
OBESERVAÇÃO: O projeto abaixo foi aprovado para a Feira de Vitória em 2014 (Tiago 
Guilherme). Então é um bom exemplo a ser seguido para 2015, principalmente a parte de 
metodologia... 

O Cultivo Hidropônico no Pseudocaule da Bananeira (Musa Cavendish): Um Estudo 
Avaliativo Através da Produtividade de Alfaces. 

RESUMO 
A alface (Lactuca sativa) é um vegetal aproveitado como fonte de alimentação para os humanos 
há séculos, sendo uma planta rica em nutrientes que são importantes para o bom funcionamento 
do organismo.  

 O cultivo hidropônico é uma técnica de plantio que substitui o solo por uma solução aquosa que 
tenha os minerais necessários para a cultura e desenvolvimento de plantas.  Nessa forma de 
cultivo, as raízes das plantas cultivadas ficam suspensas em uma solução aquosa que auxilia na 
retenção da solução nutritiva pela mesma.       

 Com a adoção de novas tecnologias de cultivo, como na Produção Integrada de Frutas (PIF), a 
fruticultura vem se desenvolvendo cada vez mais no estado com destaque para a bananicultura 
que representa grande parte da economia regional no ES, o grande problema é que o 
pseudocaule da bananeira(Musa sp), que é descartado de forma incorreta por alguns agricultores 
após a colheita, é foco de proliferação do mosquito maruim, também chamado de mosquitinho-
do-mangue, Ceratopogonidae e mosquito-pólvora, cuja picada pode causar urticária e vergões 
vermelhos de alta duração. Por isso o nosso trabalho tem como objetivo dar um destino aos 
pseudocaules da bananeira e minimizar os prejuízos causados pelo mosquito em questão. 
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INTRODUÇÃO 
 Tanto o cultivo de alface, como a bananicultura influenciam economicamente no nosso estado. A 
animação nos agricultores capixabas gerada após a nova variedade de banana, a banana 
tropical, bem como a forma que o cultivo hidropônico do alface tem mudado a vida dos pequenos 
agricultores do estado, como foi no caso do Sítio Sabiá, propriedade do agricultor Carlos Otávio 
Pin, na comunidade Duas Barras, em Anchieta,que encontrou uma ótima forma mais lucrativa da 
plantação do alface, o projeto elaborado pelo Incaper, tem surtido efeito e melhorado a vida de 
muitos. A fim de promover o aumento da agricultura no Estado, o Incaper tem oferecido apoio ao 
agricultor capixaba durante todo o processo de produção, desde a capacitação sobre o seu 
manejo adequado, até o incentivo ao cooperativismo para a implementação da atividade de 
comércio. 

  Porém existe uma forma de se conciliar as duas formas de cultura, através de solução 
promissora e sustentável, bem como economicamente viável: 

  A hidroponia no pseudocaule da bananeira que tem como objetivo aproveitar a parte geralmente 
descartada da bananeira como base para a produção de alface em técnica hidropônica, com a 
substituição dos convencionais canos de PVC produzindo alfaces com baixo custo estrutural e 
complementando a renda familiar dos bananicultores de uma forma sustentável, funcionando não 



só para os grandes empresários agrícolas, mas também para os que vivem da agricultura de 
subsistência. 

JUSTIFICATIVA 
  Após muita pesquisa sobre o assunto, surgiu um questionamento ao nosso grupo: O 
pseudocaule da bananeira pode ser usado como base para o cultivo de alfaces, como garantia de 
economia de água, energia, solução nutritiva e equipamentos quando comparados a um sistema 
convencional ou hidropônico e gerando um produto de pequeno custo eco-sustentável? 

   Nosso grupo foi o único do qual se tem conhecimento dos membros, da escola Coronel Gomes 
de Oliveira inscrito na exposição, devido à relevância do tema hidropônia e suas diversas 
utilizações, bem como o desconhecimento de muitas pessoas sobre ela. Na região Sul do Espirito 
Santo, precisamente na cidade de Anchieta, de onde os membros do grupo são oriundos, a 
mesma tem garantido uma forma de vida sustentável e economicamente boa a pequenos grupos 
agricultores, mas infelizmente o conhecimento sobre o cultivo hidropônico não é tão amplamente 
difundido.  

  Não só isso nos estimulou a participar do evento, como o projeto em questão consegue evitar a 
proliferação do perigoso mosquito maruim, causador de urticária e tipos diversos de alergias, 
forçando o uso de anti-histaminicos com preços inacessíveis a pessoas de baixa renda, que 
acabam sendo as principais vitimas do mosquito e não conhecem formas eficientes de  combate-
los. 

OBJETIVO 
Mostrar as estruturas governamentais uma nova forma de cultivo hidropônico, tão eficiente quanto 
o convencional, que gera benefícios, além da alta produtividade da alface, como a destinação 
correta e sustentável do pseudocaule da bananeira. 

OBJETIVO GERAL 
Avaliar a eficiência do pseudocaule da bananeira como base para o cultivo de alfaces na técnica  
de hidroponia, substituindo os canos de policloreto de vinila. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
� Utilizar o pseudocaule da bananeira no plantio de alfaces.  

� Produção de alfaces de baixo custo, com foco na sustentabilidade e desenvolvimento social de 
pequenos agricultores. 

� Economia de energia, água, equipamentos e solução nutritiva quando comparado  a técnica 
hidropônica convencional. 

� Contrastar a cultura de alfaces no pseudocaules de bananeira com a cultura em solo. 

MATERIAIS  
�Kit para produção de Solução hidropônica nutritiva 



�1 pedaço de pseudocaule de bananeira 

�Sementes de alface. 

MÉTODOS 
Foi preparado um canteiro com solo. Este canteiro foi feito em cano de PVC de 150 mm por 1,5 m 
de comprimento. O cano foi cortado ao meio e perfurado no fundo com broca de 5 mm. Os furos 
foram feitos a cada 15 cm com finalidade de drenagem. Nas extremidades foi colocada uma luva 
de PVC para o solo não escorrer. 

O solo foi preparado, de acordo com especificações de o site Criar e Plantar (2013), utilizando-se, 
8 Kg de esterco curtido (orgânico) de gado e 100 gramas de adubo químico NPK 10-10-10 por 
metro quadrado. Como o canteiro apresentou uma área de 0,15 x 1,5 metros, totalizando 23 m^2, 
utilizou-se 1,9 kg de esterco curtido e 23 gramas de NPK. Também utilizamos no preparo 100 
gramas de calcário para corrigir possível acidez provocada pelo adubo orgânico, já que não foram 
realizados testes de pH e nem análise químico do solo utilizado. 

RESULTADOS 
Pode-se observar que o as alfaces nascidas do cultivo no pseudocaule cresceram tanto como as 
do solo e comprovou a eficiência da técnica de cultivo. O crescimento médio das folhas foi o 
mesmo, não tendo diferenças significativas. 

O cultivo no pseudocaule com tratamento periódico mostrou-se promissor tendo em vista que o 
crescimento das plantas em relação ao plantio tradicional em solo apresentou-se igualmente 
eficiente. Mostrando assim, uma nova forma de plantio que integra desenvolvimento social a 
sustentabilidade. 
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