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RESUMO

A hidroponia  é  utilizada  por  produtores  de  centros  urbanos  na  produção  em  escala
comercial de hortaliças folhosas em geral.  Com o objetivo de se determinar técnicas mais
eficazes  e  adequadas  às  condições  locais  procedeu-se  um estudo  comparativo  com  a
cultivar  Verônica  de alface em sistema hidropônico com a  técnica  do filme de nutriente
(NFT),  tendo  como  suporte  para  as  plantas  uma  manta  aluminisada  de  espuma  de
polietileno de baixa  densidade (EPBD) e placas de isopor com 15,0  mm de espessura.

Como cobertura foram utilizados o filme de polietileno transparente de 150m, sombrite
monofio de 50% de transparência e a céu aberto, durante o período de fevereiro a abril de
2.002,  em  Juazeiro  do  Norte,  Ceará.  O  delineamento  experimental  foi  o  de  parcelas
subdivididas, com 6 tratamentos e 6 repetições.  Determinou-se o peso de matéria fresca e
seca total da parte aérea, o número de folhas e a taxa de crescimento relativo. Concluiu-se
que  os  suportes  das  plantas  com  isopor  e  manta  laminada  não  influenciaram  no
crescimento e produção das plantas. Os tratamentos com cobertura plástica transparente e
a pleno sol apresentaram os melhores resultados de crescimento e produção das plantas.

Palavras  Chave  : Lactuca sativa L., Técnica do filme de nutriente, NFT, plantio em estufa. 

ABSTRACT
Effects of type of coverage and plant sustaining material on the growth and yield  of
lettuce grown  in a hydroponic system .  

Hydropony is utilized with vegetable crops under greenhouse conditions in the outskirts of
metropolitan areas. This study had the objective of determining efficient techniques suitable
to local conditions. Cultivar Veronica was grown under the Nutrient Film Technique (NFT)
using as support to sustain the plants a  blanket made up of  a density  poliethylene foam
aluminum coated  (EPBO) and polystyrene plastic flats. The following  coverage materials

were used : poliethilene transparent film (150  m) and saran shade cloth 50% transparency.
A third treatment was used with the plants exposed to open sky. The study was conducted
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from February to April 2002,  in Juazeiro do Norte, Ceará, Brazil. The experimental design
was a complete  randomized design  in a  split  plot  arrangement  with  6  treatments  and 6
replications. The following parameters were measured: top fresh and dry matter, leaf number
and relative growth rate.  Plant  growth was not  affected by the plant  supports  used.  The
treatments with transparent plastic coverage and open sky resulted in the best  results in
higher  plant growth and yield, as comparable with the shade treatment..

Key words: Lactuca sativa L. Nutrient Film Thecnique, NFT, greenhouse.

A hidroponia  é uma técnica de cultivo sem solo  que utiliza soluções nutritivas com
ou sem o uso de substrato Martinez & Barbosa, 1999). A espécie mais produzida através da
hidroponia é a alface (Lactuca sativa L.), sendo consumida na forma de folhas destacadas e
imaturas, ou em saladas (Filgueira, 1982). 

O  cultivo  hidropônico  aliado  a  tecnologias  de  proteção  das  plantas  apresenta
vantagens quando comparado ao sistema tradicional, destacando-se a obtenção de colheita
na  entressafra,  antecipação  da  colheita,  economia  de  insumos  e  de  água  e  maior
produtividade (Martins, 1996).

No estado do Ceará, a hidroponia comercial iniciou-se na década de 90 embora
ainda persistam problemas advindos com a má adequação do sistema em uso e importação
de tecnologias inadequadas (Guazzelli, 2000).

A hidroponia está quase sempre associada ao cultivo protegido, pois esta técnica
requer  estruturas  que  assegurem  a  eficiência  do  sistema  e  evitem  efeitos  adversos  de
condições climáticas  como geadas, ventos e chuvas fortes (Inamasu  & Torre Neto, 1997).
Não há estudos sobre a viabilidade técnica da utilização de tipos de cultivo protegido na
produção hidropônica de hortaliças para as condições do estado do Ceará. 

O elevado custo decorrente da construção de estufas constitui um grande obstáculo
à produção de hortaliças  em hidroponia.  Dependendo do material  utilizado,  o  custo  das
instalações de proteção corresponde a mais de 50% do investimento inicial para o cultivo
hidropônico (Castellane & Araújo, 1995).

O presente trabalho teve por objetivo estudar o crescimento e a produção de alface
em sistema NFT, cultivada com três tipos de cobertura (sombrite, plástico transparente e a
pleno sol)  e  dois  tipos de suporte  de sustentação  das  plantas  nas canaletas  de cultivo
(isopor e manta laminada).

 
MATERIAL E  MÉTODOS
O experimento foi conduzido em Juazeiro do Norte – Ce, com latitude de 07º 12’ – S

e a 38º 22’ – W,   no período de fevereiro a   abril de 2002. Foi utilizada a cultivar Verônica,
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tipo  crespa.  As  sementes  peletizadas  foram  plantadas  em  bandejas  com  substrato  de
vermiculita. As plantas permaneceram no berçário por 15 dias quando atingiram o estádio
adequado para o transplantio com 4 a 5 folhas definitivas. O sistema de fornecimento da
solução utilizado foi intermitente através da técnica NFT (Furlani,  1998). A água utilizada
apresentava as seguintes características: condutividade elétrica de 0,28 a 0,32 mS/cm,  pH
variava  entre  7,2  e  7,6  e  os  teores  de  cloro  e  sódio   de  2,0  m.mol.L  e  8,0  m.mol.L,
respectivamente.

Foram  avaliados  três  tipos  de  cobertura  (filme  de  polietileno  transparente  de

150m , sombrite monofio de 50% de transparência   e a pleno sol) combinados com dois
tipos de suporte de sustentação das plantas nas canaletas de cultivo (manta EPBD com
espessura de 2,0 mm  e 20 cm de largura e placas de isopor de 15,0 mm de espessura e
9,0 cm de largura). Sobre as canaletas de cultivo foram fixados os suportes de sustentação
para as plantas com manta 

Houve monitoramento diário da condutividade elétrica e do pH da solução nutritiva,
através do uso de um condutivímetro portátil-Hanna com faixa de medição de 0,0 a 19,9
mS/cm e de um peagômetro portátil da soil control.

As  plantas  foram colhidas  aos  28  e  43  dias  após  a  semeadura  (DAS),  sendo
obtidas as seguintes variáveis: peso da matéria fresca por planta (PMF); peso da matéria
seca  por  planta  (PMS);  número  de  folhas  comerciais  por  planta  (acima de  10,0  cm de
comprimento); e taxa relativa de crescimento entre 28 e 43 DAS.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas subdivididas
com 6 tratamentos e 6 repetições, sendo três tipos de cobertura (polietileno transparente,
sombrite  e  sol  pleno),  os  quais  constituíram  as  parcelas  e  2  tipos  de  suporte  (manta
laminada e o isopor), os quais constituíram as subparcelas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

          Não foram constatadas diferenças entre os tratamentos a pleno sol e protegido por
plástico que apresentaram 19,5  e  18,0 folhas por planta,  respectivamente.  O sombrite
apresentou menor média do número de folhas por planta (14,83) (Tabela 1). As diferenças
observadas entre os tratamentos foram devidas às variações nas condições microclimáticas
proporcionadas pelos diferentes tipos de cobertura. As plantas protegidas com o plástico  ou
a pleno sol receberam  mais luz, e foram submetidas a temperatura ambiente mais elevada
em relação às plantas protegidas com o sombrite. Assim, provavelmente transpiraram mais,
o que teria favorecido uma maior absorção e translocação de nutrientes para a parte aérea.
A umidade relativa do ar foi superior no tratamento protegido com sombrite, podendo ter
influenciado também na redução da transpiração das plantas.
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Não houve influência dos tipos de suporte no número de folhas por planta.

Tabela 1  Médias do peso da matéria seca (PMS) e número de folhas comerciais
por planta de  alface  em cultivo hidropônico NFT com dois tipos de
suporte e três tipos de cobertura

                                PMS  (g/planta) Número de folhas/planta 
Cobertura Isopor Laminado Médias Isopor Laminado Médias
Pleno sol 10,85 A 12,81 A 11,83 A 18,54 19,96 19,25 A
Sombrite 9,17 A 7,54 B 8,36 B 16,33 13,33 14,83 B
Plástico 11,36 A 12,62 A 11,99 A 17,125 18,91 18,02 A
Médias 10,46 a 10,99 a 17,33 a 17,40 a

 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na coluna, ou pela mesma letra minúscula, na linha, não diferem
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade.

Não foram observadas diferenças com relação ao peso da matéria seca (PMS)
entre os suportes de sustentação, independentemente do tipo de cobertura (Tabela 1). As
plantas cultivadas sob sombrite apresentaram a menor média de PMS (8,36g), diferindo das
demais  coberturas.  As  médias  de  PMS no plástico  transparente  (11,99g)  e  a pleno  sol
(11,83g)  não  diferiram  entre  si.  Não  houve  diferenças  no  PMS  entre  os  suportes  de
sustentação (isopor e laminado).

As médias do tratamento protegido pelo sombrite foram inferiores,  provavelmente
em decorrência da menor incidência de luminosidade, menor temperatura e maior umidade
relativa do ar.

O cultivo a pleno sol apresentou maior média de produção de matéria fresca (PMF)
por planta (325,2 g/planta), não diferindo significativamente do tratamento com o plástico
transparente (265,9 g/planta). O sombrite apresentou a menor média de PMF por planta
(245,0  g/planta)  (Tabela  2).   As  variações  entre  os  tratamentos  para  o  PMF  foram
correspondentes  às  obtidas  para  o  PMS,  permanecendo  o  sombrite  com  os  menores
valores.

As plantas do tratamento a pleno sol ficaram expostas às precipitações pluviais
ocorridas  no  período  próximo  à  colheita  (43  DAS)  acarretando  em  um  maior  teor  de
umidade revelado pela comparação entre os pesos fresco e seco por planta.  O teor  de
umidade das plantas a pleno sol, sombrite e em cobertura com plástico foram de 96,36 %,
96,58% e  95,49 %, respectivamente.

Tabela 2 Médias do peso da matéria fresca (PMF) e taxa de crescimento
relativo(TCR) de alface cultivada em sistema hidropônico-NFT, com
dois tipos de suporte  e três tipos de cobertura

PMF(g/planta) TCR  (g. g-1.dia-1)
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Cobertura Isopor Laminado Médias Isopor Laminado Médias
Pleno sol 279,5 A 371,0 A 325,2 A 0,058 0,063 0,061 B
Sombrite 268,4 A 221,6 B 245,0 B 0,049 0,039 0,044 C
Plástico 250,8 A 281,0 B 265,9 AB 0,067 0,074 0,071 A
Médias 266,2 a 291,2 a 0,058 a 0,059 a

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na coluna, ou pela mesma letra minúscula, na linha, não diferem
entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade.

As  plantas  cultivadas  sob  sombrite  por  receberem  uma  menor  intensidade
luminosa que as cultivadas a pleno sol e no plástico transparente, apresentaram uma menor
média de peso fresco por planta.

As plantas  submetidas  a diferentes suportes  de sustentação não apresentaram
diferenças na taxa de crescimento relativo (TCR) dentro de cada tipo de cobertura. A TCR
das plantas cultivadas sob plástico apresentaram valores significativamente superiores aos
demais tratamentos, independentemente do tipo de suporte (Tabela2). Na cobertura com
sombrite  as  plantas  de  alface  apresentaram menor  TCR (0,044  g.  g-1).Esses  resultados
refletem as condições climáticas observadas nos tipos de cobertura estudados. 

Os  suportes  das  plantas  com  isopor  e  manta  aluminisada  não  influenciaram  a
produção da alface no sistema NFT. Não foram constatadas interações nas avaliações de
produção da alface entre os tipos de cobertura e os suportes de sustentação. As coberturas
com plástico transparente e a pleno sol se apresentaram como as melhores opções para o
cultivo comercial da alface no sistema hidropônico NFT .
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