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Resumo – Com o objetivo de estudar e avaliar o efeito do resfriamento e da condutividade elétrica da solução 

nutritiva no crescimento e desenvolvimento da alface em cultivo hidropônico foi realizado um experimento em 

ambiente protegido, num delineamento experimental inteiramente casualizado com dois fatores (controle de 

temperatura da solução nutritiva: 26 
o
C e sem controle; e condutividade elétrica da solução: 1, 2 e 3 dS m

-1
) e 

três repetições. Para as variáveis, massa fresca e massa seca de folha, massa seca de caule e de raiz, volume e 

comprimento de raiz não houve diferença significativa entre as condutividades quando foi utilizado o controle de 

temperatura (26 °C) da solução nutritiva. Desta forma, pode-se inferir que o comportamento da alface, com 

crescentes condutividades elétricas, muda em função da temperatura. O controle da temperatura da solução 

nutritiva permite o aumento da condutividade elétrica mesmo em ambiente com alta temperatura da parte aérea 

da planta. 
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Abstract - In order to study and evaluate the effect of cooling and electrical conductivity of nutrient solution on 

growth and development of lettuce in a hydroponic experiment was conducted in a protected environment in 

a completely randomized design with two factors (temperature control of the nutrient solution: 26 ° C 

and without control, and electrical conductivity of the solution: 1, 2 and 3 dS m-1) and three repetitions. For 

variables, fresh and dry mass of leaf dry mass of stem and root volume and root length was no significant 

difference between the conductivities was used as the control temperature (26 ° C) of the nutrient solution. 

Thus, we can infer that the behavior of lettuce, with increasing electrical conductivity changes depending 

on temperature. Temperature control of the nutrient solution allows increasing the electrical conductivity even 

in high-temperature environment of the plant canopy. 
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INTRODUÇÃO 

A alface é a planta cultivada em maior escala pelo cultivo hidropônico em NFT 

(Técnica de Fluxo Laminar de Nutrientes) e isso se deve à sua fácil adaptação ao sistema, no 

qual tem revelado alto rendimento e reduções de ciclo em relação ao cultivo no solo [1].  

Uma das características do cultivo em água é a facilidade de se controlar a temperatura 

da solução nutritiva ou do sistema radicular com o uso de aquecedores e com espiral de 

resfriamento, para aumentar e diminuir a temperatura, respectivamente. Em condições de 

clima tropical, no qual ocorrem altas temperaturas e grande incidência de luz, normalmente há 

redução no crescimento de plantas de clima ameno se a temperatura da zona radicular não for 

controlada [2]. Em regiões com este clima, o controle de temperatura possibilita a melhoria na 

qualidade da alface, além do aumento da produtividade. 
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Objetivou-se com este trabalho, estudar e avaliar o efeito do resfriamento e da 

condutividade elétrica da solução nutritiva no crescimento e desenvolvimento da alface em 

cultivo hidropônico.  

 

METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado em ambiente protegido, no setor de Horticultura do Instituto 

Federal do Espírito Santo – Campus Itapina, Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, 

nos meses de novembro e dezembro de 2010.  

O sistema hidropônico do tipo NFT, utilizado para o experimento, foi composto de 

quatro bancadas de 3m de comprimento, contendo 8 canais de cultivo hidropônico com 75 

mm de diâmetro, espaçados em 25 cm, com 10 plantas cada. A bordadura foi constituída 

pelos dois canais laterais, enquanto os tratamentos foram constituídos pelos seis canais 

internos. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial. Os fatores foram: controle da temperatura máxima da solução nutritiva (26 
o
C e sem controle) e condutividade elétrica (CE) da solução nutritiva: 1, 2 e 3 dS m

-1
. Para os 

tratamentos com controle de temperatura máxima da solução nutritiva em 26 
o
C  foi 

adicionado um sistema de resfriamento, reproduzindo condições diferenciadas de temperatura 

de solução nutritiva nos vários tratamentos, com a redução da temperatura nas horas quentes 

do dia, controlando sua temperatura máxima. O grande diferencial do sistema é seu baixo 

custo por aproveitar elementos domésticos para a construção. Um freezer horizontal foi 

utilizado como resfriador de uma solução refrigerante. Foi instalada uma bomba centrífuga 

para o recalque do líquido refrigerante, que foi distribuído por uma linha de tubulação de 

PVC, passando por uma serpentina de mangueira flexível de polietileno de parede fina com 

16 mm de diâmetro, utilizada em irrigação localizada. Em cada reservatório de solução 

nutritiva a passagem do líquido refrigerante pela serpentina foi automatizado por um 

controlador de temperatura que utilizou sensor de temperatura do tipo Pt100, regulado em 26 
o
C para o fechamento da válvula de controle de fluxo do líquido refrigerante (tipo solenóide 

de máquina de lavar).  

Sementes de alface, cultivar Vitória de Santo Antão, foram semeadas em espuma 

fenólica, irrigadas por 5 dias apenas com água, quando as células foram destacadas e 

transplantadas para o berçário, recebendo solução com CE=1,0 dS m
-1

, posteriormente com 

21 dias após a semeadura foram transplantadas para os canais de cultivo, recebendo as 

soluções dos tratamentos. A solução nutritiva básica utilizada foi a solução padrão do Setor de 

Horticultura do Campus, com a seguinte composição (mg L
-1

) de nutrientes: N-NO3
-
 = 105,6; 

N-NH4
+
 = 12,3; P = 29; K = 184; S-SO4

2-
 = 29; Ca = 56; Mg = 21; Fe = 1,8; Mn = 0,65; B = 

0,26; Zn = 0,07; Cu = 0,04; Mo = 0,03. Essa solução inicialmente com CE 1,3 dS m
-1

 foi 

ajustada para a CE dos tratamentos a partir de soluções concentradas. 

Cinquenta e dois dias após a semeadura (DAS) foi realizada a coleta final das plantas e 

avaliados as seguintes variáveis: massa fresca de folha, caule e raiz (MFF, MFC e MFR, 

respectivamente, massa seca de folha, caule e raiz em estufa a 80 
o
C até massa constante 

(MSF, MSC, MSR, respectivamente), volume de raízes (VR), comprimento do caule e das 

raízes (CC e CR, respectivamente). A análise estatística realizada através de ANOVA e 

comparação de médias pelo teste Tukey a 5 % de probabilidade. 

 

RESULTADOS 

A temperatura média do ar durante o experimento variou de 20,1 a 28,5 °C e a 

temperatura da solução nutritiva da bordadura e dos tratamentos que não tiveram controle de 

temperatura variaram de 23,2 a 33,4 °C. 

Para as variáveis: massa fresca de folhas (MFF), massa seca de folhas (MSF), massa 

seca de caule (MSC), massa seca de raiz (MSR), volume de raiz (VR) e comprimento de raiz 



 

 

(CR) houve interação significativa entre os fatores temperatura e condutividade elétrica, 

sendo os níveis de condutividade elétrica analisados em cada temperatura (Tabela 1). Para as 

variáveis MFF, MSF, MSC, MSR, VR e CR não houve diferença significativa entre as 

condutividades quando foi utilizado o controle de temperatura (26 °C). Para MFF, MSF, 

MSR, VR e CR quando não foi utilizado o controle de temperatura (s/c) a alface apresentou 

melhor desempenho na CE 1 dS m
-1

, não diferindo do tratamento com controle de temperatura 

(26
o
C). A variável MSC, entretanto, mostrou-se superior nas CE 1 e 2 dS m

-1
. Para as 

variáveis: massa fresca de caule (MFC), massa fresca de raiz (MFR) e comprimento de caule 

(CC), não houve interação significativa entre os fatores, sendo estes analisados isoladamente 

(Tabela 2). Para MFC as CE 1 e 2 dS m
-1

 não diferiram entre si e o controle de temperatura 

foi superior ao sem controle. As variáveis MFR e CC não foram significativas ao nível de 5 % 

de probabilidade. 

 
Tabela 1: Variáveis morfológicas da alface em cultivo hidropônico em função do resfriamento e 

da condutividade elétrica na solução nutritiva. Massa fresca de folhas (MFF); massa seca de 

folhas (MSF); massa seca de caule (MSC); massa seca de raiz (MSR); volume de raiz (VR) e 

comprimento de raiz (CR). Colatina-ES, IFES-Campus Itapina, 2011. 

 

CE MFF MSF MSC MSR VR CR 

 
26

o
C s/c 26

o
C s/c 26

o
C s/c 26

o
C s/c 26

o
C s/c 26

o
C s/c 

dS m
-1

 -----------------------------------  g planta
-1

 ---------------------------- --- cm
-3

 planta
-1

 -- ------- cm ------- 

1 210,3Aa 188,0Aa 9,4Aa 9,5Aa 1,8Aa 1,7Aa 1,6Aa 1,9Ab 249,2Aa 250,0Aa 22,8Aa 28,5Ab 

2 204,3Aa 141,8Bb 9,8Aa 7,4Bb 1,8Aa 1,4Ab 1,6Aa 1,5Ba 254,4Aa 193,3Bb 21,4Aa 20,0Ba 

3 191,8Aa 86,2Cb 9,6Aa 4,8Cb 1,8Aa 0,9Bb 1,7Aa 1,7Bb 234,2Aa  163,3Bb 24,6Aa 14,7Bb 

Letras maiúsculas comparam médias na coluna e minúsculas na linha pelo teste de Tukey a 5%. (Capital letters compare 

means in the column and lower in the line by the Tukey test at 5%.) 

 

Tabela 2: Variáveis morfológicas da alface em cultivo hidropônico em função da condutividade 

elétrica e do resfriamento na solução nutritiva. Massa fresca de caule (MFC); massa fresca de raiz 

(MFR) e comprimento de caule (CC). Colatina-ES, IFES-Campus Itapina, 2011. 

 

CE (dS m
-1

) MFC MFR 
ns 

CC 
ns 

 

----------  g planta
-1

 --------- 

1 39,9A 25,7 15,5 

2 31,9AB 23,1 16,2 

3 27,9B 21,6 14,2 

Resfriamento 

   26
o
C 41,1

* 
26,4 16,4 

s/c 25,3 20,6 14,1 
Letras maiúsculas comparam médias na coluna teste de Tukey a 5%. * significativo e ns não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste F. 
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Figura 1: Porcentagem de água presente nas plantas de alface em cultivo hidropônico em função 

da temperatura da solução nutritiva (A) e da condutividade elétrica (B). Letras minúsculas 

comparam médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Colatina-ES, IFES-Campus Itapina, 

2011. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O comportamento da alface em relação condutividade elétrica da solução nutritiva 

mudou em função da temperatura.  Em altas temperaturas, a solução nutritiva deve ser mais 

diluída para permitir o adequado crescimento das plantas [3]. Isso não ocorre quando há 

controle da temperatura da solução, que permite aumento da condutividade elétrica até a CE 3 

dS m
-1

 sem afetar o crescimento da alface. Isso pode estar relacionado com a queda de 

oxigênio quando a temperatura sobe, pois o O2 médio nos tratamentos com controle de 

temperatura (26 °C) foi de 9,3 mg L
-1

, caindo para 6,2 mg L
-1

 nos tratamentos sem controle 

(Figura 1), o que pode ter incrementado os efeitos da CE, especialmente porque o transporte 

de íons despende energia, e esta necessita oxigênio por ser proveniente da respiração celular. 

A alta CE da solução nutritiva reduz a possibilidade de absorção de água pela planta, 

reduzindo a fotossíntese [4]. O controle de temperatura da solução, entretanto, minimiza o 

efeito da CE, por manter o nível alto de O2, mantendo a respiração celular nas raízes em nível 

adequado para a manutenção do controle de absorção de água e de nutrientes pelas células da 

raiz. O controle de temperatura foi eficiente para melhorar a produtividade das plantas, 

principalmente para redução dos efeitos do aumento da condutividade elétrica, independente 

da temperatura da parte aérea, o que também foi observado por [5] onde o resfriamento da 

solução nutritiva conferiu maior número de pseudofrutos colhidos e maior produtividade para 

o morangueiro variedade “Sweet Charlie”.  

Nas condições do experimento, podemos concluir que a temperatura da solução 

nutritiva influencia o comportamento da alface em função do aumento da condutividade 

elétrica, mostrando que é possível aumentar a CE sem comprometer a produtividade quando 

há limitação na temperatura da solução nutritiva, que nesse experimento foi testada em 26 
o
C. 
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