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RESUMO 9 
A disponibilidade de água em quantidade e qualidade é preocupante, pois sua escassez 10 

significa riscos na produção de hortaliças herbáceas. A água residuária proveniente da 11 

criação de peixes (tilapia adultos) é uma alternativa pertinente. Avaliou-se o 12 

desempenho da alface roxa cultivar Salad Bowl (Feltrin Sementes) na produção de 13 

mudas e sistema hidropônico tipo NFT (Nutrient Film Technique) em Urutaí, estado de 14 

Goiás em outubro de 2014. Na produção de mudas o delineamento experimental foi 15 

inteiramente casualizado, 15 repetições e 5 tratamentos sendo (T1) 0%, (T2) 25%, (T3) 16 

50%, (T4) 75% e (T5) 100% de água residuária da piscicultura. No sistema hidropônico 17 

o delineamento experimental foi em blocos casualizados, 5 repetições e 5 tratamentos: 18 

(T1) solução nutritiva hidropônica comercial, (T2) 25%, (T3) 50%, (T4) 75% e (T5) 19 

100% de água residuária. As variáveis de desenvolvimento foram medidas com régua 20 

graduada. As concentrações de 75 e 100% geraram melhor desenvolvimento de mudas 21 

comparado com a testemunha. A solução nutritiva hidropônica gerou plantas de alface 22 

de melhor rendimento produtivo. No primeiro experimento as mudas com água 23 

residuária foram maiores e com folhas mais largas, comprovando a viabilidade da 24 

produção de mudas de alface com esse tipo de insumo (Valderrama 1981). No segundo 25 

experimento, sob sistema hidropônico, a água residuária não foi capaz de suprir as 26 

necessidades nutricionais da planta em comparação com os sais utilizados em sistema 27 

comercial (T1). Resultados semelhantes foram observados por Lewis et al. 1978. Além 28 

disso, a altura das plantas, número de folhas, largura de folhas, comprimento da raiz e 29 

comprimento total da planta (parte aérea+caule+raiz) foram inferiores em todas as 30 

concentrações de água residuária avaliadas. A água residuária pode vir a ser importante 31 

insumo na produção de mudas de alface roxa; todavia, não substitui os sais utilizados na 32 

solução hidropônica para o cultivo de plantas adultas. 33 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa, Asteraceae, Peixes. 34 
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