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1. RESUMO 

A implementação de novas técnicas no cultivo protegido de hortaliças tem 

elevado sensivelmente a produtividade no setor, tendo como principal desafio a 

produção de alimentos de maneira competitiva e sustentável. Dentre os sistemas de 

cultivo intensivo utilizados no Brasil, a hidroponia permite maior produtividade por 

unidade de área, e proporciona produtos mais saborosos, limpos e de melhor 

aspecto. A utilização de areia como substrato na produção intensiva de hortaliças 

folhosas e de fruto em sistema hidropônico aberto representa uma alternativa mais 

barata e acessível, comparada com outros substratos comumente utilizados, como a 

casca de pinus e a fibra de casca de coco. No presente estudo foi avaliado o reuso 

da solução drenada de cultivos hidropônicos de mini-tomate tipo uva para fertirrigar 

hortaliças folhosas. Essa prática permitió otimizar o consumo de água e fertilizantes, 

diminuindo os custos de produção e reduzindo o impacto ambiental decorrente do 

descarte da solução nutritiva.  O objetivo principal do projeto proposto é a aplicação 

de tecnologias de manejo que permitam aumentar a produtividade para produção 

comercial de mini-tomate de alto valor agregado em sistema hidropônico aberto 

usando substrato de areia, do qual será reutilizada a solução nutritiva drenada para 

a fertirrigação de culturas folhosas. Este sistema produtivo permitirá a otimização do 

consumo de água e nutrientes e a redução do impacto ambiental decorrente do 

descarte da solução nutritiva em sistemas hidropônicos abertos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, as hortaliças são produzidas predominantemente pelo sistema de 

cultivo convencional, embora nos últimos anos tenha ocorrido um aumento 

significativo de cultivos diferenciados, com destaque para a produção em ambiente 

protegido e em sistemas de produção orgânica. Entre 1998 e 2008 a produção de 

hortaliças no país aumentou 33%, enquanto a área cultivada foi reduzida em 5% e a 

produtividade aumentou 38%, promovida pela implementação de novas técnicas no 
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cultivo protegido de hortaliças, principalmente o cultivo hidropônico e a fertirrigação, 

em resposta ao desafio de produzir alimentos de maneira competitiva e sustentável 

(ANDRIOLO et al., 1999; EMBRAPA-Hortaliças, 2009). A crescente demanda de 

hortaliças de maior valor agregado, alta qualidade e sanidade, como mini tomates 

cereja de alto brix, pimentões coloridos, folhosas tenras tipo baby leaf, etc., que são 

negociados, em média, em 30% a mais de valor das hortaliças convencionais, 

representa uma alternativa interessante para aumentar o lucro dos produtores. 

O cultivo de hortaliças em sistemas hidropônicos em ambiente protegido 

prolonga o período de produção, eleva a produtividade, precocidade e qualidade da 

colheita, quando comparado ao cultivo convencional no campo (CARRIJO et al., 

2004; GOTO & TIVELLI, 1998). Dentre os sistemas de cultivo hidropônico mais 

utilizados, o sistema hidropônico fechado NFT (fluxo laminar de nutrientes) é mais 

utilizado para hortaliças folhosas, enquanto que para hortaliças de frutos é preferido 

a hidroponia em substratos. As principais limitações de ambos os sistemas derivam 

do elevado custo de implantação e alto risco de contaminação ambiental devido ao 

descarte das soluções nutritivas (FURLANI et al., 2004). 

Dentre os substratos agrícolas disponíveis para a produção hidropônica de 

hortaliças de alto valor agregado, a areia se destaca por ser um meio inerte, com 

baixíssima capacidade de troca iônica, de fácil manejo, abundante, durável, barato e 

que pode ser reaproveitado inúmeras vezes após sua desinfecção, reduzindo assim 

o impacto ambiental da sua extração e eliminando a necessidade de rotação de 

culturas entre ciclos produtivos (BLISKA, 2008; FERNANDES et al., 2006; GUSMÃO 

et al., 2006; VENEZIA et al., 2003). O cultivo de tomate em areia em um sistema 

hidropônico aberto sem reaproveitamento da solução lixiviada, resultou em 

desenvolvimento mais rápido das plantas, maior produção e menor incidência de 

desordens fisiológicas (GUSMÃO et al., 2006; HADDAD et al., 2003). 

Por outro lado, o descarte da solução drenada dos sistemas hidropônicos gera 

poluição ambiental, pois causa perdas de água e nutrientes (VENEZIA et al., 2003). 

Sendo o consumo de água e fertilizantes responsável por mais de 20% dos custos 

de produção em cultivos intensivos (GOTO & ROSSI, 1993), a reutilização da 

solução nutritiva drenada permitirá uma produção mais eficiente e sustentável. Em 

Israel, o cultivo hidropônico de pimentão irrigado com água recirculada em um 

sistema fechado houve redução de 20-30% no consumo de água em relação ao 
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sistema aberto (COHEN et al., 2003). Em um sistema NTF na Itália, a solução 

drenada de plantas de tomate sensíveis às sais foi reutilizada para irrigação de mini 

tomate cereja, mais tolerante às sais (INCROCCI et al., 2003). O reuso total ou 

parcial da solução drenada de tomate em diferentes substratos reduziu a lixiviação 

de nutrientes em mais de 80%, em comparação com o sistema aberto (VENEZIA et 

al., 2003). Em sistemas NFT fechados com recirculação da solução, as plantas de 

tomate tiveram menor produção, embora com melhor qualidade e maior produção de 

frutos de valor comercial (VENEZIA et al., 2003). No Brasil, foi descrita a reutilização 

integral da solução nutritiva drenada em tomate cultivado em substrato apenas em 

forma experimental (ANDRIOLO et al., 2003). Porém, o reuso da solução drenada 

ainda não é utilizado em sistemas hidropônicos visando à produção comercial de 

hortaliças. 

Com base nestes antecedentes, o objetivo deste estudo é estabelecer uma 

cultura de mini-tomate de alto valor agregado em sistema hidropônico de cultivo em 

areia, reutilizando a água drenada deste cultivo para fertirrigar hortaliças folhosas, 

minimizando o impacto ambiental e a perda de água e nutrientes derivados do 

descarte da solução nutritiva drenada. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do projeto proposto é a aplicação de tecnologias de manejo 

que permitam aumentar a produtividade para produção comercial de mini-tomate de 

alto valor agregado em sistema hidropônico aberto usando substrato de areia, do 

qual será reutilizada a solução nutritiva drenada para a fertirrigação de culturas 

folhosas. Este sistema produtivo permitirá a otimização do consumo de água e 

nutrientes e a redução do impacto ambiental decorrente do descarte da solução 

nutritiva em sistemas hidropônicos abertos. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo contemplou dos experimentos. No Experimento 1 foram instalados dois 

ensaios com cultivo hidropônico de mini-tomates em areia, sendo cada um deles 

conduzido em dois períodos (primavera/verão e outono/inverno), visando definir os 

níveis ótimos de salinidade (Ensaio 1.1) e a frequência ótima de pulsos de irrigação 

(Ensaio 1.2). 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 

 

No Experimento 2, a solução nutritiva drenada de um cultivo hidropônico de mini-

tomate em substrato de areia foi reusada na fertirrigação de hortaliças folhosas 

(alface crespa e rúcula), sendo avaliados a produção e crescimento dos cultivos em 

3 ciclos (primavera/verão de 2010, outono/inverno de 2011 e primavera/verão de 

2011). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dois ensaios do Experimento 1 foram conduzidos em cultivos hidropônicos 

abertos de mini-tomate tipo uva da variedade ‘Mascot F1’ estabelecidos em estufa 

agrícola. As mudas de mini-tomate foram plantadas em floreiras de 10 Litros 

contendo areia de granulometria média (0,1-0,5 mm). Cada floreira foi irrigada por 

um gotejador autocompensado e antidrenante, com saída para quatro micro-tubos 

com setas (dois por muda), com vazão total de 2,2 L h-1. Para fertirrigação do mini-

tomate foram utilizadas soluções nutritivas adaptadas de Furlani e Pires (FURLANI 

et al., 2004). As plantas de mini-tomate foram conduzidas em fileiras duplas, em 

haste única, com espaçamento de 0,40 m entre fileiras duplas, 0,20 m entre plantas, 

e 1,60 m entre os centros das fileiras, com densidade de 3,1 plantas m-2.  

O Ensaio 1.1 foi estabelecido em dois períodos (outubro de 2009 a fevereiro de 

2010 (primavera/verão), e abril a agosto de 2010 (outono/inverno)), nos quais foram 

avaliadas duas frequências de pulsos de irrigação em cultivo hidropônico de mini-

tomate cv. ‘Mascot F1’ em areia, a seguir: (i) frequência fixa, com 6 a 9 pulsos 

diários de irrigação aplicados em horários fixos e definidos diariamente segundo as 

condições ambientais predominantes; (ii) frequência variável, com número de pulsos 

definido pelo sensor de umidade Irrigás, em função da secagem da capsula de 

cerâmica do instrumento instalada no substrato de areia.  

No Ensaio 1.2, foi avaliada a fertirrigação de um cultivo hidropônico de mini-

tomate cv. ‘Mascot F1’ em areia usando dois níveis de salinidade da solução de 

fertirrigação, definidos segundo os seguintes valores de condutividade elétrica (CE) 

da solução: (i) CE = 2 mmhos/cm, e (ii) CE = 4 mmhos/cm. Ambos os níveis de CE 

da solução de fertirrigação foram ajustados regulando a taxa de injeção dos adubos 

no sistema de irrigação. Este ensaio foi conduzido em duas épocas do ano: i) de 

setembro de 2009 a fevereiro de 2010 (primavera/verão), e ii) de março a agosto de 

2010 (outono/inverno).  
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Em ambos os ensaios do Experimento 1 foram avaliadas as seguintes variáveis: 

(i) Produtividade, em gramas por planta, acumulada durante o período de avaliação 

de cada ensaio (5 meses no ensaio 1.1 e 6 meses nos ensaios 1.2 e 1.3).  

(ii) Qualidade dos frutos: no Laboratório de Pós Colheita do Departamento de 

Produção Vegetal da ESALQ/USP foram analisadas amostras de 100 frutos por 

tratamento colhidos do cultivo de primavera/verão, sendo determinados: o teor dos 

sólidos solúveis totais (SST), por meio de leitura direta em refratômetro digital, com 

os valores corrigidos para 20°C e expressos em graus Brix; a acidez total titulável 

(ATT), obtida por titulação com hidróxido de sódio 0,05 N, expressa em porcentagem 

de ácido cítrico; o ratio, ou índice de maturação, que é a razão aritmética entre os 

sólidos solúveis totais e a acidez (SST/ATT), e a massa média dos frutos, por 

pesagem individual. Para as análises estatísticas de todos os ensaios do 

Experimento 1 foi considerado um delineamento inteiramente casualizado, utilizando 

amostras de 15 plantas por tratamento para análise de produção e de 100 frutos por 

tratamento para análises de qualidade. Os dados foram submetidos á análise da 

variância com ajuda do pacote estatístico SAS 9.1 e as comparações de médias 

foram realizadas pelo teste t-Student, sendo considerado um nível de significância 

de 5% em todas as análises. 

A solução drenada de cultivo de mini-tomate do Experimento 1 foi coletada em 

calhas plásticas instaladas debaixo das floreiras de mini-tomate, e conduzida por 

gravidade ao setor mais baixo do terreno, onde foi armazenada em um tanque 

subterrâneo instalado para acumulo da solução drenada do cultivo de mini-tomate. A 

solução drenada acumulada neste tanque foi posteriormente bombeada até tanques 

de acumulação para ajuste da concentração salina da solução, antes de ser 

reutilizada na irrigação das folhosas. 

No Experimento 2, foi avaliada a produção de hortaliças folhosas com reuso de 

solução nutritiva drenada da cultura de mini-tomate em substrato de areia do 

experimento anterior, em alface crespa cv. ‘Amanda’ e rúcula ‘Folha Larga’. A área 

total destinada a este ensaio foi de 180 m2. A solução nutritiva drenada do cultivo de 

mini-tomate em areia do Experimento 1, foi diluída em igual de volume de água e 

suplementada com nitrogênio até atingir os teores recomendados por Takahashi et 

al. (2008) para folhosas em sistemas hidropônicos. O monitoramento da fertirrigação 

e ajuste da composição química da solução nutritiva foi realizado a cada 3 dias, 
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através de medições de pH e CE. Para o plantio das hortaliças folhosas, o solo das 

estufas foi coberto com lona preta. Ao longo dos corredores foram dispostos blocos 

de cimento em fileiras de 0,40 m de largura; o vão entre duas fileiras contíguas de 

blocos formou o cocho, o qual foi preenchido com areia média. As mudas de 

folhosas foram plantadas nos cochos contínuos de areia, de 1,20 m de largura e 

0,20 m de profundidade, nos espaçamentos apropriados para cada espécie (alface: 

20 plantas m-2; rúcula: 50 plantas m-2). Foi instalado um sistema de gotejamento 

integral auto-compensado, com emissores de 0,6 L h-1, espaçados cada 0,15 m. 

Antes do plantio, a areia foi desinfetada mediante aplicação de uma solução de 5% 

hipoclorito de sódio com regador, e posterior lavagem do substrato com água, 

mediante uma irrigação prolongada de 2 horas.  

O crescimento das hortaliças folhosas fertirrigadas com a solução nutritiva 

modificada foi avaliado em três períodos, a partir da medição da massa fresca da 

parte aérea e da parte radicular de 36 plantas de cada espécie: (i) setembro de 2010 

a dezembro de 2011 (primavera/verão); (ii) abril a julho de 2011 (outono/inverno), e 

iii) setembro a dezembro de 2011 (primavera/verão). Em cada um destes períodos 

foram considerados 3 ciclos de cultivo de 40 dias de duração cada para alface 

crespa, e 4 ciclos de cultivo de 28 dias de duração para a rúcula. 

 

6. RESULTADOS 

Experimento 1: 

No Ensaio 1.1, a produtividade das plantas de mini-tomate ‘Mascot F1’ em 

sistema de cultivo hidropônico com substrato de areia aumentou quando a 

frequência dos pulsos de irrigação foi controlada pelo equipamento Irrigás, em 

ambos os períodos de cultivo avaliados. Este tratamento também aumentou o valor 

do ratio e a massa dos frutos de mini-tomate ‘Mascot F1’ cultivados no ciclo de 

primavera/verão, em comparação com a aplicação de pulsos fixos de irrigação 

(Quadro 1). 

Quadro 1. Produção média acumulada de um cultivo de mini-tomate cv. ‘Mascot F1’ 

sob duas frequências de pulsos de irrigação em dois períodos, e qualidade de mini-

tomates no ciclo de primavera/verão.  
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Variável 

Frequência dos pulsos de irrigação 

Frequência fixa  

(6-9 pulsos/dia) 

Frequência variável 

(sensor Irrigás) 

Produção acumulada (g/planta) 1º ciclo, 

primavera/verão (out 2009 - fev 2010) 

2301,1 s 2707,4 s 

Produção acumulada (g/planta) 2º ciclo, 

outono/inverno (abr - ago 2010) 

2105,5 s 2406,6 s 

Sólidos solúveis totais, SST, (%), 1º ciclo 7,91 ns 8,14 ns 

Acidez total triturável, ATT, (g ácido 

cítrico/100 ml suco), 1º ciclo 

0,47 ns 0,45 ns 

Ratio, SST/ATT, 1º ciclo 16,82 s 18,09 s 

Massa (g/fruto) , 1º ciclo 8,85 s 8,91 s 

s: as médias são significativamente distintas entre si (P<0,05). 

No Ensaio 1.2, a produtividade média de plantas de mini-tomate ‘Mascot F1’ em 

cultivo hidropônico em substrato de areia foi maior quando fertirrigadas com solução 

de CE próxima de 2 mmhos/cm, em ambos os períodos avaliados. O aumento da 

salinidade da água de irrigação para 4 mmhos/cm reduziu a produtividade do mini-

tomate em 74 e 79% da observada com CE de 2 mmhos/cm, em ambos os períodos 

avaliados neste ensaio, respectivamente. 

Já os frutos do tratamento fertirrigado com solução de maior salinidade 

apresentaram maiores teores de sólidos solúveis e ratio e menor massa média, 

comparados com os frutos do tratamento fertirrigado com solução de menor 

salinidade (Quadro 2). 

Quadro 2. Produção média acumulada de um cultivo de mini-tomate tipo uva cv. 

‘Mascot F1’ sob dois níveis de salinidade da solução de fertirrigação em dois 

períodos, e qualidade de mini-tomates no ciclo de primavera/verão.  

 

Variável 

Frequência dos pulsos de irrigação 

CE = 2 mmhos/cm CE = 4 mmhos/cm 
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Produção acumulada (g/planta) 1º ciclo, 

primavera/verão (set 2009 - fev 2010) 

2641,9 s 1967,3 s 

Produção acumulada (g/planta) 2º ciclo, 

outono/inverno (mar - ago 2010) 

2370,7 s 1866,2 s 

Sólidos solúveis totais, SST, (%), 1º ciclo 8,02 s 9,66 s 

Acidez total triturável, ATT, (g ácido 

cítrico/100 ml suco), 1º ciclo 

0,49 ns 0,51 ns 

Ratio, SST/ATT, 1º ciclo 16,36 s 18,94 s 

Massa (g/fruto), 1º ciclo 9,11 s 8,53 s 

s: as médias são significativamente distintas entre si ao valor p indicado.   

Experimento 2 

No Quadro 3 apresentam-se os valores de massa fresca da parte aérea e 

radicular de mudas de alface crespa ‘Amanda’ e rúcula ‘Folha Larga’ fertirrigadas 

com a solução drenada do cultivo do mini-tomate em areia e modificada segundo a 

composição recomendada por Takahashi et al. (2008). Os valores correspondem a 

medições em três períodos de cultivo (primavera/verão 2010/2011, outono/inverno 

2011 e primavera/verão 2011). Para cada período, foram calculadas as médias de 

três ciclos de cultivo por período para alface crespa, e de quatro ciclos de cultivo por 

período para rúcula. Os resultados demonstram que a produção de alface crespa e 

rúcula em substrato de areia usando a solução nutritiva drenada de um cultivo 

hidropônico de mini-tomate é tecnicamente viável, com maiores crescimentos de 

plantas observados no período de primavera/verão.  

Quadro 3. Massa fresca da parte aérea de mudas de alface crespa ‘Amanda’ e 

rúcula cv. ‘Folha Larga’ cultivada em substrato de areia com solução nutritiva 

reusada em três períodos de produção.  

  Média ± desvio padrão 

Período Variável 

 

Alface crespa 

‘Amanda’ 

Rúcula 

‘Folha Larga’ 

Primavera/Verão Peso fresco da parte 21,03 ± 2,17 48,33 ± 2,74 
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(set 2010/fev 2011) aérea (g) 

Outono/Inverno   

(abr/jul 2011) 

Peso fresco da parte 

aérea (g) 

19,02 ± 2,53 46,95± 2,71 

Primavera/Verão 

(set /dez 2011) 

Peso fresco da parte 

aérea (g) 

24,61 ± 3,01 50,74 ± 0,89 

s: as médias são significativamente distintas entre si ao valor p indicado.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação dos pulsos de irrigação em frequência variável através do 

monitoramento da umidade do substrato com o sensor Irrigás resultou em maior 

produtividade acumulada das plantas de mini-tomate nos ciclos de primavera/verão 

e outono/inverno, quando comparados com a aplicação de pulsos de irrigação em 

horários fixos do dia. A irrigação com água de salinidade elevada (CE= 4 

mmhos/cm) resultou em diminuição da produção e do tamanho individual dos frutos, 

com aumento no teor de sólidos solúveis e no valor do ratio, ambos associados a 

uma melhora no sabor dos frutos de mini-tomate. 

O cultivo hidropônico de alface crespa e rúcula em areia reusando a solução 

nutritiva drenada de um cultivo hidropônico de mini-tomate é tecnicamente possível 

e permite uma redução importante nos custos de adubação e irrigação. 
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