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RESUMO –  Apesar de a hidroponia possuir características que favorecem sua indicação para

regiões semiáridas, a falta de informações e, principalmente, o uso de cultivares não adaptadas,

são alguns dos fatores que dificultam o uso dessa técnica. O objetivo foi avaliar o cultivo,  em

sistema hidropônico, de diferentes cultivares de alface e sua adaptação no agreste  paraibano. A

pesquisa foi realizada no Campus II da UEPB, em Lagoa Seca/PB, seguindo delineamento de

blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 7, onde foram estudados os efeitos das épocas de

plantio (chuvosa e estiagem), sete cultivares de alface (Vera, Elisa, Lavínia, Regiane, Mimosa,

Sophia e Mila) e cinco repetições.  Aos 49 dias após o plantio, foram analisados o número de

folhas, fitomassa verde das folhas, fitomassa verde do caule  e produtividade da parte aérea. As

variáveis  foram submetidas  à  análise  de  variância  pelo  teste  F  a  5% de  probabilidade.  Foi

realizado o teste de Scott-Knott para comparação das médias. A análise estatística foi realizada

no  programa  SISVAR.  De  modo  geral,  as  cultivares  Elisa,  Lavínia,  Regiane  e  Mimosa

apresentaram os melhores potenciais de produtividade, nas condições experimentais do agreste

paraibano.

PALAVRAS-CHAVE: NFT. Lactuca sativa. agreste.

CULTIVARS EVALUATION AND LETTUCE SEEDING TIMES SYSTEM

HYDROPONIC

SUMMARY – The  hydroponics  has  characteristics  that  favor  his  appointment  to  semiarid

regions, however, lack of information and, especially, the use of non-adapted cultivars, are some

of the factors that hinder the use of this technique The objective was to evaluate the hydroponic

cultivation of different  varieties  of lettuce and adaptation in Paraíba agreste. The survey was

conducted in the Campus II of UEPB in Lagoa Seca / PB, following a randomized block design,
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factorial 2 x 7, where studies on the effects of planting dates (wet and dry), seven lettuce cultivars

(Vera , Elisa, Lavinia, Regiane, Mimosa, Sophia and Mila) and five repetitions. After 49 days

after planting, the number of leaves, leaves green biomass, stem green biomass, stem dry biomass

and yield were analyzed. Using the program SISVAR, we proceeded to the analysis of variance

by  F  test at  5% probability  and Scott-Knott  test for  comparison  of  means.  Cultivars Elisa,

Lavinia, Regiane and Mimosa showed the best potential productivity.

KEYWORDS: NFT, Lactuca sativa, agreste.

INTRODUÇÃO

Para viabilizar a agricultura irrigada, atendendo à demanda crescente por alimentos no atual

cenário  da  escassez  hídrica,  é  fundamental  redefinir  práticas  que  não  comprometam  a

sustentabilidade  ambiental.  Nesse sentido,  a hidroponia  tem  despertado  crescente  interesse,

através  do  uso  mínimo  da  água  disponível.  Apesar  desta  prática  possuir  características  que

favorecem sua  indicação  para  regiões  semiáridas,  a  falta  de  informações  sobre  este  sistema,

principalmente,  o  uso  de  cultivares  não  adaptadas,  são  alguns  dos  fatores  que  dificultam  a

expansão ou até mesmo o uso dessa técnica em nossa região.

Neste  contexto,  já  é  sabido  que  o  cultivo  de  alface  (Lactuca  sativa  L.)  em  sistemas

hidropônicos  apresenta  grande  potencial  para  aprimoramento  do  uso  eficiente  de  água  e

fertilizantes, assim como minimizar problemas ambientais decorrentes da contaminação do solo e

lençol freático pela lixiviação de contaminantes químicos (MOURA et al., 2010). Por outro lado,

o estudo de parâmetros que estimam a adaptabilidade e estabilidade fenotípica serve, de certa

forma,  para  caracterizar  um grupo  de  genótipos  quanto  à  sua  resposta  relativa  às  variações

ambientais (QUEIROZ et al., 2014) . Sendo assim, a escolha da cultivar é decisiva para o sucesso

do sistema de cultivo adotado, pois novas cultivares de alface tem sido colocadas à disposição

dos produtores. 

Apesar  dessas  informações,  os  produtores  e  pesquisadores  da  região  Nordeste  ainda

necessitam de um maior número de dados sobre hidroponia, pois há poucos relatos na literatura

sobre  o  comportamento  dessa  cultura  em  diferentes  condições de  cultivo.  Neste  sentido,  o
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objetivo deste trabalho foi avaliar, no sistema hidropônico, cultivares de alface em diferentes

épocas de plantio e sua adaptação às condições climáticas do agreste paraibano.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho constou de dois experimentos, sendo o primeiro plantio realizado em 07/2012

(período chuvoso) e o segundo em 08/2012 (início do período de estiagem). Os mesmos foram

conduzidos no Campus II da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Lagoa Seca - PB. Os

experimentos  seguiram  delineamento  de  blocos  casualizados  (quatro  blocos),  em  esquema

fatorial 2 x 7, onde foram estudados os efeitos das épocas de plantio (chuvosa e estiagem) e das

sete cultivares de alface (Vera, Elisa, Lavínia, Regiane, Mimosa, Sophia e Mila). 

O cultivo hidropônico foi desenvolvido em casa de vegetação, utilizado o sistema NFT. As

mudas foram produzidas em cubos de espuma fenólica (2 x 2 x 2 cm) previamente lavadas com

água corrente. Cada cubo continha uma semente peletizada, permanecendo por uma semana na

bancada maternidade e irrigadas com a solução nutritiva em 50% de sua concentração total. Após

uma semana,  as plântulas foram para o berçário,  com solução a 75 %, durante uma semana.

Posteriormente, foram para as bancadas definitivas, com solução a 100 % de sua concentração até

a colheita. As bancadas definitivas possuíam 8 canais de 4,5 m, representando um bloco, com

declividade de 3,0 % e espaçamento das plantas de 0,25m x 0,30m. 

Para a solução nutritiva foi utilizado o Hidrogood Fert®, diluído de acordo com o fabricante

(1.000 L da solução): 750g de Composto + 550g de Nitrato de cálcio + 30g de Fe EDDHMA.

Durante o ciclo não houve necessidade de reposição dos nutrientes, sendo o pH mantido entre 5,5

e  6,5.  Armazenou-se  a  solução  de  cada  bancada  em  reservatórios  de  polietileno  (250  L),

abastecidos  até  60%  de  sua  capacidade.  Para  a  solução  foi  utilizada  água  do  sistema  de

abastecimento  público,  deixando-a  previamente  em  repouso  durante  72  h.  A  circulação  da

solução foi realizado com eletrobomba (23 W), acionada por temporizador analógico,  ligando

e/ou desligando a cada 15 min. até às 18:00 h. Durante à noite, o temporizador acionava durante

15  min.  em  intervalos  de  2  h.  Aos  49  dias  após  o  semeio,  foram  analisados  os  seguintes

parâmetros: número de folhas, fitomassa verde da folha, caule e, produtividade da parte aérea. Os

dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% e pelo teste  Scott-Knott no

programa SISVAR.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como  houve  interação  dos  tratamentos  (épocas  de  plantio  x  cultivares)  para  todos  os

parâmetros avaliados, os resultados foram discutidos em relação ao desdobramento das mesmas. 

Na tabela 1 segue o desdobramento das interações dos tratamentos, referentes ao número de

folhas, fitomassa verde das folhas, fitomassa verde do caule e produtividade. 

Tabela 1. Número de folhas (NF), fitomassa verde das folhas (FVF), fitomassa verde do caule

(FVC) e produtividade (PROD) de cultivares de alface, produzidas em duas épocas de plantio.  

Cultivar

Épocas de plantio
Chuvosa Estiagem

NF FVF FVC PROD NF FVF FVC PROD
ud/planta ------ g/planta ------ t ha-1 ud/planta ------ g/planta ----- t ha-1

Vera 16,3 Ae 74,4 Ac 4,8 Ac 14,58 Ac 14,6 Ad 86,4 Ac 4,6 Ac 16,74 Ac
Elisa 35,3 Ab 94,1 Ab 10,5 Ab 19,23 Ab 26,0 Ba 81,8 Ac 6,5 Bc 16,25 Ac
Lavínia 26,5 Ad 107,6 Ab 8,9 Ab 21,43 Ab 24,7 Ab 123,2 Aa 10,6 Aa 24,62 Aa
Regiane 39,3 Aa 135,1 Aa 12,8 Aa 27,19 Aa 28,3 Ba 101,9 Bb 6,2 Bc 19,87 Bb
Mimosa 29,0 Ac 119,2 Aa 13,5 Aa 24,41 Aa 23,0 Bb 113,1 Aa 12,6 Aa 23,12 Aa
Sophia 25,0 Ad 65,6 Ac 5,8 Ac 13,12 Ac 19,7 Bc 64,4 Ad 3,6 Ac 12,5 Ad
Mila 18,0 Be 35,0 Bd 3,2 Bc 7,03 Bd 21,0 Ac 97,5 Ab 8,4 Ab 19,48 Ab
Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha (épocas de plantio), e minúsculas nas colunas (cultivares),
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 1% de probabilidade.

Verifica-se que, dentro da época chuvosa, a cultivar Regiane apresentou maior número de

folhas, sendo seguida pela cultivar Elisa. Analisando-se dentro da época de estiagem, verifica-se

que cultivares Regiane e Elisa apresentaram maior número de folhas. Vale salientar que estas

duas cultivares  apresentam a bordadura lisas em suas folhas.  Quando se analisa  o efeito  das

épocas dentro de cada cultivar, observa-se que, na época chuvosa, as cultivares Elisa, Regiane,

Mimosa e Sophia apresentaram médias superiores quando comparadas à época de estiagem. Por

outro lado, a cultivar  Mila mostrou comportamento contrário a estas,  ou seja, apresentou sua

maior  média  quando  foi  plantada  na  época  de  estiagem.  Isto  reforça  e  evidencia  o  bom

desenvolvimento  destas  cultivares  em hidroponia  na  região  em estudo,  pois  quanto  maior  o

número de folhas da planta,  teoricamente maior  será sua produção de assimilados através da

fotossíntese e consequentemente, maior produtividade da cultura. Médias similares de número de

folhas também foram encontradas por PORTO et al. (2014) com a cultivar “Maravilha 4 Estações

Roxa  Manteiga”,  a  qual  apresentou  maior  número  de  folhas  comerciáveis  entre  as  demais

cultivares de alface em sistema de produção de base ecológica, nas condições do Oeste Potiguar.
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No cultivo  da  alface,  cv.  Crespa  Cacheada,  sob  as  condições  climáticas  do  Crato-CE,

PEIXOTO  FILHO  et  al.  (2013),  verificaram  médias  similares  entre  suas  cultivares,  quando

avaliaram diferentes fontes de adubação. No primeiro ciclo, obtiveram médias de 12,75; 15,00;

13,75 e 14,50 folhas/planta, para os diferentes adubos utilizados. Já no quinto ciclo de cultivo,

foram observadas médias de 7,50; 9,25; 9,25 e 9,25, nas diferentes fontes de adubação. 

Com relação à fitomassa verde das folhas, verifica-se que as cultivares Regiane e Mimosa,

na época chuvosa, apresentaram as maiores médias. Já na época de estiagem, o destaque fica para

as cultivares Lavínia e Mimosa. Quando analisado o efeito das épocas de plantio, verifica-se que

a cultivar Regiane apresenta maior fitomassa verde na época chuvosa, enquanto que a cultivar

Mila teve seu melhor desenvolvimento na estiagem. Esta característica é de extrema importância

na alface, pois expressa sua verdadeira produção, já que suas partes de maior interesse econômico

são as folhas. O fato destas cultivares apresentarem bons resultados pode ter ocorrido devido a

maior transpiração das plantas na casa de vegetação, ou seja, maior incidência da radiação solar,

traduzindo em fotossíntese e consequentemente maior produção (BLAT et al., 2011). 

Isso  reforça  o  pressuposto  de  que  a  produtividade  desta  cultura  sofre  efeito  das  mais

variadas  condições,  sejam  de  solo,  clima,  cultivares  e  até  mesmo  do  sistema  de  condução

utilizado (convencional, hidropônico, etc.). 

Em dados  de  outro  experimento  (PEIXOTO FILHO et  al.,  2013),  os  autores  também

verificaram que no quarto e quinto cultivos, os resultados da massa fresca das plantas de alface,

cv. Crespa Cacheada, foram bem inferiores aos observados nos três primeiros cultivos. 

A fitomassa verde do caule apresentou resultado similar à fitomassa verde da folha, ou seja,

na época chuvosa,  os  maiores  desenvolvimentos  do caule  se  deram nas  cultivares  Regiane e

Mimosa, e na época de estiagem, nas cultivares Lavínia e Mimosa. Analisando-se as épocas de

plantio dentro de cada cultivar, se verifica que as cultivares Elisa e Regiane apresentaram maior

desenvolvimento  de seus  caules  na época  chuvosa,  enquanto  a  Mila  desenvolveu-se mais  na

estiagem. No entanto, nenhuma dessas cultivares apresentaram características de estiolamento, ou

seja, desenvolvimento demasiado de seu caule, em qualquer das épocas de plantio.

Por outro lado, PORTO et al. (2014), verificaram crescimentos demasiados nas cultivares

Maravilha  4  Estações  Roxa  Manteiga  (17,69  cm)  e  Grad  Rapids  TBR  (17,79  cm).  Para  o

mercado,  a  altura elevada do caule da alface  é  uma característica  marcante,  pois  geralmente
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depreciam sua qualidade alimentícia, devido à elevação da concentração de substância amargosa

em suas folhas (PORTO et al., 2014).

Analisando-se  a  produtividade  da  parte  aérea,  verifica-se  que  na  época  chuvosa  as

cultivares  Regiane  e  Mimosa  apresentaram  as  maiores  médias.  Já  na  estiagem  as  melhores

produtividades  foram alcançadas  com Lavínia  e Mimosa.  Quanto ao comportamento  de cada

cultivar dentro das épocas de plantio, verificou-se que a Regiane apresentou maior produtividade

na época chuvosa e a Mila na estiagem. Em trabalho realizado por ARAÚJO NETO et al. (2012),

foi verificado que a produtividade da alface, cv. Vera, foi maior quando produzida no período

chuvoso, nos diferentes sistemas de produção. 

CONCLUSÃO

De modo geral, as cultivares Elisa, Lavínia, Regiane e Mimosa apresentaram os melhores

potenciais de produtividade e adaptação às condições experimentais a que foram expostas. 
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