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Introdução

No nordeste brasileiro, principalmente na região 
do semi-árido, grande parte de sua área é coberta por 
rochas cristalinas. Nessas áreas os poços tubulares 
perfurados para captação de água subterrânea 
geralmente são de baixas vazões e altas salinidades, 
tornando inviável o seu uso para a agricultura 
convencional, pois a mesma necessita de grandes 
quantidades de água.

As águas em contato com essas rochas, 
adquirindo algumas de suas características químicas, 
sendo estas características variáveis em função do 
material rochoso à qual a água está confinada, Silva 
Júnior et al. [1], podendo torná-la salobra.

A utilização dessas águas poderia melhorar a 
relação de convívio dos habitantes dessas localidades 
com as estiagens prolongadas, Audry & Suassuna [2]. 
Por outro lado, a utilização das águas subterrâneas 
salobras para o uso agrícola pode oferecer riscos ao 
meio ambiente, promovendo a salinização dos solos e 
conseqüente redução da produção agrícola, Maas & 
Hoffman [3].

Nesse contexto, pode-se indicar como alternativa 
produtiva para a utilização de águas salobras 
subterrâneas a técnica do cultivo hidropônico em NFT 
(técnica do fluxo laminar de nutrientes), Santos et al.
[4]. Nesta técnica há 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 como na produção hidropônica há 
uma grande disponibilidade de águas ás plantas, os 
efeitos negativos do uso de águas salobras podem ser 
reduzidos.

Por outro lado, as diferenças nas composições 
químicas das águas salobras podem promover 
desequilíbrios nutricionais, quando essas são utilizadas 
para o preparo da solução nutritiva, podendo esse 
efeito ter reflexo direto na produção, como foi 
observado por Santos et al. [4] e Bie e Ito [5].

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a produção 
hidropônica de alface, cultivar ‘Vera’, utilizando águas de 
diferentes poços para o preparo da solução nutritiva e na 
reposição do volume evapotranspirado.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido no período de 10/08 a 
26/09/2008 em casa de vegetação com cobertura em arco e 
filme agrícola de 150 micra, apresentando as seguintes 
dimensões 7,0 m de largura, 24,0 m de comprimento, 4,0 m 
de pé direito e 5,5 m de altura, localizada na comunidade 
de Poço do Boi no Município de Ibimirim/PE, com latitude 
08º32'26" sul e longitude 37º41'25" oeste, estando a uma 
altitude de 401 metros do nível do mar, tendo o clima semi-
árido.

A estrutura hidropônica foi composta por 20 parcelas. 
Cada parcela representa um sistema hidropônico NFT 
(técnica do fluxo laminar de nutrientes independente, 
constituindo-se de: um reservatório plástico com 45 L de 
solução nutritiva; uma eletrobomba de circulação; e um 
perfil hidropônico feito em polipropileno com aditivo anti-
ultravioleta, com diâmetro comercial de 75 mm, 3,0 m de 
comprimento e orifícios (de 2,5 cm de raio) espaçados em 
0,25 m. Os perfis foram instalados a uma altura de 0,90 m, 
possuindo oito pontos de apoio e uma inclinação de 3%. O 
piso era coberto com manta geotêxtil cinza, visando 
aumentar a vida útil das eletrobombas e melhorar as 
condições fitossanitárias.

Foi avaliada a variedade de alface ‘Vera’ do tipo 
crespa. A mesma foi submetida às soluções nutritivas 
preparadas com águas captadas de cinco diferentes poços 
distribuídos no município de Ibimirim/PE, 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). A tabela 1 mostra a composição química das 
águas estudadas. 

As águas utilizadas tiveram a condutividade elétrica 
(CE) ajustada para o nível de 2,2 dS m-1 (valor do poço 
com menor CE). 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. As águas, além 
de serem utilizadas no preparo da solução nutritiva, 
também foram utilizadas para a reposição do volume 
evapotranspirado, como isso a solução adquiriu caráter 
variável em sua salinidade ao longo do ciclo de cultivo. 
Para todas as águas dos diferentes poços, foram 
adicionados, em quantidades iguais, os fertilizantes 
indicados por Furlani [6] para o cultivo hidropônico da
alface.

A solução nutritiva era bombeada do reservatório 
até a parte mais alta da bancada por uma eletrobomba 
de circulação que era acionada por um timer 
programado para ligar o sistema a cada 15 minutos. A
condução da solução nutritiva foi feita por um tubo em 
PVC. A solução injetada percorria o perfil em declive e 
retornava ao reservatório para recirculação.

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).

O delineamento experimental utilizado foi o bloco
inteiramente aleatorizado com quatro repetições. As
parcelas experimentais eram compostas por quatro 
plantas de alface da variedade ‘Vera’. Os dados foram 
submetidos a análise de variância e comparação de 
média pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
efetuados no programa SAS.

Resultados

A condutividade elétrica da solução nutritiva 
(CEsol) apresentou aumento contínuo ao longo do ciclo 
de cultivo (Figura 1), 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.

De acordo com o resultado da análise de variância 
as variações locais não tiveram influência sobre a 
produção MFPA e MSPA, sendo o mesmo resultado 
observado dentro da variável poço. Ambos os
resultados analisados a 5% de probabilidade.

A análise de comparação de média pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade reforça os resultados da 
análise de variância, não registrando diferenças 
estatísticas sobre a produção da alface submetida às 
águas dos diferentes poços (tabela 2).

Esse resultado pode ter sido obtido devido ao 
nível salino ajustado às águas, o qual pode ter 
proporcionado concentrações de sais que ficaram 

dentro da faixa aceitável ao desenvolvimento da plantas de 
alface. Santos et al. [4], trabalhando com a mesma 
variedade de alface submetida a diferentes níveis salinos e 
duas fontes de sais (NaCl e água salobra), constatou que na 
comparação entre as duas fontes de sais a produção de 
alface não se diferenciou quando os níveis salinos eram 
baixo, por outro, diferenças estatísticas foram registras para 
os níveis mais elevados.

Foram observados sintomas de clorose generalizada 
para todos os tratamentos nos primeiros DAT (Figura 2A), 
sendo notada a recuperação das plantas, para a coloração 
verde, próximo aos 8 DAT. Esse sintoma não foi observado 
na colheita.

Sintomas de clorose intensa das bordas foliares foram 
observados nas plantas de todos os tratamentos, sendo esse 
sintoma de maior intensidade ao final do cultivo (Figura 
2B). Tal sintoma não se pronunciou nas folhas novas. 

Esses resultados permitem concluir que a utilização 
das águas dos cincos diferentes poços do município de 
Ibimirim, PE, estudadas nesse trabalho sob condições iso-
osmóticas de 2,2 dS m-1 de salinidade para o preparo das 
soluções nutritivas, não produziram efeitos 
significativamente diferentes entre si para o cultivo 
hidropônico da variedade de alface ‘Vera’.

Os sintomas apresentados não depreciaram 
comercialmente as plantas de alface.
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Figura 1. Valores médios da condutividade elétrica da solução nutritiva ao longo do ciclo de cultivo.

  
Figura 2. Clorose generalizada no início do ciclo de cultivo (A) e clorose intensa das bordas foliares (B).

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

Cátions Ânions

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

- SO4
- RASPoço 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

Tabela 2. Resultado da comparação de média pelo teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade aplicada aos diferentes poços

MFPA MSPA
Poço

----------g planta-1----------
PFR 369,79 a 20,77 a
PFB 355,33 a 19,68 a

PAV8 345,70 a 19,81 a
PSA 323,39 a 18,94 a
PB 320,48 a 18,73 a

D.M.S. 90.53 4.97
D.M.S. – diferença mínima significativa; médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente

A B


