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RESUMO 

 

 

No Brasil e em Rondônia, buscam alternativas no cultivo da alface a fim de reduzir o custo de 

produção, porém mantendo a máxima germinação das sementes e qualidade fisiológica das 

mudas mantendo a sustentabilidade do sistema. Diante disso, objetivou-se com esse 

experimento avaliar o efeito de substratos orgânicos em diferentes concentrações e misturas, 

na germinação e no desenvolvimento de mudas de alface em Vilhena-RO. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 7 com quatros 

repetições, sendo o fator 1 composto pelas duas cultivares de alface (Crocantela e Mimosa 

Prado), e o fator 2 foi composto por sete combinações de substratos com suas respectivas 

proporções, sendo:T1–testemunha (Substrato comercial Carolina), T2 – areia+ esterco bovino 

+ casca de arroz carbonizada (1:1:1), T3 – areia+ cama de frango + casca de arroz 

carbonizada (1:1:1), T4 – areia+ húmus de minhoca + casca de arroz carbonizada (1:1:1), T5– 

areia+ esterco bovino + cama de frango+ húmus de minhoca +casca de arroz carbonizada 

(1:1:1:1:1), T6 -  areia + esterco bovino+ casca de arroz carbonizada+ maravalha (1:2:1:1) e 

T7 – areia+ cama de frango+ casca de arroz carbonizada+ maravalha (1:2:1:1). Avaliou-se a 

germinação, número de folhas, área foliar, massa seca aérea, massa seca da raiz, massa seca 

total e crescimento absoluto. As medias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. O substrato tratamento 4 (areia+ húmus de minhoca + casca de arroz 

carbonizada) é indicado para substituir o substrato comercial na produção de mudas de alfaces 

por promover elevada germinação e produzir mudas vigorosas.  

 

Palavras-chaves: Cama-de-frango. Esterco bovino. Germinação. Lactuca sativa. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A cultura da alface é largamente difundida no Brasil, destacando-se como cultura de 

grande importância econômica e alimentar, devido aos elevados teores de vitaminas e sais 

minerais, estando presente nos cardápios das dietas de emagrecimento, devido ao baixo teor 

calórico. Seu consumo é feito principalmente in natura, como componente básico de saladas, 

em uso doméstico ou comercial (SALA e COSTA, 2012; FERREIRA, 2015). Essa hortaliça 

está presente nos sistemas de cultivos da agricultura familiar devido a uma maior praticidade 

em seu cultivo, ciclo reprodutivo rápido e com estimada produção, atendendo assim o 

mercado consumidor (LOPES et al., 2007).  

A etapa de produção de mudas de hortaliça é considerada uma das principais etapas do 

sistema produtivo, uma vez que o vigor das mudas influencia no desempenho final das 

plantas. O substrato é um dos principais insumos de importância nesse sistema de produção, 

uma vez que disponibiliza nutrientes adequados as plantas proporcionando mudas vigorosas 

que fato que influencia em todo ciclo produtivo da cultura. Logo, a obtenção de mudas de alta 

qualidade necessita de substratos com boa capacidade de retenção de água e aeração, além de 

proporcionar um meio rico em nutrientes, ser livre de pragas, doenças e propágulos de plantas 

invasoras (LEI et al., 2017; SILVA et al. (2019). 

A baixa necessidade de tecnologias e a utilização de insumos alternativos, que podem 

ser adquiridos na propriedade, fazem como que o seu cultivo se torne viável e rentável. A 

germinação é considerada uma das etapas principais no ciclo das hortaliças e apresenta-se 

como uma alternativa viável para determinadas espécies ou variedades que apresentam 

problemas e necessitam de um maior cuidado na fase de germinação e emergência (ECHER et 

al., 2005). 

Vários estudos foram desenvolvidos a fim de criar substratos alternativos para 

produção de mudas de hortaliças de forma mais sustentável usando resíduos orgânico de fácil 

acesso como Peres et al (2007), Freitas et al (2013), Santi et al. (2013), Silva et al. (2014), 

Moura (2014), Teixeira et al. (2014), Cerqueira e Freitas (2015), Terra et al. (2015) e Silva et 

al. (2019). 

Por ser uma cultura muito implantada pela agricultura familiar, em Rondônia, 

encontrar formas alternativas que reduzam o custo de produção do agricultor em parte do 

sistema produtivo como na obtenção de substratos para a produção de mudas o qual promova 

germinação adequada e mudas vigorosas, utilizando resíduos orgânicos obtidos em suas 

propriedades, além de colaborar com redução de custo promove a sustentabilidade do sistema.  
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Entretanto, para que o substrato seja de alta qualidade há necessidade de conhecer a 

proporção correta bem como os componentes orgânicos que melhor se integram 

proporcionando boas qualidades químicas e físicas desse substrato de forma a produzir mudas 

vigorosas. Diante disso, objetivou-se com esse experimento avaliar o efeito de diferentes 

substratos na germinação e no desenvolvimento vegetativo de mudas de alface em Vilhena-

RO.  
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2.REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

A alface cultivada, Lactuca sativa, faz parte da Família das Asteraceae e da Tribo das 

Lactuceae. O gênero Lactuca compreende cerca de 100 espécies conhecidas. Presa a um 

pequeno caule, as folhas da alface podem ser lisas ou crespas e verdes, arroxeadas ou 

amareladas. Pode ou não formar “cabeça”, dependendo das inúmeras variações. Seu ciclo é 

anual. Na fase reprodutiva, emite uma haste com flores amarelas agrupadas em cacho, e 

produz em maior quantidade uma substância leitosa e amarga chamada lactoaria. Suas 

sementes podem ser aproveitadas para novos plantios. 

A cultura alface tem grande capacidade de expansão, tanto em crescimento de 

consumo quanto de produção na região norte do Estado, sendo que, pesquisas relacionadas a 

cultura é fundamental importância para seu desenvolvimento e crescimento, além dos 

resultados servirem de base para os produtores e profissionais da área (FREITAS et al., 2013). 

Os maiores produtores de alface do Brasil são: São Paulo (164 mil toneladas), Rio de 

Janeiro (143 mil toneladas), Minas Gerais (36 mil toneladas), Rio Grande do Sul (30 mil 

toneladas) e Paraná (28 mil toneladas) SIDRA (2016). 

 

2.1 Crocantela 

 

Planta Vigorosa com elevado número de folhas de coloração verde clara, seu ciclo 

varia de 40 a 45 dias após o transplante, cultivada o ano todo em todo o Brasil, possui 

tolerância ao pendoamento precoce, Tip Burn (queima de bordo nas folhas), e Míldio 

(FELTRIN, 2019).  

Variedade tropicalizada desenvolvida no Brasil, ideal para mercado fresco e também 

processamento devido a menores perdas e maior pós-colheita. Folhas espessas e pesadas 

podem ser cultivadas em campo aberto e hidroponia. Cultivar do tipo Crespa, que se destaca 

por ser crocante, porte grande, cultivo todo o ano, e resistente ao Míldio. Marca Feltrin 

Sementes. A alface crespa apresenta uma aparência aberta, com as folhas soltas e onduladas. 

Também pode ser encontrada na versão roxa, porém é mais incomum. Um dos tipos que mais 

apresentam níveis de cálcio e fósforo, a alface crespa também ajuda na melhora do sistema 

digestivo e fortalece o trabalho do intestino devido às fibras nas folhas (FELTRIN, 2019). 
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2.2 Mimosa Prado 

 

Folhas tenras e brilhosas de coloração roxa. Planta compacta, cabeça fechada. Alta 

tolerância ao pendoamento. Variedade do tipo Mimosa. É um tipo de alface muito delicado, 

mas muito saborosa. Possui suas folhas entrecortadas e pode ser encontrada tanto na versão 

verde e na versão roxa. Seu ciclo de 45 a 60 dias, coloração vermelha escura, marca comercial 

Isla (ISLA, 2019). 

. 

2.3 Importância do substrato 

 

Os substratos influem diretamente na germinação das sementes, sendo as 

características físicas e químicas determinantes na qualidade do mesmo, devendo estas 

permanecer por um longo período. Sendo assim, o desenvolvimento da atividade de produção 

e comercialização especializada de mudas de hortaliças, baseia-se principalmente na pesquisa 

de melhores fontes e combinações de substratos (SILVA et al., 2008). 

Aumentos substanciais de produtividade, obtidos nos sistemas de formação de mudas, 

devem se em grande parte, ao uso de substratos adequados. A escolha de um material, mineral 

e/ou orgânico, que possa ser usado como substrato, bem como a percentagem do mesmo, é de 

extrema importância para formação e padronização das mudas (SILVA e QUEIROZ, 2014). 

A escolha do substrato adequado pelo produtor é importante como fator de 

desenvolvimento das mudas, sem que ocorram danos por deficiência nutricional ou por 

fitotoxidez (SILVA e QUEIROZ, 2014). Os substratos são eficientes no crescimento das 

mudas, podendo ser utilizados em diferentes concentrações de acordo com a disponibilidade 

de resíduos na propriedade (TEIXEIRA et al., 2014). 

A produção de mudas de qualidade é uma das etapas mais importantes no cultivo de 

hortaliças, pois delas depende o desempenho final das plantas nos canteiros de produção. A 

utilização de recipientes com substratos em substituição ao uso de solo, na formação de 

mudas, tem proporcionado aumentos substanciais na qualidade das mesmas. Menezes et al. 

(2000) consideram que pode ser vantajosa ao agricultor a formulação própria de substratos.  

O preparo de substratos para a produção de mudas pode ser feito com ingredientes 

disponíveis na propriedade, dessa forma diminuindo os custos desta etapa de produção. No 

caso da alface, recomenda-se que as mesmas sejam preparadas utilizando-se de substratos 
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adequados que garantam a nutrição das mudas durante o período de viveiro (SILVA e 

QUEIROZ, 2014). 

 

2.4 Substratos utilizados 

 

O substrato tem por finalidade garantir o desenvolvimento de uma planta com 

qualidade, em curto período de tempo (FILGUEIRA, 2013). A produção de mudas de 

qualidade depende de vários fatores, sendo a composição dos substratos um fator de grande 

importância, pois a germinação de sementes, a iniciação radicular e o enraizamento estão 

diretamente ligados às características químicas, físicas e biológicas do substrato (CALDEIRA 

et al., 2000). 

O estudo detalhado da melhor combinação de materiais para compor um substrato a 

fim de promover maior crescimento inicial de mudas com qualidade e de forma rápida é 

fundamental para melhorar a produção na fase de viveiro (MORAIS et al., 1996). 

 

2.4.1 Areia:  

 

A areia é importante para melhorar a condição de aeração do substrato (Lima et al. 

1997). Segundo Fachinello et al. (1995), a areia é de fácil disponibilidade. 

A areia é conceituada na indústria como um bem mineral constituído 

predominantemente por quartzo de granulação fina e que pode ser obtido a partir de depósitos 

de leitos de rios e planícies aluviais, rochas sedimentares e mantos de alteração de rochas 

cristalinas (FRAZÃO, 2003). 

A obtenção de um material alternativo à disposição de produtores de mudas, de fácil e 

constante disponibilidade e de baixo custo, além de indicar um destino final à grande 

quantidade de resíduo de mineração de areia produzido, minimizaria a degradação decorrente 

do seu acúmulo no meio ambiente (GARCIA et al., 2012). 

Com relação à utilização da areia na mistura de substratos, Fachinello et al. (1995) 

citam que também é um material que pode fazer parte do substrato para produção de mudas, 

por ser de baixo custo, fácil disponibilidade e principalmente por permitir boa drenagem. 

Contudo, Campos et al. (1986) observaram que a mesma é pobre em nutrientes. 

Segundo Fachinello et al. (1994), a utilização de areia como substrato é vantajosa, pois 

apresenta características positivas quanto à drenagem. A areia apresenta alta densidade 

(KÄMPF, 2000), favorecendo a sustentação das raízes. 
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2.4.2 Esterco bovino: 

 

No Brasil, o esterco animal misturado ao solo tem sido muito usado como substrato 

para a produção de mudas. Gonçalves et al. (2000) citam que o substrato básico para obtenção 

de mudas em tubetes é do tipo orgânico como o esterco de curral curtido. 

Dos adubos orgânicos, o esterco animal é considerado o mais importante, sendo que 

seu principal nutriente é o nitrogênio. Sua composição química possui outros elementos, 

como o fósforo e o potássio (NEGREIROS et al.,2004). 

 

2.4.3 Casca de arroz carbonizado: 

 

A casca de arroz carbonizada consiste em um resíduo da agroindústria processadora de 

arroz, disponível em grandes quantidades. Apresenta baixa retenção de água e elevado pH, o 

que propicia seu uso como condicionador para solo orgânico e seu emprego em substratos 

para a produção de mudas (BELLÉ e KÄMPF 1994). 

Nos últimos anos, a casca de arroz carbonizada passou a ser intensamente utilizada 

como substrato para plantas, tanto na forma pura como misturada a outros materiais, em 

função de suas características favoráveis (SILVA et al., 2014). 

 

2.4.4 Cama de Frango: 

 

A cama promove a absorção de água dos bebedouros e ainda recebe restos de rações e 

penas (CÔRREA et al., 2009, citado por KATHLEEN et al, 2013). A cama de frango quando 

destinada ao solo, sem estar estabilizada pode causar efeitos adversos às culturas vegetais, e 

inibe o crescimento das plantas com consequentes prejuízos na produção (KATHLEEN et al., 

2013). Rico em nitrogênio e matéria orgânica (WEINÄRTNER et al., 2006), tornando-se um 

bom material na composição de um substrato. 

 

2.4.5 Húmus de minhoca: 

 

De acordo com Pereira (1997), o húmus de minhoca é um produto orgânico que pode 

ser utilizado como adubo natural, apresenta vantagens no seu emprego: o aumento do teor de 

matéria orgânica no solo; melhora na estrutura do solo; aumento da atividade microbiana do 

solo, fornecimento de elementos essenciais como nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e 
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também micronutrientes; aumento da capacidade de retenção da água da chuva, retendo mais 

a umidade; diminuição da compactação do solo, promovendo maior aeração e, como 

consequência, maior enraizamento. 

Um material com potencial para ser utilizado como substrato para o desenvolvimento 

de plantas é húmus produzido por minhocas. Este consiste em um produto estável e 

homogêneo, de coloração escura, inodoro, de textura leve, rico em nutrientes, formado a partir 

da transformação de resíduos orgânicos com a participação de minhocas (SILVA et al., 2014). 

 

2.4.6 Maravalha: 

 

A maravalha in natura utilizada é composta de madeira e casca de Pinus taeda triturada, com 

pedaços menores de 1 cm de comprimento, com 2 mm de espessura e largura variando de 2 a 

8 mm. O setor madeireiro gera vários tipos de resíduos, dentre eles a maravalha, que resulta 

do desdobro da madeira (PAULA, 2006).  
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Faculdade da Amazônia 

(FAMA), no município de Vilhena/RO, localizada no Sul do estado de Rondônia, latitude 12º 

44’ 26’’ S, e longitude 60º 08’ 45’’ W. O clima regional é o Am da classificação de KÖPPEN 

(tropical quente e úmido) com estação seca bem definida (junho a setembro) e com chuvas 

intensas nos meses de novembro a abril. A precipitação média anual é de 2.250 mm, umidade 

relativa do ar elevada, no período chuvoso, em torno de 85%. As temperaturas médias anuais 

são em torno de 28ºC, sendo as médias mínimas de 24ºC e máximas de 32ºC (ALVARES et 

al., 2013). 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 

x 7 com quatros repetições, sendo o primeiro fator composto pelas duas cultivares de alface 

(Crocantela e Mimosa Prado), e o segundo fator foi composto por sete combinações de 

substratos com suas respectivas proporções (Quadro 1). Cada parcela experimental foi 

composta por dois vasos e a avaliação das plantas ocorreu aos 30 dias após a emergência 

(DAE).  

Quadro 1: Substratos testados e proporções usadas. 

Substratos Proporções 

T1 testemunha (Substrato Carolina): turfa + vermiculita + calcário Comercial 

T2 areia+ esterco bovino + casca de arroz carbonizada  (1:1:1) 

T3 areia+ cama de frango + casca de arroz carbonizada  (1:1:1) 

T4 areia+ húmus de minhoca + casca de arroz carbonizada  (1:1:1) 

T5 areia+ esterco bovino + cama de frango+ húmus de minhoca +casca de arroz 

carbonizada  

(1:1:1:1:1) 

T6 areia + esterco bovino+ casca de arroz carbonizada+ maravalha  (1:2:1:1) 

T7 areia+ cama de frango+ casca de arroz carbonizada+ maravalha  (1:2:1:1) 

 

Os substratos foram preparados nas proporções correspondentes e curtidos 53 dias, 

durante esse período foi umedecido uma vez por semana. O experimento foi implantado em 

22 de outubro de 2019 em vasos de 80 ml, os quais foram preenchidos com substratos 

correspondentes a cada tratamento, após serem peneirados em malha de 3 mm.  

Antes da semeadura as sementes foram tratadas com fungicida Vitavax Thiram após 

foram semeadas cinco sementes por recipiente, a 2 cm de profundidade. Uma amostra de cada 

substratos testado foi enviada para Laboratório de Solos para ser determinar as análises 

químicas e físicas (Quadro 2).   
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Quadro 2: Análise Química e Física 

Tratamento Análise Química Analise Física (Granulométrica) 

Tratamento 2 pH de 6,9; P 125.1 (mg/dm³) , K 313  

(mg/dm³) , Ca  2.0 (cmolc/dm³), Mg 1.4 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

79%, SB (Soma das Bases) 4.20 e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 5.3 

Argila (95 g/kg), Silte (50 g/kg) 

e Areia (855 g/kg). 

Tratamento 3 pH de 7,2; P 128.0 (mg/dm³) , K 551 

(mg/dm³) , Ca  2.5 (cmolc/dm³), Mg 2.0 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

83%, SB (Soma das Bases) 5.91 e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 7.1. 

Argila (145 g/kg), Silte (50 g/kg) 

e Areia (805 g/kg). 

Tratamento 4  pH de 6,7; P 128.0 (mg/dm³) , K 493 

(mg/dm³) , Ca  5.8 (cmolc/dm³), Mg 1.9 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

89%, SB (Soma das Bases 8.96 e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 10.1. 

Argila (145 g/kg), Silte (50 g/kg) 

e Areia (805 g/kg). 

Tratamento 5 pH de 9,3; P 128.0 (mg/dm³) , K 1.381 

(mg/dm³) , Ca  2.0 (cmolc/dm³), Mg 2.5 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

92%, SB (Soma das Bases) 8.0 3e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 8.7. 

Argila (170 g/kg), Silte (50 g/kg) 

e Areia (780 g/kg). 

Tratamento 6 pH de 9,1; P 128.0 (mg/dm³) , K 1.563 

(mg/dm³) , Ca  1.7 (cmolc/dm³), Mg 2.0 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

91%, SB (Soma das Bases) 7.70 e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 8.5. 

Argila (120 g/kg), Silte (50g/kg) 

e Areia (830 g/kg). 

Tratamento 7 pH de 9,8; P 128.0 (mg/dm³) , K 4.554 

(mg/dm³) , Ca  1.4 (cmolc/dm³), Mg 1.3 

(cmolc/dm³), % V (Ind. de Sat. de Bases) 

96%, SB (Soma das Bases) 14.35 e .T.C. 

(Cap. Troc. de Cátions - pH 7,0) 15.0. 

Argila (170 g/kg), Silte (50 g/kg) 

e Areia (780 g/kg). 

 

O substrato Carolina Soil (Testemunha), contém na sua composição turfa de Sphagno, 

que segundo Ristow et al. (2012), esse tipo de turfa traz muitos benefícios, como uma melhor 

retenção de água com baixa drenagem. O experimento foi mantido em cultivo protegido em 

estufa coberta com sombrite 50% e plástico, sobre uma bancada de 1 m de altura. A irrigação 

foi feita duas vezes ao dia (manhã e noite), com pulverizador de mão (com capacidade de 2L), 

a fim de que as gotas despejadas não causassem danos para as mudas de alface, com o 

objetivo de manter os substratos próximos à capacidade de campo. A germinação foi obtida 
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aos cinco dias após a semeadura e demais avaliações foram mensuradas aos 30 dias após a 

semeadura. 

As variáveis avaliadas foram: 

1) Germinação aos cinco dias: realizada pela contagem direta das plântulas emergidas aos 5 

dias após a semeadura (DAS). 

2) Número de folhas/planta (NFP): essa avaliação foi expressa pela contagem do número de 

folhas definitivas por planta. 

3) Massa seca aérea (MSA): após secagem da parte aérea em estufa de ventilação forçada a 60 

graus por 72h foi realizada a pesagem em balança de precisão, e os valores expressos em 

gramas (g). 

4) Massa seca da raiz (MSR): também foi realizada após secagem das raízes em estufa de 

ventilação forçada a 60 graus por 72h e pesagem em balança de precisão, tendo os valores 

expressos em gramas(g). 

5) Massa seca total: soma da massa seca da raiz com a massa seca aérea e os valores 

expressos em gramas (g). 

Os resultados obtidos nesse experimento foram submetidos ao Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade pelo programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2017), e os gráficos gerados pelo 

Excel com base na média dos dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Verificou-se interação significativa entre as cultivares de alface e os substratos 

analisados para germinação (Figura 1). Considerando a taxa padrão de germinação de 80% 

pelo MAPA, houve destaque nos tratamentos (T4 e T6), onde a taxa de germinação foi 

equivalente nas duas cultivares de alface. Em comparação com o substrato comercial Carolina 

(T1), esses substratos se mostraram como uma forma de reduzir os custos, sendo que seu 

material é de fácil acesso e pode ser produzido na própria propriedade. 

Os tratamentos 3 e 7 não apresentaram resultados satisfatórios, sendo que não houve 

germinação em suas unidades experimentais (Figura 1). 

 

Figura 1. Germinação média aos cinco dias após a semeadura de duas cultivares de alfaces 

semeadas em sete substratos. Vilhena-RO, 2019. 

  
Letras minúsculas diferença entre cultivares e letras maiúsculas diferença entre substratos pelo teste de Tukey, 

ao nível de P<0,05. 

 

Avaliando cada substrato individualmente, nota-se que os tratamentos que superaram a 

recomendação do MAPA, foram os tratamentos: T1 (99A), T2 (96A), e T6 (96A). De acordo 

com Menezes Junior et al. (2000) os substratos que tem na sua composição material orgânico, 

apresentam melhores propriedades físicas, química e físico-química para a produção de 

mudas de alface. 

Na primeira avaliação de cinco DAE, notou que substratos alternativos obtiveram 

resultados satisfatórios em relação ao substrato comercial (testemunha), como no caso do 

tratamento 6 (areia + esterco bovino + casca de arroz carbonizada + maravalha, 1:2:1:1), em 

Moura (2014), em seu trabalho, o substrato alternativo formado com pau de buriti + areia 
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lavada na proporção 1:1, apresentou maior índice de velocidade de emergência (IVE) para as 

cultivares estudadas. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Costa et al. 2014, no qual verificou 

menores percentuais de emergência de plântulas em composto orgânico,  como no caso da 

cama de frango presentes nos tratamentos (T3, e T7), que em ambas as cultivares, a 

germinação não ocorreu. Segundo BUENO, (2017) e Silva et al. (2019) concentrações 

maiores que 5% de maravalha promovem uma redução no crescimento da parte aérea e do 

sistema radicular, oque pode ser atribuído a compostos fenólicos ou poliaromáticos. 

Ainda para germinação a cultivar Crocantela se destacou no tratamento 2, 5 e 6, onde 

teve maiores resultados de germinação em comparação com a cultivar Mimosa Prado, que por 

sua vez, se destacou nos tratamentos 1 e 4, onde a taxa de germinação superou a cultivar 

Crocantela.  

Nos tratamentos 3 e 7 as sementes não germinaram em nenhuma das duas cultivares 

de alface (Crocantela, Mimosa Prado). A emergência de sementes estudadas em MOURA, 

(2014) foram inibidas em alguns substratos, principalmente com a cultivar do tipo mimosa 

nos substratos com areia lavada + esterco bovino. Os tratamentos que não houve germinação 

nas duas cultivares utilizadas foi os que continham cama de frango (T3 e T7), sendo os que 

apresentavam esterco bovino em sua constituição apresentaram resultados satisfatórios. 

No estudo realizado por Cerqueira e Freitas (2015), a os tratamentos onde a 

germinação foi superior nos substratos continham a presença de casca de arroz carbonizado + 

húmus de minhoca. Já no trabalho avaliado, as cultivares nos substratos com ingrediente cama 

de frango não se destacaram, e com presença de húmus de minhoca + casca de arroz 

carbonizada, os resultados foram satisfatórios para germinação. 

Em MOURA (2014) a cultivar Mimosa Florence, foi responsável pela menor 

porcentagem de emergência nos substratos com areia lavada + esterco bovino.  Divergido dos 

resultados obtidos neste trabalho onde foi observado para cultivar Mimosa Prado menor 

porcentagem nos tratamentos T2 (areia+ esterco bovino + casca de arroz carbonizada), T5 

(78%) e T3 e T5 (0%), e nos tratamentos T1 e T4 teve melhor porcentagem de germinação em 

relação a cultivar Crespa Crocantela. No T6 os resultados foram semelhantes positivamente. 
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4.1 Número de folhas e comprimento de raiz 

 

O número de folhas após os 30 dias após a semeadura, os tratamentos 2, 4 e 6 

apresentaram maior média na variedade Crocantela, já a cultivar Mimosa Prado obteve maior 

média no número de folhas nos tratamentos 5 e na testemunha (Tabela 1). Sendo a melhor 

média no tratamento 4 (8,75 Aa) na variedade Crocantela, e a menor média no tratamento 6 

(4,75 Bb) variedade Mimosa Prado. 

 

 

Tabela 1. Média de Número de Folhas e comprimento de raiz de mudas alfaces Crocantela e 

Mimosa Prado aos 30 dias após o plantio produzidas em diferentes substratos em Vilhena –

RO, 2019. 

Substratos Crocantela Mimosa Prado Crocantela Mimosa Prado 

 Número de Folhas  Comprimento de Raiz (cm) 

Testemunha 7,25 Aab 7,42 Aa 11,25 Aa 11,42Aa 

Tratamento 2 7,75 Aab 7,10 Aa 10,26 Aab 11,10 Aab 

Tratamento 3 --- --- --- --- 

Tratamento 4 8,75 Aa 8,00 Aa 10,25 Aab 10,51 Aab 

Tratamento 5 6,75 Bb 8,00 Aa   8,58 Ab   8,28 Ab 

Tratamento 6 6,25Ab 4,75 Bb   9,51 Aab   9,09 Aab 

Tratamento 7 --- --- --- --- 

Média 7,17  10,02  

CV: 11,16   CV: 11,03  
Letras maiúsculas diferentes nas linhas e minúsculas nas colunas diferem pelo teste F a5% de probabilidade. 

 

Em comprimento de raiz, o tratamento 5 obteve menores em relação aos demais 

tratamentos (Tabela 1). A testemunha apresentou melhores resultados em ambas as cultivares. 

No tratamento 2 a Mimosa Prado (11,10 cm) foi superior à Crocantela (10,26 cm). No 

Tratamento 4 a Mimosa Prado (10,51 cm) também foi superior em relação a Crocantela 

(10,25 cm). Nos tratamento 5 e 6, a Crocantela apresentou melhores resultados em relação a 

Mimosa Prado (tabela 1). 

 

4.2 Massa Seca  

 

Para massa seca aérea o tratamento 4 a cultivar Mimosa Prado foi superior aos demais 

substratos testados incluindo a testemunha (Substrato Comercial) (Tabela 2). Para Crocantela 

os resultados obtidos no T4 equivaleram significativamente a testemunha. No tratamento 6 

observou-se as menores valores para essa variável em ambas cultivares mostrando-se assim 

ser ineficiente para produção de mudas de alface.  
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Tabela 2. Média de massa seca aérea, massa seca da raiz e massa seca total de mudas alfaces 

Crocantela e Mimosa Prado, aos 30 dias após o plantio, produzidas em diferentes substratos 

em Vilhena –RO, 2019. 

Substratos Crocantela Mimosa 

Prado 

Crocantela Mimosa 

Prado 

Crocantela Mimosa 

Prado 

 Massa Seca Aérea (g)  Massa Seca Raiz (g) Massa Seca Total (g) 

Testemunha 0,446 Aa 0,497 Ab 0,175 Ba 0,202Aa 0,622 Ba 0,700 Ab 

Tratamento 2 0,06 Ac 0,08 Ad 0,045 Ac 0,055 Ac 0,110 Ac 0,143 Ad 

Tratamento 3 --- --- --- --- --- --- 

Tratamento 4 0,420 Bab 0,647 Aa 0,111 Bb 0,206 Aa 0,532 Bab 0,854 Aa 

Tratamento 5 0,340 Ab 0,395 Ac 0,150 Aa 0,160 Ab 0,490 Ab 0,555 Ac 

Tratamento 6 0,015Ac 0,014 Ad 0,016 Ac 0,014 Ad 0,029 Ac 0,031 Ae 

Tratamento 7 --- --- --- --- --- --- 

Média 0,29  0,113  0,406  

CV: 13,46   CV: 16,24  CV: 12,26  
Letras maiúsculas diferentes nas linhas e minúsculas nas colunas diferem pelo teste F a5% de probabilidade. 

 

A massa seca da raiz apresentou resultado superior no Tratamento 4 na Mimosa Prado 

(0,206 g), sendo que a Crocantela teve sua melhor média na testemunha (0,175 g). Os 

Resultados não foram satisfatórios no tratamento 6 em ambas as cultivares (tabela 2). 

Comparando com Oliveira et al. (2003), a cultivar do tipo crespa teve maior massa seca de 

raiz em relação as demais cultivares avaliadas. 

Obteve maior média de massa seca total (MST), para cultivar Mimosa Prado no 

Tratamento 4 sendo superior a Testemunha em 0,154 g. A Crocantela equivaleu 

significativamente a testemunha. O fator do pH do tratamento 4 estar próximo ao ideal da 

recomendada para a cultura (6,5) torna um fator que beneficiou os melhores resultados, e 

também com disponibilidade boa de cálcio junto com pH se sobressaiu nos demais 

tratamentos. Resultado parecido obteve QUEIROZ, (2014) onde o alto pH interferiu no 

desenvolvimento de massa seca. 

Os Tratamento 2 e 6 em ambas as cultivares apresentou resultados inferiores nessa 

variável. Verificou alto pH nos tratamentos, oque seria possivelmente o motivo desses 

tratamentos não se desenvolvessem positivamente. O pH ideal da cultura é 6,5 e 

principalmente o T6 teve o valor muito alto do ideal. 

Ressalta-se ainda que o tratamento 5 (areia+ esterco bovino + cama de frango+ húmus 

de minhoca +casca de arroz carbonizada) produziu mudas de boa qualidade sendo ainda uma 

opção viável para substituição do Substrato Comercial.  
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5.CONCLUSÃO 

 

O substrato tratamento 4 (areia+ húmus de minhoca + casca de arroz carbonizada) é 

indicado para substituir o substrato comercial na produção de mudas de alfaces por promover 

elevada germinação e produzir mudas vigorosas. 
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Figura 1: Cobertura com plástico 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 2: Peneirar os substratos 

  

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 3: Enchimento dos recipientes 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 4: Inicio da germinação 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 5: Estufa 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 6: Comparação entre tratamentos - Crocantela 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 7: Comparação entre tratamentos – Mimosa Prado 

 

Fonte: Autor,2019 

 


