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Resumo: Com o objetivo de determinar a condutividade elétrica (CE) ideal para a produção de alface 
em sistema hidropônico NFT sob condições tropicais de alta temperatura e luminosidade, foi instalado 
um experimento nos meses de abril a maio, com temperatura do ar alcançando 35oC e da solução 
nutritiva, 32oC. A semeadura foi realizada em espuma fenólica, com a cultivar Vitória de Santo Antão. 
Cada tratamento foi aplicado em um subsistema hidropônico independente. Cada bancada contou 
com oito canais, um para cada tratamento, e dois canais de bordadura. Quatro bancadas formaram 
quatro repetições. Foram utilizadas seis CE: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0 e 2,5 dS m-1, a partir dos 5 dias 
após a semeadura (DAS), quando as plantas foram transplantadas para os canais de cultivo 
hidropônico. As coletas foram realizadas aos 38 e 45 DAS, com quatro plantas por parcela. Em 
ambas, as maiores produções de massa fresca da parte aérea foram obtidas nas CE de 0,75, 1,0 e 
1,5 dS m-1. Entre essas CE, entretanto, não houve diferença estatística. Aos 45 DAS, a maior 
produção de fitomassa da parte aérea, simulada por regressão, foi de 205,8g planta-1, obtida com a 
CE de 1,24 dS m-1. Esses resultados revelam que não há uma CE ideal para a solução nutritiva, mas 
uma faixa de CE ideal, cujos valores podem variar de CE de 0,75 a 1,5dS m-1, para condições de alta 
temperatura, que assegura a produtividade em uma ampla faixa de CE. 
 
Palavras-chave: Lactuca sativa, concentração da solução, solução nutritiva, temperatura, hidroponia.   
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A hidroponia é a técnica de cultivar plantas 
sem solo, onde as raízes recebem uma 
solução nutritiva balanceada que contém água 
e todos os nutrientes essenciais ao 
desenvolvimento da planta. Uma solução 
nutritiva pode ser definida como um sistema 
homogêneo onde os nutrientes necessários à 
planta estão dispersos, geralmente na forma 
iônica e em proporções adequadas (Cometti, 
2006). A condutividade elétrica (CE) é utilizada 
para indicar a concentração da solução 
nutritiva. Recomenda-se que a CE seja 
mantida entre 1,2 e 1,5 dS m-1 para o cultivo 
da alface em NFT (técnica do filme de 
nutrientes) em locais com altas temperaturas e 
luminosidade (Furlani et al., 1999). Entretanto, 
esses valores são de ordem prática, que 
carecem de estudo para determinal a CE ideal 
para a hidroponia. O objetivo deste trabalho foi 
determinar a condutividade elétrica (CE) ideal 

da solução nutritiva para a produção de alface 
em sistema hidropônico NFT em condições 
tropicais de alta temperatura e luminosidade. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As maiores produtividades de alface foram 
com a CE entre 1,0 e 1,5dS m-1. As produções 
médias de fitomassa fresca da parte aérea 
foram de 197,7, 208,6 e 204,7 g planta-1 com a 
CE de 0,75; 1,0 e 1,5dS m-1, respectivamente. 
O efeito da concentração da solução nutritiva 
(indicado pela CE) pode ser modelado por 
uma polinomial quadrática (R2 foi de 0,86) em 
todas as épocas de colheita, tanto na 
produção de fitomassa da parte aérea quanto 
da raiz. O máximo da curva de produção de 
fitomassa fresca da parte aérea calculado foi 
de 205,8g planta com a CE= 1,24dS m-1. A 
produção na CE = 0,5 foi 52% menor, e o 
aumento na CE para 2,0dS m-1 provocou a 
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redução da produção da parte aérea em 36%. 
Assim, tanto a diluição quanto a conentração 
da solução promoveram redução da produção 
de fitomassa. Esse efeito foi menos 
pronunciado na raiz, mostrado pela menor 
inflexão da curva. Isolados e submetidos à 
análise de variância, os dados de produção de 
fitomassa nas CE de 0,75; 1,0 e 1,5 dSm-1 não 
mostraram diferença estatística (indicado 
pelas elipses na Erro! Fonte de referência 
não encontrada.). 
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Figura 1. Variáveis ambientais de temperatura 
e luminosidade durante o experimento de 4 de 
abril a 19 de maio (environmental variables 
monitored during the experiment from 4 April 
to 19 May). Colatina, IFES, 2008.  
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Figura 2. Produção de fitomassa pela alface 
cultivada hidroponicamente em concentrações 
crescentes da solução nutritiva (production of 
phytomass of hydroponic lettuce grown in 
increasing concentration of the nutrient 
solution). Colatina, IFES, 2008. 
 
O teor de macronutrientes no tecido da parte 
aérea é mostrado na Figura 3. Não há 

diferenças significativas com o aumento da 
CE, mostrando que apenas em soluções 
diluídas abaixo de 0,75dS m-1 ocorreu uma 
ligeira queda no teor de potássio. Os teores 
encontrados estão na faixa considerada 
adequada para plantas consideradas bem 
nutridas. Portanto, o teor de nutrientes no 
tecido vegetal parece não explicar as 
produtividades alcançadas com as diferentes 
CE da solução nutritiva. Entretanto, quando 
analisado o status de água na planta, a Figura 
4 mostra que há uma variação de 95,5 a 94% 
de água no tecido da parte aérea, seguindo 
uma polinomial cúbica, que cresce a partir de 
0,5dS m-1 até 1 dS m-1 e volta a cair até 2 dS 
m-1, quando estabiliza-se. Assim, o 
crescimento vegetativo demonstra estar 
correlacionado com o status de água na 
planta, fundamental para os processos de 
fotossíntese. O aumento da CE da solução 
impede que a planta absorva água para suprir 
a demanda evaporativa, de tal forma que os 
estômatos impeçam as trocas gasosas, e, 
consequentemente, a assimilação de carbono, 
além de manter uma reduzida disponibilidade 
de água para os processos anabólicos. 
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Figura 3. Teor de nutrientes no tecido das 
folhas da alface em cultivo hidropônico (NFT) 
com diferentes CE da solução nutritiva 
(nutrient contents in leaves of  lettuce grown in 
hydroponics  with increasing  concentration of 
the nutrient solution). Colatina, IFES, 2008. 
 
Os resultados revelam que não há uma 
condutividade elétrica ideal para a solução 
nutritiva, mas uma faixa de condutividade 
elétrica adequada, cujos valores variam de CE 
de 0,75 a 1,5dS m-1, para condições de alta 
temperatura, como pode ser observado 
visualmente. As temperaturas, mostradas na 
Erro! Fonte de referência não encontrada. 
alcançaram valores de 35oC, valores típicos no 
Noroeste Capixaba. Do ponto de vista prático, 
a elasticidade da faixa de condutividade 
elétrica ótima é importante para a produção 
hidropônica comercial, pois assegura a 
produtividade da cultura mesmo com as 
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flutuações da concentração da solução entre 
cada turno de ajuste. Cometti (2008), 
trabalhando com alface hidropônica nas 
condições de alta temperatura do Rio de 
Janeiro também obtiveram as maiores 
produtividades com CE entre 1 e 1,5 dS m-1 
corroborando com os resultados deste 
trabalho.  
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Figura 4. Conteúdo de água no tecido da parte 
aérea da alface cultivada em sistema 
hidropônico-NFT com diferentes 
concentrações de solução nutritiva (content of 
water into the leaves of lettuce grown in 
hydroponics with increasing concentrations of 
the nutrient solution). Colatina, IFES, 2008. 
 
 
CONCLUSÃO 
Concluindo, nas condições de alta 
temperatura e luminosidade apresentadas 
nesse trabalho, recomenda-se um 
condutividade elétrica da solução nutritiva 
entre os valores de 0,75 a 1,5dS m-1 no cultivo 
de alface em hidroponia no sistema NFT. 
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