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Resumo - Com o objetivo de desenvolver uma técnica de pré-tratamento de substrato para produção de mudas 

de alface em espuma fenólica foi instalado um experimento no IFES– Campus Itapina, Colatina, ES. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado e a análise estatística realizada através de 

ANOVA e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O estudo foi realizado com várias 

soluções para o pré-tratamento da espuma fenólica. Cada parcela foi composta de 16 células de espuma fenólica 

(2 x 2 x 2 cm). Os pré-tratamentos foram: 1- lavagem com água destilada; 2- solução de NaOH a 0,01 mol L
-1

; 3- 

solução de calcário dolomítico a 0,01 mol L
-1

; 4-solução de Ca(OH)2 a 0,01 mol L
-1

; 5- solução de Ca(OH)2 a 

0,005 mol L
-1

; 6-solução de KOH a 0,01 mol.L
-1

. Durante o pré-tratamento foi medido o pH da água e da solução 

a cada 5 minutos. Os pré-tratamentos que resultaram no maior índice de germinação foram submetidos a novos 

tratamentos. Para a realização dos novos tratamentos a espuma fenólica foi imersa em: T1- solução calcária por 

30 min; T2- solução NaOH por 30 min; T3- solução NaOH por 30 min + solução detergente  por 5 minutos; T4- 

solução NaOH com solução de detergente já misturada por 30 min; T5- solução Ca(OH)2 por 30min + solução 

de detergente por 5 minutos; T6- solução Ca(OH)2 por 30 min. Após ser lavada,  a espuma foi seca em estufa 

(65ºC por 72h), umedecida com água e semeada com duas sementes por célula. Foram capturadas imagens 

digitais das repetições de cada tratamento, para obtenção da área foliar. Com base na análise dos resultados, 

pode-se inferir que aliando os dados de pH e área foliar, o calcário é a opção mais econômica e viável de pré-

tratamento da espuma fenólica. 
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Abstract - With the aim to develop a technique of pretreatment of substrate for production of lettuce in phenolic 

foam was installed an experiment in the IFES-Campus Itapina, Colatina-ES. The experimental design was 

completely randomized, with ANOVA and mean comparisons by the Tuckey test (p < 0,05). The study was 

carried out with various solutions to the pre-treatment of phenolic foam. Each plot consisted of 16 of phenolic 

foam cells (2 x 2 x 2 cm). The pretreatments were: 1- washing with distilled water; 2- NaOH solution 0.01 mol 

L
-1

; 3- solution of dolomitic lime to 0.01 mol L
-1

; 4- Ca(OH)2 solution to 0.01 mol L
-1

; 5- Ca(OH)2 solution to 

0.005 mol L
-1

; 6- KOH solution to 0.01 mol L
-1

. During pretreatment were measured the pH of the water and the 

solution every five minutes. The pretreatments resulted in higher germination rate were subjected to new 

treatments. For the realization of new treatments to phenolic foam was immersed in: T1- lime solution for 30 

min; T2- NaOH solution for 30 min; T3- NaOH solution for 30 min + detergent solution for 5 min; T4- NaOH 

solution with detergent solution already mixed for 30 min; T5- Ca(OH)2 solution for 30 min + detergent solution 

for 5 min; T6- Ca(OH)2 solution for 30 min. After being washed, the foam was dried in an oven (65 º C for 72h), 

moistened with water and seeded with two seeds per cell. The captured digital images of the replicates of each 

treatment to obtain leaf area. Based on the analysis of results, we can infer that combining the data of pH and 

leaf area, limestone is the most economical and viable pre-treatment of phenolic foam. 
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INTRODUÇÃO 

Vários tipos de substratos têm sido utilizados para produção de mudas de hortaliças. No 

cultivo hidropônico, a espuma fenólica tornou-se o substrato padrão, por apresentar boa 



 

 

capacidade de retenção de umidade, excelente aeração, baixa possibilidade de desintegração 

no manuseio e prevenindo entupimentos no sistema. Além disso, ocupa pouco espaço e possui 

baixo custo [1]. Por outro lado, a espuma fenólica propicia perdas significativas de sementes, 

baixa germinação e baixo desenvolvimento inicial das plântulas devido aos resíduos químicos 

presentes, provenientes da sua fabricação e à elevada acidez original. Assim, sua utilização 

demanda intensa lavagem com alta demanda de água e de mão-de-obra. O processo de 

lavagem simples, com água, consome várias horas de lavagem sucessivas, entremeadas de 

escorrimento para a limpeza da água ácida residual. Em trabalho anterior, foi detectada a 

possibilidade de pré-tratamento do substrato com alguns compostos químicos. O tratamento 

com hidróxido de sódio permitiu a redução da acidez do substrato e uma melhor germinação e 

crescimento das plântulas [2]. 

Apesar do processo de pré-tratamento com uma base ser uma realidade em algumas 

produções hidropônicas, a indústria ainda não oferece o substrato pronto para utilização, pois 

após o pré-tratamento e secagem, a espuma fenólica adquire um caráter hidrofóbico, com 

dificuldade de readquirir a hidratação necessária à germinação das sementes. Portanto, é 

necessário que seja desenvolvido um processo de secagem da espuma com a aplicação de um 

surfactante para evitar que se torne hidrófoba, e traga dificuldades ao produtor no momento 

do uso.  

Neste trabalho objetivou-se desenvolver uma técnica de pré-tratamento de substrato 

para produção de mudas de alface em espuma fenólica. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no Setor de Horticultura do Instituto Federal do Espírito Santo 

– Campus Itapina, Colatina – ES. O estudo foi realizado com várias soluções para o pré-

tratamento da espuma fenólica e com a adição de soluções em bandejas. Cada parcela era 

composta de 16 células de espuma fenólica com dimensões de 2 x 2 x 2 cm. A irrigação 

compreendeu dois tipos: água e solução nutritiva após o pré-tratamento e semeadura. Os pré-

tratamentos compreenderam: 1-Lavagem com água – Pré-tratamento com água destilada; 2-

NaOH - Pré-tratamento com solução de NaOH a 0,01 mol L
-1

; 3-Calcário dolomítico – Pré-

tratamento com solução de calcário dolomítico a 0,01 mol L
-1

; 4-Ca(OH)2 - Pré-tratamento 

com solução de Ca(OH)2 a 0,01 mol L
-1

; 5-Ca(OH)2 - Pré-tratamento com solução de 

Ca(OH)2 a 0,005 mol L
-1

; 6-KOH - Pré-tratamento com solução de KOH a 0,01 mol L
-1

. 

Toda a espuma fenólica foi lavada com água destilada três vezes consecutivas antes e 

depois do pré-tratamento. Cada lavagem foi feita por imersão durante 5 minutos. Os pré-

tratamentos foram feitos por imersão durante 30 minutos. Durante o pré-tratamento foi 

medido o pH da água e da solução a cada 5 minutos. A cultivar de alface utilizada foi Vitória 

de Santo Antão, semeada numa profundidade de 3 mm. Os tratamentos foram colocados sobre 

bandejas de isopor para produção de mudas e mantidas na estufa de produção hidropônica. A 

percentagem de germinação foi contada a partir do 3º dia após a semeadura, durante 4 dias. 

Os tratamentos que resultaram o maior índice de germinação (calcário, hidróxido de sódio e 

hidróxido de cálcio) foram submetidos a novos tratamentos a fim de eliminar a característica 

hidrofóbica que adquiriam após a secagem da espuma. 

Para a realização dos novos tratamentos a espuma fenólica foi imersa em: T1-solução de 

calcário por 30min; T2-solução de hidróxido de sódio por 30 min; T3-solução de hidróxido de 

sódio por 30 min + solução de detergente por 5 minutos; T4-solução de hidróxido de sódio 

com solução de detergente já misturada por 30 min; T5-solução de hidróxido de cálcio por 

30min + solução de detergente por 5 minutos; T6-solução de hidróxido de cálcio por 30 min. 

Após a imersão as espumas foram lavadas três vezes com água destilada. A concentração da 

solução com detergente era de 5 mL. L
-1

 de água. Após os tratamentos a espuma foi seca em 

estufa (65ºC por 72h), umedecida com água e semeadas com duas sementes por célula. 



 

 

  Após a germinação (Figura 1) foram capturadas imagens digitais das repetições de cada 

tratamento, para obtenção da área foliar. As imagens foram capturadas por uma câmera digital 

Lumix ® Panasonic de 5 megapixels. As imagens digitais foram capturadas a 50 cm de altura 

da base da planta até a câmera. As imagens coletadas foram editadas no software Corel 

Photopaint X3®, onde apenas a superfície foliar da planta foi poupada para obtenção do 

número de pixels que as plântulas ocupavam na imagem. Após a edição das imagens, foi 

obtido o número de pixels total que somente a planta ocupa. Com o número de pixels da 

imagem, calculou-se a área de cada planta, a partir da seguinte fórmula matemática: Área = 

Nº de pixels*100/276819. Sendo 276819 o número de pixels constante que representa uma 

área de 100 cm² a partir de um teste feito com a mesma altura da câmera. O erro na área, 

devido à distância entre a planta e a câmera digital, pelo crescimento da planta, foi corrigido 

pela fórmula, segundo [3]: Área corrigida = Área calculada*(d1)²/ (d2)², onde: d1 é à distância 

da câmera até a planta, d2 é à distância da câmera até a altura que se quer corrigir. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado e a análise 

estatística realizada através de ANOVA e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

 
 

Figura 1: Ilustração da germinação resultantes dos diferentes pré-tratamentos de espuma 

fenólica. Colatina-ES, IFES-Campus Itapina, 2011. 
 

RESULTADOS 

A espuma fenólica apresentou pH igual a 2,6, quando triturada e colocada em água 

durante 5 minutos. O valores de pH (Tabela 1), mostram o caráter ácido da espuma fenólica, 

chegando a 3,22 no pré-tratamento com água.  
 

Tabela 1.  pH da espuma fenólica dos diferentes tratamentos. Colatina-ES, IFES-Campus 

Itapina, 2011. 

 

Tratamento 
Pré-tratamento Lavagem 

Aos 3 minutos Aos 15 minutos Aos 30 minutos Primeira Segunda Terceira 

Sem Lavagem 

      Água 3,93 3,46 3,22 3,68 4,1 4,62 

KOH 0,01 mol.L¯¹ 12,07 12,05 11,96 10,97 10,75 9,95 

Ca(OH)₂ 0,005 

mol.L¯¹ 12,06 11,9 12,38 10,65 10,62 10,3 

Ca(OH)₂ 0,01 mol.L¯¹ 12,37 12,33 11,86 11,28 10,83 10,65 

NaOH 0,01 mol.L¯¹ 12,19 12,15 12,14 11,08 10,86 10,25 

Calcário 7,17 6,18 6,06 5,6 5,75 5,94 

 



 

 

Os valores de percentagem de germinação ficaram entre 89,58 a 95,83% (Tabela 2). Os 

dados de área foliar (Tabela 2) mostram que o tratamento Ca(OH)2+detergente (14,51 cm
2
) 

foi inferior aos tratamentos calcário (21,33 cm
2
), NaOH (20,19 cm

2
) e NaOH+detergente na 

solução (20,01 cm
2
).  

 

Tabela 2.  Área foliar e percentagem de germinação de plântulas de alface em espuma 

fenólica com diferentes pré-tratamentos. Colatina-ES, IFES-Campus Itapina, 2011. 

 

Tratamentos Área foliar (cm
2
) Germinação (%) 

Calcário 21,33 a 90,63 
ns 

NaOH 20,19 a 92,71 

NaOH+Detergente 16,29ab 95,83 

NaOH+Detergente na solução 20,01 a 89,58 

Ca(OH)2+Detergente 14,51 b 91,67 

Ca(OH)2 19,51ab 91,67 
 

1
Médias seguidas por mesma letra nas colunas não diferem entre si a nível de 5% de probabilidade pelo teste 

Tukey. 
ns

 não significativo a nível de 5% de probabilidade pelo teste F.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O tratamento com calcário foi o mais eficiente na elevação do pH à faixa ideal, que se 

encontra entre 5,5 a 6,5, com valor final de 5,94, o que não foi observado por [2], onde apenas 

o pré-tratamento com NaOH mostrou-se eficiente para elevar o pH da espuma fenólica, 

enquanto CaCO3 e Ca(SO4)2 após 30 minutos já apresentavam pH abaixo de 4,0, mostrando o 

grande efeito tampão da espuma fenólica, necessitando grandes quantidades de hidroxilas 

para a neutralização. 

Para a percentagem de germinação não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. Estes valores foram superiores aos encontrados por [4] que avaliaram diferentes 

concentrações de NaOH e KOH no pré-tratamento de espuma fenólica, e obtiveram 

germinação entre 23,04 (sem lavagem da espuma, estatisticamente menor que os demais, que 

não diferiram entre si) e 81,28%. 

 Aliando os dados de pH e área foliar, o calcário é a opção mais econômica e 

viável de pré-tratamento da espuma fenólica, sendo importante para melhorar seu 

desempenho como substrato, reduzindo o desperdício de água utilizada nas lavagens, que 

geralmente são feitas durante 24 horas, em água corrente. 
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