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Introdução

Nos últimos anos, algumas pesquisas têm procurado 
avaliar a viabilidade da produção de hortaliças folhosas 
em sistemas hidropônicos com a utilização de águas 
salobras (SOARES, [1]; PAULUS, [2]; SANTOS, [3]).
Esses estudos têm por objetivo principal a geração de 
tecnologia para o aproveitamento sustentável das águas 
subterrâneas salobras encontradas no Semi-Árido. Esse 
é um tema importante, pois, ainda que essa região seja 
marcada pela escassez de águas superficiais, no subsolo 
se tem uma considerável reserva de águas, mas cujo 
teor de sais dissolvidos tem se mostrado limitante à 
agricultura convencional.

São inúmeros os sistemas de hidroponia descritos 
na literatura especializada. Entretanto, com viabilidade 
comercial, apenas dois sistemas são usados no Brasil 
para produção de alface hidropônica: o NFT (técnica 
do fluxo laminar de nutrientes) e o DFT (técnica do 
fluxo profundo, do inglês deep flow technique)
(RODRIGUES, [4]).

Soares et al. [5] trabalharam com hidroponia em 
vasos preenchidos com sílica, para avaliar o uso de 
águas salobras na produção de alface. Posteriormente, 
para inserir na pesquisa as mesmas características do 
cultivo comercial, Soares [1], Paulus [2] e, mais 
recentemente, Santos [3], em Ibimirim-PE, trabalharam 
com o sistema NFT.

O sistema floating, que tem potencial comercial e é 
considerado um DFT, tem uma particularidade que 
pode proporcionar boa resposta das plantas à 
salinidade: há um permanente contato das raízes com a 
solução nutritiva. Diferentemente, na hidroponia NFT, 
a despeito da alta freqüência de irrigação (irrigações a 

cada 15 minutos), essa não é constante e há uma 
intermitência no fornecimento de solução.

Por outro lado, esse contato permanente com a solução 
no sistema floating pode constituir um impedimento à 
oxigenação das raízes, o que reduz a produção. Por esse 
motivo, a hidroponia floating requer sistemas de aeração da 
solução.

O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de 
avaliar a produção da alface em hidroponia floating quando 
submetida à salinidade da solução nutritiva e à aeração 
deficiente.
Material e Métodos

O experimento foi conduzido em uma bancada instalada 
a 1,30 m do solo, em casa de vegetação do Departamento 
de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), no campus do Recife. Foram 
avaliados seis níveis de salinidade da água (0, 1, 2, 3, 5 e 6
dS m-1), em interação com a presença ou ausência de 
aeração artificial. Os 12 tratamentos foram repetidos quatro 
vezes e aleatorizados em quatro blocos, sendo a unidade 
experimental uma planta de alface cultivada em vaso com 
7,0 L de solução nutritiva salinizada. A solução nutritiva 
foi baseada em Furlani [6] e a salinização efetuada 
mediante a aplicação de NaCl. Mudas de alface crespa 
(Lactuca sativa) cultivar ‘Solaris’, com 13 dias após a 
semeadura, foram transplantadas para vasos de cor preta 
previamente esterilizados (Figura 1) com água sanitária e 
lavados em água corrente. Essas mudas foram colocadas 
sobre placas de isopor com 10 mm de espessura. O sistema 
de aeração foi acionado por um compressor de geladeira, 
no qual se um acoplou filtro de combustível (Tecfil AG 68) 
para retenção de óleo. Esse sistema consistia ainda de uma 
mangueira transparente ligada ao filtro e posicionada ao 



centro da bancada ao longo de toda sua extensão. 
Dessa mangueira principal, saíam microtubos 
transparentes que foram levados até cada vaso, de 
acordo com os tratamentos. Os microtubos de aeração 
foram posicionados próximos do local de inserção das 
mudas no isopor (ao centro dos vasos), sendo limitados 
a uma profundidade de 15 mm a partir da superfície da 
lâmina de solução nutritiva. Amostras de solução 
nutritiva foram coletadas para análise de pH e 
condutividade elétrica (CE). A reposição da água 
evapotranspirada foi realizada com água doce. Durante 
o ciclo foram feitas medidas de altura de plantas (AP), 
número de folhas (NF) por planta, comprimento das 
raízes (CR) e diâmetro da cabeça (DC). Aos 29 dias 
após o transplantio (DAT), realizou-se a colheita das 
plantas, as quais foram pesadas em balança de precisão 
para obtenção da massa de matéria fresca da parte 
aérea (MFPA). Após secagem em estufa com 
circulação forçada a 65°C, as plantas foram pesadas 
para obtenção da massa de matéria seca da parte aérea 
(MSPA). Os dados foram submetidos à análise de 
regressão e teste de comparação de médias no 
programa SAS de avaliação estatística.

Resultados

Não houve efeito significativo dos blocos sobre as 
variáveis estudadas, ou seja, o controle local foi 
desnecessário. Contrariando as expectativas também 
não houve efeito da interação da salinidade com a 
aeração da solução nutritiva. A aeração foi o fator que 
apresentou efeito significativo em mais variáveis de 
produção, quais sejam: comprimento da raiz aos 17
DAT, diâmetro aos 21, aos 25 e aos 30 DAT, altura de 
plantas aos 21, aos 25 e aos 30 DAT. Em todos esses
casos, as plantas submetidas à solução nutritiva não 
aerada (A1) tiveram menor crescimento. Por outro 
lado, o fator salinidade pouco influenciou as variáveis
estudadas. Esse resultado poderia indicar uma boa 
resposta das plantas em condições salinas dentro da 
hidroponia floating. Entretanto, ao se analisar os dados 
dentro dos tratamentos, observou-se grande oscilação 
de valores, sobretudo para as variáveis MSR, MFPA e 
MSPA. A única variável que foi signicativamente 
influenciada pela salinidade foi o comprimento de 
raízes aos 17 DAT. As variáveis comprimento de raízes 
aos 25 e altura de plantas aos 30 foram significativas ao 
nível de 10 %. Quando se fez a análise de regressão das 
variáveis apenas para as plantas submetidas à solução 
não aerada, observou-se a inexistência de efeito da 
salinidade. Apenas para a variável comprimento de raiz 
aos 17 DAT se registrou redução linear (y = 23,17** -
0,958 CEsol**; R2 = 30,67%). Mesmo para essa 
variável, as diferenças passaram a ser não significativas 
em relação à salinidade ao final do ciclo.

Para as plantas submetidas à aeração, um maior 
número de variáveis foi significativamente influenciado 
pela salinidade (Tabela 2).

Discussão

O menor crescimento das plantas submetidas à 
solução nutritiva salinizada não aerada está de acordo 

com os resultados obtidos por Tesi [7], que estudaram os 
efeitos da salinidade e do nível de oxigênio no cultivo 
flutuante da alface utilizando solução hidropônica com CE 
de 2,5 dS m-1. Esses autores observaram que os efeitos da 
salinidade são mais pronunciados na ausência de aeração 
da solução nutritiva, registrando, neste caso, diminuição no 
acúmulo de massa de matéria fresca e seca da parte aérea
ao utilizarem, respectivamente, solução nutritiva com CEs 
de 4,6 dS m-1 e 3,6 dS m-1. Com aeração, estes autores não 
registraram diferenças nos acúmulos de massa de matéria 
seca da parte aérea e das raízes usando soluções nutritivas 
com até 5,8 dS m-1. No presente estudo, a ausência de 
efeito da salinidade sobre as variáveis de produção (MFPA 
e MSPA) não está de acordo com o esperado, 
principalmente, considerando a grande oscilação de 
valores. Algum fator não controlado pode ter influenciado 
os resultados. Deve-se reportar que em um ensaio anterior 
ao presente estudo houve um importante ataque de Pythium
que inviabilizou a coleta de dados científicos. No presente 
estudo, não se detectou sintomas da presença desse fungo, 
o qual se julgou controlado até o momento da colheita. 
Outro fator que pode ter influenciado negativamente os 
resultados foi o tipo de sistema de aeração adotado, pois se 
verificou uma grande possibilidade de vazamento de óleo 
do compressor para a solução nutritiva. Visualmente, 
porém, as plantas avaliadas não estiveram sujeitas a tal 
vazamento. Finalmente, aos 24 DAT, observou-se que o pH  
da solução dos vasos estava baixo, e ao se utilizar
hidróxido de potássio para sua correção, acabou elevando 
demasiadamente a alcalinidade da solução. Esse estresse 
levou ao murchamento de algumas plantas e tão logo 
detectado o problema, corrigiu-se o pH. 

Para dar continuidade ao trabalho, uma nova estrutura 
de hidroponia floating em vasos foi instalada no 
Departamento de Tecnologia Rural da UFRPE. Com essa
estrutura, não mais se fará a aeração com compressor. 
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Tabela 1 . Resultado da análise de variância 

Diam17 
DAT

NF17 
DAT

Craiz17 
DAT

Alt
Diam21 

DAT
NF21 
DAT

Craiz21
DAT

Alt21 
DATCausa de variação GL

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

Bloco 3 0,2133 0,2904 0,2014 0,1760 0,2468 0,1857 0,8839 0,2634

Aeração 1 0,1002 0,0635 0,0102 0,0829 0,0481 0,4401 0,6646 0,0130

CEa 5 0,3248 0,7019 0,0081 0,5306 0,2989 0,2324 0,1977 0,2450

Interação 5 0,6077 0,5530 0,8390 0,7928 0,3569 0,6923 0,8684 0,5893

Tabela 1 . Resultado da análise de variância (continuação)

Diam25 DAT NF25 DAT Craiz25 DAT Alt25 DAT Diam30 DAT NF30 DAT Alt30 DATCausa de
variação

GL

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

Bloco 3 0,2341 0,5221 0,7683 0,0769 0,0457 0,1860 0,4250

Aeração 1 0,0132 0,2208 0,3125 0,0266 0,0293 0,2081 0,0109

CEa 5 0,2215 0,2913 0,0663 0,2988 0,1284 0,6244 0,0544

Interação 5 0,6430 0,9568 0,5309 0,5280 0,8370 0,5930 0,4345

Tabela 1 . Resultado da análise de variância (continuação)

MSR MFPA MSPA
Causa de variação GL

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

Bloco 3 0,1359 0,3682 0,8369

Aeração 1 0,0768 0,1089 0,2064

CEa 5 0,6396 0,3645 0,6670

Interação 5 0,9149 0,8427 0,4148

Tabela 2. Resultados das análises de regressão para comprimento das raízes (CR), altura de plantas (ALT) e diâmetro da cabeça 

(DC) de plantas de alface submetidas à solução nutritiva aerada e salinizada

ariável CR 17 DAT CR 25 DAT ALT 21 DAT ALT 25 DAT ALT 30 DAT DC 25 DAT DC 30 DAT

Equação de 
Regressão

Y= 26,285** -
0,98* CE

Y= 30,58** -
1,56** CE

Y= 17,04** -
0,429* CE

Y= 19,45** -
0,64* CE

Y= 20,91** -
0,65* CE

Y= 34,68** -
1,145** CE

Y= 38,67** -
1,23* CE

Coeficiente de 
correlação

r2 = 21,645 r2 = 34 r2 = 19,38 r2 = 39,6 r2 = 39,17 r2 = 28,79 r2 = 26,14

  
                                           (A)                                                                               (B)
Figura 1. Detalhe do sistema de aeração feito com microtubos (A) e vista geral do experimento aos 25 DAT.


