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CULTIVO HIDROPÔNICO DE DUAS VARIEDADES DE ALFACE 

UTILIZANDO ÁGUAS SALOBRAS DE CINCO DIFERENTES POÇOS 

Alexandre Nascimento dos Santos1; Tales Miler Soares2; Ênio Farias de França e Silva3 & David 

James Rodrigues da Silva 4 

RESUMO --- Na região Semi-Árida do Nordeste existem reservas de águas subterrâneas que 
poderiam melhorar a relação de convívio com as estiagens prolongadas. Essas águas possuem 
características químicas variadas e os principais componentes dissolvidos são derivados do contato 
entre elas e o material rochoso que as confinam. O objetivo do presente trabalho foi comparar a 
produção hidropônica de duas variedades de alface em condições semi-áridas, utilizando águas 
salobras provenientes de cinco diferentes poços tubulares profundos distribuídos na bacia 
hidrográfica do Rio Moxotó. Foram cultivadas duas variedades de alface (‘Vera’ e ‘AF-1743’) em 
sistema hidropônico NFT. A salinidade da água de cada poço foi ajustada para um nível iso-
osmótico (2,2 dS m-1) e as águas foram usadas para o preparo da solução nutritiva e reposição da 
água evapotranspirada. A variedade ‘AF-1743’ teve maior rendimento absoluto, comparada a 
variedade ‘Vera’. Por outro lado, não foram registradas diferenças significativas na produção de 
alface com as águas dos diferentes poços. Os sintomas observados não depreciaram as plantas 
comercialmente. 

 

ABSTRACT --- In the Brazilian Northeast semiarid region, there are groundwater reserves which 
could improve the relationship of coexistence with the prolonged droughts. These waters have 
different chemical characteristics and the most dissolved components are derived from the contact 
between them and the enclosing rocks. The objective of the present work was to compare the 
hydroponic production of two lettuce varieties under semiarid conditions using brackish 
groundwater from five different deep tube wells distributed in the Moxotó River basin. Two lettuce 
varieties (‘Vera’ and ‘AF-1743’) were cultivated in NFT hydroponic system. The water salinity of 
each well was adjusted to iso-osmotic level (2.2 dS m-1) and the waters were used to prepare the 
nutrient solution and to replacement of the evapotranspired water. The variety ‘AF-1743’ had 
greatest absolute yield, compared to the variety ‘Vera’. On the other hand, significant differences 
were not observed in the production of lettuce with the waters from the different wells. The 
observed symptoms did not depreciate the plant commercially. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na região do Semi-Árido do Nordeste, existem reservas hídricas subterrâneas que poderiam 

melhorar a relação de convívio com as estiagens prolongadas. Por outro lado, muitos dos poços 

perfurados possuem baixas vazões e altos teores de sais dissolvidos, restrições que em parte 

explicam o abandono de inúmeros poços públicos e privados. 

As águas subterrâneas se associam a feições de dissolução das rochas, adquirindo algumas de 

suas características químicas, sendo estas características variáveis em função do material rochoso à 

qual a água está em contato (Cabral & Santos, 2007; Silva Júnior et al., 1999), podendo torná-la 

salobra. A utilização dessas águas subterrâneas salobras para o uso agrícola pode oferecer riscos ao 

meio ambiente, promovendo a salinização dos solos e conseqüente redução da produção agrícola 

(Beltrán, 1999; Maas & Hoffman, 1977). 

Nesse contexto, como alternativa produtiva, para a utilização de águas salobras subterrâneas, 

tem-se apontado para estudos de viabilidade técnica com cultivos em sistema hidropônico (Soares, 

2007). A técnica do cultivo hidropônico em NFT (técnica do fluxo laminar de nutrientes) apresenta 

vantagens como: eficiência no uso da água e nutrientes; melhor aproveitamento da área; elevadas 

produtividades e possibilidade de um maior controle no descarte do seu efluente, minimizando os 

efeitos negativos sobre o meio ambiente. Outro fator importante é que na produção hidropônica do 

tipo NFT como não se tem a presença do solo, o potencial mátrico pode ser anulado, aumentando 

assim o potencial da água livre no solo, e, como conseqüência, reduzindo os efeitos negativos do 

uso de águas salobras. 

Trabalhos utilizando águas salobras no cultivo hidropônico têm sido desenvolvidos, porém, 

produzindo artificialmente a salinidade das águas, mediante adição de NaCl (Soares, 2007; Paulus, 

2008). Esse é um ponto importante, pois, a despeito da maioria das águas subterrâneas do Semi 

Árido ser do tipo cloretado sódica, outros íons nutrientes às culturas são encontrados nessas águas 

em proporções variadas, o que pode se constituir numa vantagem comparativa considerando 

concentrações iso-osmóticas. 

O aproveitamento de águas subterrâneas salobras na hidroponia pode abrir uma nova 

perspectiva para a agricultura do semi-árido brasileiro, colaborando, inclusive, com uma maior 

segurança ambiental, uso eficiente da água, aumento da geração de renda aos produtores, aumento 

da qualidade de vida e conseqüente fixação do homem no campo (Soares, 2007; Paulus, 2008; 

Santos, 2009). 

O objetivo do presente trabalho foi comparar a produção hidropônica de duas variedades de 

alface (‘Vera’ e ‘AF-1743’) nas condições semi-áridas, utilizando águas salobras provenientes de 

cinco diferentes poços tubulares distribuídos na bacia hidrográfica do Rio Moxotó. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na unidade piloto em cultivos hidropônicos do Grupo de Pesquisa em 

Recursos Hídricos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada na bacia hidrográfica 

do Rio Moxotó, no Distrito Poço do Boi, município de Ibimirim região Semi-Árida de Pernambuco. 

A bacia está situada nas seguintes coordenadas: latitudes 7º52’21” N e 9º19’03” S e longitudes de 

36º57’49” e 38º14’41”W. A maior parte da bacia se encontra no Estado de Pernambuco e se estende 

na sua porção sudeste no Estado de Alagoas até o Rio São Francisco. A parte pernambucana 

constitui a Unidade de Planejamento Hídrico UP8, segundo plano de Recursos Hídricos de 

Pernambuco – PERH-PE (1998). 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, com cobertura em arco, apresentando as 

seguintes dimensões: 7,0 m de largura, 24,0 m de comprimento, 4,0 m de pé direito e 5,5 m no vão 

central. As paredes laterais e frontais foram confeccionadas com telas, possuindo um rodapé de 20 

cm em alvenaria. A cobertura se consistiu de filme agrícola transparente, com 100 µm de espessura, 

tratada contra a ação de raios ultravioletas (Figura 1). O piso era coberto com manta geotêxtil cinza, 

visando aumentar a vida útil das eletrobombas e melhorar as condições fitossanitárias.  

A casa de vegetação foi dividida em quatro blocos para que os efeitos das variações locais 

pudessem ser considerados. Cada bloco possuía 12 unidades experimentais, totalizando 48 

unidades.  

Cada unidade representa um sistema hidropônico NFT (técnica do fluxo laminar de 

nutrientes) (Rodrigues, 2002) independente, semelhante ao descrita por Soares et al. (2009). As 

unidades eram compostas por: um reservatório plástico com capacidade para 60 litros de solução 

nutritiva; um abastecedor automático; uma eletrobomba de circulação da Invensys 220 V, com 

potência de 32 W (Figura 2B) e um perfil hidropônico feito em polipropileno com aditivo anti-

ultravioleta com 3,0 m de comprimento, diâmetro comercial de 75 mm, possuindo orifícios de 2,5 

cm de raio espaçados a cada 0,25 m.  

As unidades experimentais foram montadas duas a duas sobre traves de madeira a uma altura 

média de 0,85 m ficando os perfis espaçados em 0,70 m entre si e sobre uma inclinação de 3% 

(Figura 2A). Entre as bancadas, foi deixado um corredor de 1,0 m de largura para facilitar o trânsito 

e a operacionalidade. Não foram utilizados perfis como bordadura.  

O sistema injetor de solução foi composto por um emissor que saía da tubulação e se 

prolongam por um micro tubo até o perfil hidropônico, apresentando vazão media de 1,3 L min-1 

(Figura 2C). O excedente não injetado no perfil retornava ao reservatório mediante tubulação de 

PVC de 20 mm, cuja extremidade se conectou um “cap” com três furos padronizados visando 

regularizar a vazão e favorecer a aeração da solução nutritiva (Figura 2D).  



 

 

Figura 1. Vista externa da casa de vegetação. 

 

 
Figura 2. Perfil hidropônico (A), eletrobomba de circulação (B), sistema injetor (C) e sistema de 

retorno e aeração da solução nutritiva. 
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A rede elétrica foi dimensionada para operar todas as 48 unidades simultaneamente. Cada 

evento de irrigação possuía duração de 15 minutos (Pilau et al., 2002) e a programação diária foi 

executada com auxílio de um temporizador. Das 7 horas da manhã às 18 horas, o temporizador 
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acionava o sistema a cada 15 minutos, permanecendo ligado durante 15 minutos. No período das 18 

horas às 7 horas da manhã, o sistema foi programado para promover um evento de irrigação por 

hora.  

2.1 Produção de mudas  

Sementes peletizadas das variedades ‘Vera’ e ‘AF-1743’ foram semeadas em placas de 

espuma fenólica (2 x 2 x 2 cm) no dia 10/05/2008. As placas com as sementes foram deixas em 

local escuro por 36 horas. Após esse período os cubos de espuma foram distribuídos no berçário. 

Durante a primeira semana as mudas foram irrigadas com solução nutritiva (Furlani, 1998) diluída a 

50%. A partir desse período, passaram a ser irrigadas com solução nutritiva concentrada (2 dS m-1). 

As mudas foram conduzidas em sistema hidropônico NFT.  

2.2 Transplantio  

As mudas foram transplantadas aos 25 dias após a semeadura (DAS). O transplantio teve 

início às 16:00 horas (horário de temperatura amena) para minimizar os feitos do estresse. Em cada 

perfil hidropônico, foram cultivadas as duas variedades de alface, as quais foram dispostas de 

maneira alternada nos orifícios. Em cada perfil foram inseridas oito plantas (quatro de cada 

variedade), das quais apenas as quatro centrais (duas de cada variedade) foram consideradas úteis.  

2.3 Tratamentos  

Foram avaliadas duas variedades de alface: a ‘Vera’, uma cultivar do tipo crespa e a ‘AF-

1743’, uma variedade lisa. Ambas foram submetidas às soluções nutritivas preparadas com águas 

captadas de cinco diferentes poços distribuídos na bacia do Rio Moxotó, quais sejam: poço 

localizado na comunidade Poço do boi (PB); poço localizado na Fazenda Bruaquinha (PFB); poço 

localizado na Fazenda Riachão (PFR); poço localizado na comunidade Sítio Angico (PSA) e poço 

localizado na Agrovila 8 (PAV8). 

As águas utilizadas tiveram a condutividade elétrica (CE) ajustada para o nível de 2,2 dS m-1. 

Para isso misturou-se a água de cada poço com água dessalinizada, igualando-se todas as águas ao 

mesmo nível de salinidade, suprimindo assim o efeito oriundo de suas diferenças osmóticas (Tabela 

1). As águas, além de serem utilizadas no preparo da solução nutritiva, também foram utilizadas 

para a reposição do volume evapotranspirado. Para todas as águas dos diferentes poços, foram 

adicionados, em quantidades iguais, os fertilizantes indicados por Furlani (1998) para o cultivo de 

alface.  
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Tabela 1. Composição química das águas utilizadas no preparo das soluções nutritivas 
 Cátions Ânions 

 Ca++ Mg++ K+ Na+ Cl- CO3
- HCO3

- SO4
- RAS Poço 

 

pH 

-----------------------------------------------(mg L-1)-----------------------------------------  

PB  7,40 74,19 71,86 2,73 179,79  383,72 52,85 361,24 133,40 3,56 

PFB  6,90 322,81 213,76 10,54 737,60  2074,95 0,00 419,82 - 7,80 

PFR  4,8 146,37 236,29 124,86 507,10  1591,74 0,00 14,64 - 6,02 

PSA  7,53 64,50 1280,20 20,00 1130,00  6807,00   150,50 6,66 

PAV8  7,42 806,30 327,30 20,00 370,00  1717,00   47,40 2,77 
 
Apesar de possuir capacidade para 60 L, o reservatório de solução nutritiva, armazenava cerca 

de 45 L, sendo esse volume constante durante todo o ciclo, utilizando para isso uma torneira-bóia. 

Esse volume era correspondente a uma disponibilidade de 5,6 L de solução por planta. Teixeira 

(1996) indica empregar de 1,5 a 2,0 L por planta, enquanto Furlani (1999) indica um limite mínimo 

de 0,5 a 1 L. Optou-se por usar 5,6 L de solução por planta para garantir uma maior disponibilidade 

de água e nutriente e evitar o aquecimento da solução que seria obtido com menores volumes.  

 

2.4 Colheita e coleta de dados  

Ao final do ciclo (22 dias após o transplantio, DAT), foram analisadas a massa de matéria 

fresca da parte aérea (MFPA) e a massa de matéria seca da parte aérea (MSPA). Ambas as variáveis 

foram determinadas com o auxílio de uma balança de precisão (0,01g). A MSPA foi determinada 

após secagem em estufa a 65ºC até se atingir massa constante.  

2.5 Monitoramento climático e da solução nutritiva  

Diariamente foram registradas as temperaturas máxima e mínima e a umidade relativa do ar 

para um período de 24h, utilizando um termohigrômetro digital. O aparelho foi protegido em um 

abrigo e instalado no centro da casa de vegetação a uma altura de 1,50 m em relação à superfície do 

solo.  

A solução nutritiva foi monitorada diariamente, registrando-se os valores de pH e 

condutividade elétrica (CEsol). O pH e a CEsol foram medidos uma vez por dia sempre pela manhã, 

para que os valores medidos representassem as variações de um período de 24h.  

Foram realizadas correções do pH das águas no momento de seu preparo, antes da adição dos 

fertilizantes. Correções do pH da solução nutritiva, mediante adição de KOH ou HNO3, foram feitas 

sempre que se extrapolava os limites de 5 e 7.  

2.6 Delineamento experimental  

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente aleatorizado em blocos em um 
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fatorial 5x2, com quatro repetições. Foram analisadas as águas de cinco diferentes poços (PB, PFB, 

PFR, PSA e PAV8) em interação com duas variedades de alface (‘Vera’ e ‘AF-1743’). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o programa estatístico SAS. As 

produções dentro das variedades de alface e dentro dos poços foram submetidas à comparação de 

média pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Monitoramento climático e da solução nutritiva 

 
As temperaturas médias diárias do ar no interior da casa de vegetação registradas durante o 

período de estudo variaram de 18,1 a 41,7ºC para as temperaturas mínimas e máximas, 

respectivamente, tendo as temperaturas mínimas (base de 24h) variado de 15,8 a 28,1ºC e as 

máximas (base de 24h) de 37,9 a 46,9ºC. Os registros de umidade relativa do ar (UR) no período do 

cultivo foram de 85,7 e 19,4% para a UR máxima e mínima, respectivamente. 

Os valores registrados de temperatura ultrapassaram as recomendações (15-25°C) para alface 

(Gotto, 1998), semelhante à umidade relativa do ar, cujos valores registrados estiveram acima do 

recomendado como faixa ideal, qual seja de 60 a 80 % (Martinez, 2006). 

As temperaturas máximas da solução nutritiva tomadas às 15h variaram entre 31,5 e 36,0ºC, 

sendo que a média da temperatura máxima no ciclo foi de 33,3ºC. Dessa forma, registrou-se que a 

temperatura da solução chegou a ultrapassar o limite indicado por Alberoni (1998), qual seja 30ºC. 

O mesmo autor recomenda como ideal as temperaturas na faixa de 18 a 24ºC para períodos quentes 

e de 10 a 16ºC para períodos frios. 

O pH da solução foi ajustado para a faixa ideal no mesmo dia do transplantio. Para todos os 

poços avaliados, o pH se manteve dentro da faixa incial (5 a 7), a exceção do poço PB, o qual 

necessitou de mais correções. Apenas ao final do ciclo, foi observado para os demais poços um 

aumento de pH superior aos limites estabelecido, o qual, logo foi corrigido. 

A presença de carbonatos e bicarbonatos na água do poço PB (Tabela 1) pode explicar os 

valores elevados de pH e a dificuldade de mantê-lo dentro da faixa ideal. Segundo Resh (2001), a 

presença desses ânions na água implica em tamponamento da solução preparada, com tendência à 

manutenção de valores elevados de pH. Essa observação reforça a necessidade de tratamento prévio 

do pH da água subterrânea local mediante neutralização do carbonato e bicarbonato, para 

hidroponia comercial. 
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Figura 3. Valores médios de pH da solução nutritiva ao longo do ciclo de cultivo. 

 

A condutividade elétrica da solução nutritiva (CEsol) apresentou aumento contínuo ao longo 

do ciclo de cultivo (Figura 4), sendo esse comportamento observado para todas as soluções 

nutritivas preparadas com águas dos diferentes poços. O aumento da salinidade ocorreu devido ao 

procedimento de reposição do volume de água evapotranspirado, o qual foi feito com o emprego de 

águas salobras a uma salinidade de 2,2 dS m-1. 
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Figura 4. Valores médios da condutividade elétrica da solução nutritiva ao longo do ciclo de 

cultivo. 

 
3.2 Rendimento da alface cultivada em águas salobras 
 

Nesse experimento as plantas foram colhidas 47 dias após a semeadura (DAS) e 22 dias após 

o transplante (DAT). 

Na análise de variância, observou-se efeito significativo do bloco sobre a MFPA. Por outro 

lado, para as variáveis MFPA e MSPA medidas ao final do ciclo de cultivo, não foram registradas 

diferenças significativas entre os diferentes tipos de poços. No entanto, dentro do fator variedade de 
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alface, registrou-se diferença altamente significativa para MFPA e MSPA. A interação entre os 

fatores não produziu efeito significativo sobre as variáveis (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultado da análise de variância para as variáveis MFPA e MSPA 

MFPA MSPA Causa de variação GL 
-----Pr > F----- 

Bloco 3 0,0305 0,1571 
Poço 4 0,0940 0,5407 

Variedade 1 <,0001 <,0001 
Poço*Variedade 4 0,1210 0,3426 

 

A aplicação do teste de média (Tabela 3) revelou que a variedade de alface lisa ‘AF-1743’ 

apresentou maior rendimento sob a condição salina de 2,2 dS m-1 (CEa) para as variáveis 

analisadas. Em relação ao teste de média aplicado aos diferentes poços (Tabela 4), foi confirmado 

que suas águas não imprimiram diferenças significativas na produção da alface, considerando o 

nível iso-osmótico de salinidade da água (2,2 dS m-1) utilizada no preparo da solução nutritiva e na 

reposição da evapotranspiração. É provável, entretanto, que esse mesmo resultado não seja 

alcançado para níveis iso-osmóticos de salinidades mais elevados. Um reforço para essa hipótese 

são os dados apresentados por Santos et al. (2008) que mostraram pouco efeito de duas diferentes 

fontes de sais dentro dos níveis de menor salinidade, mas efeito significativo entre as mesmas fontes 

dentro dos níveis de maior salinidade. 

Tabela 3. Resultado da comparação de média pelo teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade 

aplicado às variedades de alface 

MFPA MSPA Variedade 
--------------g planta-1-------------- 

AF_1743 42,90 a 23,42 a 
Vera 40,70 b 19,58 b 

D.M.S. 0,77 1,41 
D.M.S. – diferença mínima significativa; médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente 

Tabela 4. Resultado da comparação de média pelo teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade 

aplicada aos diferentes poços 

MFPA MSPA Poço 
----------g planta-1---------- 

PFB 401,64 a 22,41 a 
PAV8 389,04 a 21,94 a 
PFR 376,94 a 21,29 a 
PSA 375,31 a 21,23 a 
PB 351,25 a 20,64 a 

D.M.S. 51,92 3,17 
D.M.S. – diferença mínima significativa; médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente 
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Os principais sintomas apresentados pelas plantas de alface durante o ciclo de cultivo foram 

clorose intensa nas bordas das folhas mais velhas das plantas da variedade ‘Vera’ e necrose, 

também nas folhas mais velhas, das plantas da variedade ‘AF-1743’. Esses sintomas não atingiram 

as folhas jovens e maduras da alface e dessa forma não causaram depreciação do produto final. 

Além disse, esses se restringiram a uma teme faixa da borda foliar. 

 

CONCLUSÕES 

 

Para soluções nutritivas iso-osmóticas com 2,2 dS m-1 de salinidade das águas salobras de 

cinco diferentes poços, do município de Ibimirim, PE, não produziram efeitos significativamente 

diferentes entre si para o cultivo hidropônico das variedades de alface ‘Vera’ e ‘AF-1743’. 

A variedade ‘AF-1743’ teve maior produção que a variedade ‘Vera’. 

Os sintomas apresentados não depreciaram comercialmente as plantas de alface. 
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