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RESUMO: A aquaponia é a ciência que integra a produção de peixes e plantas em um ambiente 

simbiótico, no qual os resíduos dos peixes são usados como fertilizantes. No Brasil, essa integração 

começa atrair a atenção de pesquisadores e produtores. Nesse contexto, foi avaliado o efeito de 

quatro substratos sobre a rendimento produtivo da alface cultivada em sistema aquapônico. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 4 tratamentos que corresponderam aos 

substratos, e 6 repetições. Os substratos experimentados foram: Fibra de Casca de Coco com Pedra 

Brita Número 3 (FCPB3), Vermiculita (VE), Zeolita (Z) e Espuma Fenólica(EF). A alface utilizada 

foi Lactuca sativa cv. Pira Verde, do tipo crespa. O tratamento onde foi utilizado Fibra de Casca de 

Coco com Pedra Brita nº3 (FBPB3) resultou em maior massa fresca da parte aérea, obtendo-se 

(199,42 g.planta-1). O tratamento onde foi utilizada Vermiculita (VE) resultou em maior número de 

folhas (31,33 folhas.plantas-1) e maior produtividade (156,24 g.planta-1).  

Palavras-chave: Lactuca sativa, produtividade e sistema aquapônico. 

 

EFFECT OF DIFFERENT SUBSTRATES IN YIELD OF LETTUCE GROWN IN 

AQUAPÔNIC SYSTEM  

 

SUMMARY: The aquapônia is the science which integrates the production of fish and plants 

in a symbiotic environment, in which the fish waste are used as fertilizer. In Brazil, this 

integration begins to attract the attention of researchers and producers. In this context, it was 

evaluated the effect of four substrates on the productive yield of lettuce grown in aquapônico 

system. The experimental design was randomized blocks, with 4 treatments that corresponded 

to substrates, and 6 repetitions. The substrates tested were: Coconut husk fiber with Stone 

Gravel 3 Number (FCPB3), Vermiculite (VE), Zeolita (Z) and phenolic foam (EF). The 

lettuce used was Lactuca sativa CV. Pira green, curly type. Where treatment has been used 

Coconut husk fiber with Stone Gravel nº 3 (FBPB3) resulted in higher fresh mass of the aerial 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

340



part, obtaining (199.42 g. plant-1). The treatment where Vermiculite was used (VE) resulted in 

greater numbers of leaves (31.33 leaves. plants-1) and greater productivity (156.24 g.plant-1). 

Keywords: Lactuca sativa, yield and aquapônic system.  

 

INTRODUÇÃO 

A aquaponia é a ciência que integra a produção de peixes e plantas em um ambiente 

simbiótico, no qual os resíduos dos peixes são usados como fertilizantes (ROOSTA & 

AFSHARIPOOR, 2012). Geralmente neste sistema é necessária a utilização de um sistema 

intensivo de recirculação de água, o qual oferece certa facilidade no controle das condições do 

cultivo vegetal e da criação de peixes, proporcionando a otimização das duas atividades, além 

de fornecer um produto com alto padrão de qualidade comercial (DEDIU et al., 2012). 

A combinação da aquacultura com técnicas de hidrocultura, pode fornecer uma fonte de 

renda alternativa para o produtor, onde, além de proporcionar redução da poluição, contribui 

também para o aumento da rentabilidade, devido ao reduzido consumo de água e a exploração 

de uma fonte de renda alternativa (DEDIU et al., 2012). 

Na aquaponia, podem ser utilizados substratos orgânicos e inorgânicos 

(AFSHARIPOOR & ROOSTA, 2010). As características dos vários materiais utilizados como 

substrato afetam diretamente e indiretamente o desenvolvimento e produção dos vegetais, a 

aeração é um importante fator que afeta a produtividade, o oxigênio é um elemento necessário 

para a atividade celular, envolvido no processo de respiração, e quando ausente no sistema 

radicular, provoca prejuízos ao desenvolvimento metabólico do vegetal, então a estrutura do 

substrato influência o desenvolvimento dos cultivos, principalmente, cultivos sem solo. Sendo 

assim, a escolha do substrato em um sistema aquapônico deve respeitar as proporções 

adequadas de água e ar que satisfaçam as necessidades das plantas (ROOSTA & 

AFSHARIPOOR, 2012). 

Visando estabelecer o substrato que melhor se adeque ao cultivo aquapônico, foi 

avaliado efeito de quatro substratos sobre no rendimento da alface cultivada em sistema 

aquapônico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na área experimental da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), 

pertencente à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) unidade II, localizada em 

Dourados, Mato Grosso do Sul. As coordenadas são:22° 11' 45'' de latitude sul e 54° 55' 18'' 

de longitude norte. 

Foi instalado um sistema de criação intensiva com recirculação composto por dois 

tanques de fibra de 1000 l cada. Os tanques de criação foram conectados a um sistema de 

filtragem para remoção de sólidos e amônia, onde a água circula em um sistema fechado, 

composto por canaletas de cultivo de plantas retornando posteriormente aos tanques de 

criação. 

A espécie de peixe utilizada no sistema foi à tilápia, linhagem Gift 

(Oreochromisniloticus). A água residuária era transportada para um único tanque de fibra de 

1000 l, sendo utilizada no sistema aquapônico do cultivo de alface. Foi utilizado como canal 

para o cultivo, quatro canaletas de tubos PVC, apoiadas sobre armações de aço zincado,  com 

inclinação de 2 % e furadas de modo a acomodar as plantas de alface com espaçamento de 

0,20 m entre as canaletas e 0,25m entre plantas. Cada parcela foi constituída por 10 plantas, 

sendo utilizada 6 plantas para avaliação e desprezando-se duas plantas de cada extremidade. 

As mudas de alface foram semeadas no dia 05/10/2014, sendo que no tratamento 

Espuma Fenólica  (EF), foi realizada diretamente na espuma, já nos outros tratamentos, Fibra 

de Casca de Coco com Pedra Brita Número 3 (FCPB3), foi semeada em bandejas de isopor de 

200 celulas, já os tratamentos Vermiculita (VE), Zeolita (Z) foram semeados em copos 

descartaveis de plastico perfurado. 

Os tratamentos foram irrigados manualmente durante 20 dias com uma mistura de água 

residuaria e água pura, na proporção de 50%, após este periodo estas foram transferidas para 

as canaletas de cultivo onde eram irrigadas por um lâmina de água aplicada em intervalos de 

15 minutos, por meio de uma bomba submersa, controlada por um timer.       

Em 22/11/2014, foi realizada a colheita das unidades experimentais, as plantas foram 

retiradas das canaletas e avaliadas. Para avaliação da massa fresca total e massa fresca da 

parte aérea, foram removidas as raízes e realizada a pesagem da parte aérea da planta (talo e 

folhas). Posteriormente, foi realizada a pesagem e contagem das folhas separadamente.   

Os resultados foram submetidos à análise de variância com a realização do teste F e 

posterior comparação de médias aplicando-se o teste Bonferroni a 5 % de probabilidade, por 

meio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação às características produtivas da alface aquapônica, são apresentados na 

Tabela 1, Altura da planta (AP), Massa Fresca Total (MFT), Massa Fresca sem Raíz (MFSR), 

Massa Fresca Sem Raíz (MFR), Massa fresca do Talo (MFDT), Número de Folhas (NF) e 

produtividade (P).  

 

Tabela1. Variáveis analisadas de diferentes tipos de tratamento 

             Variáveis Analisadas 
Tratamentos AP MFT MFSR MFR MFDT NF P 
FCPB3 20.80 a 275.93a 199.42 a 75.49 c 12.80 a 29.17 a  689.83 a 
VE 18.10 b 312.490a 172.59 ab 139.21 a 10.89 ab 31.33 a  781.23 a 
Z 18.55 ab 264.98a 143.39 b 120.78 b  8.55 b 31.00 a  662.45 a 
EF 17.60 b 165.75b 104.03 c 60.94 c 5.51 c 21.83 b  414.37 b 

 
7.75 12.01 13.92 10.50 18.07 8.46  12.01 

CV (%) 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. Obs: AP=Altura da planta, MFT= Massa Fresca Total, MFSR=Massa Fresca Sem 
Raíz, MFDT=Massa Fresca do Talo, NF=Número de Folhas, P=Produtividade, MFR=Massa Fresca da Raíz. 
FCPB3=Fibra de Coco com Pedra Brita, VE=Vermiculita, Z=Zeolita, EF=Espuma Fenólica, CV=Coeficiente de 
Variação. 

A massa fresca total não apresentou diferença significativa entre os três primeiros substratos 

utilizados. O substrato com melhor desempenho em massa fresca sem raiz foi de fibra de coco e 

pedra brita, onde se obteve 199.42 g planta-1. A produtividade não apresentou diferença 

significativa, apesar da superioridade de 781,22 g m-² com o uso do substrato vermículita. Na 

literatura são vários resultados obtidos para a massa fresca da parte aérea da alface. (KANO et al. 

(2012) utilizando cultivar Verônica em cultivo convencional e avaliando diferentes doses de 

fósforo, apresentaram valores máximos de massa fresca de 166 g planta-¹. Porém, DUARTE et al. 

(2012) avaliando diferentes concentrações de adubo orgânico, também em cultivo convencional, e 

cultivar Regina 2000, apresentaram valores semelhantes aos encontrados neste trabalho, com massa 

fresca de 190,30 g planta-¹. Estes mesmos autores obtiveram produtividade de 51,12 t ha-¹ utilizando 

a cultivar Verônica. 

Por se tratar de um sistema aquapônico, onde a produção de hortaliças pode ser considerada 

um complemento à renda proveniente da criação de peixes (ROOSTA & AFSHARIPOOR, 2012), 

as massas e produtividades apresentadas pela cultivar de alface, são satisfatórios. Logo, o papel das 

hortaliças em relação a todo sistema foi alcançado, pois ocorreu a assimilação dos nutrientes 

presentes na água pelas plantas, proveniente da criação de peixes e concomitantemente a 

preservação dos recursos hídricos. 
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Com relação aos quatro substratos avaliados, Fibra de Coco com pedra Brita nº3 

(FCPB3), Vermiculita (VE), Zeolita (Z) e Espuma Fenólica (EF), o tratamento onde se 

utilizou Fibra de Coco com pedra Brita nº3(FCPB3), resultou em maior massa fresca da parte 

aérea (199,42 g planta-¹), porém a Vermiculita (VE) apresentou maior produtividade (781,23 

g m-²). O número de folhas encontrados nos tratamentos FCPB3, VE, Z e EF, foram de 29,17, 

31,33, 31,00, e 21,83 folhas por planta respectivamente. SANTOS et al. (2010) comparando 

três sistemas de cultivo de alface encontraram para o cultivo orgânico, convencional e 

hidropônico, médias 34.96, 31.54, 33.42 folhas por planta. Nota-se que há grande variação do 

número de folhas, podendo neste parâmetro estarem mais relacionado ao fator genético da 

espécie do que apenas pela questão nutricional (SANTOS ET AL., 2010).  

Os valores obtidos podem ser atribuídos ao maior tempo de retenção da água e 

nutrientes, pelo sistema radicular, com o uso do substrato Fibra de Coco com pedra Brita, 

sendo que os fluxos de água utilizados em sistemas de aquapônia interferem nas 

características produtivas da alface (Dediu et al., 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados encontrados demonstraram a viabilidade do sistema integrado de criação 

intensiva de tilápias e produção de alface aquapônico, onde a criação de peixes proporcionou 

condições adequadas de nutrição das plantas. Em contrapartida, as plantas proporcionaram a 

redução da amônia presente na água residuária, possibilitando então a sua reutilização no 

sistema. 

Com relação à produtividade o substrato Vermiculita (VE) obteve a melhor, porém não 

apresentou diferença significativa em relação aos demais. Contudo, sendo destaque como 

valor comercial a massa fresca da parte aérea, o substrato Fibra de Coco com Pedra Brita 

(FCPB3) obteve o melhor resultado. Assim, a FCPB3 se mostrou como um substrato mais 

adequado para a integração entre a criação de peixes e a produção de alface aquapônico 

devido a suas características de proporcionar uma maior produção de massa foliar e remoção 

de minerais presentes na água, viabilizando sua reutilização no sistema. 
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