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Introdução

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa 
mais consumida nas saladas brasileiras (CEASA-
CAMPINAS[1]) e também se destaca como a principal 
cultura hidropônica no Brasil (LOPES [2]).

Geralmente, a produção hidropônica de alface se 
processa no sistema NFT, que se caracteriza pela 
recirculação de solução nutritiva durante todo o ciclo 
de cultivo. Esse é um aspecto positivo para o meio 
ambiente, pois, diferentemente da hidroponia aberta, a 
solução não é descartada entre os eventos de irrigação.

Enquanto a tendência é proibir a hidroponia aberta, 
como já ocorre na Europa (RODRIGUES, [3]), 
fomenta-se a hidroponia fechada como a NFT.

É comum se recomendar o reúso da solução 
nutritiva em cultivos subseqüentes (SILVA [4]).
Entretanto, chega-se a um ponto que a solução precisa 
ser substituída, por razões fitossanitárias (presença de 
patógenos e algas e acúmulo de matéria orgânica) e 
nutricionais (desequilíbrios de nutrientes e acúmulo de 
íons tóxicos) (FURLANI et al., [5]; RODRIGUES, 
[3]).

Nos últimos anos, inclusive com a participação da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
pesquisas vêm sendo conduzidas visando o 
aproveitamento de águas subterrâneas salobras para o 
cultivo de hortaliças no sistema hidropônico NFT.

Uma preocupação dessas pesquisas é justamente o 
descarte da solução nutritiva salinizada no meio 
ambiente. Wanderley [6], por exemplo, avaliando o 
efluente do trabalho de Santos [7], observou que esse 
tipo de efluente pode salinizar o solo.

Esse tipo de estudo torna-se importante, pois 
destinar o efluente hidropônico produzido com águas 
salobras para o cultivo convencional pode ser uma 
opção do agricultor.

Ayers & Westcot [8] classificam a alface como 
moderadamente sensível à salinidade do solo. Entretanto, 
também reconhecem que inúmeros fatores (tipos de sais 
envolvidos, as cultivares, as condições climáticas e os 
tratos culturais, etc.) podem concorrer para diferenças nas 
respostas das plantas aos sais.

A salinidade do solo provocada pelo efluente da 
hidroponia com águas salobras é diferente daquela causada 
apenas por águas salobras naturais, que geralmente têm 
íons tóxicos e maior efeito sobre desequilíbrios 
nutricionais.

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a resposta da alface à salinidade do solo provocada 
por eventos sucessivos de irrigação com solução nutritiva 
salinizada.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao Departamento de Tecnologia Rural da 
UFRPE, no campus do Recife, usando-se sementes de 
alface crespa ‘Vera’ (da SAKATA). Foram investigados 
seis níveis de salinidade de solução nutritiva salinizada em 
quatro repetições, sendo esses tratamentos aleatorizados em 
quatro blocos. A salinização do solo foi efetuada mediante 
doze eventos de irrigação com as soluções nutritivas 
salinizadas. O nível mais baixo de salinidade foi produzido 
pela aplicação de solução nutritiva baseada em Furlani et 
al. [9], sem adição de NaCl. Os demais tratamentos foram 
preparados com a adição de NaCl à solução nutritiva. A 
água usada no preparo das soluções foi proveniente do 
sistema de abastecimento local. As salinidades médias das 
águas empregadas nos tratamentos designados como S0, 
S1, S3, S5, S7 e S9 foram: 1,88; 2,88; 4,76; 6,97; 8,37 e 
9,37 dS m-1. Essas águas produziram uma salinidade inicial 
no extrato de saturação do solo correspondente a: 1,92; 
2,79; 4,70; 5,70; 8,31 e 8,19 dS m-1. Mudas de alface 



‘Vera’ foram produzidas em bandejas de isopor e 
transplantadas com 26 dias após a semeadura (DAS) 
para vasos flexíveis, de cor preta, com capacidade para 
6 L. A partir do transplantio, as irrigações foram feitas 
apenas com água doce, para manter constante a 
salinidade do solo. O manejo da irrigação foi efetuado 
com o auxílio de uma balança e o monitoramento da 
tensão da água no solo. A irrigação foi efetuada 
manualmente, cuidando-se para não molhar as folhas.
Os vasos receberam na base uma camada de 3 cm de 
brita sobre a qual foi colocada manta geotêxtil, 
constituindo o sistema de drenagem sobre uma camada 
de solo de 18 cm. Por outro lado, não se aplicou fração 
de lixiviação, tão pouco se observou drenagem durante 
o experimento. Aos 35 DAS, realizou-se a primeira 
avaliação, verificando altura das plantas, diâmetro de 
cabeça, número de folhas e sintomas. A partir de então, 
essa mesma avaliação foi realizada a cada quatro dias.
Aos 47 DAS, procedeu-se a avaliação final das plantas, 
realizando-se a colheita para obtenção das massas de 
matéria fresca e seca da parte aérea. Os dados foram 
submetidos à análise de regressão no programa de 
avaliação estatística SAS.

Resultados

A análise de regressão nas avaliações de altura de 
plantas, diâmetro e número de folhas revelou uma 
diminuição linear no crescimento das plantas de alface 
em função do aumento da salinidade da solução 
nutritiva aplicada ao solo. Essa diminuição foi 
verificada desde a primeira análise (35 DAS) até a 
última (47 DAS) (Tabela 1). A avaliação do 
crescimento da alface mediante acúmulo de massa de 
matéria fresca da parte aérea (MFPA) e massa de 
matéria seca da parte aérea (MSPA) também revelou 
prejuízo decorrente da salinização do solo (Fig. 2A E 
2B) com as soluções nutritivas preparadas com água 
salinizada por NaCl. Em todas as avaliações, foram
registrados valores de coeficiente de correlação 
superiores a 74 %, demonstrando que os modelos 
ajustados explicavam a maior parte das variações. 

Discussão

O menor porte das plantas submetidas aos maiores 
níveis de salinidade pode ser observado na Fig. 1. Por 
outro lado, não foram detectados sintomas foliares 
sistemáticos decorrentes da salinidade sobre as plantas 
de alface. Em relação à produção relativa à testemunha 
(S0), foi verificado que produções plenas foram obtidas 
com o menor nível de salinidade (S1). A produção de 
MFPA foi reduzida a 55% no solo salinizado com S5. 
Já o maior nível de salinidade (S9) proporcionou 
apenas 30,7 % do rendimento alcançado com S0. Isso 
pode ser atribuído ao efeito osmótico da salinidade, 
mas também à presença dos íons tóxicos Na e Cl.
Mediante a equação linear ajustada para os dados de 
MFPA (incluindo os da testemunha), estimou-se uma 
redução de 7,66 % para cada acréscimo unitário na CE 
da solução salinizante. A mesma magnitude de redução, 

7,4 % (dS m-1)-1, foi registrada para a MSPA. Por outro 
lado, Santos [7], estudando a produção de alface 
hidropônica, não registrou efeito significativo desse mesmo 
tipo de soluções nutritivas salinizadas por NaCl sobre a 
MFPA e a MSPA, em níveis correspondentes ao tratamento 
S5 do presente estudo. 

No presente estudo, a CE do solo foi pouco analisada, 
sendo apenas realizada medição de CE do extrato de 
saturação antes do plantio e em dois blocos no final do 
ciclo. Esse é um aspecto importante, pois a salinidade do 
solo é uma dos principais fundamentos para comparação 
entre estudos de tolerância aos sais. Esse será um aspecto a 
corrigir nos próximos trabalhos, que prevêem também 
estudos para avaliação do coentro em solo salinizado.
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Tabela 1. Resultados das análises de regressão para as variáveis altura de planta, diâmetro de cabeça e número de folhas da alface 

submetida à salinidade do solo (CE)

Variável Equação de Regressão Coeficiente de 
correlação

Altura aos 35 DAS Y= -12,59** - 0,431** CE r2 = 0,7416

Diâmetro aos 35 DAS Y= 21,60** - 0,8132**CE r2 = 0,7432

NF aos 35 DAS Y= 7,89** - 0,327**CE r2 = 0,8389

Altura aos 39 DAS Y= -16,14** - 0,8157** CE r2 = 0,8304

Diâmetro aos 39 DAS Y= 28,58** - 1,354**CE r2 = 0,7947

NF aos 39 DAS Y= 9,97** - 0,424**CE r2 = 0,7821

Altura aos 43 DAS Y= -17,83** - 0,8348** CE r2 = 0,7722

Diâmetro aos 43 DAS Y= 31,455** - 1,441**CE r2 = 0,6838

NF aos 43 DAS Y= 12,48** - 0,55**CE r2 = 0,8201

Diâmetro aos 47 DAS Y= 45,096** - 1,989**CE r2 = 0,7973

                                          (A)                                                                                                    (B)
Figura 01. Aspecto geral das plantas aos 51 DAS (A); Efeito da salinidade do solo sobre o porte final das plantas de alface
(salinidade crescente da esquerda para a direita) (B)

MFPA = - 14,473 CEsol** + 189,01**

R2 = 0,9047
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       ** representa significância ao nível de 1 %
                                          (A)                                                                                                    (B)
Figura 2. Massa de matéria fresca da parte aérea (MFPA) [A] e Massa de matéria seca da parte aérea (MSPA) [B] da alface ‘Vera’ 
em função da salinidade da solução nutritiva. 


