira folha definitiva, no
espaçamento de 0,30 x 0,30 m, sendo que em cada parcela experimental (3,2 m

2
) existiam

36 plantas. O sistema de irrigação utilizado foi o localizado por gotejamento. Foi avaliada
no dia 17/06/08, 12 dias após o transplante das mudas (DAT) a radiação sob os materiais
utilizados como cobertura de solo, com o auxílio de um luxímetro digital, modelo LD-550
(ICEL). Na avaliação o sensor do equipamento foi inserido através da abertura feita para
o transplante das mudas. Após 46 dias de cultivo, foram avaliadas no dia 21/07/08 (colheita)
as características: a) massa de matéria fresca da parte aérea (g); b) massa de matéria
seca da parte aérea (g), obtida através de secagem em estufa de circulação forçada de ar
a 60

o
C; c) diâmetro da planta (cm); d) produtividade (kg m

-2
). Os dados foram submetidos

à análise de variância com teste F e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste
de Tukey (5 % P).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período experimental, notou-se que o filme plástico preto de PEBD de 60 ìm
foi perfurado por plantas de Tiririca. O mesmo fato não ocorreu nos materiais ráfia plástica e
mantas de poliéster de 100g e 220g por serem mais grossos.

O aparecimento e desenvolvimento da Tiririca não foi suficiente para comprometer a
produtividade da alface cultivada sobre o PEBD de 60 ìm. Verificou-se que as mantas de
poliéster de 100g e 220g permitiram a passagem de umidade proveniente de irrigação através
dos mesmas, ao passo que os materiais plásticos não. Com relação à passagem de radiação
solar pelos materiais, observou-se sob a manta de poliéster de coloração branca de 100g
passagem de 36.000.000 lux (Tabela1). A passagem de radiação pelo material favoreceu o
surgimento de plantas invasoras que competiram com a cultura da alface, por água e nutrientes,
reduzindo a sua produtividade.

O surgimento e crescimento das plantas invasoras levantaram a manta de poliéster de
coloração branca de 100g, dificultando ainda mais o crescimento das plantas de alface. A
manta de poliéster de coloração preta de 220g foi o material que menos permitiu a passagem
da radiação.

No solo nu, em função da radiação que atingiu o mesmo, existiu grande proliferação de
plantas invasoras acarretando necessidade de controle das mesmas. Portanto durante o
período experimental foram realizadas 3 capinas manuais, desnecessárias nos tratamentos
com cobertura de solo. Para a característica número de folhas, não houve diferença significativa
entre os tratamentos, mostrando que as plantas avaliadas estavam aproximadamente com a
mesma idade fisiológica (Tabela 2). Para as características diâmetro da planta e massa fresca,
as plantas cultivadas sobre a manta de poliéster de coloração branca de 100g apresentaram
as menores médias de 28,4 cm e 272,9 g planta

-1
, respectivamente.

Esse resultado pode ser explicado pela competição que ocorreu entre as plantas
invasoras e as de alface sob o material. Com relação a massa seca, na ráfia dupla face verificou-
se as maiores médias, igualando-se as da manta de poliéster de coloração preta de 220g, do
solo nu e do filme plástico PEBD preto de 60ì, diferenciando-se estatisticamente apenas da
manta de poliéster de coloração branca de 100g.
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A produtividade de mais 450 g planta
-1
 verificada entre os materiais utilizados, não se

diferenciou estatisticamente, com exceção a manta de poliéster de coloração branca de 100g
que apresentou média inferior de 322,9 g planta

-1
. Estudando diferentes coberturas de solo

para a alface tipo crespa ‘Regina’, em Três-Corações-MG, Andrade Jr. et al., (2005), verificaram
na primavera/verão, ausência de diferença estatística na produção por planta entre o filme
plástico preto de 60ìm (299 g planta) e o solo nu (267 g planta).

No presente experimento, também foi verificada a ausência de diferença estatística
entre o plástico preto de 60ìm e o solo nu, porém a produtividade encontrada foi superior. Já
Junqueira et al., (2005), também em Três-Corações-MG, avaliaram a alface do tipo americana
cv. Raider em diferentes coberturas de solo (julho a setembro) e também verificaram ausência
de diferença de estatística na produção por planta entre o plástico preto de 60 ìm (478 g planta)
e o solo nu (448,6 g planta), concordando mais uma vez com os resultados do presente
experimento. Conclui-se que manta de poliéster de coloração branca de 100g não deve ser
utilizada para a produção de alface pois permitiu a passagem de luz e conseqüente redução
na produtividade pela competição com plantas invasoras. A manta de poliéster de coloração
preta de 220g foi o material que menos permitiu a passagem de luz e permitiu as maiores
produtividades de alface, igualando-se aos demais tratamentos com exceção da manta branca
de 100g.
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Tabela 1. Radiação solar sob os tratamentos [solar radiation under treatments]. IAC, Campinas – SP, 2008.

Tratamentos Radiação (lux)

Solo nu 131.200.000

Ráfia plástica dupla face prata/preta 480

Filme plástico PEBD preto 60ìm 260

Manta de poliéster preta 220g 60

Manta de poliéster branca 100g 36.000.000

Tabela 2. Número de folhas (NF), diâmetro de planta, massa fresca (MF), massa seca (MS) e produtividade
(PROD) de alface, em função do uso de diferentes coberturas de solo [number of leaves (NF), plant diameter,
fresh (MF) and dry (MS) mass and yield (PROD) of lettuce, in function of different soil coverings]. IAC, Campinas
– SP, 2008.

Tratamentos NF Diâmetro MF MS PROD

cm g planta
-1

g planta
-1

kg m
-2

Solo nu 25,7 a
1

34,5 a 451,1 a 24,91 ab 5,0 a

Ráfia plástica dupla face prata/preta 25,7 a 35,0 a 469,4 a 27,08 a 5,2 a

Filme plástico PEBD preto 60ìm 27,3 a 35,2 a 467,2 a 25,59 ab 5,1 a

Manta de poliéster preta 220g 25,3 a 35,0 a 454,8 a 26,54 ab 5,1 a

Manta de poliéster branca 100g 22,6 a 28,4 b 322,9 b 18,79 b 3,6 b

CV % 10,88 5,87 12,40 16,81 12,40
1
Médias na coluna, seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey 5%.


