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RESUMO 

O experimento foi desenvolvido na horta didática da Escola Superior de Agricultura de 

Mossoró, com o objetivo de avaliar o desempenho de quatro cultivares de alface crespa 

consorciada com cenoura em três sistemas de cultivo. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados completos, em esquema fatorial 4 x 3, com quatro 

repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de quatro cultivares de alface (Elba, 

Lucy Brown, Tainá e Verônica) com três sistemas de cultivo (solteiro, consorciado em faixas 

com três fileiras de cenoura alternadas com três fileiras de alface, e consorciado em faixas 

com quatro fileiras de cenoura alternadas com quatro fileiras de alface). As cultivares de 

alface tiveram produções adequadas para a comercialização, em todos os sistemas de 

cultivo testados. Independentemente dos sistemas testados, as maiores produtividades de 

alface foram registradas nas cultivares Lucy Brown e Tainá. 

Palavras-chave: Lactuca sativa, Daucus carota, produtividade.  

 

ABSTRACT 

Performance of crispleaf lettuce cultivars intercropped with carrot in three cropping 

systems. 

The experiment was carried out in the garden of the Departamento de Fitotecnia da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró, RN, to evaluate the performance of four crispleaf lettuce 

cultivars intercropped with carrot in the cropping systems. The experimental design used was 

a randomized complete block in a 4 x 3 factorial scheme with four replications. The 

treatments of the factorial consisted of the combination of four crispleaf lettuce cultivars 

(Elba, Lucy Brown, Tainá and Verônica) with three cropping systems: sole crop and two strip-

intercropping arrangements (S1= three carrot rows alternate with three lettuce rows and S2= 

four carrot rows alternate with four lettuce rows).  The cultivars marketable yields in all 



cropping systems were above of 85% of the total yield. Higher lettuce yields were registered 

in the Lucy Brown and Tainá cultivars.  

Keywords: Lactuca sativa, Daucus carota, productivity. 

 

          O consórcio de culturas é uma prática tradicional de produção de alimentos e 

biomassa nas regiões tropicais, onde pequenas propriedades e operações intensivas 

predominam. No nordeste brasileiro esta prática tem sido uma das formas de aumento da 

produção de culturas entre os pequenos agricultores (Bezerra Neto & Robichaux, 1997). 

          As associações de culturas envolvendo hortaliças têm sido pouco estudadas nas 

condições do Nordeste do Brasil, principalmente aquelas envolvendo cenoura e alface.  

          Visando fornecer maiores subsídios para o desenvolvimento de tecnologias  para a 

produção de alface em consórcio, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

desempenho de quatro cultivares de alface crespa consorciada com cenoura em três 

sistemas de cultivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

          O experimento foi conduzido na Horta do Departamento de Fitotecnia da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró- ESAM, no período de março a junho de 2001. 

          O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados completos, em 

esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de 

quatro cultivares de alface (Elba, Lucy Brown, Tainá e Verônica) com três sistemas de 

cultivo (solteiro e consorciado em faixas com três fileiras e em faixas com quatro fileiras). Em 

cada bloco foi plantada uma parcela com cenoura no sistema solteiro, para obtenção dos 

índices combinados. A cultivar de cenoura utilizada foi a Brasília, indicada para a região. 

           As parcelas tinham uma área total de 2,88 m2 para o sistema consorciado com três 

fileiras de cenoura : três fileiras de alface, e 3,84 m2 para o sistema consorciado com quatro 

fileiras de cenoura : quatro fileiras de alface, sendo que, para o monocultivo de alface e 

cenoura a área total foi de 1,20 m2. Os espaçamentos da alface entre faixas de três e quatro 

fileiras foram de 0,60 m e 0,80 m, respectivamente, sendo que, os espaçamentos entre e 

dentro fileiras foi de 0,20 m e 0,10 m, respectivamente. No cultivo solteiro, o espaçamento 

da alface foi de 0,20 m x 0,20 m. Os espaçamentos da cenoura entre faixas foram os 

mesmos da alface, porém entre e dentro fileiras foi de 0,20 m e 0,05 m, respectivamente. A 

cenoura solteira foi espaçada de 0,20 m x 0,10 m. As áreas úteis dos monocultivos de alface 

e de cenoura foram de 0,48 m2 e 0,60 m2, respectivamente. Nos sistemas consorciados com 

três e quatro faixas, as áreas úteis foram de 1,20 m2 e 1,60m2, respectivamente.  



           A cenoura cv. Brasília foi semeada em covas espaçadas de 0,05 e 0,10 m, 

respectivamente, nas parcelas em consórcio e em monocultivo.  

           Nos cultivos solteiro e consorciado, as mudas de alface foram transplantadas quando 

a cultura da cenoura estava com 60 dias após o plantio. 

           A colheita foi efetuada em 31 de maio de 2001, sendo que a cenoura foi colhida aos 

84 dias e a alface 43 dias após a semeadura.  

           As características avaliadas foram altura e diâmetro de plantas, número de folhas por 

planta, matéria seca da parte aérea e produtividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Observou-se interação significativa entre os sistemas de cultivo e cultivares apenas 

para altura de plantas e número de folhas por planta. Desdobrando esta interação, verificou-

se que, no sistema solteiro a cultivar Elba sobressaiu-se das demais com altura de 19,0 cm 

(Tabela 1). No sistema de cultivo em faixas com três fileiras destacou-se das demais a 

cultivar Verônica com uma altura de 20,69 cm. Por outro lado, no cultivo em faixas com 

quatro fileiras não se observou diferença entre as cultivares para esta característica. 

Tabela 1. Valores médios de altura de plantas de quatro cultivares de alface crespa nos três 

sistemas de cultivo. Mossoró-RN, ESAM, 2001. 

Sistemas de Cultivo Cultivares 
 Elba Lucy Brown Tainá Verônica 
Solteiro     19,00  Aa  +      16,13 Aab        13,97 Ab      16,85 ABab

Faixas com três fileiras     14,94  Bb         14,19 Ab        14,66 Ab      20,69  Aa 

Faixas com quatro fileiras     17,00  ABa       14,50 Aab        14,50 Aa        15,66  Ba     

+   Letras maiúsculas semelhantes na mesma coluna e minúsculas na mesma linha não 
     diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

           Com relação ao número de folhas por planta, a cultivar Elba registrou maior número 

de folhas em todos os sistemas de cultivo (Tabela 2). Observou-se também maior número 

de folhas por planta de alface no sistema solteiro dentro de cada cultivar. Isto se deve, 

provavelmente, a uma maior competição interespecífica sofrida pelas plantas de alface no 

sistema consorciado. Estes resultados concordam com os obtidos por Porto (1999), onde 

verificou maior número de folhas por planta nas cultivares de alface no sistema solteiro. 

Tabela 2. Valores médios de número de folhas por planta de quatro cultivares de alface 

crespa nos três sistemas de cultivo. Mossoró-RN, ESAM, 2001. 

Sistemas de Cultivo Cultivares 
        Elba Lucy Brown    Tainá  Verônica 
Solteiro   23,94  Aa +      19,98  Ab  15,38 Ac  16,13  Ac 



Faixas com três fileiras   14,00  Ba      10,94  C b   10,31 Bb    11,13  Bb    

Faixas com quatro fileiras   14,31  Ba      13,71  Bab  10,81 Bc  11,13  Bbc   

+   Letras maiúsculas iguais na mesma coluna e minúsculas iguais na mesma linha não 
     diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

           Para matéria seca da parte aérea e produtividade de alface observaram-se efeitos 

significativos de sistemas de cultivo e de cultivares de alface (Tabela 3). Maior produção de 

matéria seca e maior produtividade foram registradas na alface em cultivo solteiro. Estes 

resultados estão de acordo com os obtidos por Andrade et al., (2001) quando trabalharam 

com alface do tipo lisa. 

           Com relação às cultivares, a Tainá sobressaiu-se das demais na produção de matéria 

seca (14,69 g/planta), enquanto que a Lucy Brown destacou-se das demais na produtividade 

(17,86 t/ha). 

 

Tabela 3. Valores médios de matéria seca da parte aérea e produtividade de quatro 
cultivares de alface crespa nos três sistemas de cultivo. Mossoró-RN, ESAM, 2001. 
Sistemas de cultivo Matéria seca da parte aérea 

(g/planta) 
Produtividade  

(t/ha) 
Solteiro   20,25   a  + 23,89   a 
Faixas com três fileiras                      7,35   b                       7,31   b 
Faixas com quatro fileiras                    10,20   b                       8,87   b 
Cultivares   
Elba                      9,58   b   8,66   c 
Lucy Brown                    14,03   ab                     17,86   a 
Tainá                    14,69   a                     15,73   ab 
Verônica                    12,11   ab    11,20   bc 
CV (%)                    34,36                     43,64 
+   Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente, a 5% de 
      probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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