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Introdução

Apesar da escassez de águas superficiais na Região 
Nordeste do Brasil, tem-se nessa região importantes 
reservas subterrâneas que poderiam ser racionalmente 
exploradas para dessedentação e em atividades 
econômicas. Por outro lado, no contexto do Semi 
Árido, o aproveitamento das águas subterrâneas, para 
mitigar a vulnerabilidade de milhares de famílias às 
estiagens prolongadas, passa pela superação de duas 
restrições: as baixas vazões dos poços perfurados e a 
predominância de águas salobras [1]. Para uso agrícola, 
o aproveitamento dessas águas salobras somente se 
justifica se houver drenagem natural ou sistema 
artificial de drenos, para se manter controlado o nível 
de sais no solo, evitando sua salinização. Considerando 
a ocorrência de solos rasos no Semi-Árido, com fraca 
drenagem natural, a drenagem artificial torna-se 
compulsória. Mas, freqüentemente, os investimentos 
são proibitivos aos agricultores [2, 3]. Nesse cenário, 
uma tecnologia como a hidroponia pode ser apropriada 
à exploração das águas subterrâneas locais. Essa 
técnica permite maior eficiência do uso da água, 
podendo garantir o uso intensivo a partir de poços com 
baixas vazões. Além disso, sistemas de hidropônia do 
tipo circulante operam combinando características de 
sistemas de irrigação e drenagem, possibilitando a 
recuperação do efluente final do processo produtivo e, 
por conseguinte, a redução do risco de impacto 
ambiental [3, 4]. 

Cita a EMBRAPA, em 2008, que uma das 
principais hortaliças folhosas produzidas em 
hidropônia no Brasil é a rúcula (Eruca sativa L.). Essa 
cultura tem ciclo curto (30 a 35 dias) e apresenta rico 
valor nutricional, sendo rica em ferro [5]. A despeito de 
sua importância econômica, poucos trabalhos 
envolvendo o cultivo da rúcula são disponíveis na 
literatura especializada. Num dos poucos  estudos, 
Silva et al. [6] determinaram a tolerância da rúcula à 
salinidade em solo, com textura franco-arenosa e 

acondicionado em vasos plásticos de 0,6 L, com águas 
salinizadas artificialmente. A rúcula foi classificada nesse 
trabalho como moderadamente sensível à salinidade, com 
salinidade limiar de 2,1 dS m-1. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção 
da cultura da rúcula produzida sob diferentes níveis de 
salinidade em sistema hidropônico NFT nas condições 
semi-áridas de Ibimirim (Pernambuco). 

Material e métodos

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no município de 
Ibimirim-PE, na bacia hidrográfica do Rio Moxotó, que 
está situada em sua maior parte no Estado de Pernambuco e 
se estende na sua porção sudeste no Estado de Alagoas até 
o Rio São Francisco. O experimento foi realizado em casa 
de vegetação comercial, apresentando as seguintes 
dimensões: 7,0 m de largura e 24,0 m de comprimento e 
4,5 m de pé direito nas laterais e 5,5 m no vão central. 
(Figura 1). Foi construída uma estrutura de hidropônia 
composta por 48 parcelas. Cada parcela representa um 
sistema hidropônico NFT (técnica de o fluxo laminar de 
nutrientes) independente, constituindo-se de um 
reservatório plástico com capacidade para 60 litros de 
solução nutritiva.

O dessalinizador foi dimensionado e instalado para 
dessalinizar a água do poço, mas também para processar 
seu próprio rejeito (procedimento ‘bypass’), visando a 
obtenção de um segundo rejeito ainda mais salino. Nesse 
sentido, o aparelho foi adaptado in loco, mediante a 
inserção de registros e outros acessórios hidráulicos. As 
águas dessalinizada e residuárias da dessalinização foram 
combinadas em volumes proporcionais à obtenção dos 
níveis de salinidade, visando simular diferentes qualidades 
químicas da água para uma mesma proporção de espécies 
de sais. Os tratamentos foram dispostos em delineamento 
inteiramente aleatorizado 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 de condutividade elétrica da água. O outro 



fator da interação é a fonte de sais. Foram usadas duas 
fontes de sais: NaCl e águas salobras de origem 
subterrânea (AS). Para a segunda fonte de sais (AS), os 
níveis de salinidade requeridos foram produzidos 
mediante a utilização combinada das seguintes águas: 
água natural de um poço tubular profundo (3,51 dS m-

1); água do rejeito (6,69 dS m-1) da dessalinização da 
água natural e água dessalinizada todas produzidas no 
município. As águas dessalinizada e residuárias da 
dessalinização foram combinadas em volumes 
proporcionais à obtenção dos níveis de salinidade, 
visando simular diferentes qualidades químicas da água 
para uma mesma proporção de espécies de sais.

Resultados e Discussão

Os níveis de salinidade da solução nutritiva para 
ambas as fontes de sais (AS e NaCl) permaneceram 
praticamente constantes ao longo de todo o ciclo da 
rúcula (Figura 2), o que era esperado já que a reposição 
da água consumida foi feita com água dessalinizada por 
intermédio dos abastecedores automáticos instalados. 
Observou-se uma tendência à diminuição da salinidade 
apenas ao final do ciclo. Isso foi atribuído ao consumo 
dos nutrientes pelas plantas, sem a devida reposição 
dos mesmos. Durante o experimento não se procurou 
corrigir a  salinidade da solução nutritiva, tendo em 
vista a alta disponibilidade de solução nutritiva por 
planta (4,5 L por planta). 

Os níveis de salinidade foram altamente 
significativos para todas as variáveis de crescimento da 
rúcula hidropônica, à exceção do número de folhas 
(Tabela 1). A abordagem segue tratada na análise de 
regressão aplicada às variáveis de crescimento em 
função da salinidade da água, dentro de cada  uma das 
fontes de salinidade estudadas. Além das perdas 
quantitativas decorrentes do aumento da salinidade da 
água, também foram registradas perdas qualitativas que 
não permitiram se considerar a produção de massa de 
matéria fresca como o rendimento da rúcula (Figura 3). 
Trabalhando com níveis de salinidade da água em 
cultivos hidropônicos de alface, outros autores como 
Soares [3] e Santos [4], apesar de reportarem sintomas, 
puderam considerar a produção de massa fresca como o 
rendimento, pois esses sintomas foram apenas o 

nanismo, presença de folhas mais verde-escuras e menos 
tenras, com eventual queima em uma tênue faixa da borda 
foliar. Os sintomas produzidos pela fonte AS foram menos 
intensos que os registrados dentro da fonte NaCl. Mas, para 
ambas as fontes, não foram detectados sintomas nas plantas 
submetidas à salinidade de 1,2 dS m-1, cujo o aspecto se 
assemelhava aos das plantas do tratamento controle (CEa= 
0,2 dS m-1). Diante de tais resultados, conclui-se que:

1- Não houve efeito das fontes de salinidade (águas 
salobras de origem subterrânea e águas salobras por NaCl) 
sobre a produção da rúcula hidropônica cultivada no 
sistema NFT;

2- Houve um decréscimo da produtividade e na 
qualidade da rúcula hidropônica em função do incremento 
da salinidade da água empregada no preparo da solução 
nutritiva.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Prefeitura Municipal de 
Ibimirim, SAKATA, TIGRE, CNPq e FACEPE pelo apoio 
prestado.

Referências
[1] REBOUÇAS, A.C. Águas subterrâneas. In: REBOUÇAS, A.C.; 

BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Ed.). Águas doces no Brasil: capital 
ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 1999. cap. 4, p. 
117-151.

[2] MENDES, B.V. Alternativas tecnológicas para a agropecuária do 
Semi-Árido. 2.ed. São Paulo: Nobel, 1986. 171 p.

[3] SOARES, T.M. Utilização de águas salobras no cultivo da alface em 
sistema hidropônico NFT com alternativa agrícola condizente ao 
semi-árido brasileiro. 2007. 272 p. Tese (Doutorado em Irrigação e 
Drenagem) - Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007.

[4] SANTOS, A. N. Rendimento e avaliação nutricional do cultivo 
hidropônico de alface (Lactuca sativa L.) em sistema NFT no semi-
árido brasileiro utilizando águas salobras. 2009. 133p. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 
2009.

[5] FILGUEIRA, F. A. R. Manual de olericultura: cultura e 
comercialização de hortaliças. 3. ed. Viçosa: UFV, 2000, 357 p.

[6] SILVA, E.F.F.; ALMEIDA, G.C.F.; SOARES, T.M.; DUARTE, 
S.N.; FOLEGATTI, M.V. Tolerância da Cultura da Rúcula à 
Salinidade. Em: Anais do XXXV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Engenharia Agrícola, João Pessoa. 2006.

.

Tabela 1. Resultado da análise de variância para as variáveis de crescimento da rúcula

Causa de

Variação

GL MFPA
16DAT

MFPA
22 DAT

MSPA
16 DAT

MSPA
22 DAT

NF
22 DAT

ALT
22 DAT

PR > F

Bloco 3 0,8020 0,1152 0,6589 0,0484 0,6756 0,6006

Fonte 1 0,0947 0,1115 0,0428 0,0660 0,2916 0,2042

CEa 5 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,6398 <,0001

Fonte*CEa 5 0,9489 0,9521 0,9254 0,9421 0,4213 0,5399



                                      (a)                                                                (b) 

Figura 1. Vista externa (a) e vista interna (b) da casa-de-vegetação.

(a)                                                                (b)

Figura 2. Variação da salinidade da solução nutritiva (CEsol) ao longo do ciclo da rúcula em função dos níveis de 
salinidade da água (CEa) provocados por AS (a) e por NaCl (b) em 21 dias após transplantio (DAT).

Figura 3. Clorose nos bordos foliares de plantas submetidas às águas com NaCl aos 18 dias após transplantio (DAT).




