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PRODUÇÃO DE DUAS VARIEDADES DE ALFACE CULTIVADAS EM 

HIDROPONIA UTILIZANDO ÁGUA SALOBRA E REJEITO DE 

DESSALINIZADOR 

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

James Rodrigues da Silva 4 

RESUMO --- O Município de Ibimirim em Pernambuco está localizado no Semi-Árido e muitos de 
seus poços fornecem águas salobras. O uso dessas águas tem sido evitado, por levar a doenças 
humanas (como hipertensão e cálculos renais) e à redução da produtividade agrícola (com 
depreciação do solo). O presente trabalho objetivou avaliar o aproveitamento da água salobra 
subterrânea e do rejeito da sua dessalinização no cultivo hidropônico de duas variedades de alface 
(‘Vera’ e ‘AF-1743’). Foram avaliados seis níveis de salinidade da água (CEa: 1,2; 2,2; 3,2; 4,2; 5,2 
dS m-1). As águas foram usadas em todo processo produtivo (preparo da solução nutritiva e 
reposição do consumo hídrico). O aumento da salinidade levou à redução linear do rendimento das 
plantas de alface. As plantas apresentaram clorose generalizada no início do ciclo, mas esse sintoma 
não foi detectado na colheita. A variedade ‘Vera’ teve menor crescimento e rendimento absoluto 
que a ‘AF-1743’. Por outro lado, para ambas as variedades, a redução percentual em função da 
salinidade foi equivalente: o acúmulo de massa fresca da parte aérea foi reduzido à razão de 17,1 e 
15,7 % (dS m-1)-1 para ‘Vera’ e ‘AF-1743’, respectivamente. 
 
ABSTRACT --- Ibimirim City in Pernambuco State is a municipal district located at the Brazilian 
semi arid and most of its wells produce brackish water. The use of this water has been avoided since 
it may cause human diseases (as hypertension and kidney stone) and crop yield decrease (with soil 
depreciation). The objective of the present work was to evaluate the utilization of brackish 
groundwater and the reject from its desalination for hydroponic production of two lettuce varieties 
(Vera and AF-1743). Six levels of water salinity (CEa: 1.2; 2.2; 3.2; 4.2; 5.2 dS m-1) were analyzed. 
The waters were used in overall production process (to prepare the nutrient solution and to restore 
the water consumed). The salinity increase caused a linear reduction on lettuce plants growth. The 
plants exhibited general chlorosis at the beginning of the cycle, but this symptom was not verified at 
the harvest. The variety ‘Vera’ had a lower absolute growth and yield than the ‘AF-1743’. On the 
other hand, the percent reduction for both varieties was similar: the shoot fresh matter accumulation 
was decreased in 17.06 and 15.74 % (dS m-1)-1 for ‘Vera’ and ‘AF-1743’, respectively. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é sem dúvida a atividade que mais consome água. Em média cerca 70% de todo 

volume captado dos mananciais são conduzidos para a atividade agrícola, tendo destaque a irrigação 

como a atividade de maior demanda por água (Christofidis, 2001). 

Os fatores geográficos, climáticos e econômicos é que ditam o grau e a forma de tratamento 

dos efluentes e seu posterior reuso nas diferentes regiões do planeta (Asano et al., 1998). Devido à 

escassez de chuvas e águas superficiais no semi-árido brasileiro, prejudica-se o desenvolvimento 

das atividades antrópicas, com fortes impactos econômicos e sociais, dificultando a fixação do 

homem na região. O uso da água subterrânea disponível na região poderia aliviar o problema, 

entretanto a maioria das águas é salobra no contexto do embasamento cristalino no Semi-Árido. 

Por essa razão, considerado o alto risco de salinização e desertificação dos solos sob clima 

semi-árido (Rhoades, 2000; Schenkel e Matallo, 2003), as águas subterrâneas salobras não são 

aproveitadas ou recomendadas na agricultura. Seu emprego para dessedentação e abastecimento 

doméstico também torna-se restrito em função das enfermidades provocadas pela ingestão dos sais 

dissolvidos. 

Nos últimos anos, tem-se instalado inúmeros aparelhos de dessalinização por osmose reversa 

visando abastecer comunidades isoladas e difusas no semi-árido brasileiro. A despeito das inúmeras 

vantagens oriundas dessa prática, um grande inconveniente é a geração do rejeito da dessalinização 

(Juan, 2000; Pinheiro e Calado, 2004), o qual se caracteriza como uma água residuária do processo, 

com alto poder poluente, pois é gerada em volumes comparáveis aos da água dessalinizada. 

Normalmente, a salinidade do rejeito tende a ser o dobro da salinidade da água bruta explorada dos 

poços.  

Diversos destinos podem ser dados ao rejeito, mas o mais comum ainda é seu descarte 

inapropriado no meio-ambiente, causando impacto ambiental e constituindo um entrave à própria 

expansão dos programas públicos ou privados de dessalinização.  

Uma das alternativas apontadas para o aproveitamento de águas salobras no Semi-Árido, 

incluindo as águas de poços e o rejeito da dessalinização são os cultivos hidropônicos (Soares, 

2007). Em hipótese, a tolerância das plantas à salinidade é maior na hidroponia do que no solo, 

considerando a maior disponibilidade da água para as plantas em hidroponia. Além disso, o impacto 

ambiental pode ser menor, já que a hidroponia do tipo sistema circulante fechado funciona como 

um sistema combinado de irrigação e drenagem. Ao final do cultivo, tem-se captado todo o efluente 
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agrícola (solução hidropônica envelhecida e íons tóxicos acumulados), o que favorece sua 

destinação final. 

Em se provando a viabilidade técnica, ter-se-ia disponível para agricultores, sobretudo os 

inseridos na região do semi-árido nordestino, uma alternativa de cultivo em pequenas áreas e de 

uma agricultura condizente a sua realidade. Teria a garantia da sua sustentabilidade e o excedente 

disponível para venda poderia não só fortalecer a agricultura familiar e micro-empresarial da região, 

mas também aquecer os comércios locais, com a expansão de mercados produtos e serviços. E 

ainda melhor, contribuindo para preservação dos recursos naturais, que estão tão extintos devido ao 

extrativismo e agricultura extensiva que tanto contribuem para desertificação desta região. 

O presente trabalho objetivou avaliar o aproveitamento da água salobra subterrânea e do 

rejeito da sua dessalinização no cultivo hidropônico de duas variedades de alface (‘Vera’ e ‘AF-

1743’. 

 

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 do 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 consistiu de filme agrícola transparente, com 0,10 mm 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 
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nutritiva; 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 saia da tubulação e se prolonga 

por um micro tubo até o perfil hidropônico, apresentando vazão media de 1,3 L min-1 Figura 2 ( C). 

O excedente não injetado no perfil retornava ao reservatório mediante tubulação de PVC, que cuja 

extremidade se conectou um joelho de 90º visando favorecer a aeração da solução nutritiva (Figura 

2D). 

 

 
Figura 1. Vista externa da casa de vegetação 
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Figura 2. Perfil hidropônico (A), eletrobomba de circulação (B), sistema injetor (C) e sistema de 

retorno e aeração da solução nutritiva. 

 

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 

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. 

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

início as 16:00  horas (período de temperatura amena) para minimizar os feitos do estresse desse 

procedimento. Em cada bancada hidropônica, foram cultivadas as duas variedades de alface, as 

). As mudas foram conduzidas em sistema hidropônico NFT. 

 
Transplantio 
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quais foram dispostas de maneira alternada nos orifícios. A cada perfil foram inseridas oito plantas 

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

consideradas úteis. 

 
Tratamentos 

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

1743’, uma variedade lisa. Ambas foram submetidas a diferentes níveis de salinidade da água (CEa: 

0,2; 1,2; 2,2; 3,2; 4,2 e 5,2 dS m-1). O tratamento CEa0,2 foi considerado como sendo o tratamento 

controle. Esses níveis foram obtidos com misturas a partir de quatro tipos de água, quais sejam: 

água subterrânea salobra, obtida de poço tubular profundo (2,44 dS m-1 Tabela 1) ( ); água 

dessalinizada, resultante da dessalinização da água do poço pelo processo da osmose reversa (0,05 

dS m-1); rejeito da dessalinização (4,65 dS m-1); e rejeito II (7,80 dS m-1

Tabela 1. Resultado da análise da água do poço tubular perfurado na comunidade de Poço do Boi 
(Ibimirim-PE) 

), obtido após 

dessalinização do primeiro rejeito. Essas águas foram usadas tanto para o preparo da solução 

nutritiva quanto para a reposição do consumo hídrico diário. 

Para todos os níveis de salinidade da água foram adicionados, em quantidades iguais, os 

fertilizantes indicados por Furlani (1998) como adequados para o cultivo de alface. 

Apesar de possuir capacidade para 60 L, o reservatório de solução nutritiva, mediante uma 

torneira-bóia, armazenava cerca de 45 L, correspondentes a uma disponibilidade de 5,6 L 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 por planta para garantir uma maior 

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

volumes. 

 

Poço 

 Composição Química da Água 

pH Cátions  Ânions 

 Ca Mg++ K++ Na+  + Cl CO- 3 HCO- 3 SO- 4 RAS - 

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

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

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

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

 
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 diárias do pH da solução nutritiva, mediante adição de KOH ou HNO3, 

foram feitas sempre que se extrapolava os limites de 5 e 7. 

 
Delineamento experimental 
 

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente aleatorizado em blocos em um 

fatorial 6x2, com quatro repetições. Foram analisados seis níveis crescentes de salinidade da água 

(CEa), quais sejam: 0,2; 1,2; 2,2; 3,2; 4,2 e 5,2 dS m-1

Monitoramento climático e da solução nutritiva 
 

 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 

variáveis foram avaliadas pelo teste F, sendo que as variáveis com efeitos significativos por esse 

teste foram submetidas à análise de regressão para o fator nível de salinidade da água. As 

variedades foram submetidas à comparação de média utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

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. Em relação à umidade relativa do ar, as médias no período 
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de cultivo variaram de 85,7 a 19,4% para as umidades relativas máximas e mínimas, 

respectivamente. 

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

alface (Martinez, 2006), à semelhança da umidade relativa do ar, cujos valores registrados 

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

não idealidade nas condições climáticas pode ter tornado os efeitos da salinidade dos tratamentos 

mais severos. 

O pH da solução foi ajustado para a faixa entre 5 e 7, estando esses valores dentro da faixa de 

tolerância das plantas (4,5 a 7,5) (Furlani et al., 1999), no mesmo dia do transplantio. Porém, 

variações foram registradas entre os diferentes níveis de salinidade no dia seguinte (1 DAT). Essas 

variações se caracterizaram com elevação do pH da solução para valores próximos de 8, exceto para 

o tratamento controle (CEa0,2), para o qual, foi registrado pH abaixo de 7 (Figura 3).  

O comportamento do pH da solução ao longo do ciclo (Figura 3) também variou entre os 

níveis de salinidade. No entanto, ajustes de pH foram realizados com o propósito de mantê-lo 

dentro de uma faixa ideal. Como as águas utilizadas para a reposição do volume evapotranspirado 

também foram salobras e fornecidas sem ajuste prévio de pH, a solução nutritiva sempre retornava a 

uma faixa mais alcalina, registrando valores de pH de até 8,5.  

A presença de carbonatos e bicarbonatos nas águas do presente estudo (Tabela 1) explica 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 e do rejeito do processo de dessalinização, mediante neutralização 

do carbonato e bicarbonato, para hidroponia comercial. 

O pH da solução dentro do tratamento controle apresentou variações que não saíram da faixa 

ideal, exceto ao final do ciclo (15 a 22 DAT) (Figura 3). 

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

DAT (dias)

pH
 d

a 
So

lu
çã

o 
N

ut
rit

iv
a

Max Min CEa0,2 CEa1,2
CEa2,2 CEa3,2 CEa4,2 CEa5,2

 
Figura 3. Valores médios de pH da solução nutritiva ao longo do ciclo de cultivo para as diferentes 

águas salobras testadas 
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De maneira geral, pode-se afirmar que a salinidade manteve as diferenças inicialmente 

concebidas entre os tratamentos, com exceção do tratamento controle (Figura 4). Durante o 

experimento não se procurou repor os nutrientes, em virtude da alta disponibilidade de solução 

nutritiva por planta (5,5 L). Por outro lado, registrou-se, conforme previsto, aumentos nos níveis de 

salinidade da solução nutritiva ao longo do ciclo de cultivo (Figura 4), com exceção do tratamento 

controle. Isso pode ser explicado pelo manejo dado à reposição do volume evapotranspirado. Nesse 

experimento, o reabastecimento de água ao reservatório era feito com água salobra na mesma 

concentração da água utilizada no preparo da solução. Dessa forma, existiu um acúmulo contínuo 

de sais na solução, contribuindo para o aumento da CEsol. Já para o tratamento controle, a 

reposição de água foi feita com água dessalinizada, portanto, não houve acréscimo extra de sais 

nesse tratamento: o que ocorreu foi o consumo natural de nutrientes pelas plantas e, como 

conseqüência, a diminuição da salinidade. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

DAT (dias)

C
E 

da
 S

ol
uç

ão
 N

ut
rit

iv
a 

(d
S 

m
-1

)

CEa0,2 CEa1,2 CEa2,2
CEa3,2 CEa4,2 CEa5,2

 
Figura 4. Valores médios da condutividade elétrica da solução nutritiva ao longo do ciclo de cultivo 

para as diferentes águas salobras testadas 

 
Rendimento da alface cultivada em águas salobras 
 

De acordo com a análise de variância (Tabela 2), não se verificou efeito significativo do bloco 

sobre as variáveis estudas. Para a MFPA, o efeito do bloco foi significativo apenas a 10% de 

probabilidade. Em relação aos fatores de interesse, quais sejam variedades de alface e níveis de 

salinidade, foram registrados efeitos altamente significativos sobre as variáveis. Não houve 

interação entre fatores. 

Ao se fazer o teste de comparação de médias, confirmou-se a diferença entre as variedades, 

sendo registrado maior rendimento absoluto para a variedade lisa ‘AF-1743’ (Tabela 3). 
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Tabela 2. Resultado da análise de variância para as variáveis de crescimento da alface avaliadas no 

experimento 

Causa de variação GL 
MFPA MSPA 

------Pr>F------ 

Bloco 3 0,0726 0,2351 

Variedade 1 <0,0001 <0,0001 

CEa 5 <0,0001 <0,0001 

Variedade*CEa 5 0,6925 0,7573 

 

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

para as variáveis de crescimento e rendimento das variedades cultivadas 

Variedade 
MFPA MSPA 

----------g planta-1

AF-1743 

--------- 

308,17 a 17,74 a 

Vera 244,78 b 13,74 b 

D.M.S. 21,60 1,18 

D.M.S. – diferença mínima significativa 

médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente 

 

Avaliando as respostas gráficas das análises de regressão aplicadas as variáveis MFPA e 

MSPA para cada variedade de alface (Figura 5), pode-se afirmar que, de maneira geral, os 

coeficientes de correlação estiveram numa mesma faixa de valor para as duas variedades. Ainda que 

diferenças em termos absolutos tenham sido registradas entre as variedades, ao se analisar os 

decréscimos percentuais, mediante as relações entre o coeficiente angular e linear dos modelos de 

regressão, foram obtidas reduções equivalentes entre as variedades no domínio dos valores de 

salinidade estudados. As diferenças percentuais por incremento unitário na salinidade da água 

foram abaixo de 2% (dS m-1)-1 Tabela 4 ( ). 

 

Tabela 4. Valores de incremento percentual por acréscimo unitário na salinidade da água sobre as 

respostas de crescimento e produção das variedades crespa e lisa de alface 

Variável Variedade a b 
a/b 

% (dS m-1)

Δ 

% (dS m-1 -1)-1 

MFPA 
‘Vera’ -77,37 453,60 -17,06 

-1,31 
‘AF-1743’ -84,38 536,00 -15,74 

MSPA 
‘Vera’ -3,488 23,16 -15,06 

-1,55 
‘AF-1743’ -3,772 27,92 -13,51 

Δ = Diferença da redução percentual entre as variedades 
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A   B  

C   D  
**representa significância a 1% de probabilidade 

Figura 5. Massa de matéria fresca da parte aérea (MFPA) para as variedades ‘Vera’(A) e AF-1743 

(B) e Massa de matéria seca da parte aérea (MSPA) para as variedades ‘Vera’ (C) e AF-1743 (D) 

em função da condutividade elétrica da água (CEa) 

Empregando o mesmo procedimento de cálculo da redução percentual por acréscimo unitário 

na salinidade da água aos dados apresentados por Paulus (2008), observou-se que essa autora 

obteve menores taxas de redução quando comparadas com as encontradas no presente trabalho. Por 

exemplo, para matéria fresca da parte aérea, os dados da autora permitem estimar uma redução de 

7,81% (dS m-1)-1, enquanto que no presente trabalho esta redução foi de 17,1 e 15,7% (dS m-1)-1

Deve-se reiterar que o tipo de comparação acima conduzida, entre os dados de Paulus (2008) 

e os do presente trabalho, somente é possível dentro de uma base comum de salinidade. Em ambos 

os casos, tratou-se de salinidade da água (e não da solução nutritiva), e com valores na unidade dS 

m

 

para as variedades ‘Vera’ e ‘AF-1743’, respectivamente. As maiores reduções encontradas no 

presente estudo podem ser atribuídas às condições climáticas sob as quais o experimento foi 

conduzido, mas também às diferenças entre as fontes de salinidade e entre as cultivares. Segundo 

Sonneveld (1988), sob condições de clima mais ameno, o efeito negativo da salinidade sobre as 

culturas é menor. Maas e Hoffman (1977), por sua vez, reconhecem que, dentre inúmeros outros 

fatores, as diferenças genéticas entre variedades podem ser uma importante fonte de tolerância à 

salinidade dentro de uma mesma espécie. 

-1. A comparação dos resultados obtidos com aqueles apresentados por Paulus (2008) é 
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apropriada, já que em ambos os estudos a água salobra foi usada em todo o processo produtivo da 

hidroponia. 

Em período anterior ao experimento (março de 2008), a salinidade da água subterrânea foi 

avaliada em 1,71 dS m-1. Durante o experimento (setembro de 2008), a salinidade foi medida em 

2,44 dS m-1. A salinidade do rejeito da dessalinização também acompanhou essa sazonalidade, 

sendo normalmente o dobro da salinidade do poço. Considerando as produções relativas à produção 

do tratamento controle (condição não salina), a água do poço permitiu uma produção de 63 % para 

ambas as variedades. Essa mesma fonte permitiria produções relativas de 75 % com a salinidade da 

água de 1,71 dS m-1 Figura 6 ( A e B). 
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Figura 6. Produção relativa para as variedades ‘Vera’ (A) e AF-1743 (B) em função da 

condutividade elétrica da água (CEa) 

 

Por sua vez, o aproveitamento do rejeito, com salinidade de 4,65 dS m-1

Figura 6

, possibilitaria 

produções relativas de apenas 21 e 27 % para as variedades ‘Vera’ e ‘AF 1743’, respectivamente 

( A e B). Nesse caso, a inviabilidade econômica poderia ser também reforçada pela presença 

de sintomas de clorose generalizada. Mesmo para um rejeito com salinidade de 3,2 dS m-1, 

proveniente da dessalinização de uma água com salinidade de 1,71 dS m-1

 
Sintomatologia da alface produzida 
 

, a produção seria baixa e 

inferior à 50 %. 

Analisando a cronologia do aspecto visual da alface, observou-se que não houve efeito sobre a 

coloração das plantas, de ambas as variedades, submetidas ao tratamento controle e às salinidades 

da água de 1,2 e 2,2 dS m-1, porém, as plantas submetidas aos níveis mais elevados de salinidade da 

água (3,2; 4,2 e 5,2 dS m-1 Tabela 5) apresentaram sintomas de clorose generalizada ( ). Outro fato 

observado foi que as plantas submetidas a essas salinidades mais elevadas apresentaram certa 

recuperação de sua coloração, passando de uma escala mais intensa de clorose, no início do ciclo, 

para uma escala mais moderada, ao final. Isso pode representar uma possível adaptação das plantas 

aos níveis de salinidade ao longo do ciclo de cultivo.  
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Tabela 5. Resultado da análise visual de sintomas de clorose em folhas de alface das variedades 

‘Vera’ (crespa) e ‘AF-1743’ (lisa) submetidas à salinidade da água 

Trat. 0 DAT 6 DAT 8 DAT 10 DAT 18 DAT 22 DAT 

CEa 0,2 V V V V V V 

CEa 0,2 V V V V V V 

CEa 0,2 V V V V V V 

CEa 0,2 V V V V V V 

CEa 1,2 V V V V V V 

CEa 1,2 V V V V V V 

CEa 1,2 V V V V V V 

CEa 1,2 V V V V V V 

CEa 2,2 V V V V V V 

CEa 2,2 V V V V V V 

CEa 2,2 V V CM V V V 

CEa 2,2 V V V V V V 

CEa 3,2 V CM CM V V V 

CEa 3,2 V CM CM V V V 

CEa 3,2 V CM C CM CM CM 

CEa 3,2 V CM V V V V 

CEa 4,2 V C C CM CM V 

CEa 4,2 V CM C CM CM CM 

CEa 4,2 V C CM CM CM CM 

CEa 4,2 V C C CM CM CM 

CEa 5,2 V C C CM CM CM 

CEa 5,2 V C C CM CM CM 

CEa 5,2 V C C CM CM CM 

CEa 5,2 V C C CM CM CM 

V = Verde normal; CM = Clorose moderada; C = Clorose 

Também foi observada clorose intensa nas bordas foliares, sendo este sintoma registrado 

apenas nas folhas mais velhas da variedade ‘Vera’ submetida aos tratamentos com salinidade mais 

elevada (Figura 7C). Esse sintoma não foi observado na variedade ‘AF-1743’. 

Por outro lado, enquanto plantas da variedade ‘Vera’ não apresentaram queima das bordas 

foliares (tip burn), algumas plantas da variedade ‘AF-1743’ foram acometidas por esse problema. 

Deve-se ressalvar, entretanto, que esse sintoma foi visualizado apenas em algumas folhas de plantas 

aleatoriamente distribuídas entre tratamentos e entre plantas da mesma parcela, sem registro de uma 

relação direta com a salinidade (Figura 7 B e D).  
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Figura 7. Raízes com deposição de sais precipitados (A); tip burn em ‘AF-1743’ (B); clorose 

intensa das bordas foliares na variedade ‘Vera’ (C); necrose das bordas das folhas mais velhas na 

variedade ‘AF-1743’ (D); contraste de tamanho entre plantas submetidas aos tratamentos CEa0,2 e 

CEa4,2 dS m-1

Por se tratar de uma desordem fisiológica relacionada à deficiência de cálcio, considerando o 

reconhecido efeito dos sais no desequilíbrio nutricional, esperou-se encontrar mais plantas 

sintomáticas com “tipburn” sob os maiores níveis de salinidade, como relata Pereira et al. (2005). 

Nesse sentido, a distribuição aleatória do problema pode ser explicada pela presença de cálcio nas 

águas salobras, o que pode ter mitigado essa deficiência. A incidência de “tip burn” também pode 

estar relacionada com o destacado crescimento da variedade ‘AF-1743’. Beninni et al. (2003) 

ressalta que alguns autores têm verificado o aumento da incidência do “tip burn” em decorrência de 

 (E e F) 

CEa4,2 CEa0,2 
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maiores taxas de crescimento, isso em função do aumento na demanda de cálcio e a insuficiente 

translocação para os locais de crescimento. 

As raízes das plantas de alface apresentaram deposição de sais (Figura 7 A). Isso aconteceu 

devido à ocorrência de precipitados na solução nutritiva. Essa precipitação foi atribuída às 

interações dos ânions CO3 e HCO3 Tabela 1, presentes na água de irrigação ( ), com os fertilizantes. 

Outro sintoma observado, nesse caso em ambas as variedades, foi o raquitismo, que acometeu 

as plantas submetidas aos níveis mais elevados de salinidade da solução nutritiva. As Figura 7E e F 

mostram o contraste de tamanho entre as plantas submetidas a solução nutritiva preparada com água 

de 0,2 e 4,2 dS m-1. Segundo Maas e Hoffman (1977), existe um limiar de concentração de sal 

acima do qual as plantas começam a mostrar sinais de inibição de crescimento, descoloração foliar e 

perda de massa de matéria seca. Costa et al. (2001) por sua vez dizem que essas alterações se 

relacionam, dentre outros fatores, à abertura estomática e ao aumento ou diminuição da área foliar, 

estando esses fatores intimamente ligados com a eficiência fotossintética, e consequentemente, com 

a produção de matéria pelas plantas. 

 

4 – CONCLUSÕES 
 

Sob condições de salinidade provocada por águas de rejeito diluídas, a variedade de alface lisa 

‘AF-1743’ teve maior rendimento absoluto quando comparada com a cultivar de alface crespa 

‘Vera’.  

Em termos de resposta relativa, obtida como redução percentual do rendimento por acréscimo 

unitário na salinidade, as reduções registradas para ambas as variedades foram equivalentes. 

O uso de águas salobras tanto para o preparo da solução nutritiva quanto para a reposição do 

consumo hídrico resultou em reduções lineares de 17,1 e 15,7 % (dS m-1)-1 no rendimento de MFPA 

das variedades ‘Vera’ e ‘AF-1743’, respectivamente. 

A água subterrânea salobra apresentou viabilidade de uso para produção hidropônica da 

alface, porém os níveis mais elevados de salinidade, equivalentes à água residuária da 

dessalinização (valores próximos a 4,65 dS m-1 de salinidade da água), proporcionaram  produções 

baixas e sintomas foliares que não justificariam seu aproveitamento comercial. 
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