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COENTRO HIDROPÔNICO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO 
RELACIONADAS À SOLUÇÃO NUTRITIVA: TEMPERATURA, SALINIDADE E 

RECIRCULAÇÃO 
 
 

RESUMO: Nas regiões áridas e semiáridas a água é um recurso cada vez mais 
escasso, sendo o cultivo hidropônico apontado como técnica mitigadora para essa 
realidade, especialmente, quando se dispõe de águas salobras, pois na hidroponia a 
resposta das plantas à salinidade pode ser melhor do que no solo. Diante do 
exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o crescimento e a produção do 
coentro quando: cultivado em canais hidropônicos com diferentes lâminas de 
solução nutritiva em interação com diferentes intervalos de recirculações; e também 
o cultivo em condições com e sem estresse salino em interação com diferentes 
temperaturas da solução nutritiva. A pesquisa foi composta de quatro experimentos, 
os dois primeiros foram conduzidos entre maio e junho de 2016 (outono) e março e 
abril de 2017 (verão-outono), em um esquema fatorial 2 x 3 x 2 em parcelas 
subdivididas: duas lâminas de solução nutritiva (0,02 e 0,03 m) e três intervalos de 
recirculação da solução nutritiva (0,25; 12 e 24 h), com duas cultivares de coentro 
(‘Tabocas’ e ‘Verdão’) nas subparcelas, cultivadas no mesmo canal hidropônico. Os 
outros dois experimentos foram conduzidos entre janeiro e fevereiro (verão) e junho 
e julho (outono-inverno) de 2018. No verão foi utilizado o esquema fatorial 5 x 2 em 
parcelas subdivididas, que consistiu em: temperaturas das soluções ambiente e 
constante a 32 ºC com o uso de água doce com condutividade elétrica (CEa) de 0,3 
dS m

-1
; temperaturas ambiente, a 30 e 32 ºC com o uso de água salobra (CEa 6,5 

dS m-1), com duas cultivares de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) nas subparcelas, 
cultivadas dentro do mesmo canal hidropônico. No outono-inverno foi cultivada 
apenas a cv. ‘Verdão’, em esquema fatorial 2 x 2: a temperatura ambiente e a 30 ºC 
e CEa de 0,3 e 6,5 dS m-1. Em geral, o coentro cv. ‘Verdão’ mostrou-se mais 
tolerante às condições climáticas de outono e verão-outono, sobretudo, quando as 
plantas foram cultivadas em canais com lâmina de 0,02 m e soluções recirculadas a 
cada 0,25 h, com maior crescimento e produção. Sob os intervalos de 12 e 24 h 
houve reduções nas variáveis avaliadas, no entanto, essas reduções foram mais 
drásticas no experimento de verão-outono, afetando nesse caso a qualidade das 
plantas, principalmente da cv. ‘Tabocas’. Apenas no experimento de verão 
registraram-se nas plantas das duas cultivares de coentro sintomas de toxidez pela 
salinidade. Em condição de cultivo com e/ou sem estresse salino foi possível cultivar 
coentro em solução nutritiva com temperatura até 30 ºC. 
 
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; Cultivo sem solo; Recursos hídricos; 
Salinidade 
 
 
 



 

HYDROPONIC CORIANDER UNDER DIFFERENT CONDITIONS CULTIVATION 
RELATED TO NUTRIENT SOLUTION: TEMPERATURE, SALINITY AND 

RECIRCULATION 
 
 

ABSTRACT: Water is an increasingly scarce resource in arid and semiarid regions. 
Hydroponics a recommended technique for these regions, especially when it has 
brackish waters are available, because in this system the response of plants to 
salinity is better than in the soil. Given the above, the study aimed was to evaluate 
the growth and production of the coriander when: cultivated in hydroponic channels 
with different nutrient solution depths in interaction with recirculation intervals, and 
also the cultivation under conditions with and without saline stress in interaction with 
different temperatures of the nutrient solution. The research was composed of four 
experiments, the first two experiments were carried out from May to June 2016 
(autumn) and from March to April 2017 (summer-autumn). A 2 x 3 x 2 factorial 
arrangement in split-plot was used, which consisted of two nutrient solution depths 
(0.02 and 0.03 m) and three recirculation intervals of the nutrient solution (0.25, 12 
and 24 h), with two coriander cultivars (‘Tabocas’ and ‘Verdão’) in the sub-plots, 
which were cultivated in the same hydroponic channel. The other two experiments 
were carried out from January to February (summer) and from June to July (autumn-
winter) 2018. In the summer experiment, a 5 x 2 factorial arrangement in split-plot 
was used, which consisted of five combinations: ambient temperature and constant 
temperature at 32 ºC of the nutrient solution using fresh water, with electrical 
conductivity (ECw) of 0.3 dS m

-1
, and ambient temperature and constant 

temperatures at 30 and 32 ºC of the nutrient solution using brackish water (ECw 6.5 
dS m-1), with two coriander cultivars (‘Tabocas’ and ‘Verdão’) in the sub-plots, which 
were cultivated in the same hydroponic channel. Only cv. ‘Verdão’ in the autumn-
winter experiment was cultivated, a 2 x 2 factorial arrangement was used, which 
consisted of two temperatures (ambient and 30 ºC) and two levels of ECw (0.3 and 
6.5 dS m-1). The coriander cv. ‘Verdão’ was more tolerant to climatic variations, 
especially when plants were cultivated in channels with nutrient solution depth of 
0.02 m, and recirculation of the nutrient solution every 0.25 h, presenting higher 
growth and production. The recirculation intervals of the nutrient solution of 12 and 
24 h had a negative effect on the variables evaluated. However, this effect was more 
significant in the summer-autumn experiment, affecting the quality of the plants 
evaluated, especially those of the cv. ‘Tabocas’. Only in the summer experiment, the 
plants of the two coriander cultivars showed toxic symptoms under salinity. It was 
viable to cultivation the coriander at solution temperature up to 30 ºC with and/or 
without saline stress. 
 
Key-words: Coriandrum sativum L.; Soilless cultivation; Water resources; Salinity 
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1. INTRODUÇÃO 

As regiões semiáridas, historicamente, são caracterizadas por longos períodos 

de estiagem. Nessas regiões são comuns práticas da agricultura de sequeiro e 

subsistência, ou seja, a produção fica à mercê das chuvas. Para mitigar as 

irregularidades das chuvas, o uso da irrigação é necessário para tornar as áreas 

produtivas, assegurando, assim, a permanência dos agricultores no campo. 

Apesar da técnica da irrigação ser amplamente difundida por seus inúmeros 

benefícios, no atual cenário de escassez hídrica em várias regiões, o uso da água 

tem sido restringido para irrigação. Conforme as diretrizes da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos Art. 1º da Lei 9433/97, em condições de escassez hídrica, as 

prioridades do uso da água são para o abastecimento humano e a dessedentação 

de animais (ANA, 2018). 

Esse cenário de escassez hídrica contrasta negativamente com o aumento da 

população, ou seja, enquanto ocorre diminuição na disponibilidade de água em 

termos de qualidade e quantidade, a demanda de alimentos é cada vez maior 

(SUTHAR et al., 2018a). Atualmente, os desafios da agricultura são aumentar a 

competitividade e qualidade dos produtos associado à preservação dos recursos 

hídricos e do meio ambiente (ALY et al., 2015; FUENTES-CASTAÑEDA et al., 

2016). 

Para mitigar a falta de água em comunidades rurais, a abertura de poços 

profundos tem se tornado cada vez mais recorrente. Em muitos casos, sobretudo no 

Nordeste do Brasil, por causa da hidrogeologia da região, as águas extraídas se 

caracterizam por elevadas concentrações de sais. Essas águas nem sempre são 

indicadas para irrigação, principalmente de hortaliças, que geralmente são sensíveis 

à salinidade. Além de afetar o rendimento das culturas, quando estas águas não são 

manejadas adequadamente, pode-se acarretar problemas de salinização dos solos, 

tornando-se as áreas improdutivas e até sujeitas à desertificação. 

Nessas comunidades rurais, o cultivo de hortaliças como o coentro, cebolinha e 

alface, tem sido a principal fonte de renda para os pequenos agricultores familiares. 

As práticas de cultivo são passadas de geração a geração, sendo a própria família 
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responsável por todo processo de produção e venda (em feiras livres e/ou porta a 

porta). A qualidade da produção é muito variável em função da época do ano, o que 

implica na renda familiar. 

Especificamente para cultura em estudo, o coentro é de clima quente e não 

tolera baixas temperaturas. Em regiões de clima quente e baixa altitude, o coentro 

pode ser semeado durante todo o ano e sua colheita pode ser realizada de três a 

cinco semanas após a semeadura (SILVA et al., 2018a). 

Para assegurar a regularidade da produção, as técnicas de cultivo tradicionais 

precisam passar por mudanças, visando principalmente, a otimização do uso da 

água. A utilização de técnicas de cultivo como a hidroponia é uma maneira de 

mitigar os problemas de escassez de água, podendo ser implantada em locais com 

pouca disponibilidade hídrica, onde não é possível a implantação de projetos 

tradicionais de irrigação, além da possibilidade do uso de águas salobras proibitivas 

no plantio convencional. 

Em sistemas hidropônicos do tipo fechado, o contato direto do efluente salino 

com o meio ambiente é suprimido, evitando a salinização de áreas adjacentes (LIRA 

et al., 2018a). Diferentes estratégias são utilizadas para o descarte da solução 

nutritiva após a renovação, como por exemplo, na semana de colheita os produtores 

não repõem o volume consumido pelas plantas, e assim, o volume do rejeito salino é 

reduzido, podendo posteriormente ser aplicado em culturas em torno da área de 

produção. 

Apesar desses benefícios do cultivo hidropônico, a migração para tal técnica 

não é tão simples. Os principais entraves dizem respeito ao alto custo de 

implantação da estrutura e a dependência de eletricidade para recirculação da 

solução nutritiva nos canais de cultivo, quando a técnica empregada é do tipo fluxo 

laminar de nutrientes (NFT). 

No sistema NFT uma delgada lâmina de solução escoa por gravidade nos 

canais de cultivo, irrigando-se as raízes das plantas, geralmente em intervalos 

alternados de 15 min (LUZ et al., 2008; ZANELLA et al., 2008). Nesse sistema o 

próprio escoamento da solução contribui para a oxigenação da mesma, e ainda, as 

raízes ficam em parte submersas na solução, enquanto que a outra parte fica em 

contato com o ar, do qual também as plantas retiram o oxigênio (ANDREAU et al., 

2015). 
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Para mitigar a dependência energética no sistema NFT, têm-se utilizado a 

técnica do fluxo profundo (DFT) em canais dispostos em nível, com destaque para o 

cultivo do coentro (SANTOS JÚNIOR et al., 2015; SILVA et al., 2016ab; 2018b; 

CAVALCANTE et al., 2016). 

Diferentemente do sistema NFT, em que toda a solução nutritiva é drenada 

após o desligamento da bomba, no sistema DFT permanece uma lâmina de solução 

nos canais, e com isso as raízes ficam submersas continuamente nessa solução. 

Por essa vantagem, pode-se aumentar os intervalos entre recirculações, pois a 

solução contida nos canais pode manter as plantas sem restrição hídrica até o 

próximo acionamento da bomba. No entanto, algumas lacunas ainda precisam ser 

investigadas, principalmente no que dizem respeito às variações das lâminas de 

solução nos canais e o momento de recirculação da solução, pois nessas condições 

de cultivo o oxigênio dissolvido pode se tornar restritivo para as raízes das plantas. 

No Semiárido brasileiro as temperaturas do ar são elevadas em grande parte 

do ano, o que pode limitar o crescimento e o desenvolvimento das plantas (SILVA et 

al., 2018c). As altas temperaturas do ar aumentam as temperaturas na zona 

radicular das plantas. Tal efeito se torna ainda mais grave quando o cultivo é 

realizado em condições hidropônicas, pois as raízes estão em contato direto com a 

solução nutritiva. Conforme Rodrigues (2002), alterações relativamente pequenas na 

temperatura do ambiente radicular podem causar um impacto significativo no 

desenvolvimento das raízes, dependendo do estádio fenológico e da duração do 

estresse de temperatura. 

Apesar do grande número de trabalhos conduzidos com salinidade em 

hidroponia, são poucos os estudos que buscam avaliar a interação da salinidade e a 

temperatura da solução (MOZAFAR & OERTLI, 1992; FRITIOFF et al., 2005; 

TAZUKE & KINOSHITA, 2013), principalmente em regiões de clima quente. Em 

muitos locais as temperaturas da solução podem facilmente chegar aos 30 ºC nos 

horários mais quentes do dia (BARBIERI et al., 2010; SANTOS et al., 2010a; 2011; 

COMETTI et al., 2013; SILVA et al., 2018d). Assim, entender a dinâmica da 

interação entre temperaturas e os teor de sais dissolvidos na solução nutritiva é um 

passo importante para o êxito na produção em condições hidropônicas quando se 

utilizam águas salobras. 
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Em estudos já realizados na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

para várias culturas submetidas ao estresse salino, o coentro tem se mostrado mais 

tolerante às elevadas temperaturas da solução nutritiva nas épocas mais quente do 

ano, como na primavera em sistema NFT (SILVA et al., 2015) e no verão em 

sistema DFT em tubos (SILVA et al., 2018b). Isso também justifica o interesse em 

estudar essa cultura em condições hidropônicas. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o cultivo do coentro (Coriandrum sativum L.) hidropônico sob diferentes 

condições de cultivo relacionadas à temperatura, salinidade e disponibilidade de 

solução nutritiva. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Avaliar o crescimento e a produção de duas cultivares de coentro (‘Tabocas’ e 

‘Verdão’) em duas épocas de cultivo. 

Avaliar o crescimento, produção, consumo hídrico, eficiência do uso de água e 

qualidade do coentro (cv. ‘Tabocas’ e cv. ‘Verdão’) cultivado em canais hidropônicos 

com diferentes lâminas de solução nutritiva e diferentes intervalos de recirculação. 

Quantificar as concentrações de oxigênio dissolvido da solução nutritiva em 

canais hidropônicos com diferentes lâminas e intervalos de recirculação. 

Avaliar o crescimento, produção e qualidade do coentro em condições 

hidropônicas com o uso de águas doce e salobra com diferentes temperaturas da 

solução nutritiva. 

 

3. HIPÓTESES 

O aumento da lâmina de solução nutritiva nos canais hidropônicos (sistema 

DFT em tubos) proporciona melhores respostas das plantas de coentro em 

crescimento e qualidade. 

Comercialmente é possível cultivar coentro em solução nutritiva com 

recirculação apenas uma vez ao dia. 
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O cultivo com água salobra em condições de alta temperatura da solução 

nutritiva pode ser restritivo para o coentro. 

É possível cultivar coentro em solução nutritiva com alta temperatura, desde 

que não se use água salobra. 

 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1. Uso de águas salobras na produção agrícola 

A disponibilidade de água, em grande parte, depende do clima e de suas 

variações em diversas escalas de tempo. O Semiárido brasileiro é caracterizado 

pela escassez de água (PAULUS et al., 2012a), o que torna a prática da irrigação 

imprescindível para garantir a produção agrícola (LIMA et al., 2014). 

O Semiárido brasileiro estende-se por 1,03 milhão de km² (12% da área do 

País), com uma população com cerca de 27 milhões de pessoas (12% da população 

brasileira) vivendo em 1.262 municípios, sendo aproximadamente 61,97% na área 

urbana e 38,03% no espaço rural. A maior parte do Semiárido situa-se no Nordeste 

do país e também se estende pela parte setentrional de Minas Gerais (Norte mineiro 

e o Vale do Jequitinhonha), ocupando cerca de 18% do território do estado. No 

Nordeste, dos seus nove estados, metade tem mais de 85% de sua área 

caracterizada como semiárida. O Maranhão passou a fazer parte do Semiárido em 

2017, com a inclusão de seus primeiros municípios dentro da área. Em 2017, 73 

novos municípios nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco e Piauí passaram a fazer parte do Semiárido (BRASIL, 2018). 

Com a restrição de água doce (baixa salinidade), as águas salobras têm sido a 

principal fonte hídrica para irrigação (MACHADO & SERRALHEIRO, 2017; DAKLO-

KEREN et al., 2018; SILVA et al., 2018e; SUTHAR et al., 2018b). Essas águas 

devem ser utilizadas com restrição, pois além da queda de produção da maioria das 

culturas (REZAEI et al., 2017; PULAVARTY & SARANGI, 2018), as altas 

concentrações de sais nessas águas acumulam-se no solo, tornando as áreas 

improdutivas. 

Além da salinidade, que expressa a concentração de sais solúveis no solo ou 

na água (BREŚ et al., 2016), em condições naturais, as plantas são expostas a 

complexas interações que envolvem inúmeros estresses abióticos (REJEB et al., 
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2014; ZRIBI et al., 2017; HERNÁNDEZ et al., 2018; ORSINI et al., 2018a), tais como 

déficit hídrico, temperatura, entre outros (SHRIVASTAVA & KUMAR, 2015; 

SZARESKI et al., 2018). 

As várias espécies vegetais respondem diferenciadamente ao estresse salino 

(TABATABAEI & EHSANZADEH, 2016). Algumas plantas são capazes de produzir 

rendimentos satisfatórios sob condições salinas, enquanto outras não produzem 

(ZRIG et al., 2016; QRUNFLEH et al., 2017). Em muitos casos, é difícil quantificar 

diferenças na tolerância aos sais entre espécies intimamente relacionadas, uma vez 

que a redução do crescimento e produção depende do tempo em que as plantas 

cresceram sob condições salinas (MUNNS, 2002). 

As repostas das plantas ao estresse salino são variáveis entre os diferentes 

órgãos, entre espécies/cultivares, entre as etapas de desenvolvimento e a duração 

de exposição aos sais (PARVAIZ & SATYAWATI, 2008; ABBAS et al., 2015), 

refletindo geralmente em reduções na produção de biomassa, rendimento ou taxas 

de sobrevivência (MUNNS & TESTER, 2008). O decréscimo no crescimento é um 

efeito imediato após a exposição das raízes aos sais (MUNNS, 2002; WILLADINO & 

CAMARA, 2010). 

O estresse salino afeta o crescimento das plantas em duas fases, 

primeiramente, com o efeito negativo do potencial osmótico na absorção de água, 

tendo como consequências mudanças nas relações da água a nível celular 

(GARCÍA-CAPARRÓS & LAO, 2018). Em uma segunda fase, ao acúmulo de íons 

em excesso (predominantes Na+ e Cl-) a níveis tóxicos nas plantas (RADY et al., 

2018). A severidade do estresse salino depende de outros fatores, como do tipo e 

das concentrações de sais que as plantas são submetidas (ARSHI et al., 2010; 

TARCHOUNE et al., 2012), além de fatores ambientais, como temperatura, umidade 

relativa e intensidade luminosa (HASANUZZAMAN et al., 2013). 

Especificamente para a cultura em estudo, o coentro (Coriandrum sativum L.) é 

uma espécie moderadamente tolerante à salinidade (AYMEN & CHERIF, 2013; 

OKKAOĞLU et al., 2015; ULLAH et al., 2018). O coentro tem sido submetido a 

diferentes níveis de salinidade da água para avaliar o rendimento de óleo essencial 

(NEFFATI & MARZOUK, 2008; 2009; 2010; OKKAOĞLU et al., 2015), germinação, 

crescimento, rendimento e/ou composição mineral (OLIVEIRA et al., 2010; AYMEN 

& CHERIF, 2013; EWASE et al., 2013; RAJABI & FETRI, 2013; BONIFACIO et al., 



7 

 

2014; CAZUZA NETO et al., 2014ab; FERREIRA NETO et al., 2014; MERIEM et al., 

2014; LIRA et al., 2015a; SALES et al., 2015; SILVA et al., 2015; 2016b; 2017ab; 

2018b; KAUR & KUMAR, 2016; 2017; SÁ et al., 2016; MAIA, 2017). 

 

4.2. Cultivo hidropônico 

4.2.1. Vantagens e desvantagens 

Nos últimos anos têm sido crescente a busca por técnicas de cultivo mais 

eficientes para o uso da água, destacando-se a hidroponia (GARCÍA-GAYTÁN et al., 

2017). Nesse sistema de produção é utilizado um volume menor de água, 

estimando-se uma redução de aproximadamente 80% quando comparado ao plantio 

convencional (ORSINI et al., 2018b). 

Na hidroponia as plantas são cultivadas na ausência de solo, de forma que os 

nutrientes são fornecidos às plantas por meio de uma solução nutritiva balanceada, 

atendendo as necessidades nutricionais das mesmas (SAKAMOTO & SUZUKI, 

2015a; DUYAR & KILIÇ, 2016). Em meio hidropônico não há obstáculos para o 

crescimento das raízes das plantas, o que torna mais fácil a acessibilidade aos 

diferentes nutrientes de forma homogênea (MHADHBI, 2012), enquanto que, no solo 

a disponibilidade de nutrientes muda ao longo da sua matriz, à medida que os 

nutrientes se retêm nas partículas do solo (NGUYEN et al., 2016). 

Em escala comercial, em vários países, o cultivo hidropônico tem se 

expandido, principalmente em função da restrição de solos agricultáveis. Uma vez 

seguindo todos os cuidados que essa atividade requer, pode-se gerar elevado 

rendimento econômico para uma gama de espécies vegetais (ORSINI et al., 2010; 

WATTANAPREECHANON & SUKPRASERT, 2012; SAMSUDDIN et al., 2014). 

Diversas outras vantagens são atribuídas ao cultivo hidropônico, tais como o 

uso eficiente de fertilizantes químicos; ocupação de pequenas áreas; isolamento da 

cultura de solos adjacentes, evitando assim a presença de patógenos (MANZOCCO 

et al., 2011; WAHOME et al., 2011; TREFTZ et al., 2015); redução do ciclo de cultivo 

e maior uniformidade na produção; maior produtividade por área; redução da mão de 

obra; produtos mais higiênicos e de qualidade (RODRIGUES, 2002; SOUZA et al., 

2011) e quando o ambiente de cultivo é protegido, permite o controle ambiental e 

possibilita a produção em épocas de climas desfavoráveis às culturas (SETHIA & 

SHARMAB, 2007; STORY et al., 2010; MURPHY et al., 2011). 
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Apesar das inúmeras vantagens, no cultivo hidropônico tem-se algumas 

desvantagens que podem limitar a expansão dessa técnica de cultivo, como o custo 

elevado para construção da estrutura; dependência de energia elétrica; necessidade 

de mão de obra especializada (HUSSAIN et al., 2014); poluição ambiental, caso a 

solução nutritiva seja descartada no solo (RODRIGUES, 2002). Acrescenta-se ainda 

como uma desvantagem, o maior risco de disseminação de patógenos por meio da 

solução nutritiva em contato com as raízes das plantas (MARTÍNEZ et al., 2013), 

comprometendo o rendimento das culturas. Para mitigar esse problema, é 

estratégico o uso de reservatórios individualizados por bancada de cultivo e/ou por 

setores, assim, evita-se, por exemplo, que uma solução nutritiva contaminada circule 

por todos os canais hidropônicos na área de produção (CORRÊA et al., 2012). 

 

4.2.2. Sistemas hidropônicos e manejo da solução nutritiva 

Os sistemas hidropônicos são divididos em dois grupos, os passivos (a solução 

nutritiva permanece estática) e os ativos. Nos sistemas ativos, necessita-se da 

utilização de bomba para a circulação da solução. Existem centenas de sistemas 

hidropônicos, mas todos eles são derivados ou da junção dos seguintes sistemas 

básicos: sistema NFT (técnica do fluxo laminar de nutrientes), sistema de leito 

flutuante ou DFT (técnica do fluxo profundo), sistema de pavio, sistema de 

subirrigação, sistema de gotejamento e sistema aeropônico (MURALI et al., 2011; 

GOENKA, 2018; PUTRA et al., 2018; GÓMEZ-CHABLA et al., 2019). Os sistemas 

hidropônicos ainda são classificados como abertos (a solução que não é utilizada 

pelas plantas não é reutilizada) e fechados (a solução que não é utilizada pelas 

plantas retorna a um reservatório por drenagem) (HUSSAIN et al., 2014). 

O sistema NFT é o mais utilizado comercialmente. Esse sistema é altamente 

dependente de energia elétrica para circulação da solução nutritiva nos canais 

hidropônicos (MURALI et al., 2011). Nesse sentido, seu uso pode ser limitado em 

localidades onde ocorrem inconsistências no fornecimento de energia elétrica 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2015; SILVA et al., 2016ab), pois as raízes das plantas 

secam rapidamente quando o fluxo da solução nutritiva é interrompido (HUSSAIN et 

al., 2014), podendo levar à perda total da produção (FECONDINI et al., 2010). 

Outro sistema utilizado em escala comercial é o DFT. Diferentemente do 

sistema NFT, no DFT as plantas não passam por restrição hídrica, pois as raízes 
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ficam continuamente em contato com a solução nutritiva (VIMOLMANGKANG et al., 

2010). Por essa vantagem, o DFT é muito útil em locais onde o fornecimento de 

energia elétrica é precário (PUTRA et al., 2018). 

Em geral, a estrutura do DFT consiste de tanques com solução nutritiva com 

lâminas que pode chegar até 30 cm de profundidade (LJUNGQUIST, 2012; BLOK & 

van OS, 2016), enquanto que no sistema NFT uma fina lâmina de solução percorre 

os canais, que não excede 2 cm (van OS et al., 2008; BLOK et al., 2017). No DFT a 

maior disponibilidade de solução nutritiva evita grandes flutuações de pH, bem como 

flutuações de temperatura, o que favorece seu uso em regiões com grandes 

mudanças de temperatura (van OS et al., 2008). 

Do ponto de vista de ergonomia no trabalho, as estruturas utilizadas no DFT 

convencional são de grande porte e pesadas, dificultando o manuseio dentro do 

ambiente de cultivo (van OS et al., 2008). Como solução, tal sistema tem sido 

adaptado em canais de cultivo (ROBERTO, 2000; HUSSAIN et al., 2014), 

similarmente ao sistema NFT, com exceção da declividade dos canais, pois no DFT 

a declividade é nula, formando assim, uma lâmina de solução nos canais. 

Não recomenda-se a utilização de canais hidropônicos extensos (máximo de 

24 m de comprimento) (PARKS & LINDHOUT, 2008; SILVA et al., 2016b), pois pode 

causar alterações nas proporções iônicas da solução nutritiva (HERRERO et al., 

2014), com menor disponibilidade de nutrientes para as plantas localizadas no final 

do canal, incluindo oxigênio dissolvido (SILVA et al., 2016b). Nos estudos de Luz et 

al. (2012) e Silva et al. (2016b) com o coentro cv. ‘Verdão’ cultivado em canais 

hidropônicos com apenas 4,5 e 6,0 m, reportaram reduções na produção de massa 

fresca da parte aérea de aproximadamente 27 e 25% quando as plantas foram 

colhidas no final dos canais em relação àquelas colhidas no primeiro terço dos 

canais. 

No estudo de Silva et al. (2017b) com o coentro ‘Verdão’ em canais de 6,0 m 

em condições de estresse salino, reportaram reduções na massa fresca da parte 

aérea de aproximadamente 21 e 18% sob os níveis de salinidade de 0,26 e 2,47 dS 

m-1 para as plantas no final dos canais em relação às colhidas no segundo terço do 

canal, enquanto que, sob os maiores níveis de salinidade (4,91 e 7,00 dS m-1) não 

houve diferença significativa entre as médias obtidas nas diferentes posições do 

canal. 
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4.2.3. Solução nutritiva: aspectos relacionados ao pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura 

Na produção hidropônica é importante a escolha correta da solução nutritiva, 

bem como seu manejo (DOMINGUES et al., 2012; FAN te al., 2012), principalmente 

no que diz respeito ao monitoramento da temperatura, pois esta influencia 

negativamente outros parâmetros, como o oxigênio dissolvido (OD), a condutividade 

elétrica (CE) e o pH (DOMINGUES et al., 2012). 

As altas temperaturas da solução nutritiva têm efeito direto sobre a integridade 

das raízes e seu crescimento (FALAH et al., 2010), que é condicionado pela redução 

da disponibilidade de OD (NXAWE et al., 2010), surgindo um dos complicadores do 

cultivo hidropônico, o Pythium (WATANABE et al., 2008; GONÇALVES et al., 2016; 

PATEKOSKI & PIRES-ZOTTARELLI, 2016). 

Em estudos com alface, Qin et al. (2007) registraram reduções nas 

concentrações de OD (8,64±0,06; 7,82±0,01; 7,21±0,00 e 6,54±0,01 mg L-1) com o 

incremento das temperaturas das soluções (21,9±0,1; 26,2±0,0; 29,7±0,0 e 34,0±0,1 

ºC). Nos relatos de Bremenkamp et al. (2012), as temperaturas das soluções (24, 

26, 28, 30 e 32 ºC) não alteraram as concentrações de OD (7,5; 7,4; 7,5; 7,6 e 7,4 

mg L-1). Conesa et al. (2015) registraram mudanças nas concentrações de OD em 

função da época do ano e intensidade de oxigenação da solução. Em experimento 

conduzido no outono os valores de OD foram de 5,2; 6,2 e 8,1 mg L
-1

 em solução 

sem aeração, com baixa aeração e alta aeração. No verão as médias de OD foram 

de 3,3; 5,4 e 6,9 mg L-1, respectivamente. 

A concentração de OD na solução nutritiva sofre com as flutuações das 

temperaturas em função da época do ano (NIÑIROLA et al., 2014), como registrado 

por Lara et al. (2011) e Lenzi et al. (2011), onde o OD diminuiu mais rapidamente no 

verão, devido às temperaturas mais elevadas da solução. No estudo de Jitsuyama 

(2013), nas épocas do ano com menor (15,3 ºC) e maior (25,3 ºC) temperatura da 

solução as concentrações de OD foram de 6,5 e 5,7 mg L-1 sob solução aerada. 

Considera-se a temperatura ideal da solução nutritiva entre 15 e 25 ºC para 

maioria das espécies cultivadas em condições hidropônicas (CARRIJO et al., 2000; 

ECHEVERRIA, 2008). Na literatura encontram-se várias pesquisas, nas quais 

buscaram-se avaliar a temperatura ideal da solução em condições hidropônicas para 
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o cultivo de diferentes espécies vegetais. Villela Júnior et al. (2004) reportaram que 

as temperaturas das soluções em condições ambiente (sem controle) e a 12 ºC não 

afetaram as variáveis de produção e qualidade do morangueiro (cv. ‘Campinas’) em 

hidroponia NFT. Sakamoto et al. (2016) reportaram maior número de frutos e peso 

de frutos de morango em hidroponia DFT sob temperatura da solução a 10 ºC em 

relação à temperatura a 30 ºC. 

No estudo de Nxawe et al. (2009) houve aumento na produção de espinafre 

sob temperatura a 28 ºC em comparação à temperatura a 10 ºC. Em estudo com 

alface em hidroponia NFT, Cometti et al. (2013) reportaram aumento na produção 

sob temperatura da solução a 26 ºC em relação à temperatura em condições 

ambiente. Silva et al. (2016c) não verificaram diferença significativa no rendimento 

de massa fresca de alface em hidroponia NFT sob temperatura a 25 ºC em relação à 

ambiente (21,8 ºC). Também no cultivo de alface em hidroponia DFT, Sakamoto & 

Suzuki (2015b) registraram maior produção quando as plantas foram cultivadas sob 

temperatura da solução a 30 ºC em relação à temperatura a 10 ºC. 

A CE da solução é dependente da temperatura de tal forma que, se essa 

aumenta, a resistência da solução à passagem de corrente diminui, resultando em 

acréscimo na CE. Para fins de padronização, ao fazer referência sobre a CE de uma 

solução, deve-se sempre reportar à temperatura de 25 ºC (STEIDLE NETO et al., 

2005). 

Por outro lado, não se pode esquecer que a cultura responde à realidade da 

rizosfera, ou seja, à CE se altera ao longo do dia pelo aquecimento ou resfriamento 

da solução. Essa relação entre a CE e temperatura da solução nutritiva precisa ser 

considerada sob clima mais quente, principalmente quando se trabalha com perfis 

hidropônicos constituídos de materiais de pouco isolamento térmico (MATTOS et al., 

2001; SCHMIDT et al., 2017). 

Para evitar o aquecimento da solução nutritiva deve-se evitar a incidência de 

luz na mesma, mantendo em local sombreado e ventilado. Salienta-se, ainda, que a 

incidência de luz na solução contribui para proliferação de algas na solução 

(PRADO, 2008). Várias outras estratégias são utilizadas para diminuir a temperatura 

da solução, como enterrar o reservatório da solução (CORRÊA et al., 2012), bem 

como todas as tubulações de recalque da solução até os canais; pintar os canais 
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quando são utilizadas tubulações diferentes daquelas desenvolvidas 

especificamente para hidroponia (SCHMIDT et al., 2017). 

 

4.2.4. Automação no cultivo hidropônico 

O cultivo em ambiente protegido possibilita um maior grau de controle sobre as 

condições de crescimento das plantas em comparação com uma situação de campo 

(EHRET et al., 2013; ELZOPY et al., 2017), podendo-se alcançar inúmeros 

benefícios, tais como: colheita fora de época e/ou precoce, controle de pragas e 

doenças, economia de insumos e de água e aumento da produção (PURQUERIO & 

TIVELLI, 2006). 

Quando no ambiente protegido é praticado o cultivo hidropônico, torna-se 

imprescindível o adequado manejo da solução nutritiva, principalmente no que diz 

respeito ao monitoramento da temperatura da solução, pois esta influencia 

diretamente nas concentrações de OD, CE e pH. Apesar de existir no mercado 

sistemas automatizados para o controle desses parâmetros, normalmente, os 

produtores hidropônicos utilizam-se de equipamentos portáteis, onde são feitas 

medições pontuais, de uma e/ou duas vezes ao dia. 

A plataforma Arduino possibilita um usuário comum criar seus próprios 

projetos. É um sistema de baixo custo de aquisição e manutenção e de fácil 

operação por usuários comuns (CORREIA et al., 2016). O Arduino tem sido 

empregada em diferentes pesquisas na área de hidroponia para o monitoramento de 

diferentes parâmetros da solução nutritiva, como CE (IBRAHIM et al., 2015); pH 

(MONTOYA et al., 2017; NALWADE & MOTE, 2017) e temperatura (HELMY et al., 

2016; SILVA et al., 2017c). 

 

4.3. Experiência brasileira na produção hidropônica com águas salobras 

Como já reportado e amplamente discutido na literatura, os solos salinos e/ou o 

uso de águas salinas podem restringir a exploração da maioria das culturas, 

tornando a atividade agrícola economicamente inviável. Estudos realizados sobre a 

tolerância de várias espécies à salinidade em sistemas hidropônicos de cultivo têm 

demonstrado que, mediante manejo adequado da água e das práticas de cultivo, 

pode-se produzir comercialmente com águas salobras (SANTOS et al., 2010b; DIAS 

et al., 2011a; SIGNORE et al., 2016). Neste sentido, espera-se que em sistemas 
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hidropônicos com culturas de ciclo curto se proporcione o uso sustentável de águas 

salinas (SOARES et al., 2007). 

No cultivo hidropônico as respostas das plantas à salinidade são melhores do 

que no solo quando irrigadas com a mesma água, visto que o potencial mátrico 

tende a zero na hidroponia. No solo, o potencial matricial é uma das causas da 

diminuição da energia livre da água (SOARES et al., 2007; DIAS et al., 2011a). 

Tratando dessa linha de pesquisa, cita-se o estudo de Soares (2007) na 

ESALQ/USP em Piracicaba-SP, o qual buscou encontrar resultados mais 

pragmáticos para o agricultor ao utilizar um sistema hidropônico comercial, do tipo 

NFT. Posteriormente, nessa mesma estrutura foram conduzidos outros 

experimentos (PAULUS et al., 2010; 2012ab; SILVA et al., 2013a). A partir dos 

resultados desses trabalhos, têm fomentado o ingresso de mais pesquisadores na 

temática, disseminando para várias instituições do Nordeste brasileiro, como na 

UFRPE em Recife-PE, na UFERSA em Mossoró-RN e na UFCG e UEPB em 

Campina Grande-PB. 

Esses primeiros estudos, seguidos de outros (SOARES et al., 2010; SOARES 

et al., 2015; 2016; 2019; ALVES et al., 2011; LIRA et al., 2015b; 2018ab; SILVA et 

al., 2013a; 2015; 2017ab; COVA et al., 2017; GUIMARÃES et al., 2017; SANTOS et 

al., 2018), foram conduzidos com águas salobras preparadas em laboratório, no 

entanto, outras estratégias têm sido utilizadas para o uso de águas salobras, como 

as naturais de origem subterrânea e/ou rejeito da dessalinização ou a combinação 

de dois ou mais tipos dessas águas (SANTOS et al., 2010ac; 2011; DIAS et al., 

2011ab; SILVA et al., 2011; 2018d). 

No estudo de Paulus et al. (2010) verificaram que, comercialmente as 

cultivares de alface ‘Pira Roxa’ e ‘Verônica’ não apresentaram injúrias severas que 

pudessem afetar o preço de venda, considerando-se toda a massa fresca como 

produtividade comercial. Quando utilizou-se água com maior salinidade de 7,43 dS 

m-1, houve perdas de produtividade de 69 e 64% para as cultivares ‘Pira Roxa’ e 

‘Verônica’, respectivamente. 

Soares et al. (2010) utilizaram duas estratégias para o uso de águas salobras, 

sendo apenas no preparo da solução ou na reposição do volume consumido. Toda a 

massa de matéria fresca da alface cv. ‘Verônica’ foi avaliada como comercial. 

Quando as águas salobras foram usadas apenas no preparo da solução, 
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observaram-se nanismo em plantas e maior intensidade na coloração verde-escuro 

e no aspecto coriáceo das folhas de alface submetida aos maiores níveis de 

salinidade. 

Sob estresse salino, Paulus et al. (2012b) não reportaram injúrias em plantas 

de alface cv. ‘Verônica’ que pudessem afetar o preço de venda, considerando-se 

toda a massa de matéria fresca como produtividade comercial. Santos et al. (2010c) 

ao utilizarem rejeito da dessalinização reportaram redução de 94,83% no peso de 

matéria fresca de alface em relação à nutrição com a solução preparada com água 

de abastecimento, impossibilitando o cultivo comercial da cultura com este tipo de 

água. Alves et al. (2011) registraram sob os níveis mais elevados de salinidade 

folhas coriáceas e tonalidade de verde escuro em plantas de alface, porém, esses 

sintomas não depreciaram a qualidade do produto. 

Em estudos com o coentro, Cazuza Neto et al. (2014a) utilizaram águas com 

CEa de 0,30; 1,88; 2,6; 4,0; 5,34; 6,69 e 7,73 dS m-1, Silva et al. (2016b) com os 

níveis de 0,32 e 4,91 dS m-1 e Silva et al. (2018b) de 0,26; 2,47; 4,91 e 7,0 dS m-1. 

Estas águas foram utilizadas tanto para o preparo da solução como para reposição 

do volume consumido. Já Silva et al. (2015) utilizaram águas com CEa de 0,43; 3,09; 

6,87 e 8,53 dS m-1 apenas na reposição do volume consumido. Nesses estudos, em 

geral, as plantas não exibiram sintomas de toxidez pelo estresse salino que 

pudessem comprometer a comercialização, com exceção do trabalho de Cazuza 

Neto et al. (2014a) sob o maior nível de salinidade (CEa 7,73 dS m
-1

), que ocasionou 

em folhas velhas sintomáticas (queima nos bordos foliares). 

Tais sintomas registrados por Cazuza Neto et al. (2014a) são clássicos de 

toxicidade por altas concentrações de Na+ e/ou Cl- no interior da planta, resultando 

em necrose das folhas mais velhas (PARVAIZ & SATYAWATI, 2008). Isso porque, a 

planta por transpiração perde quase na totalidade somente água, ocorrendo nessa 

região o acúmulo desses íons (ACOSTA-MOTOS et al., 2017; ISMAIL & HORIE, 

2017). 

Para a maioria das espécies o Na+ aparenta atingir uma concentração tóxica 

antes do Cl-. O tempo para o dano de toxidez ser manifestado depende da taxa de 

acumulação de Na+ e/ou Cl- nas folhas e da efetividade da compartimentação 

desses íons nos tecidos e células das folhas (PARVAIZ & SATYAWATI, 2008). A 

toxidez iônica por NaCl pode desestabilizar membranas e proteínas, afetando 
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negativamente os processos celulares e fisiológicos fundamentais, como a divisão e 

expansão (PARIDA & DAS, 2005), o metabolismo primário e secundário e 

homeostase de nutrientes minerais (MUNNS & TESTER, 2008). 

 

4.4. Adaptação do sistema DFT em tubos para o Semiárido brasileiro 

A hidroponia pode ser uma técnica de cultivo alternativa para os pequenos 

produtores de comunidades rurais do Semiárido brasileiro, pois o cultivo pode ser 

praticado em pequenas áreas. Com isso, facilita-se o trabalho e permite-se que uma 

só pessoa cuide de grande número de plantas. Além disso, a técnica viabiliza a 

produção de qualidade o ano inteiro e precocemente, o que possibilita o retorno do 

capital investido mais rapidamente, aumento da produção, melhoria na qualidade e 

diferenciação do preço de venda. 

Na busca por sistemas hidropônicos condizentes com a realidade dessas 

comunidades, destaca-se o sistema DFT adaptado em tubos. Várias pesquisas com 

resultados promissores vêm sendo realizadas nesse sistema para diferentes 

culturas, com o coentro (SANTOS JÚNIOR et al., 2015; CAVALCANTE et al., 2016; 

SILVA et al., 2016ab; 2017b; 2018b), girassol ornamental (SANTOS JÚNIOR et al., 

2016ab; SOUZA et al., 2018a), cebolinha (SOUZA et al., 2016; SILVA JUNIOR, 

2017), alface (COVA et al., 2017), pimentão (FURTADO et al., 2017; SOUZA et al., 

2018b; CAVALCANTE et al., 2019), manjericão (ALVES, 2017; GONDIM FILHO et 

al., 2018; SANTOS et al., 2019) e rúcula (CAMPOS JÚNIOR et al., 2018ab). 

Em tais estudos as lâminas de solução nutritiva variaram de 0,04 m em tubos 

de 100 mm (SANTOS JÚNIOR et al., 2015; 2016ab; CAVALCANTE et al., 2016; 

2019; CAMPOS JÚNIOR et al., 2018ab; FURTADO et al., 2017; SILVA JUNIOR, 

2017; SOUZA et al., 2018b), 0,02 m (ALVES, 2017; GONDIM FILHO et al., 2018), 

0,03 m (COVA et al., 2017; SOUZA et al., 2018a) e 0,045 m em tubos de 75 mm 

(SILVA et al., 2016ab; 2017b; 2018b; SOUZA et al., 2016). 

Silva et al. (2016a) inicialmente testaram o cultivo em tubos com os diâmetros 

de 50 e 75 mm e adotaram intervalos de recirculações da solução nutritiva a cada 

duas horas. Concluíram que não era viável utilizar tubos de 50 mm, pois com o 

grande número de plantas no canal de cultivo o sistema radicular obstruiu a 

passagem da solução, podendo ocorrer transbordamento da mesma. 

Posteriormente, Silva et al. (2016b) utilizaram apenas tubos de 75 mm para avaliar o 
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efeito de diferentes intervalos de recirculação da solução (0,25; 2; 4 e 8 h). Sob o 

maior intervalo de recirculação (a cada 8 h) a produção de coentro se equiparou com 

a produção obtida com o menor intervalo entre recirculações (a cada 0,25 h), o que 

representou uma redução no consumo energético de até 90%. Posteriormente, 

Souza et al. (2016) investigaram os mesmos intervalos de recirculação, os quais não 

influenciaram na produção de cebolinha cv. ‘Todo Ano’. 

 

4.5. Cultivo do coentro 

4.5.1. Caracterização e comercialização do coentro 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma espécie anual da família Apiaceae 

com origem no Mediterrâneo (KUMAR et al., 2008). As folhas e sementes são 

apreciadas na culinária em diversos pratos. Além de condimento, o coentro é 

utilizado nas indústrias alimentícias e farmacêuticas devido suas propriedades 

medicinais (AĆIMOVIĆ, 2013). 

No Brasil, o coentro é largamente explorado no Nordeste brasileiro 

(NASCIMENTO et al., 2006). O cultivo tem sido realizado por pequenos e médios 

produtores, especialmente para a produção de massa verde (LINHARES et al., 

2015). Geralmente nos municípios distantes dos grandes centros, a comercialização 

do coentro é informal, ocorrendo diariamente entre produtores, intermediários e 

consumidor final, restringindo-se aos mercados e feiras locais (SILVA & COSTA, 

2010). A forma de comercialização é diferenciada de um município para outro, em 

alguns locais o coentro é vendido em conjunto com a cebolinha, denominado de 

‘cheiro verde’ (FRANCILINO et al., 2014). 

Em condições hidropônicas, as informações da produção de coentro são 

escassas. Em levantamento realizado por Albuquerque & Mesquita (2016) da 

produção hidropônica para diferentes culturas nos Estados da Paraíba, Pernambuco 

e Rio Grande do Norte, apresentaram dados de produção de coentro apenas para o 

Estado de Pernambuco, com uma produção mensal de 87.500 maços. 

 

4.5.2. Sazonalidade do cultivo 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos produtores de coentro diz 

respeito à sazonalidade da produção ao longo do ano. Em períodos de seca a 

produção é comprometida por falta de água. Para avaliar tais consequências da 
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sazonalidade na produção, Lima et al. (2007) cultivaram coentro cv. ‘Verdão’ em 

duas épocas diferentes nas condições de Mossoró-RN, com produtividades de 5.000 

e 3.390 kg ha-1 nos períodos de junho-julho e novembro-dezembro, respectivamente. 

Tavares (2016) conduziu experimentos com o coentro cv. ‘Tabocas’ no município de 

Itabaiana-SE, obtendo-se produtividades de 3.597,00; 5.500,00; 2.715,17 e 8.103,33 

kg ha-1 nas estações de inverno, primavera, verão e outono, respectivamente. Tais 

resultados mostraram claramente o feito do clima no rendimento do coentro ao longo 

das estações do ano. 

Devido à sazonalidade no rendimento do coentro, deve-se selecionar cultivares 

mais indicadas para determinada época do ano. Nos pequenos municípios distantes 

dos grandes centros, a oferta de sementes de coentro limita-se a venda de uma e/ou 

duas cultivares, forçando os produtores a utilizarem a mesma cultivar durante o ano 

todo. Nos Estados da Paraíba (OLIVEIRA et al., 2003), Pernambuco (OLIVEIRA et 

al., 2015) e Rio Grande do Norte (JALES et al., 2006; PEREIRA et al., 2011; 2015) a 

cultivar ‘Verdão’ é uma das mais plantadas, por ter ciclo curto (SILVA et al., 2016d) e 

apresentar resistência a doenças de folhagens (OLIVEIRA et al., 2016). 

 

4.5.3. Consumo hídrico do coentro em solo e hidroponia 

Em estudo conduzido por Silva et al. (2013b) em Itabaiana-SE entre os meses 

de agosto e outubro (inverno-primavera), registraram-se consumo hídrico (ciclo de 

72 dias) do coentro de 332,0 e 348,7 mm pelos métodos do balanço hídrico no solo 

e do coeficiente de cultivo dual, respectivamente. No mesmo município, em 

diferentes épocas: inverno (julho-agosto), primavera (novembro-dezembro), 

primavera-verão (novembro-janeiro) e outono (abril-maio), Tavares (2016) 

determinou o consumo hídrico (método do balanço hídrico no solo) do coentro de 

81,28; 133,26; 203,47 e 141,06 mm correspondentes aos períodos de 39, 38, 40 e 

43 dias de plantio, respectivamente. Apesar dos trabalhos serem conduzidos no 

mesmo município, verifica-se uma discrepância entre os valores de consumo hídrico 

do coentro, isso se deve aos períodos de tempo de cultivo. 

Em estudos com o coentro cultivado em solo em ambiente protegido, 

aplicaram-se lâminas de irrigação referentes a 25, 50, 75, 100 e 125% da irrigação 

real requerida (IRR) (ANGELI et al., 2016) e 40, 60, 80, 100 e 120% da ETc (por 

lisimetria) (ZAMORA, 2018). Conforme os resultados do primeiro estudo, a lâmina de 
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irrigação de 63 mm (115% da IRR) promoveu maior rendimento (29 t ha-1) e número 

de maços de plantas por m2 (29 maços, cada um com 100 g). No segundo estudo, a 

máxima produção de massa de matéria fresca da parte aérea foi de 

aproximadamente 16,22 t ha-1 quando as irrigações foram realizadas por pulso, 

correspondente a aplicação de 88,42% da ETc (≈ 97 mm). 

No cultivo do coentro em Arapiraca-AL, Cavalcante et al. (2017) aplicaram 

lâminas de irrigação de 50, 75, 100, 125 e 150% da irrigação necessária (por 

lisimetria), entre os meses de abril-junho (cultivo por 32 dias) e Barbosa Júnior et al. 

(2017) aplicaram lâminas de 50, 75, 100, 125, 150 e 175% da ETc (por lisimetria), 

nos meses de janeiro-fevereiro (por 30 dias). As maiores produções foram obtidas 

com a lâmina referente a 150% da irrigação necessária (no primeiro experimento) e 

a lâmina referente a 125% da ETc (no segundo experimento). 

Em experimentos conduzidos nas condições climáticas de Cruz das Almas-BA, 

o consumo hídrico do coentro foi determinado sob diferentes estratégias para o uso 

de águas salobras. Cazuza Neto et al. (2014b) em hidroponia NFT, reportaram para 

o período de 25 DAT, consumo hídrico de 2,59 L para produzir um maço de oito 

plantas sob CEa de 0,30 dS m-1. Silva et al. (2016b) e Silva et al. (2018b) em 

sistema DFT em tubos, reportaram consumo hídrico de 1,45 L (sob CEa de 0,32 dS 

m-1) e 0,89 L (sob CEa de 0,26 dS m-1) para produzir um maço de 12 plantas, no 

período de 24 DAT. Também em estudo no sistema NFT, Silva et al. (2017a) 

reportaram consumo hídrico médio de 2,21 L para produzir um maço de 24 plantas, 

no período de 24 DAT. 

Em estudo conduzido em Campina Grande-PB no sistema DFT em tubos, 

Santos Júnior et al. (2015) determinaram o consumo hídrico do coentro cultivado sob 

diferentes densidades de semeadura (0,5; 1,0; 1,5 e 2,5 g de semente) e maços de 

plantas espaçamentos nos canais de cultivo em 7, 10 e 15 cm. Em geral, o maior 

consumo foi registrado para o espaçamento de 15 cm, independente da quantidade 

de sementes, da ordem de 1,60 L maço-1. 
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PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DO COENTRO SOB DIFERENTES INTERVALOS DE 
RECIRCULAÇÃO E LÂMINAS DE SOLUÇÃO NUTRITIVA 

 
 

RESUMO: Nas regiões áridas e semiáridas a água é um recurso cada vez mais 
escasso. Diante dessa irregularidade na oferta hídrica, o cultivo hidropônico tem sido 
apontado como técnica mitigadora para essa realidade, pois demanda menor 
volume de água em comparação ao plantio convencional. Diante disso, objetivou-se 
com o presente trabalho avaliar o cultivo do coentro em canais hidropônicos com 
diferentes lâminas de solução nutritiva e intervalos de recirculações. Para isso, 
foram conduzidos dois experimentos em sistema hidropônico DFT (técnica do fluxo 
profundo) em tubos de PVC, entre maio e junho de 2016 (outono) e outro entre 
março e abril de 2017 (verão-outono). Utilizou-se um esquema fatorial 2 x 3 x 2 em 
parcelas subdivididas: duas lâminas de solução nutritiva (0,02 e 0,03 m) e três 
intervalos de recirculação da solução nutritiva (0,25; 12 e 24 h), com duas cultivares 
de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) nas subparcelas, cultivadas no mesmo canal 
hidropônico. Avaliaram-se a altura de planta, massas de matéria fresca e seca da 
parte aérea, consumo hídrico, eficiência do uso de água e o aspecto visual da 
qualidade do coentro. O coentro cv. ‘Verdão’ mostrou-se mais tolerante às condições 
climáticas de outono e verão-outono, sobretudo, quando as plantas foram cultivadas 
em canais com lâmina de 0,02 m e soluções recirculadas a cada 0,25 h, com maior 
crescimento e produção. Sob os intervalos de 12 e 24 h houve reduções nas 
variáveis avaliadas, no entanto, essas reduções foram mais drásticas no 
experimento de verão-outono, afetando nesse caso a qualidade das plantas, 
principalmente da cv. ‘Tabocas’. Foi viável o cultivo do coentro no sistema DFT em 
tubos, mesmo em locais com inconsistências no fornecimento de energia elétrica. 
 
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; Cultivo sem solo; Oxigênio dissolvido; 
Recursos hídricos 
 
 



 

HYDROPONIC PRODUCTION OF CORIANDER WITH DIFFERENT 
RECIRCULATION INTERVALS AND NUTRIENT SOLUTION DEPTHS 

 
 

ABSTRACT: Water is an increasingly scarce resource in arid and semiarid regions. 
The irregular precipitation makes hydroponics a recommended technique for these 
regions, since it demands less water compared to conventional cropping systems. 
Thus, the study aimed was to evaluate the cultivation of the coriander in hydroponic 
channels with different nutrient solution depths and recirculation intervals. For this, 
two experiments, one from May to June 2016 (autumn) and other from March to April 
2017 (summer-autumn), were conducted in a hydroponic system in PVC pipes, using 
the Deep Flow Technique (DFT). A 2 x 3 x 2 factorial arrangement in split-plot was 
used, which consisted of two nutrient solution depths (0.02 and 0.03 m) and three 
recirculation intervals of the nutrient solution (0.25, 12 and 24 h), with two coriander 
cultivars (‘Tabocas’ and ‘Verdão’) in the sub-plots, which were cultivated in the same 
hydroponic channel. Plant height, shoot fresh and dry matters, water consumption, 
water use efficiency, and visual quality of the coriander plants were evaluated. The 
coriander cv. ‘Verdão’ was more tolerant to climatic variations, especially when plants 
were cultivated in channels with nutrient solution depth of 0.02 m, and recirculation of 
the nutrient solution every 0.25 h, presenting higher growth and production. The 
recirculation intervals of the nutrient solution of 12 and 24 h had a negative effect on 
the variables evaluated. However, this effect was more significant in the summer-
autumn experiment, affecting the quality of the plants evaluated, especially those of 
the cv. ‘Tabocas’. It was viable the cultivation of the coriander in the DFT system in 
PVC pipes, same in sites with inconsistency in the electricity supply. 
 
Key-words: Coriandrum sativum L.; Soilless cultivation; Dissolved oxygen; Water 
resources 
 



 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é um dos temperos/condimentos que 

ocupam uma posição de destaque em todo o mundo, adicionando sabor e aroma em 

vários alimentos (RASHED & DARWESH, 2015; YEGANEHPOOR et al., 2017). 

Além do uso na culinária, o coentro é utilizado nas indústrias alimentícias e 

farmacêuticas devido às suas propriedades medicinais (SZEMPLIŃSKI et al., 2018; 

UITTERHAEGEN et al., 2018). 

No Brasil, mais especificamente na região Nordeste, o coentro é cultivado por 

pequenos e médios produtores, especialmente para a produção de massa verde. 

Com a baixa disponibilidade de água nessa região, no sistema convencional de 

cultivo um dos obstáculos é manter a qualidade e a produtividade do coentro sem 

afetar a renda familiar. 

Para mitigar a problemática da escassez hídrica, o cultivo hidropônico tem sido 

apontado como solução condizente a essa realidade, pois é demandado um menor 

volume de água em comparação ao plantio convencional. Quando o cultivo é 

realizado em ambiente protegido, reduzem-se os efeitos das intempéries, o que 

assegura a qualidade e regularidade da produção durante o ano todo. 

Em condições hidropônicas vários estudos foram conduzidos com coentro, no 

sistema NFT (técnica do fluxo laminar de nutrientes) (LUZ et al., 2012; CAZUZA 

NETO et al., 2014ab; SILVA et al., 2015a; SILVA et al., 2017; SOARES et al., 2017), 

no sistema DFT (técnica do fluxo profundo) convencional (KULKARNI et al., 2016) e 

adaptado em tubos de PVC (SANTOS JÚNIOR et al., 2015; CAVALCANTE et al., 

2016; SILVA et al., 2016ab; SILVA et al., 2018a) e em substrato (DONEGA et al., 

2013; REBOUÇAS et al., 2013; VASCONCELOS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016; 

MAIA, 2017). 

No sistema DFT, as raízes permanecem submersas na solução nutritiva. Por 

causa dessa vantagem é possível aumentar os intervalos entre recirculações em 

relação ao sistema NFT, cujo intervalo de recirculação é normalmente de 0,25 h. No 

estudo de Silva et al. (2016a) com o coentro cv. ‘Verdão’ cultivado em canais com 

lâmina de solução de 0,045 m, o rendimento de massa fresca não diferenciou 
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estatisticamente sob intervalo de recirculação da solução de 8 h quando comparado 

com o intervalo de 0,25 h. No estudo de Santos Júnior et al. (2015), a qualidade das 

plantas de coentro cv. ‘Tabocas’ não foi afetada quando a solução foi recirculada 

nos canais hidropônicos (com lâmina de 0,04 m) apenas duas vezes por dia. 

Em tais estudos no sistema DFT adaptado em tubos existem várias lacunas, 

como a lâmina de solução a ser utilizada, principalmente quando a solução é 

recirculada poucas vezes ao longo do dia (SILVA et al., 2016a). Nessas condições 

de cultivo as soluções ficam estáticas durante o intervalo de recirculação, causando 

aumento na temperatura das mesmas e, por conseguinte, limitação do oxigênio para 

as raízes das plantas (LÓPEZ-POZOS et al., 2011; IKEURA et al., 2018). 

Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o crescimento, 

a produção, o consumo hídrico, a eficiência do uso da água e a qualidade do coentro 

cultivado em canais hidropônicos com diferentes lâminas de solução nutritiva e 

intervalos de recirculações. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização do local do estudo 

Dois experimentos foram conduzidos em casa de vegetação (7,0 m de largura, 

24 m de comprimento e orientação Leste-Oeste), nos meses de maio e junho de 

2016 (outono) e março e abril de 2017 (verão-outono), no Núcleo de Engenharia de 

Água e Solo/NEAS, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, em 

Cruz das Almas, Bahia (12º 40’ 19” de latitude Sul, 39º 06’ 23” de longitude Oeste e 

altitude de 220 m). 

No interior da casa de vegetação obtiveram-se valores de temperatura e 

umidade relativa do ar, por meio de sensor termohigrômetro modelo HMP45C 

(Vaisala, Inc.; Helsinki, Finland) conectado a um datalogger modelo CR 1000 

(Campbell Scientific, Inc.; Logan, Utah, USA), com médias armazenadas a cada 30 

min. No experimento de outono de 2016, dos 8 aos 25 dias após o transplantio 

(DAT) as temperaturas do ar oscilaram entre a mínima de 18,5 ºC e a máxima de 

35,2 ºC, com média de 24,4 ºC (Figura 1A). Para a umidade relativa do ar, os 

valores oscilaram entre 40,2 e 95,5%, com média de 79,3% (Figura 1C). No 

experimento de verão-outono de 2017, dos 5 aos 15 DAT as temperaturas do ar 
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oscilaram entre 21,3 e 33,6 ºC, com média de 25,8 ºC (Figura 1B) e umidade relativa 

do ar entre 45,0 e 96,1%, com média de 80,5% (Figura 1D). 

Externamente à casa de vegetação, foram obtidos dados climáticos a partir do 

endereço eletrônico (http://www.inmet.gov.br/portal/). No outono as temperaturas 

médias variaram entre 20,1 e 25,6 ºC, as mínimas entre 18,5 e 22,2 ºC e as 

máximas entre 20,7 e 31,8 ºC; para umidade relativa, as médias foram entre 73,0 e 

92,4%, as mínimas entre 39,0 e 89,0% e as máximas entre 90,0 e 96,0%. No verão-

outono, as temperaturas médias variaram entre 23,2 e 27,3 ºC, as mínimas entre 

20,6 e 23,4 ºC e as máximas entre 28,4 e 34,6 ºC. Para umidade relativa, as médias 

foram entre 69,5 e 88,9%, as mínimas entre 34,0 e 64,0% e as máximas entre 90,0 e 

96,0%. 

 

 

 

Figura 1. Dados instantâneos de temperatura e umidade relativa do ar no interior da 

casa da vegetação, nos experimentos de outono (A e C) e verão-outono (B e D). 

 

2.2. Delineamento experimental e tratamentos 

No experimento de outono de 2016 os tratamentos foram distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado e no experimento de verão-outono de 2017 

em blocos casualizados, com quatro e cinco repetições, respectivamente. Utilizou-se 

http://www.inmet.gov.br/portal/


44 

 

um esquema fatorial 2 x 3 x 2 em parcelas subdivididas: duas lâminas de solução 

nutritiva (0,02 e 0,03 m) e três intervalos de recirculação da solução nutritiva (0,25; 

12 e 24 h), com duas cultivares de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) nas subparcelas, 

cultivadas no mesmo canal hidropônico. 

O intervalo de 0,25 h constituiu da seguinte programação: das 06:00 h da 

manhã às 18:00 h da noite o sistema ficou ligado e desligado alternadamente em 

intervalos de 0,25 h. No restante da noite a recirculação da solução foi a cada 2 h, 

ficando ligado por 0,25 h. No segundo e terceiro intervalo, a recirculação foi 

realizada a cada 12 e 24 h, respectivamente. 

 

2.3. Estrutura experimental 

Utilizou-se o sistema hidropônico DFT em tubos circulares, similar ao adotado 

em outros estudos (SILVA et al., 2016ab; 2018a; GONDIM FILHO et al., 2018). Em 

cada bancada de cultivo foram dispostos três canais espaçados em 0,30 m. Os 

canais de cultivo (de PVC de 0,075 m de diâmetro) foram de 6 m de comprimento, 

com orifícios circulares de 0,05 m de diâmetro, espaçados entre si em 0,25 m 

(Figura 2). Em cada tubo foram acoplados tampões nas extremidades, de modo a 

manter as lâminas de solução nutritiva de 0,02 ou 0,03 m. Para manter os níveis de 

solução nos tubos, além de mantê-los em declividade nula, na saída de um dos 

tampões (lado oposto ao da entrada da solução no canal de cultivo) foi inserido um 

conector, e neste foi conectada uma mangueira para derivar o excesso de solução 

para o reservatório (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Estrutura experimental, experimento de verão-outono. 
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Cada parcela foi representada por um canal hidropônico independente, sendo 

composta também por um reservatório de plástico para armazenamento da solução 

nutritiva, dotado de uma torneira-boia que mantinha o volume de solução de 50 L e 

uma eletrobomba para recalcar a solução para o canal (Figura 3). O sistema de 

recalque de solução consistiu de tubulações de PVC de 0,02 m, que saía da 

eletrobomba até a extremidade da bancada, prolongando-se até a altura do canal 

para derivar a solução, colocando-se nesse ponto um “tampão” com um furo, no qual 

foi inserido um microtubo como injetor (Figura 2). 

Também foi acoplado um sistema de abastecimento individualizado para cada 

parcela, responsável pela reposição de água consumida pelas plantas. Esse 

abastecedor foi construído com tubulação de PVC de 0,15 m de diâmetro, com 

capacidade para 15 L, dotado de uma régua graduada fixada junto a uma mangueira 

transparente instalada no sentido vertical para realizar a leitura do nível de água no 

abastecedor. O mesmo foi interligado ao reservatório com solução por meio de 

mangueira, na qual se conectou um registro que permanecia fechado (Figura 3). 

 

 

(2) 

(1) 
(3) 

(4) 
(5) 

 

Figura 3. Componentes de cada unidade experimental: (1) eletrobomba para 

recalcar a solução nutritiva até o canal de cultivo; (2) dreno para retorno da solução 

excedente no canal para o reservatório (3); registro para controlar o fluxo de água 

(4) do reservatório de abastecimento (5) para o reservatório com solução. 
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2.4. Condução da cultura 

Em 13 de maio de 2016 (no outono) e 14 de março de 2017 (no verão-outono), 

sementes de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) foram semeadas em copos plásticos (80 

mL) contendo substrato de fibra de coco, depositando-se 15 sementes em cada 

copo. Realizam-se cortes no fundo dos copos para passagem do sistema radicular. 

Até o transplantio as plântulas foram irrigadas com água do abastecimento local, 

com condutividades elétricas (CEa) de 0,30 e 0,41 dS m-1, nos experimentos de 

outono e verão-outono, respectivamente. 

As plântulas de coentro foram transplantadas para os canais hidropônicos aos 

10 dias após a semeadura, quando os tratamentos foram iniciados. Antes do 

transplantio, realizou-se o desbaste, deixando 12 plântulas por copo (recipiente de 

cultivo), segundo recomendações de Silva et al. (2016b). Em cada canal hidropônico 

foram distribuídos 20 maços de coentro (10 de cada cultivar). 

 

2.5. Preparo das soluções nutritivas e manejo dos experimentos 

O preparo das soluções nutritivas foi realizado com água do abastecimento 

local, empregando-se a formulação de nutrientes de Furlani et al. (1999) para 

hortaliças folhosas. As quantidades de sais nutrientes para o preparo de 1000 L 

foram de: 750 g de nitrato de cálcio, 500 g de nitrato de potássio, 150 g de fosfato 

monoamônico, 400 g de sulfato de magnésio, 0,15 g de sulfato de cobre, 0,5 g 

sulfato de zinco, 1,5 g de sulfato de manganês, 1,5 g de ácido bórico, 0,15 g de 

molibdato de sódio e 30 g de ferro (FeEDDHMA 6%). Após a adição dos nutrientes 

nas águas, os valores das condutividades elétricas das soluções (CEsol) foram de 

2,27 e 2,37 dS m-1 e pH de 5,7 e 5,8, nos experimentos de outono e verão-outono. 

Ao longo dos experimentos os valores de CEsol e pH das soluções foram 

medidos nos canais hidropônicos, utilizando-se um medidor portátil de condutividade 

e de pH com resoluções de 0,01 dS m-1 e 0,01, respectivamente, e com 

compensação automática de temperatura, modelo HI98129 (Hanna Instruments Inc.; 

Woonsocket, Rhode Island, USA). Ao longo dos experimentos, em geral, os valores 

de pH não sofreram grandes alterações em função dos tratamentos, com oscilações 

entre 5,4 e 6,5 (no outono) e entre 5,8 e 6,5 (no verão-outono), não sendo realizada 

qualquer tipo de correção. No final dos experimentos, os valores de CEsol oscilaram 

entre 1,81 e 1,90 dS m-1 (no outono) e entre 1,73 e 2,00 dS m-1 (no verão-outono). 
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Diariamente, para quantificar o consumo hídrico, no momento prefixado da 

leitura, o registro do reservatório com água era aberto, conforme descrito no subitem 

2.3, proporcionando a saída de água para o reservatório de solução, permitindo-se 

assim a manutenção do volume de 50 L. 

 

2.6. Variáveis avaliadas 

2.6.1. Análise de sintomas visuais 

Periodicamente, monitorou-se o surgimento de sintomas deletérios que 

pudessem comprometer a comercialização do coentro. O foco do monitoramento foi 

identificar sintomas relacionados à deficiência nutricional, além de danos provocados 

pelo ataque de pragas ou desenvolvimento de fitopatologias. 

 

2.6.2. Concentrações de oxigênio dissolvido nas soluções 

Apenas no experimento de verão-outono, aos 6, 11, 14, 17, 19 e 24 DAT 

realizaram-se medições das concentrações de oxigênio dissolvido (OD) das 

soluções nutritivas nos canais hidropônicos pela manhã (a partir das 08 h) e pela 

tarde (a partir das 14 h), com auxílio um oxímetro portátil com resolução de 0,01 mg 

L-1 e compensação automática da temperatura, modelo HI98193 (Hanna Instruments 

Inc.; Woonsocket, Rhode Island, EUA). Nesse caso, adotando-se o esquema de 

parcelas subdivididas no tempo na análise estatística. 

 

2.6.3. Temperaturas das soluções nutritivas 

Em dois estádios de crescimento das plantas de coentro (aos 10 e 15 DAT), as 

temperaturas das soluções nutritivas foram monitoradas continuamente (durante o 

período de 24 h) nos canais hidropônicos, com o uso de termopares (tipo J, ferro-

constantan). Apenas um termopar foi colocado por canal hidropônico de cada 

tratamento. Os termopares foram conectados a um datalogger conforme descrito no 

subitem 2.1, com médias armazenadas a cada 1 hora. 

 

2.6.4. Crescimento e produção do coentro 

Em cada experimento foram realizadas avaliações aos 20 e 25 DAT, colhendo-

se cinco maços de plantas de coentro de cada cultivar por canal hidropônico. 

Determinaram-se: a altura de planta (AP) e a massa de matéria fresca da parte 
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aérea do maço de plantas (MFPAmaço), sendo um maço representado por todas as 

plantas contidas no copo. Imediatamente após a pesagem das plantas, o material 

fresco foi acondicionado em sacos de papel e colocado em estufa de circulação 

forçada, à temperatura de 65 ºC até atingir massa constante, para se quantificar a 

massa de matéria seca da parte aérea do maço de plantas (MSPAmaço). As medidas 

de AP foram obtidas com auxílio de uma fita métrica, a partir do nível do substrato 

até a extremidade das folhas mais altas. 

 

2.6.5. Consumo hídrico e eficiência do uso de água do coentro 

Calculou-se o consumo hídrico (CH) por maço de coentro (conjuntamente para 

as duas cultivares) baseado no volume consumido na parcela dividido pelo número 

de maços de plantas na mesma, conforme Equação 1. O CH foi calculado para os 

primeiros 20 dias (1-20 DAT) e o acumulado para todo o ciclo de cultivo (1-25 DAT). 

Determinou-se ainda a eficiência de uso da água (EUA), a partir da relação da 

produção (MFPAmaço ou MSPAmaço) e o CH acumulado por maço de plantas (EUA = 

produção/CH). Foi considerada a produção média para as duas cultivares. 

  3
2

ETC x10
 x Δxn x 4

D x π x LiLf
V


  (1) 

em que: 

VETC é o volume evapotranspirado, L maço-1 dia-1; 

Lf e Li são as leituras final e inicial do nível da água no reservatório de 

abastecimento, m; 

D é o diâmetro interno do reservatório de abastecimento, m; 

∆T é o intervalo de tempo entre as leituras, dias; 

n é o número de maços de plantas no canal de cultivo. 

 

2.7. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância mediante o teste F, 

separadamente por experimento. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

a 0,05 de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

software estatístico SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise de sintomas visuais 

Em geral, no experimento de outono, visualmente, as plantas das cultivares de 

coentro não foram afetadas pelos tratamentos, sendo consideradas como 

comercializáveis. Apesar do menor volume de raízes das plantas produzidas sob os 

intervalos de recirculações de 12 e 24 h em relação ao tratamento testemunha (0,25 

h), não se verificaram quaisquer tipos de sintomas na parte aérea (Figuras 4A e 4B). 

Esses resultados corroboram os de Silva et al. (2016ab; 2018a), os quais reportaram 

que a qualidade visual das plantas de coentro cv. ‘Verdão’ cultivadas em canais com 

lâmina de 0,045 m não foi afetada pelos intervalos de recirculações das soluções de 

8 e/ou 2 h, respectivamente. 

 

A 0,25 h 24 h12 h

V T V T V T
 

B

 
Figura 4. Aspecto visual do coentro cv. ‘Tabocas’ (T) e cv. ‘Verdão’ (V) cultivado em 

canais de cultivo sob lâminas de 0,02 m (A) e 0,03 m (B) e diferentes intervalos de 

recirculações da solução nutritiva aos 25 dias após o transplantio (DAT), no 

experimento de outono. 

 

No experimento de verão-outono, apesar da baixa produção de matéria fresca 

da cv. ‘Verdão’, principalmente quando cultivada nos canais com lâmina de 0,03 m 
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sob os intervalos de 12 e 24 h, a qualidade das plantas não foi afetada. Já para cv. 

‘Tabocas’, quando submetida aos intervalos de 12 e 24 h, seja quando cultivada nos 

canais com lâminas de 0,02 m (Figura 5A) e/ou 0,03 m (Figura 5B), as plantas não 

apresentaram características para comercialização da parte aérea (folhas 

amareladas), com raízes pouco desenvolvidas e de coloração escura. 

 

 

 
Figura 5. Aspecto visual do coentro cv. ‘Tabocas’ (T) e cv. ‘Verdão’ (V) cultivado em 

canais de cultivo sob lâminas de 0,02 m (A) e 0,03 m (B) e diferentes intervalos de 

recirculações da solução nutritiva aos 25 dias após o transplantio (DAT), no 

experimento de verão-outono. 

 

Tais sintomas nas raízes foram relacionados aos baixos níveis de oxigênio 

dissolvido na solução nutritiva, como reportado por vários autores (BONACHELA et 

al., 2005; 2010; SUYANTOHADI et al., 2010; LEE et al., 2014; BLOK et al., 2017), 

agravando-se ainda mais quando as plantas foram cultivadas nos canais de cultivo 

com lâmina de 0,03 m (Figura 6), quando as temperaturas foram mais elevadas 
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(Figura 7). Sob elevadas temperaturas e baixos níveis de OD na solução, aumenta o 

risco de doenças como a podridão radicular por Pythium (HOLTMAN et al., 2005; 

PAPADOPOULOS et al., 2012). 

 

3.2. Oxigênio dissolvido (OD) e temperaturas das soluções nutritivas 

Houve efeito significativo dos intervalos de recirculações sobre as 

concentrações de OD aos 6, 11 e 24 DAT (Tabela 1). Aos 11, 14 e 24 DAT as 

concentrações de OD foram influenciadas significativamente pelas lâminas de 

solução nos canais hidropônicos. Em todos os períodos avaliados houve efeito 

significativo sobre o OD em função dos horários de medições. Para as interações 

dos fatores em estudo houve efeito significativo entre os intervalos e as lâminas aos 

24 DAT, entre os intervalos e os horários de medições aos 6, 17, 19 e 24 DAT, entre 

as lâminas e os horários de medições, com exceção dos 6 DAT, entre os intervalos, 

lâminas e os horários de medições aos 17, 19 e 24 DAT. 

 

Tabela 1. Resumo das análises de variância para as concentrações de oxigênio 

dissolvido (OD) nos canais de cultivo com o coentro sob diferentes lâminas de 

soluções, intervalos de recirculações e horários de medições, em diferentes 

períodos no experimento de verão-outono. 

FV GL 
Quadrados médios 

Dias após o transplantio (DAT) 
6 11 14 17 19 24 

Blocos 4 0,234ns 0,124ns 0,439ns 1,213ns 0,361ns 0,190ns 
IRSN 2 1,752** 2,785** 0,145ns 0,227ns 0,733ns 7,964** 
LSN 1 0,078ns 2,671* 1,184* 1,451ns 0,942ns 0,993* 
IRSN x LSN 2 0,277ns 0,158ns 0,293ns 0,510ns 0,773ns 1,567** 
Erro (a) 24 0,262 0,354 0,256 0,577 0,412 0,127 
Horário (H) 1 10,534** 6,640** 9,866** 5,310* 4,977** 17,024** 
Erro (b) 4 0,311 0,312 0,056 0,281 0,172 0,207 
IRSN x H 2 0,357* 0,101ns 0,091ns 0,067** 0,574** 0,927** 
LSN x H 1 0,106ns 0,826** 0,432** 0,198** 1,148** 0,420** 
IRSN x LSN x H 2 0,022ns 0,020ns 0,140ns 0,679** 0,324* 0,436** 
Erro(c) 16 0,092 0,094 0,040 0,008 0,084 0,041 
CVa (%)  9,11 11,23 10,94 17,39 15,17 6,91 
CVb (%)  9,93 10,54 5,12 12,13 9,81 8,82 
CVc (%)  5,40 5,80 4,33 2,02 6,87 3,93 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. IRSN - intervalo de recirculação da solução nutritiva. 
LSN - lâmina de solução nutritiva no canal hidropônico. **, * significativo a 0,01 e 0,05 de 
probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
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De maneira geral, no horário da manhã verificaram-se as maiores médias das 

concentrações de OD (Figura 6A) em relação ao horário da tarde (Figura 6B). Tal 

comportamento se explica pelas menores temperaturas das soluções nesse horário. 

A disponibilidade de oxigênio para as raízes das plantas se altera em função das 

temperaturas, diminuindo à medida que estas aumentam (QIN et al., 2007; 

SAKAMOTO et al., 2016). 

 

 

As barras verticais representam os desvios-padrão. 
 

Figura 6. Concentrações de oxigênio dissolvido nas soluções nutritivas no cultivo do 

coentro sob diferentes lâminas de solução nutritiva nos canais hidropônicos e 

diferentes intervalos de recirculação nos horários da manhã (A) e tarde (B), no 

experimento de verão-outono. 

 

As concentrações de OD reduziram gradativamente até aos 19 DAT, tanto pela 

manhã (Figura 6A) como pela tarde (Figura 6B), seguido de aumento nas medições 

realizadas aos 24 DAT. Esse aumento nos valores de OD é explicado pela redução 

no número de maços de plantas no canal hidropônico (aos 20 DAT foram colhidos 

10 maços), diminuindo assim, a quantidade de plantas competindo pelo oxigênio. 

Nos estudos de Kiferle et al. (2012) e Niñirola et al. (2014) os níveis mais baixos de 

OD foram verificados no final do ciclo de cultivo, isso como consequência do 

aumento do volume de raízes ativas, e, portanto, ocorreu maior demanda de 

oxigênio (MOBINI et al., 2015). 

Conforme os efeitos dos fatores isolados ou das interações, aos 6 DAT as 

maiores concentrações de OD foram registradas sob o intervalo de recirculação de 

0,25 h no horário da manhã, com média de aproximadamente 6,5 mg L-1. Nas 

demais condições de cultivo, os valores foram inferiores a 6,0 mg L-1 (Figura 6A). Ao 
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longo do experimento, as maiores reduções nas concentrações de OD foram sob o 

intervalo de 0,25 h, sendo mais drásticas no horário da tarde, independente das 

lâminas nos canais de cultivo, com valores menores que 4,0 mg L-1 aos 24 DAT 

(Figura 6B). 

Essas maiores reduções nas concentrações de OD sob o intervalo de 0,25 h se 

devem ao maior volume de raízes das plantas (Figura 5). Para as outras condições 

de cultivo, as maiores concentrações de OD justificam-se pelo menor volume de 

raízes e, consequentemente, menor demanda por oxigênio, com valores maiores 

que 6,0 mg L-1 nos canais com lâmina de 0,02 m pela manhã (Figura 6A). Tais 

valores de OD estão de acordo com os relatos de Silva et al. (2015b) no cultivo do 

coentro no sistema DFT convencional, quando registraram valores médios de 6,11 e 

6,03 mg L-1 nos horários da manhã e tarde, respectivamente. 

A falta de oxigênio reduz a absorção de água e nutrientes pelas raízes das 

plantas, o que pode limitar o crescimento da parte aérea e, consequentemente, o 

rendimento das culturas (HOLTMAN et al., 2005; LENZI et al., 2011). A sensibilidade 

à deficiência de oxigênio na zona radicular é variável entre as espécies e dentro da 

mesma espécie (CONESA et al., 2015), como também nas épocas mais quentes do 

ano, quando os níveis de OD diminuem e as taxas de respiração das raízes 

aumentam (LENZI et al., 2011). No estudo de Lenzi et al. (2011) com espinafre em 

solução não aerada, por ocasião da colheita os níveis de OD foram de 1,92 mg L-1 

no verão e de 2,83 mg L
-1

 no outono. Apesar dos baixos níveis de OD o rendimento 

não foi afetado, devido ao curto ciclo (20-30 dias) da cultura. 

Quanto às temperaturas das soluções, no experimento de outono (Figuras 7A e 

7B), às 9 h, as temperaturas foram aproximadamente iguais, independente das 

lâminas e dos intervalos de recirculações. Após esse horário, com o aumento da 

temperatura do ar, as temperaturas das soluções foram aumentando até as 14 e 15 

h, ultrapassando 40 ºC sob a lâmina de 0,02 m e intervalo de 0,25 h. No canal com 

lâmina de 0,03 m e intervalo de 0,25 h, as temperaturas aumentaram mais 

lentamente, não ultrapassando 32 ºC. 

Entre 12-13 h as temperaturas se mantiveram constantes sob a lâmina de 0,03 

m e os intervalos de 12 e 24 h. Isso porque às 12 h as eletrobombas desses 

tratamentos foram acionadas, estabelecendo o volume máximo no canal, e assim, 

diminuindo a temperatura. Às 18 h as temperaturas voltaram novamente a se 
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tornarem aproximadamente iguais nas diferentes condições de cultivo. No entanto, 

após esse horário reduziram mais rapidamente nos canais com a lâmina de 0,02 m. 

Isso se deve ao calor específico da água, pois sob a lâmina de 0,03 m (maior 

volume) a solução demorou a aquecer e após aquecida, seu resfriamento foi mais 

lento quando comparado à condição de menor volume (lâmina de 0,02 m). 

 

 

 

Tar - temperatura do ar. DAT - dias após o transplantio. 
 

Figura 7. Temperaturas das soluções nutritivas ao longo de 24 h no cultivo do 

coentro sob diferentes lâminas de solução nutritiva nos canais hidropônicos e 

diferentes intervalos de recirculação, nos experimentos de outono (A e B) e verão-

outono (C e D). 

 

As elevadas temperaturas no canal com lâmina de 0,02 m e intervalo de 0,25 h 

justificam-se pelas trocas de calor entre o canal e a solução nutritiva. Quando o 

sistema estava em repouso os canais aqueciam rapidamente pela incidência da 

radiação direta, assim, a cada evento de recirculação a solução, ao retornar para o 

reservatório, ganhava calor. 

Diferentemente do experimento de outono, em geral, no verão-outono com o 

aumento da temperatura do ar as temperaturas das soluções nas diferentes 
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condições de cultivo aumentaram similarmente, exceto sob a lâmina de 0,03 m e 

intervalo de 24 h, quando se registraram as maiores temperaturas 

(aproximadamente 35 e 38 ºC aos 10 e 15 DAT) nos horários mais quentes (Figuras 

7C e 7D). 

Apesar das altas temperaturas das soluções nos horários mais quentes do dia, 

até as 10 h da manhã, independente dos intervalos e das lâminas de solução nos 

canais de cultivo, as temperaturas foram sempre menores que 30 ºC. De modo 

geral, consideram-se adequados valores de temperaturas da solução nutritiva na 

faixa de 20 a 25 ºC (CARRIJO et al., 2000). Em diferentes estudos, registraram-se 

nos horários mais quentes do dia temperaturas das soluções acima de 30 ºC 

(BARBIERI et al., 2010; SANTOS et al., 2010; 2011; COMETTI et al., 2013; SILVA et 

al., 2018b). 

 

3.3. Crescimento e produção do coentro 

Houve efeito significativo dos intervalos de recirculações sobre AP, MFPAmaço e 

MSPAmaço aos 20 e 25 DAT para os experimentos de outono (Tabela 2) e verão-

outono (Tabela 3). Para as lâminas de solução nos canais de cultivo, estas 

promoveram efeito significativo na AP e MFPAmaço aos 25 DAT e na MSPAmaço aos 

20 DAT, no outono. No verão-outono, houve efeito significativo das lâminas sobre 

AP, MFPAmaço e MSPAmaço aos 20 e 25 DAT. Para as cultivares de coentro só não 

houve efeito significativo sobre a MSPAmaço aos 20 DAT (no experimento de outono). 

No outono houve interação significativa entre os intervalos de recirculações e 

as cultivares para AP e MFPAmaço aos 20 DAT e MSPAmaço aos 20 e 25 DAT. 

Também houve interação entre as lâminas de solução e as cultivares para AP aos 

20 DAT. No verão-outono, houve interação entre as lâminas e as cultivares para 

MFPAmaço (aos 20 e 25 DAT) e MSPAmaço (aos 20 DAT). 
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Tabela 2. Resumo das análises de variância para a altura de planta (AP) e massas 

de matéria fresca (MFPAmaço) e seca da parte aérea do maço de plantas (MSPAmaço) 

do coentro cultivado em canais hidropônicos com diferentes lâminas de solução e 

intervalos de recirculações aos 20 e 25 dias após o transplantio (DAT), no 

experimento de outono. 

FV GL 

Quadrados médios 

20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 

-----------AP----------- ---------MFPAmaço------ -----MSPAmaço---- 

IRSN 2 45,571** 93,054** 297,162** 3006,265** 2,117** 11,828** 

LSN 1 0,130
ns

 68,641** 22,949
ns

 345,774** 0,708* 1,584
ns

 

IRSN x LSN 2 0,391
ns

 6,568
ns

 1,968
ns

 54,349
ns

 0,057
ns

 0,350
ns

 

Erro (a) 18 2,085 3,669 5,904 35,562 0,119 0,498 

C 1 60,525** 152,653** 30,417* 809,424** 0,076
ns

 6,035** 

IRSN x C 2 2,553* 10,964
ns

 25,513** 48,993
ns

 0,135* 2,965* 

LSN x C 1 4,025* 16,101
ns

 13,835
ns

 101,821
ns

 0,045
ns

 1,098
ns

 

IRSNxLSNxC 2 1,150
ns

 3,648
ns

 3,459
ns

 24,266
ns

 0,080
ns

 0,206
ns

 

Erro(b) 18 0,677 4,043 3,986 49,874 0,037 0,520 

CVa (%)  7,40 6,90 14,89 14,65 16,19 17,23 

CVb (%)  4,22 7,24 12,24 17,35 9,00 17,62 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. IRSN - intervalo de recirculação da solução nutritiva. 
LSN - lâmina de solução nutritiva no canal de cultivo. C - cultivares de coentro. **, * representam 
significância a 0,01 e 0,05 de probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
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Tabela 3. Resumo das análises de variância para a altura de planta (AP) e massas 

de matéria fresca (MFPAmaço) e seca da parte aérea do maço de plantas (MSPAmaço) 

do coentro cultivado em canais hidropônicos com diferentes lâminas de solução e 

intervalos de recirculações aos 20 e 25 dias após o transplantio (DAT), no 

experimento de verão-outono. 

FV GL 

Quadrados médios 

20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 

------------AP----------- --------MFPAmaço------- -----MSPAmaço---- 

Blocos 4 2,018
ns

 2,182
ns

 7,750
ns

 148,969
ns

 0,040
ns

 0,758
ns

 

IRSN 2 52,524** 31,218* 556,476** 1885,824** 6,149** 16,832** 

LSN 1 37,446** 117,041** 539,640** 2859,913** 5,606** 22,841** 

IRSN x LSN 2 10,183
ns

 13,401
ns

 74,234
ns

 168,551
ns

 0,793
ns

 1,226
ns

 

Erro (a) 24 4,185 8,018 35,304 162,427 0,356 1,102 

C 1 155,526** 666,667** 245,794** 3098,028** 1,614** 25,246** 

IRSN x C 2 0,405
ns

 0,821
ns

 6,701
ns

 28,927
ns

 0,089
ns

 0,195
ns

 

LSN x C 1 0,043
ns

 10,584
ns

 33,421* 233,248** 0,600* 2,368
ns

 

IRSNxLSNxC 2 1,477
ns

 1,832
ns

 3,515
ns

 3,066
ns

 0,014
ns

 0,004
ns

 

Erro(b) 20 1,890 4,263 5,215 23,502 0,081 0,566 

CVa (%)  10,70 11,80 25,04 28,70 19,73 20,15 

CVb (%)  7,19 8,61 9,62 10,92 9,41 14,44 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. IRSN - intervalo de recirculação da solução nutritiva. 
LSN - lâmina de solução nutritiva no canal de cultivo. C - cultivares de coentro. **, * representam 
significância a 0,01 e 0,05 de probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
 

3.3.1. Altura de planta 

Na avaliação realizada aos 20 DAT os valores médios de AP estiveram dentro 

da mesma magnitude nos experimentos de outono (Figura 8A) e verão-outono 

(Figura 8B). No entanto, aos 25 DAT houve maior crescimento em altura das plantas 

no outono (30,54 cm) em relação ao verão-outono (25,42 cm) sob o intervalo de 

recirculação de 0,25 h (Figura 8B). Tais diferenças são atribuídas às intensidades de 

luz (radiação) recebidas em cada experimento, pois externamente à casa de 

vegetação, registraram-se durante os experimentos valores acumulados de radiação 

solar de 371,84 e 453,37 MJ m
-2

 no outono e verão-outono, respectivamente. 
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Na restrição de luz, as plantas utilizam mecanismos como o alongamento do 

caule para maior captação da energia luminosa (HACHMANN et al., 2017; HIRATA 

et al., 2017). Assim, a AP do coentro é um parâmetro importante não apenas para 

estabelecer o ponto de colheita, como também, quando o cultivo é realizado em 

ambiente protegido, tais medidas podem servir de indicativo da redução da 

transmitância no interior do ambiente. Fato este que pode ocorrer como 

consequência do tempo de uso e/ou deposição de poeira e algas na cobertura 

plástica. 

 

 

 

Na Figura A as letras minúsculas comparam as médias das cultivares dentro dos intervalos ou 
lâminas e as letras maiúsculas comparam as médias dos intervalos ou lâminas dentro das cultivares. 
Nas Figuras B, C e D as médias com as mesmas letras dentro de cada período não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. DAT - dias após o transplantio. O e V-O 
- outono e verão-outono. As barras verticais representam os desvios-padrão. 
 

Figura 8. Valores médios de altura de planta do coentro cultivado em sistema 

hidropônico DFT: desdobramentos dos intervalos de recirculações e das lâminas de 

soluções com as cultivares (A), efeitos isolados dos intervalos de recirculações (B), 

cultivares (C) e lâminas (D). 

 

No experimento de outono, aos 20 DAT as maiores médias de AP foram de 

aproximadamente 23,0 e 20,0 cm para as cultivares ‘Verdão’ e ‘Tabocas’ sob o 
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intervalo de recirculação de 0,25 h. Sob os intervalos de 12 e 24 h não houve 

diferença significativa na AP, com médias de aproximadamente 20 e 18 cm para as 

cultivares ‘Verdão’ e ‘Tabocas’. Na comparação das cultivares de coentro dentro das 

lâminas nos canais de cultivo, a AP foi de aproximadamente 21,0 cm para cv. 

‘Verdão’ e de 18,0 cm para cv. ‘Tabocas’ (Figura 8A). 

Aos 25 DAT (Tabela 2), a ausência de efeito significativo das interações se 

deve à maior velocidade de crescimento das plantas da cv. ‘Tabocas’ nas diferentes 

condições de cultivo. Em cinco dias (dos 20 aos 25 DAT) as plantas da cv. ‘Verdão’ 

despenderam mais energia para o engrossamento do caule (com base em análise 

visual) do que para o crescimento em altura. As menores diferenças de AP foram 

observadas entre as lâminas, da ordem de 28,96 cm sob a lâmina de 0,02 m e de 

26,57 cm sob a lâmina de 0,03 m (Figura 8D). A AP da cv. ‘Tabocas’ foi 

aproximadamente 12% menor que da cv. ‘Verdão’ (29,55 cm) (Figura 8C). Em 

média, sob os intervalos de 12 e 24 h a AP foi aproximadamente 14% menor em 

relação ao intervalo de 0,25 h (Figura 8B). 

No experimento de verão-outono aos 20 e 25 DAT, sob os intervalos de 12 e 

24 h em relação ao de 0,25 h os valores de AP foram menores, em 

aproximadamente 13 e 8% (Figura 8B). A AP da cv. ‘Verdão’ foi maior que da cv. 

‘Tabocas’ em aproximadamente 18 e 32% (Figura 8C). Quando as plantas foram 

cultivadas nos canais com lâmina de 0,03 m as médias de AP foram menores em 

relação à lâmina de 0,02 m, de aproximadamente 8 e 11% (Figura 8D). 

Esse maior porte de AP registrado no outono (30,54 cm) foi reportado na 

primavera de 2013 por Silva et al. (2015a), da ordem de 31,60 cm. Naquele estudo 

os maços de plantas de coentro cv. ‘Verdão’ foram espaçados em 0,30 m nos canais 

hidropônicos em sistema NFT. Maiores AP do coentro cv. ‘Verdão’ foram reportadas 

por Silva et al. (2016b) na primavera de 2013, Silva et al. (2016a) no verão de 2014 

e Silva et al. (2018a) no inverno de 2014, da ordem de 37,48; 39,00 e 37,08 cm, 

respectivamente. As maiores AP registradas naqueles trabalhos se justificam pelos 

menores espaçamentos (0,07 m) utilizados entre os maços de plantas, 

intensificando, conforme Moosavi et al. (2013), a competição por luz. No estudo de 

Martins et al. (2018) com o coentro em solo, registraram AP média de 24,56 cm sob 

cultivo com uma planta por cova, aumentando para 29,47 cm sob duas plantas por 

cova. 
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3.3.2. Massas de matéria fresca e seca da parte aérea 

As lâminas nos canais possibilitam manter as plantas sem restrição hídrica 

caso ocorram interrupções no fornecimento de energia elétrica, no entanto, quando 

a solução fica estática por longo período durante o dia pode comprometer o 

rendimento das plantas por falta de oxigenação. Nesse caso, torna-se importante a 

adequação dos intervalos entre recirculações nesse tipo de sistema, como feito por 

Silva et al. (2016a), os quais reportaram que não houve diferença significativa na 

produção do coentro quando a solução foi recirculada a cada 8 h em relação à 0,25 

h. Cova et al. (2017) não registraram diferença significativa na massa de matéria 

seca da parte aérea de alface quando as recirculações foram realizadas a cada 4 h 

em relação à de 0,25 h. Santos et al. (2019) não reportaram diferenças significativas 

nas variáveis de crescimento e produção do manjericão quando a solução foi 

recirculada a cada 6 h em relação à cada 4 h. Tais experimentos foram conduzidos 

no verão no sistema DFT em tubos. 

Aos 20 DAT verificou-se maior rendimento de MFPAmaço no experimento de 

verão-outono (Figura 9B) em relação ao experimento conduzido no outono (Figura 

9A). Já aos 25 DAT, registraram-se rendimentos no mesmo patamar, da ordem de 

55,61 e 56,32 g maço-1 nos experimentos de outono e verão-outono, obtidos sob o 

intervalo de 0,25 h (Figura 9B). Esse maior acúmulo de matéria fresca em cinco dias 

(dos 20 aos 25 DAT) no outono, que se equiparou com a produção do verão-outono, 

deve-se às maiores alturas das plantas (Figura 8B). 

No estudo de Cazuza Neto et al. (2014a) em hidroponia NFT com o coentro cv. 

‘Verdão’, os caules tenros e plantas mais altas (52,39 cm) contribuíram para maior 

produção de matéria fresca, da ordem de 92,66 g para oito plantas. No mesmo 

sistema e com disponibilidade de solução por maço de plantas do estudo de Cazuza 

Neto et al. (2014a), Silva et al. (2015a) reportaram produção de coentro ‘Verdão’ de 

56,11 g maço-1 para 24 plantas. Desse total, aproximadamente metade foi de folhas 

e a outra metade de caules. Nesse caso, sob maior densidade produziram-se 

plantas com caules de menor espessura. Outra explicação forte é o espaçamento 

entre os maços de plantas. 
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Nas Figuras A e D as letras minúsculas comparam as médias das cultivares dentro dos intervalos ou 
lâminas e as letras maiúsculas comparam as médias dos intervalos ou lâminas dentro das cultivares. 
As médias com as mesmas letras dentro de cada período (Figura B) e dentro das lâminas e cultivares 
(Figura C) não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. DAT - dias após 
o transplantio. O e V-O - outono e verão-outono. As barras verticais representam os desvios-padrão. 
 

Figura 9. Valores médios da massa de matéria fresca da parte aérea do coentro 

cultivado em sistema hidropônico DFT: desdobramentos dos intervalos de 

recirculações e cultivares (A) e das lâminas de solução e cultivares (D); efeito 

isolado dos intervalos de recirculações (B) e das cultivares e lâminas (C). 

 

Como no Nordeste brasileiro o coentro em grande parte é consumido em 

saladas (in natura), plantas com caules mais tenros pode ser uma característica 

desfavorável no momento da compra do produto. Assim, nos experimentos a 

estratégia de realizar colheitas periódicas serviu de indicativo da época mais 

propícia para escoamento do produto sem perdas de qualidade. 

No presente trabalho as produções de 55,61 e 56,32 g maço-1 aos 25 DAT 

foram maiores que as registradas por Silva et al. (2016a) e Silva et al. (2018a) no 

sistema DFT em tubos, os quais reportaram MFPAmaço de 44,88 e 44,05 g maço-1 

para 12 plantas, respectivamente. Esses maiores rendimentos no presente trabalho 

se justificam pela maior disponibilidade de solução por maço de plantas, como 

consequência do maior espaçamento utilizado entre os maços nos canais 
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hidropônicos (0,25 m), enquanto que naqueles trabalhos os maços foram espaçados 

em 0,07 m. 

No experimento de outono, aos 20 DAT independente da cultivar, verificaram-

se que os rendimentos de MFPAmaço reduziram drasticamente sob os intervalos de 

recirculações de 12 e 24 h, os quais não ultrapassaram 15,0 g maço-1, enquanto 

que, sob o intervalo de 0,25 h foi de 23,43 g maço-1 para cv. ‘Verdão’ e 19,01 g 

maço-1 para cv. ‘Tabocas’ (Figura 9A). No experimento de verão-outono, sob os 

intervalos de 12 e 24 h as produções ultrapassaram 20 g maço-1, atingindo 

aproximadamente 30,0 g maço-1 sob o intervalo de 0,25 h (Figura 9B). Aos 25 DAT, 

as reduções médias dos valores de MFPAmaço sob os intervalos de 12 e 24 h em 

relação ao de 0,25 h foram de aproximadamente 42 e 30% nos experimentos de 

outono e verão-outono, respectivamente (Figura 9B). 

No experimento de outono aos 25 DAT, sob os efeitos isolados das lâminas de 

solução e as cultivares de coentro, as maiores produções de MFPAmaço foram de 

43,39 e 44,81 g maço-1 sob a lâmina de 0,02 m e cv. ‘Verdão’, enquanto que, sob a 

lâmina de 0,03 m e cv. ‘Tabocas’ foram de 38,02 e 36,60 g maço-1 (Figura 9C). 

No verão-outono (Figura 9D), para cv. ‘Tabocas’ dentro da lâmina de 0,03 m 

verificaram-se baixos rendimentos, da ordem de 17,96 e 28,34 g maço-1 aos 20 e 25 

DAT. Dentro da lâmina de 0,02 m os rendimentos foram da ordem de 25,45 e 46,09 

g maço-1 aos 20 e 25 DAT. Nas mesmas condições de cultivo registraram-se para 

cv. ‘Verdão’ produções de 23,50 e 46,66 g maço
-1

 (sob lâmina de 0,03) e 28,01 e 

56,52 g maço-1 (sob lâmina de 0,02 m) aos 20 e 25 DAT, respectivamente. 

O potencial produtivo do coentro cv. ‘Verdão’ em relação à cv. ‘Tabocas’ foi 

reportado por Pereira et al. (2011) no cultivo em vasos com solo, por Silva et al. 

(2015c) no cultivo em solo e por Soares et al. (2017) em hidroponia NFT. Resultados 

diferentes foram reportados por Bonifacio et al. (2014) com o coentro em solução 

nutritiva, onde houve uma redução na produção de matéria fresca da ordem de 

12,55% para cv. ‘Verdão’ em relação à cv. ‘Tabocas’. A produção obtida para cv. 

‘Tabocas’ aos 25 DAT é compatível com os resultados reportados por Santos Júnior 

et al. (2015) no cultivo dessa cultivar em condições hidropônicas por 28 dias, da 

ordem de 45,44 g maço-1 sob densidade de semeadura de 0,5 g por copo. Tais 

discrepâncias entre os resultados mostram a importância de estudos para diferentes 



63 

 

cultivares de coentro contrastando em diferentes épocas do ano, bem como o 

sistema de cultivo empregado. 

Quanto ao rendimento de MSPAmaço, no experimento de outono apenas dentro 

do intervalo de recirculação de 0,25 h, para cv. ‘Verdão’ obteve-se maior acúmulo de 

MSPAmaço (aproximadamente 12 e 39% aos 20 e 25 DAT) em relação à cv. 

‘Tabocas’ (Figura 10A). Aos 20 DAT o acúmulo de MSPAmaço foi maior em 

aproximadamente 12% sob a lâmina de solução de 0,02 m em relação à 0,03 m 

(Figura 10B). 

 

 

 

As letras minúsculas comparam-se as médias das cultivares dentro dos intervalos (Figura A) e 
lâminas (Figura B) e as letras maiúsculas comparam-se as médias dos intervalos ou lâminas dentro 
das cultivares, respectivamente. Nas Figuras B e C, as médias com as mesmas letras em cada 
período não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. DAT - dias após o 
transplantio. O e V-O - outono e verão-outono. As barras verticais representam os desvios-padrão. 
 

Figura 10. Valores médios da massa de matéria seca da parte aérea do coentro 

cultivado em sistema hidropônico DFT: desdobramentos das interações das 

cultivares com os intervalos de recirculações (A) e lâminas de solução (B); efeito 

isolado das lâminas de solução (B) e intervalos de recirculações e cultivares (C). 

 

No experimento de verão-outono, para o desdobramento das cultivares e 

lâminas aos 20 DAT, apenas dentro da lâmina de 0,03 m o acúmulo de MSPAmaço da 
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cv. ‘Verdão’ foi maior que da cv. ‘Tabocas’, de aproximadamente 22% (Figura 10B). 

Para o efeito isolado aos 25 DAT, a MSPAmaço foi aproximadamente 27% maior sob 

lâmina de 0,02 m (Figura 10B) e em 29% para cv. ‘Verdão’ (Figura 10C). Aos 20 e 

25 DAT sob os intervalos de 12 e 24 h em relação ao de 0,25 h as reduções na 

MSPAmaço foram de aproximadamente 26% (Figura 10C). 

 

3.4. Consumo hídrico e eficiência do uso da água do coentro 

Para o estudo dos fatores isoladamente, houve efeito significativo no CH e na 

EUA da MFPAmaço aos 20 e 25 DAT em função dos intervalos de recirculações 

(experimentos de outono e verão-outono) e das lâminas de soluções (outono-verão). 

No outono houve efeito significativo das lâminas apenas sobre a EUA da MFPAmaço 

aos 25 DAT. Houve interação significativa entre os intervalos de recirculações e as 

lâminas apenas sobre o CH no período de 25 DAT, no verão-outono (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Resumo das análises de variância para o consumo hídrico (CH) e a 

eficiência do uso da água (EUA) do coentro cultivado em canais hidropônicos com 

diferentes lâminas de solução e intervalos de recirculações, nos experimentos de 

outono e verão-outono. 

FV GL 
Quadrados médios 

20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 20 DAT 25 DAT 
-------------CH----------- ---EUA da MFPA---- --EUA da MSPA-- 

 Experimento de outono 
IRSN 2 0,351** 0,487** 14,678** 154,931** 0,087ns 0,164ns 
LSN 1 0,005ns 0,003ns 4,043ns 57,908* 0,155ns 0,288ns 
IRSNxLSN 2 0,000ns 0,006ns 0,150ns 4,822ns 0,008ns 0,016ns 
Erro 18 0,022 0,047 1,589 8,379 0,038 0,123 
CV (%)  11,70 13,10 9,80 11,88 11,49 14,11 
 Experimento de verão-outono 
Blocos 4 0,008ns 0,055ns 0,844ns 7,246ns 0,015ns 0,068ns 
IRSN 2 0,705** 1,011** 10,234* 23,131* 0,040

ns
 0,097

ns
 

LSN 1 0,469* 1,733** 17,237* 33,370* 0,077ns 0,057ns 
IRSNxLSN 2 0,123ns 0,465* 1,372ns 3,541ns 0,011ns 0,145ns 
Erro 20 0,075 2,578 2,828 5,652 0,040 0,072 
CV (%)  15,53 14,98 12,59 13,00 11,59 12,34 
FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. IRSN - intervalo de recirculação da solução nutritiva. 
LSN - lâmina de solução nutritiva no canal de cultivo. **, * representam significância a 0,01 e 0,05 de 
probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
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Para a EUA da MSPAmaço não houve efeito significativo em qualquer período de 

avaliação, com médias da ordem de 3,03 e 5,21 g L-1 aos 20 e 25 DAT. Tais 

resultados corroboram com Campos Júnior et al. (2018), os quais não reportaram 

diferença significativa na EUA da MSPA da rúcula quando as circulações nos canais 

de cultivo (lâmina de 0,04 m) foram realizadas duas e três vezes por dia. 

Similarmente às respostas observadas para as variáveis de crescimento e 

produção, em geral, para o CH (Figuras 11A e 11B) e a EUA da MFPAmaço (Figuras 

11C e 11D) as maiores médias foram obtidas sob o intervalo de recirculação de 0,25 

h e lâmina de solução nos canais de cultivo de 0,02 m. 

 

 

 

Na Figura B as letras minúsculas comparam-se as médias das lâminas dentro dos intervalos e as 
letras maiúsculas comparam-se as médias dos intervalos dentro das lâminas. Nas Figuras A, C e D 
as médias com as mesmas letras em cada período não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 
a 0,05 de probabilidade. DAT - dias após o transplantio. O e V-O - outono e verão-outono. As barras 
verticais representam os desvios-padrão. 
 

Figura 11. Valores médios do consumo hídrico (A e B) e eficiência do uso da água 

da massa de matéria fresca da parte aérea (C e D) do coentro cultivado em canais 

hidropônicos com diferentes lâminas de solução e intervalos de recirculações aos 20 

e 25 dias após o transplantio (DAT), nos experimentos de outono e verão-outono. 
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Sob o intervalo de recirculação de 0,25 h os valores médios do CH acumulado 

foram de 1,48 e 1,93 L maço-1 nos períodos de 20 e 25 DAT no experimento de 

outono. Sob essa mesma frequência, nos primeiros 20 dias no verão-outono 

registraram-se valores de CH maiores que durante todo o ciclo no outono, da ordem 

de 2,06 L maço-1. Sob os intervalos de 12 e 24 h os valores médios de CH foram 

menores em aproximadamente 22% (Figura 11A). Nos estudos de Silva et al. 

(2016a; 2018a), não houve restrição ao consumo hídrico do coentro cv. ‘Verdão’ 

quando as soluções foram recirculadas a intervalos de 2 h em relação ao de 0,25 h. 

Apesar da maior disponibilidade de solução nos canais com lâmina de 0,03 m, 

não se concretizou essa lâmina como uma vantagem, pois em geral, as variáveis de 

crescimento e produção foram reduzidas nessas condições de cultivo em 

comparação à menor lâmina de 0,02 m. Isso em virtude das menores taxas de 

difusão do oxigênio, como consequência das maiores temperaturas nos horários 

mais quentes. 

O efeito negativo sobre o CH com a maior lâmina nos canais (0,03 m) foi mais 

evidenciado no verão-outono, registrando-se reduções da ordem de 

aproximadamente 13 e 18% em relação à lâmina de 0,02 m (1,88 e 3,03 L maço-1) 

aos 20 e 25 DAT (Figura 11B). O percentual de redução aos 25 DAT foi obtido a 

partir da interação dentro do intervalo de 0,25 h, sendo que, sob o intervalo de 24 h 

a redução chegou a aproximadamente 34%. 

Tais lâminas corresponderam aproximadamente 6 e 12 L de solução nos 

canais. Com esses volumes de soluções e considerando o período de maior 

demanda do coentro (entre os 20-25 DAT), que foi de aproximadamente 0,125 L 

maço-1, caso ocorram interrupções no fornecimento de energia elétrica, o sistema 

teria autonomia para manter 20 maços de plantas (em cada canal) sem restrição 

hídrica por mais de dois e quatro dias, respectivamente, sob as lâminas de 0,02 e 

0,03 m. 

O baixo volume de água utilizado na hidroponia em sistemas do tipo fechado 

possibilita o uso dessa técnica em locais com pouca disponibilidade hídrica, onde 

pode não ser possível o uso da irrigação tradicional baseada no solo. Assim, 

sabendo-se o CH durante o ciclo de cultivo, pode-se calcular com antecedência o 

volume de água a ser utilizado antes da cultura ser implantada no sistema 
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hidropônico. Isso pode ser a base do dimensionamento de sistemas hidropônicos e 

de captação e reservação de água para esse fim. 

Em geral, os valores de CH (1,93 e 3,03 L maço-1) estão dentro da faixa dos 

registrados em outros estudos com coentro cv. ‘Verdão’, da ordem de 2,59 L maço-1 

de oito plantas no inverno (CAZUZA NETO et al., 2014b) e 2,21 L maço-1 de 24 

plantas na primavera (SILVA et al., 2017) em hidroponia NFT. Em estudos no 

sistema DFT em tubos, registraram-se menores valores de CH, de 1,45 L maço-1 de 

12 plantas no verão (SILVA et al., 2016a) e 0,89 L maço-1 de 12 plantas no inverno 

(SILVA et al., 2018a). 

Aos 20 DAT os valores médios de EUA da MFPAmaço foram de mesma 

magnitude entre os experimentos, não ultrapassando 15 g L-1 sob o intervalo de 0,25 

h no experimento de outono (Figura 11C) e lâmina de 0,02 m no experimento de 

verão-outono (Figura 11D). Em geral, nos dois experimentos as reduções na EUA 

sob a lâmina de 0,03 m em relação à de 0,02 m foram de aproximadamente 11-12%. 

Aos 25 DAT houve aumento na EUA no outono, isso se deve ao maior 

incremento na produção de MFPAmaço com uso de menor volume de água. As 

médias sob o intervalo de 0,25 h foram de 29,43 e 20,05 g L-1 no outono e verão-

outono (Figura 11B). Essas reduções na EUA tiveram maior impacto pelas reduções 

nas produções do que por restrição no consumo de água pelas plantas. Nesse caso, 

é preferível colher as plantas a partir de 25 dias de cultivo no sistema hidropônico, 

correspondendo a um ciclo de 35 dias desde a semeadura. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

O coentro cv. ‘Verdão’ mostrou-se mais tolerante às condições climáticas do 

outono e verão-outono, expressando maior crescimento e produção. 

O consumo hídrico do coentro foi maior no experimento de verão-outono, 

chegando aproximadamente 3,0 L maço-1, enquanto que no experimento de outono 

não ultrapassou de 2,0 L maço-1. 

O estabelecimento da menor lâmina de solução no canal de cultivo (0,02 m) 

promoveu melhores respostas de crescimento, produção e eficiência do uso da água 

do coentro, apesar de elevar a temperatura da solução. 
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As concentrações de oxigênio dissolvido na solução nutritiva reduziram mais 

rapidamente sob o intervalo de recirculação de 0,25 h, no entanto, a qualidade das 

plantas de coentro não foi afetada. 

Só é viável o emprego do sistema DFT adaptado em tubos em locais com 

problemas no fornecimento de energia elétrica. Nesse caso, o sistema teria 

autonomia para manter as plantas sem restrição hídrica. 

Na prática, a adoção dos intervalos de recirculações de 12 e 24 h não se 

justifica mantê-los durante todo o ciclo (25 dias) do coentro. 
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CULTIVO HIDROPÔNICO DO COENTRO UTILIZANDO-SE ÁGUAS DOCE E 
SALOBRA COM DIFERENTES TEMPERATURAS NA SOLUÇÃO NUTRITIVA 

 
 

RESUMO: Vários trabalhos são conduzidos em hidroponia sob estresse salino, pois 
a resposta das plantas à salinidade nessas condições pode ser melhor do que no 
solo, no entanto, são poucos os estudos que buscam avaliar a interação da 
salinidade e temperatura da solução nutritiva. Objetivou-se com o presente trabalho 
avaliar o crescimento e a produção do coentro em condições de cultivo com e sem 
estresse salino em interação com diferentes temperaturas da solução nutritiva. Para 
isso, foram conduzidos dois experimentos em sistema hidropônico NFT (técnica do 
fluxo laminar de nutrientes), entre os meses de janeiro e fevereiro (verão) e junho e 
julho (outono-inverno) de 2018. No verão foi utilizado o esquema fatorial 5 x 2 em 
parcelas subdivididas, que consistiu em: temperatura ambiente da solução e 
temperatura constante a 32 ºC, com o uso de água doce com condutividade elétrica 
(CEa) de 0,3 dS m-1; solução a temperatura ambiente, a 30 e a 32 ºC com o uso de 
água salobra (CEa 6,5 dS m-1), com duas cultivares de coentro (‘Tabocas’ e 
‘Verdão’) nas subparcelas, cultivadas dentro do mesmo canal hidropônico. No 
outono-inverno foi cultivada apenas a cv. ‘Verdão’, em esquema fatorial 2 x 2: 
temperatura ambiente da solução e temperatura a 30 ºC e CEa de 0,3 e 6,5 dS m-1. 
Avaliaram-se a altura de planta, diâmetro do caule, as massas de matéria fresca e 
seca da parte aérea, temperatura foliar e a qualidade das plantas produzidas. 
Apenas no experimento de verão registraram-se nas plantas das duas cultivares de 
coentro sintomas de toxidez pela salinidade. Em condição de cultivo com e/ou sem 
estresse salino foi possível cultivar coentro em solução nutritiva com temperatura até 
30 ºC. 
 
Palavras-chave: Coriandrum sativum L., Cultivo sem solo; Estresses abióticos; 
Salinidade 
 
 
 



 

HYDROPONIC CULTIVATION OF CORIANDER USING FRESH AND BRACKISH 
WATERS WITH DIFFERENT NUTRIENT SOLUTION TEMPERATURES 

 
 

ABSTRACT: Despite the a large number of studies conducted with salinity in 
hydroponic systems, because in this system the response of plants to salinity is 
better than in the soil when irrigated with the water of same salinity, there are few 
studies that evaluate the interaction of salinity and temperatures of the nutrient 
solution. The study aimed was to evaluate the growth and production of the coriander 
under conditions of cultivation with and without saline stress with different 
temperatures of the nutrient solution. For this, two experiments, one January to 
February (summer) and other from June to July (autumn-winter) 2018, were 
conducted in a hydroponic system, using the Nutrient Film Technique (NFT). In the 
summer experiment, a 5 x 2 factorial arrangement in split-plot was used, which 
consisted of five combinations: ambient temperature and constant temperature at 32 
ºC of the nutrient solution using fresh water, with electrical conductivity (ECw) of 0.3 
dS m-1, and ambient temperature and constant temperatures at 30 and 32 ºC of the 
nutrient solution using brackish water (ECw 6.5 dS m-1), with two coriander cultivars 
(‘Tabocas’ and ‘Verdão’) in the sub-plots, which were cultivated in the same 
hydroponic channel. Only cv. ‘Verdão’ in the autumn-winter experiment was 
cultivated, a 2 x 2 factorial arrangement was used, which consisted of two 
temperatures of the nutrient solution (ambient and 30 ºC) and two levels of ECw (0.3 
and 6.5 dS m-1). Plant height, stem diameter, shoot fresh and dry matters, foliar 
temperature and visual quality of the coriander were evaluated. Only in the summer 
experiment, the plants of the two coriander cultivars showed toxic symptoms under 
salinity. It was viable to cultivation the coriander at solution temperature up to 30 ºC 
with and/or without saline stress. 
 
Key-words: Coriandrum sativum L.; Soilless cultivation; Abiotic stress; Salinity 
 
 



 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em condições naturais, as plantas são frequentemente submetidas aos 

diferentes tipos de estresses abióticos, que podem reduzir consideravelmente o 

crescimento e o rendimento das culturas (SILVA et al., 2010; ZRIBI et al., 2017; 

ESPASANDIN et al., 2018). Dentre esses estresses, o salino é o principal limitante 

para o crescimento das plantas (MARTÍNEZ et al., 2014; KHAN et al., 2018). 

O estresse salino afeta primeiramente o sistema radicular das plantas, pois é o 

órgão vegetal diretamente exposto aos sais, o que prejudica a absorção de água e 

nutrientes e, por conseguinte, o deslocamento para os outros órgãos, levando à 

redução do crescimento das plantas (MUNNS, 2002; MUNNS & TESTER, 2008; 

MENG et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018). 

Águas com altas concentrações de sais tornam-se inviáveis para utilização na 

irrigação para maioria dos cultivos no plantio convencional em solo. Para mitigar tal 

problemática, o cultivo sem uso do solo (hidroponia) tem sido apontado como 

solução viável tecnicamente para utilização de águas salobras, visto que há maior 

disponibilidade da água para as plantas, pois não existe energia de retenção 

(potencial mátrico) quando se trata do cultivo em solução nutritiva. 

A alface tem sido uma das principais culturas exploradas nos estudos 

envolvendo o uso de águas salobras em condições hidropônicas (AL-MASKRI et al., 

2010; SANTOS et al., 2010ab; 2011; SOARES et al., 2010; 2015; 2016; 2019; 

ALVES et al., 2011; DIAS et al., 2011; PAULUS et al., 2012; COVA et al., 2017; 

GUIMARÃES et al., 2017; NIU et al., 2018; SILVA et al., 2018a). 

Com o avanço nessa temática, tem sido possível a diversificação de culturas, 

como a rúcula (SILVA et al., 2011; 2012; 2013; JESUS et al., 2015; CAMPOS 

JÚNIOR et al., 2018ab), coentro (CAZUZA NETO et al., 2014ab; SILVA et al., 2015a; 

2016a; 2018b), couve chinesa (LIRA et al., 2015), cebolinha (SOUZA et al., 2016; 

SILVA JUNIOR, 2017), couve-folha (VIANA, 2017), agrião (LIRA et al., 2018), couve-

flor (CRUZ et al., 2018; SOARES, 2018) e pimentão (SANTOS et al., 2018). 

Na maioria desses trabalhos atribuem-se reduções no crescimento das plantas 

basicamente pelo efeito do estresse salino, sem fazer qualquer tipo de menção ao 
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efeito da temperatura da solução interagindo com os sais. É de suma importância 

entender a dinâmica dessa interação, e assim, obter êxito na produção em 

condições hidropônicas quando se utilizam águas salobras, principalmente em 

regiões tropicais áridas e semiáridas, onde na maioria dos meses do ano as 

temperaturas são elevadas. Esse é o caso da Região Semiárida, no Nordeste do 

Brasil. 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o crescimento, a 

produção e a qualidade do coentro cultivado em condições com e sem estresse 

salino com diferentes temperaturas da solução nutritiva. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização do local do estudo 

Foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação (7,0 m de largura, 

24 m de comprimento e orientação Leste-Oeste), entre os meses de janeiro e 

fevereiro (verão) e junho e julho (outono-inverno) de 2018, nas dependências da 

área experimental do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, no 

Núcleo de Engenharia de Água e Solo/NEAS, da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia/UFRB, município de Cruz das Almas-BA (12º 40’ 19” de latitude 

Sul, 39º 06’ 23” de longitude Oeste e altitude média de 220 m). 

No interior da casa de vegetação obtiveram-se valores de temperatura e 

umidade relativa do ar, por meio de sensor termohigrômetro modelo HMP45C 

(Vaisala, Inc.; Helsinki, Finland) conectado a um datalogger modelo CR 1000 

(Campbell Scientific, Inc.; Logan, Utah, USA), com médias armazenadas a cada 10 

min. No experimento de verão, as temperaturas (Figura 1A) e umidade relativa do ar 

(Figura 1C) oscilaram entre 21,8 e 38,1 ºC e 32,8 e 99,3%, com médias de 27,6 ºC e 

72,3%, respectivamente. Para o experimento de outono-inverno, as temperaturas 

(Figura 1B) e umidade relativa do ar (Figura 1D) oscilaram entre 19,0 e 34,5 ºC e 

42,5 e 95,7%, com médias de 22,1 ºC e 83,1%, respectivamente. 
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Figura 1. Dados instantâneos de temperatura e umidade relativa do ar no interior da 

casa da vegetação, nos experimentos de verão (A e C) e outono-inverno (B e D). 

 

2.2. Delineamento experimental e tratamentos 

Em ambos os experimentos, o delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com cinco repetições. No experimento de verão foi utilizado o 

esquema fatorial 5 x 2 em parcelas subdivididas, que consistiu de cinco 

combinações nas parcelas principais: temperatura da solução ambiente (sem 

controle) e temperatura constante a 32 ºC com o uso de água doce com 

condutividade elétrica (CEa) de 0,3 dS m-1; temperatura da solução ambiente e 

temperaturas a 30 e 32 ºC com o uso de água salobra (CEa 6,5 dS m-1), com duas 

cultivares de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) nas subparcelas, cultivadas dentro do 

mesmo canal hidropônico. 

No experimento de outono-inverno foi cultivada apenas a cv. ‘Verdão’, sendo 

os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 2 x 2: duas temperaturas da 

solução (ambiente e constante a 30 ºC) e dois níveis de CEa (0,3 e 6,5 dS m-1) 

(Tabela 1). Estas águas foram utilizadas tanto para o preparo da solução como para 

reposição do volume consumido dos respectivos tratamentos. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados no cultivo hidropônico do coentro. 

Experimento Tratamento CEa (dS m-1) Temperatura (ºC) 

Verão 

Am/NS (testemunha) 0,3 Ambiente 

Am/S 6,5 Ambiente 

30 ºC/S 6,5 30 

32 ºC/NS 0,3 32 

32 ºC/S 6,5 32 

Outono-

inverno 

Am/NS (testemunha) 0,3 Ambiente 

Am/S 6,5 Ambiente 

30 ºC/NS 0,3 30 

30 ºC/S 6,5 30 

Am/NS, 30 ºC/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição 
não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em 
condição salina. 

 

2.3. Estrutura experimental 

Foi utilizado o sistema hidropônico NFT (técnica do fluxo laminar de nutrientes), 

com canais de cultivo (com declividade de 3,0%) confeccionados com tubos de PVC 

de 0,075 m de diâmetro e 6 m de comprimento, contendo orifícios circulares de 0,05 

m de diâmetro, espaçados entre si em 0,25 m. Os canais foram dispostos em 

bancadas construídas com cavaletes de tubos de PVC de 0,05 m, no total de quatro 

canais por bancada, espaçados em 0,25 m. A parte mais alta das bancadas estava a 

uma altura de 1,10 m em relação ao solo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Estrutura experimental utilizada no cultivo hidropônico do coentro em 

ambos os experimentos de verão e outono-inverno. 
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Para cada tratamento foi utilizado um reservatório com capacidade de 500 L, 

dotado de uma torneira-boia, que mantinha o volume de solução nutritiva em 400 L. 

Em ambos os experimentos, os reservatórios foram revestidos com uma manta 

geotêxtil (bidim) mantida constantemente molhada para evitar o aquecimento dos 

mesmos e, assim, manter as temperaturas das soluções dentro da faixa desejada. 

Com o uso de eletrobombas (32 Watts) a solução nutritiva foi bombeada dos 

reservatórios até os canais de cultivo. O sistema de recalque da solução consistiu de 

tubulação de PVC de 0,032 m, que saía da eletrobomba até o início da bancada. A 

partir daí uma tubulação de 0,02 m prolongava-se até a altura do canal de cultivo 

para derivar a solução, colocando-se nesse ponto um “tampão” com um furo, no qual 

foi inserido um microtubo como injetor. Na parte mais baixa das bancadas em cada 

canal de cultivo utilizou-se uma garrafa pet para coletar a solução drenada, 

conectando a mesma em tubulação de 0,02 m para o retorno da solução até o 

reservatório de origem (Figura 2). 

Também foi acoplado um sistema de abastecimento de água individualizado 

para cada reservatório, sendo responsável pela reposição de água consumida pelas 

plantas. Esse abastecedor foi construído com tubulação de PVC de 0,15 m, com 

capacidade para 15 L, sendo dotado de uma régua graduada fixada junto a uma 

mangueira transparente instalada no sentido vertical para realizar a leitura do nível 

de água no abastecedor. O mesmo foi interligado ao reservatório de solução nutritiva 

por meio de mangueira, na qual se conectou um registro que permanecia fechado. 

 

2.4. Sistema de aquecimento das temperaturas das soluções 

O sistema para o controle das temperaturas das soluções (aquecidas em 30 e 

32 ºC) foi desenvolvido utilizando-se placa Arduino, na qual conectaram-se os 

componentes (Tabela 2): sensor de temperatura DS18B20, módulos leitor de cartão 

SD (armazenamento dos dados), relógio de tempo real (RTC) (para fornecer o 

horário do armazenamento dos dados) e relés (controlar o aquecedor) (Hengjiaan, 

Ltd.; Shenzhen, China). Em cada reservatório foi utilizado um aquecedor de 2.000 

Watts (D’Volts, Campo Mourão, Brasil) e um sensor para as leituras das 

temperaturas. 
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Tabela 2. Descrição dos componentes utilizados na construção do sistema 

automático de aquecimento das soluções nutritivas fornecidas no cultivo hidropônico 

do coentro. 

Arduino 

Uno1 

 

Módulo real 

time clock – 

RTC 

(DS3231)1 
 

Módulo 

cartão SD1 

 

Sensor de 

temperatura 

(DS18B20)1 

 

Módulo 

relé1 

 

Aquecedor 

 
1
 Disponível em: http://www.dx.com. 

 

2.5. Condução da cultura 

Para o experimento de verão, sementes de coentro cv. ‘Tabocas’ e cv. ‘Verdão’ 

foram semeadas em 19/01/2018. Para o experimento de outono-inverno, foi 

semeada a cv. ‘Verdão’ em 01/06/2018. Em ambos os casos, a semeadura se deu 

em copos plásticos (80 mL) contendo substrato de fibra de coco, dispondo-se 15 

sementes em cada copo. Em seguida as sementes foram cobertas com o mesmo 

substrato. Realizam-se cortes no fundo dos copos visando à passagem do sistema 

radicular. Da semeadura até o transplantio as plântulas foram irrigadas 

manualmente com água do abastecimento local (CEa 0,3 dS m-1). 

Aos 13 e 10 dias após a semeadura, nos experimentos de verão e outono-

inverno, respectivamente, iniciaram-se os tratamentos, com o transplantio das 

http://www.dx.com/
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plântulas de coentro para o sistema hidropônico. Realizaram-se antes o desbaste, 

deixando 12 plantas por copo, conforme recomendações de Silva et al. (2016b). 

Foram distribuídos em cada canal de cultivo 20 maços de coentro (10 de cada 

cultivar ‘Tabocas’ e ‘Verdão’) no experimento de verão e 10 maços da cv. ‘Verdão’ 

no experimento de outono-inverno. O aquecimento das soluções foi iniciado um dia 

antes do transplantio. 

 

2.6. Preparo das soluções nutritivas e condução dos experimentos 

Inicialmente, a água salobra (CEa 6,5 dS m-1) foi obtida pela adição de cloreto 

de sódio (NaCl) na água de abastecimento (CEa 0,3 dS m-1). Posteriormente, 

nessas águas foram adicionados sais fertilizantes empregando-se a formulação de 

nutrientes de Furlani et al. (1999) para hortaliças folhosas: As quantidades de sais 

nutrientes para o preparo de 1000 L foram de: 750 g de nitrato de cálcio, 500 g de 

nitrato de potássio, 150 g de fosfato monoamônico, 400 g de sulfato de magnésio, 

0,15 g de sulfato de cobre, 0,5 g sulfato de zinco, 1,5 g de sulfato de manganês, 1,5 

g de ácido bórico, 0,15 g de molibdato de sódio e 30 g de ferro (FeEDDHMA 6%). 

Após a adição dos nutrientes nas águas, os valores das condutividades 

elétricas das soluções (CEsol) foram de 2,7 e 8,5 dS m-1 no experimento de verão e 

de 2,5 e 8,9 dS m-1 no experimento de outono-inverno, com valores de pH de 

aproximadamente 6,0. Ao longo dos experimentos os valores de pH das soluções 

foram medidos utilizando-se um pHmetro portátil com resolução de 0,01 e com 

compensação automática de temperatura (Hanna Instruments Inc.; Woonsocket, 

Rhode Island, USA). Em geral, os valores de pH não sofreram grandes alterações 

em função dos tratamentos, com oscilações entre 4,7 e 6,3 (no experimento de 

verão) e entre 5,9 e 6,5 (no experimento de outono-inverno), não sendo realizada 

qualquer tipo de correção. 

Os valores de CEsol real (sem compensação de temperatura) (Equações 1 e 2) 

e de CEsol padronizados à 25 ºC (Equação 3) foram monitorados continuamente, 

empregando-se células de CE (tais equações são específicas dessas células), com 

médias armazenadas a cada 10 min em datalogger, conforme descrito no subitem 

2.1. No verão uma célula permaneceu durante todo experimento no reservatório do 

tratamento testemunha (temperatura ambiente e sem estresse salino) e a outra foi 

alternada nos demais reservatórios. No outono-inverno as duas células de CE foram 

alternadas nos reservatórios ao longo do experimento. No final dos experimentos os 
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valores de CEsol com compensação automática de temperatura a 25 ºC foram de: 

2,60 e 2,65 dS m-1 sob temperaturas ambiente e a 32 ºC sem estresse salino; de 

10,06; 10,10 e 10,12 dS m-1 sob temperaturas ambiente, a 30 e a 32 ºC com 

estresse salino no verão. No outono-inverno os valores de CEsol foram de 1,92 e 

2,77 dS m-1 sem estresse salino e de 9,75 e 11,10 dS m-1 com estresse salino sob 

temperaturas ambiente e a 30 ºC, respectivamente. 

 

{ 0,00378-0,5031  real CEsol=real CEsol  ; para CEsol real < 0,474 (1) 

{ 0,02889-0,98614  real CEsol  )real (CEsol  0,02846=real CEsol 2  ; para CEsol 

real > 0,474 (2) 

  100225Tsol

100real CEsol
=Cº 25 CEsol




 (3) 

em que: Tsol é a temperatura da solução nutritiva, ºC. 

 

Para o experimento de verão o controle do acionamento das eletrobombas foi 

realizado na própria placa do Arduino, conforme descrito no subitem 2.4, com 

irrigações programadas em intervalos alternados de 10 min. No outono-inverno as 

irrigações foram a cada 15 min, utilizando-se timer analógico. 

Diariamente, para quantificar o consumo hídrico o registro do reservatório com 

água era aberto, conforme descrito no subitem 2.3, proporcionando a saída de água 

para o reservatório de solução, permitindo-se assim a manutenção do volume de 

400 L. Esse procedimento foi realizado pela manhã e tarde para evitar alterações 

nas temperaturas controladas, pois as águas nos reservatórios de abastecimento 

estavam sob temperatura ambiente. 

 

2.7. Variáveis avaliadas 

2.7.1. Análise de sintomas visuais 

O aspecto visual do coentro foi monitorado periodicamente para identificar 

possíveis sintomas relacionados aos tratamentos, bem como qualquer dano 

causado por pragas e/ou doenças. 
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2.7.2. Temperaturas e condutividades elétricas da solução nutritiva 

As temperaturas das soluções monitoradas (registradas) nos reservatórios 

foram plotadas em gráficos para visualização ao longo dos experimentos. Também 

foram plotadas em gráficos as CEsol real e padronizada à 25 ºC ao longo do dia. 

 

2.7.3. Crescimento e produção 

Foram realizadas colheitas aos 10, 15, 20 e 25 dias após o transplantio (DAT), 

colhendo-se por canal de cultivo dois maços de plantas de coentro de cada cultivar 

(no experimento de verão) e dois maços no experimento de outono-inverno. 

Determinaram-se: diâmetro do caule (DC), altura de planta (AP) e massa de matéria 

fresca da parte aérea do maço de plantas (MFPAmaço). De cada maço foram 

tomadas as medidas do DC de três plantas individualmente a uma altura de 0,02 m 

do nível do substrato, com auxílio de um paquímetro digital. As medidas de AP foram 

obtidas com auxílio de uma fita métrica, a partir do nível do substrato até a 

extremidade das folhas mais altas. Imediatamente após a pesagem das plantas, o 

material fresco foi acondicionado em sacos de papel e colocado em estufa de 

circulação forçada, à temperatura de 65 ºC até atingir massa constante, para se 

quantificar a massa de matéria seca da parte aérea (MSPAmaço). 

 

2.7.4. Consumo hídrico 

Calculou-se o consumo hídrico (CH) acumulado em todo o ciclo (1-25 DAT), 

baseado no volume consumido no reservatório dividido pelo número de maços de 

plantas (Equação 4). No experimento de verão o CH foi em conjunto para as duas 

cultivares. 

  3
2

ETC x10
 x Δxn x 4

D x π x LiLf
V


  (4) 

em que: VETC é o volume evapotranspirado, L maço-1 dia-1; Lf e Li são as leituras 

final e inicial do nível da água no reservatório de abastecimento, m; D é o diâmetro 

interno do reservatório de abastecimento, m; ∆T é o intervalo de tempo entre as 

leituras, dias; n é o número de maços de plantas no canal de cultivo. 

 

São apresentados apenas os valores médios de CH, não sendo possível 

realizar a análise de variância, pois para cada tratamento utilizou-se apenas um 

reservatório com solução nutritiva. 
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2.7.5. Temperatura foliar 

Na última colheita (aos 25 DAT), apenas no experimento de verão, foram 

realizadas leituras da temperatura foliar, utilizando-se um termômetro de 

infravermelho portátil com uma resolução de 0,1 ºC, modelo GM300 (Benetech® Co., 

Ltd., Shenzhen, China). Para isso, previamente foram selecionadas três plantas de 

cada maço por parcela, e de cada planta selecionada uma folha localizada na parte 

superior sem qualquer interferência de sombreamento. As leituras foram feitas 

sempre no sentido perpendicular à posição da folha, a uma distância de 0,05 m da 

mesma. As leituras foram realizadas a cada 2 h das 7 às 17 h. 

 

2.8. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância mediante o teste F. No 

experimento de verão, as médias obtidas em função da combinação das condições 

de cultivo com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções 

nutritivas foram agrupadas mediante o teste de Scott-Knott, enquanto as médias das 

cultivares de coentro foram comparadas pelo teste de Tukey, a 0,05 de 

probabilidade. No experimento de outono-inverno as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando-se o software estatístico SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise de sintomas visuais 

No experimento de verão, aos 6 DAT registraram-se para as duas cultivares de 

coentro sintomas visuais de queima nas bordas das folhas mais velhas das plantas 

cultivadas em condições de estresse salino (CEa 6,5 dS m
-1

), independente das 

temperaturas das soluções, resultando em necrose (Figura 3A). Tais sintomas 

justificam-se pela alta demanda evapotranspirométrica, que resultou em maior 

aporte dos íons tóxicos (Na+ e/ou Cl-) para o interior da planta (PARVAIZ & 

SATYAWATI, 2008; WILLADINO & CAMARA, 2010; ALI & YUN, 2016; ACOSTA-

MOTOS et al., 2017; ISMAIL & HORIE, 2017). 
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 D

A
T

Am/NS 32 ºC/S32 ºC/NSAm/S

T TT TV V V V VT

 
30 ºC/NS

T V T V

20 DAT 25 DAT

 
Am/S 30 ºC/NSAm/NS 30 ºC/S

B
 

DAT - dias após o transplantio. T e V - são as cultivares de coentro ‘Tabocas’ e ‘Verdão’. Am/NS, 30 
ºC/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição não salina. 
Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição salina. 
 

Figura 3. Aspecto visual do coentro cultivado em sistema hidropônico NFT com e 

sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções nutritivas, nos 

experimentos de verão (A) e outono-inverno (B). 

 

Quantitativamente, as folhas sintomáticas permaneceram as mesmas até o 

final do experimento, não se verificando qualquer tipo de anomalias nas novas folhas 

emitidas posteriormente aos primeiros sintomas registrados (Figura 3A). Sintomas 

similares aos registrados no presente trabalho foram reportados por Cazuza Neto et 

al. (2014a) em estudo conduzido na primavera no mesmo local. Naquele trabalho a 

água com CE de 7,73 dS m-1 ocasionou queima nas bordas foliares do coentro cv. 

‘Verdão’ cultivado em hidroponia NFT. Para diferentes espécies cultivadas em 

condições hidropônicas sob estresse salino com NaCl, como rúcula (SILVA et al., 
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2011), alface (SOARES et al., 2016) e morangueiro (FERREIRA et al., 2019) 

verificaram-se plantas sintomáticas pela toxidez de Na+ e/ou Cl-. 

Comprova-se ainda que o estresse salino nas plantas se torna mais drástico 

nas épocas mais quentes (ANDRIOLO et al., 2008; SERGIO et al., 2012; NEGRÃO 

et al., 2017), pois no experimento de outono-inverno não foram registrados 

quaisquer tipos de sintomas visuais, seja na parte aérea e/ou raízes, em função dos 

estresses salino e de temperaturas das soluções (Figura 3B). Silva et al. (2018b) 

não registraram qualquer distúrbio em plantas de coentro cv. ‘Verdão’ em hidroponia 

DFT no inverno, mesmo sob CEa de 7,0 dS m-1. Isso mostra a importância da 

realização de estudos repetidos em condições contrastantes de clima e para 

diferentes cultivares da mesma espécie. 

No experimento de verão, nas condições de cultivo sem estresse salino (CEa 

0,3 dS m-1) e com temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC, visualmente, 

verificaram-se anomalias nas raízes das plantas de coentro, sendo mais drásticas 

para cv. ‘Tabocas’, com desenvolvimento incipiente e de coloração escura (Figura 

3A). Tais sintomas foram relacionados com a presença de Pythium, cujo 

agravamento é favorecido em condições de elevadas temperaturas e que ocasiona 

estresse nas plantas, diminuindo a sua resistência natural. Apesar desses sintomas 

nas raízes, a parte aérea não foi afetada. 

A concepção inicial do experimento era de seis tratamentos nas parcelas 

principais, no entanto, a partir dos 20 DAT na condição sem estresse salino e com 

temperatura a 30 ºC, as raízes de todas as plantas foram afetadas drasticamente, 

levando ao murchamento total da parte aérea no final do experimento (Figura 3A), 

excluindo-se esse tratamento. 

Diferentemente do que se esperava em condições de cultivo sob estresse 

salino, as raízes não foram usualmente acometidas por Pythium. Conforme Corrêa & 

Bettiol (2009), o Pythium pode causar infecções subclínicas, não havendo exibição 

de sintomas clássicos da doença. Em alguns estudos têm-se relatado que a 

salinidade inibiu o surgimento de algumas espécies de Pythium, dependendo dos 

níveis de salinidade e infecção (Al-SADI et al., 2010; PAHLEVANI et al., 2013). 

 

3.2. Temperaturas e condutividades elétricas das soluções nutritivas 

No monitoramento contínuo das temperaturas das soluções nutritivas nos 

reservatórios, em geral, sob condições sem (CEa 0,3 dS m-1) e com estresse salino 
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(CEa 6,5 dS m-1) as temperaturas médias diárias das soluções foram 

aproximadamente iguais, no verão (Figura 4A) e no outono-inverno (Figura 4B). 

 

 

Am/NS, 30 ºC/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição não 
salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição 
salina. 
 

Figura 4. Temperaturas médias diárias das soluções nutritivas nos experimentos de 

verão (A) e outono-inverno (B). 

 

No experimento de verão sob temperatura ambiente, nos primeiros e últimos 

cinco dias registraram-se as maiores médias das temperaturas, chegando 

aproximadamente 30 ºC. Para os tratamentos com temperaturas constantes (30 

ºC/S, 32 ºC/NS e 32 ºC/S) as médias durante o experimento foram de 30,38 ± 0,27; 

32,28 ± 0,26 e 32,25 ± 0,16 ºC, respectivamente (Figura 4A). No experimento de 

outono-inverno, nas diferentes condições de cultivo (Am/NS, Am/S, 30 ºC/NS e 30 

ºC/S) as médias diárias das temperaturas das soluções foram da ordem de 23,90 ± 

0,36; 24,00 ± 0,55; 30,17 ± 0,32 e 30,35 ± 0,24 ºC, respectivamente (Figura 4B). 

Conforme Yan et al. (2012), o efeito da temperatura na absorção de nutrientes 

é difícil de generalizar, pois esses efeitos variam com os diferentes processos 

fisiológicos das plantas, podendo ainda, conforme Monteiro Filho et al. (2018), 

causar problemas fitossanitários e de ordem nutricional nas plantas, especialmente 

devido à baixa disponibilidade de oxigênio para as raízes. 

De modo geral, consideram-se adequados valores de temperaturas das 

soluções na faixa entre 20 e 25ºC, ideal para absorção de água e nutrientes pelas 

raízes das plantas, portanto, favorecendo o crescimento da parte aérea (XU & 

HUANG, 2006; MONTOYA et al., 2017). Em regiões quentes as temperaturas das 

soluções ultrapassam 30 ºC (BARBIERI et al., 2010; COMETTI et al., 2013; Al-

RAWAHY et al., 2018; 2019), como verificado em cultivos com águas salobras em 
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hidroponia, com alface (SANTOS et al., 2010a; 2011), rúcula (SILVA et al., 2011; 

2012) e coentro (SILVA et al., 2017), mas apesar disso, os autores não atribuíram 

qualquer dano nas plantas pelas elevadas temperaturas registradas. 

As altas temperaturas das soluções podem comprometer as funções 

fisiológicas das plantas, tais como aquelas que envolvem formação de clorofila e 

processos fotossintéticos (NXAWE et al., 2011) e, consequentemente, o rendimento 

de fitomassa (SAKAMOTO & SUZUKI, 2015). No estudo de Nxawe et al. (2011), o 

aumentando da temperatura da solução até 34 ºC resultou em rupturas estruturais e 

funcionais dos cloroplastos e redução no acumulação de clorofila, levando uma 

diminuição na taxa de fotossíntese em Ornithogalum longibracteatum. 

Ao se avaliar o comportamento das temperaturas das soluções nos horários 

mais quentes do dia (entre 10-17 h), em geral, os valores constantes estabelecidos 

(desejados) nos respectivos tratamentos (30 e 32 ºC) e os reais observados foram 

bem próximos, indicando que a metodologia adotada para o aquecimento das 

soluções foi adequada para atender os objetivos do presente trabalho (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Temperaturas das soluções desejadas e observadas no cultivo do coentro 

em hidroponia NFT ao longo dos experimentos de verão e outono-inverno, nos 

horários entre 10 e 17 h. 

Temp. desejadas Am/NS Am/S 30 ºC/NS 30 ºC/S 32 ºC/NS 32 ºC/S 

 Experimento de verão 

Temp. observadas 28,1 28,1  30,6 32,4 32,3 

 Experimento de outono-inverno 

Temp. observadas 23,7 24,5 29,9 30,4   

Temp. - Temperaturas. Am/NS, 30 ºC/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 
32 ºC em condição não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 
e a 32 ºC em condição salina. 

 

Ao se avaliar o comportamento das temperaturas das soluções e do ar ao 

longo do dia, em geral, no cultivo sem controle térmico (Am/NS e Am/S) as 

temperaturas das soluções ficaram abaixo das temperaturas do ar nos horários entre 

7 e 15 h. Após esse último horário, as curvas se interceptam e ocorreram as maiores 

temperaturas das soluções (Figura 5), ou seja, ocorre um atraso no aquecimento e 

depois outro atraso no resfriamento das soluções ao longo do dia. A demora no 

aquecimento e no resfriamento da solução se deve ao calor específico da água, 
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sendo necessária elevada quantidade de calor (aproximadamente 4187 J kg-1 ºC-1) 

em relação ao ar (1007 J kg-1 ºC-1). 

No experimento de verão, em geral, em função das altas temperaturas das 

soluções na condição sem controle térmico (Am/NS e Am/S) (Figuras 5A, 5B e 5C), 

os valores de CEsol reais foram quase sempre superiores aos padronizados à 25 ºC 

(CEsol25 ºC), isso porque os valores das temperaturas das soluções estavam acima 

de 25 ºC, ficando em maior parte acima de 30 ºC após 12 h. Na condição sem 

estresse salino, quando comparam-se apenas em um horário do dia (às 8 h da 

manhã) durante todo o experimento, os valores de CEsol padronizados à 25 ºC e 

reais foram próximos, com uma leve redução na CEsol no final do experimento 

(Figura 6). 
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DAT - dias após o transplantio. Am/NS e 30 ºC/NS - temperatura da solução ambiente e a 30 ºC em 
condição não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperatura da solução ambiente, a 30 e a 32 ºC em 
condição salina. 
 

Figura 5. Valores das condutividades elétricas das soluções nutritivas 

parametrizados à 25 ºC (CEsol25 ºC) e reais (CEsolreal), temperaturas do ar (Tar) e 

das soluções nutritivas (Tsol) ao longo de 24 h. 
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Figura 6. Valores das condutividades elétricas das soluções parametrizados à 25 ºC 

(CEsol25 ºC) e reais (CEsolreal) e das temperaturas das soluções (Tsol) registrados às 

8 h da manhã ao longo do experimento de verão, na condição de cultivo sob 

temperatura ambiente e sem estresse salino (Am/NS). 

 

Os valores de CEsol reais e de CEsol padronizados à 25 ºC se aproximam nos 

horários entre 5 e 7 h da manhã, quando as temperaturas das soluções diminuíam 

lentamente, aproximando-se de 25 ºC. No experimento de outono-inverno as 

temperaturas das soluções na maior parte do dia foram menores que 25 ºC (Figuras 

5E e 5F), nesse caso, os valores de CEsol reais foram menores que das CEsol 

padronizados à 25 ºC. 

No experimento de verão a CEsol real foi aproximadamente 13% maior que a 

CEsol padronizada à 25 ºC, na condição sem (Figura 5A) e com estresse salino 

(Figura 5B) sob temperatura ambiente, aos 7 DAT. Aos 9 DAT as CEsol reais foram 

maiores em aproximadamente 11 e 15% sob temperatura ambiente sem estresse 

salino (Figura 5C) e temperatura a 32 ºC com estresse salino (Figura 5D), 

respectivamente. Corroborando o resultado do experimento de verão, no outono-

inverno sob temperatura ambiente o comportamento da CEsol foi similar nas 

condições de cultivo sem (Figura 5E) e com estresse salino aos 9 DAT (Figura 5F). 

No entanto, no outono-inverno as temperaturas das soluções nos horários mais 

quentes ficaram em torno dos 25 ºC. Nesse caso, os valores de CEsol reais e 

padronizados à 25 ºC convergiram. Sob a temperatura constante a 30 ºC, os valores 

de CEsol reais foram maiores que os padronizados à 25 ºC em aproximadamente 10 

e 12% aos 19 e 24 DAT, no cultivo sem (Figura 5G) e com estresse salino (Figura 

5H). 

Tais resultados evidenciam o efeito da temperatura sobre a CEsol, pois com o 

aumento da temperatura ocorre aumento na dissociação dos sais na solução 
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nutritiva, o que pode resultar em mudanças na absorção dos nutrientes pelas raízes 

das plantas (HIKASHI et al., 2013; DING et al., 2018) e, por conseguinte, redução na 

produção (SAMARAKOON et al., 2006). Isso porque a cultura responde à realidade 

da rizosfera, ou seja, fica condicionada à CEsol real, e não à CEsol parametrizada à 

25 ºC, cuja importância é metodológica, servindo para comparação da salinidade em 

diferentes condições de temperaturas, seja para CE da água e/ou de uma solução 

nutritiva. 

 

3.3. Crescimento e produção do coentro 

No experimento de verão, em todos os períodos avaliados houve mudanças 

significativas dos efeitos isolados da combinação (condições de cultivo com e sem 

estresse salino com diferentes temperaturas das soluções) e das cultivares de 

coentro sobre o diâmetro do caule, altura de planta (Tabela 4) e sobre as massas de 

matéria fresca (MFPAmaço) e seca da parte aérea do maço de plantas (MSPAmaço) 

(Tabela 5). Para a interação dos fatores em estudo, aos 25 DAT houve efeito 

significativo sobre o diâmetro do caule, MFPAmaço e MSPAmaço. 

No experimento de outono-inverno, houve efeito significativo das temperaturas 

das soluções sobre o diâmetro do caule (aos 15 e 20 DAT), altura de planta (aos 15, 

20 e 25 DAT) (Tabela 4), MFPAmaço (aos 10, 20 e 25 DAT) e MSPAmaço (aos 20 e 25 

DAT) (Tabela 5). Sob os níveis de CEa, em todos os períodos verificou-se efeito 

significativo sobre o diâmetro do caule, altura de planta, MFPAmaço e MSPAmaço. Não 

houve interação significativa (p > 0,05) dos fatores em estudo, ou seja, nas 

condições de cultivo com ou sem estresse salino as plantas responderam de 

maneira similar às temperaturas das soluções nos diferentes períodos de 

avaliações. 
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Tabela 4. Resumo das análises de variância para o diâmetro do caule e altura de planta do coentro em condições de cultivo com e 

sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções nutritivas em sistema hidropônico NFT aos 10, 15, 20 e 25 dias 

após o transplantio (DAT), nos experimentos de verão e outono-inverno. 

FV GL 
Quadrados médios 

10 DAT 15 DAT 20 DAT 25 DAT 10 DAT 15 DAT 20 DAT 25 DAT 

  -------------Diâmetro do caule-------------- ---------------------Altura de planta--------------------- 
  Experimento de verão 
Blocos 4 0,046** 0,016ns 0,247** 0,119ns 0,568ns 2,542ns 9,426ns 6,177ns 

(Temp x CEa) 4 0,050** 0,189** 0,303** 0,759** 9,909** 35,974** 59,496** 90,078** 

Erro (a) 16 0,006 0,011 0,033 0,041 0,619 1,236 5,218 2,835 

Cultivar (C) 1 0,377** 0,632** 1,952** 2,962** 12,301** 45,125** 185,474** 720,481** 

(Temp x CEa) x C 4 0,008ns 0,063ns 0,053ns 0,333** 0,179ns 0,146ns 4,123ns 6,858ns 

Erro (b) 20 0,010 0,025 0,061 0,036 1,030 0,768 4,245 2,635 

CVa (%)  6,79 6,92 8,77 7,95 7,42 7,94 11,51 6,23 

CVb (%)  9,05 10,51 11,88 7,48 9,56 6,25 10,38 6,01 

  Experimento de outono-inverno 
Blocos 4 0,005ns 0,024* 0,045ns 0,090ns 0,235ns 0,780ns 2,313ns 8,388ns 

Temp 1 0,003ns 0,043* 0,619** 0,242ns 0,242ns 1,740* 10,296* 43,218* 

CEa 1 0,048* 0,258** 0,899** 1,373** 23,328** 54,780** 177,906** 325,625** 

Temp x CEa 1 0,001ns 0,000ns 0,029ns 0,010ns 0,722ns 0,024ns 0,741ns 3,444ns 

Erro 12 0,008 0,006 0,035 0,094 0,352 0,259 1,223 5,266 

CV (%)  7,51 5,00 8,58 10,64 5,34 3,11 4,44 5,84 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. Temp - temperatura da solução. CEa - condutividade elétrica da água. **, * significativo a 0,01 e 0,05 
de probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
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Tabela 5. Resumo das análises de variância para as massas de matéria fresca (MFPAmaço) e seca da parte aérea do maço 

(MSPAmaço) do coentro em condições de cultivo com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções nutritivas em 

sistema hidropônico NFT aos 10, 15, 20 e 25 dias após o transplantio (DAT), nos experimentos de verão e outono-inverno. 

FV GL 
Quadrados médios 

10 DAT 15 DAT 20 DAT 25 DAT 10 DAT 15 DAT 20 DAT 25 DAT 

  -------------------------MFPAmaço------------------------ ----------------------MSPAmaço------------------- 

  Experimento de verão 

Blocos 4 1,030** 2,264ns 79,474** 86,970* 0,010** 0,045ns 0,773** 0,670* 

(Temp x CEa) 4 7,049** 88,052** 546,080** 1990,486** 0,058** 0,356** 4,438** 18,646** 

Erro (a) 16 0,100 2,354 16,306 26,733 0,002 0,059 0,089 0,210 

Cultivar (C) 1 10,709** 91,584** 338,260** 1814,188** 0,140** 0,977** 2,654** 14,440** 

(Temp x CEa) x C 4 0,622
ns

 4,980
ns

 14,308
ns

 402,533** 0,007
ns

 0,109
ns

 0,112
ns

 2,423** 

Erro (b) 20 0,239 1,999 28,898 5,393 0,004 0,038 0,191 0,097 

CVa (%)  10,38 16,93 19,89 13,16 13,02 25,94 13,99 11,33 

CVb (%)  16,02 15,61 26,48 5,91 18,04 20,88 20,47 7,71 

  Experimento de outono-inverno 

Blocos 4 0,458ns 1,068ns 11,182ns 63,045ns 0,002ns 0,051ns 0,071ns 0,648* 

Temp 1 1,053* 4,122ns 67,344** 654,025** 0,003ns 0,003ns 0,295** 0,832* 

CEa 1 13,041** 103,149** 1115,122** 7611,631** 0,045** 0,325** 4,168** 23,026** 

Temp x CEa 1 0,013ns 1,885ns 1,590ns 26,289ns 0,000ns 0,009ns 0,000ns 0,024ns 

Erro 12 0,166 1,159 5,231 23,637 0,001 0,031 0,028 0,121 

CV (%)  11,00 11,96 9,92 8,07 11,38 21,86 9,01 8,12 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. Temp - temperatura da solução. CEa - condutividade elétrica da água. **, * significativo a 0,01 e 0,05 
de probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
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3.3.1. Diâmetro do caule e altura de planta do coentro 

Em geral, verificaram-se maior crescimento do diâmetro do caule (Figuras 7A e 

7B) e da altura de planta (Figura 8A) para cv. ‘Verdão’ em relação à cv. ‘Tabocas’. 

 

 

 

 

Na Figura B letras maiúsculas comparam-se as médias das cultivares de coentro dentro de cada 
condição de cultivo (teste de Tukey) e as letras minúsculas as comparações são isoladamente entre 
as cultivares (teste de Scott-Knott). Nas Figuras A, D e E (teste de Tukey) e C (teste de Scott-Knott) 
as médias com as mesmas letras dentro de cada período não diferem estatisticamente a 0,05 de 
probabilidade. Am/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC em condição não 
salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição 
salina. 
 

Figura 7. Médias do diâmetro do caule do coentro em hidroponia NFT cultivado em 

condições com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções 

nutritivas. 

 



98 

 

 

 

Nas Figuras A, C e D (teste de Tukey) e B (teste de Scott-Knott) as médias com as mesmas letras 
dentro de cada período não diferem estatisticamente a 0,05 de probabilidade. Am/NS e 32 ºC/NS - 
temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC em condição não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - 
temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC em condição salina. 
 

Figura 8. Médias da altura de planta do coentro em hidroponia NFT cultivado em 

condições com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções 

nutritivas. 

 

No experimento de verão, no dia do transplantio as médias do diâmetro do 

caule foram de 0,69 e 0,83 mm planta-1 e da altura de planta de 4,7 e 4,8 cm para 

cv. ‘Tabocas’ e cv. ‘Verdão’, respectivamente. Aos 10 e 15 DAT a superioridade da 

cv. ‘Verdão’ em relação à cv. ‘Tabocas’ quanto ao diâmetro do caule foi de 

aproximadamente 16%. Já, aos 20 DAT houve um aumento, que se manteve no 

mesmo patamar da diferença observada no transplantio, de aproximadamente 21% 

(Figura 7A). Aos 25 DAT o diâmetro do caule foi ainda maior para cv. ‘Verdão’ na 

condição sem estresse salino e temperatura ambiente, sendo de aproximadamente 

49% em relação à cv. ‘Tabocas’ (Figura 7B). 

A altura de planta variou entre 11,11 e 30,80 cm dos 10 aos 25 DAT para cv. 

‘Verdão’. Para cv. ‘Tabocas’ os valores médios de altura de planta foram menores 
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em relação à cv. ‘Verdão’ em aproximadamente 9, 13, 18 e 25% aos 10, 15, 20 e 25 

DAT (Figura 8A). 

Tais resultados divergem dos reportados por Bonifacio et al. (2014), os quais 

não registraram diferenças significativas para altura de planta das cultivares de 

coentro ‘Tabocas’ e ‘Verdão’ cultivadas em substrato (areia) e irrigadas com solução 

nutritiva (CEsol 1,90 dS m-1). No entanto, corroboram com os resultados de Silva et 

al. (2015c) no cultivo em solo. Soares et al. (2017) não reportaram diferenças 

significativas na altura de planta das cultivares de coentro (‘Tabocas’ e ‘Verdão’) sob 

densidade de cinco plantas, enquanto que, sob densidade de oito plantas a cv. 

‘Verdão’ teve maior crescimento em altura, em canais hidropônicos NFT de 58 mm. 

Nas condições de cultivo sem (CEa 0,3 dS m-1) e com estresse salino (CEa 6,5 

dS m-1), o diâmetro do caule do coentro (Figuras 7B e 7C) foi menos sensível às 

diferentes temperaturas das soluções nutritivas do que a altura de planta (Figura 

8B). 

Na condição sem estresse salino, aos 15 DAT sob temperatura da solução a 32 

ºC o diâmetro do caule foi menor em aproximadamente 11% quando comparado 

com a temperatura ambiente (Figura 7C). Aos 25 DAT a redução foi ainda maior, de 

aproximadamente 20% considerando o desdobramento apenas para cv. ‘Verdão’ 

(Figura 7B). Para altura de planta, aos 10, 15 e 25 DAT as médias sob temperatura 

a 32 ºC foram menores em relação à temperatura ambiente, em aproximadamente 7, 

13 e 6%, respectivamente (Figura 8B). 

Na condição de estresse salino aos 10 e 15 DAT, independente das 

temperaturas, as médias do diâmetro do caule não diferenciaram estatisticamente, 

com reduções médias de aproximadamente 12 e 18% em relação à temperatura 

ambiente sem estresse salino (Figura 7C). Aos 20 DAT as médias do diâmetro do 

caule foram menores apenas sob as temperaturas constantes a 30 e 32 ºC (Figura 

7C), assim como também verificado aos 25 DAT (Figura 7B) ao se avaliar o 

desdobramento para as cultivares. Para altura de planta, as reduções foram mais 

acentuadas sob temperatura a 32 ºC, principalmente a partir dos 15 DAT (Figura 

8B). 

No experimento de outono-inverno dos 10 aos 20 DAT, sob estresse salino as 

reduções percentuais foram crescentes em relação à condição sem estresse, entre 

aproximadamente 7 e 18% e 18 e 21% para o diâmetro do caule (Figura 7D) e altura 
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de planta (Figura 8C), respectivamente. No período dos 20 aos 25 DAT na condição 

sem estrese salino as plantas já não cresciam com a mesma velocidade, pois 

intensificaram a mobilizar mais energia para produção de fitomassa, enquanto que, 

na condição sob estresse salino as plantas continuaram crescendo. 

Quanto ao efeito da temperatura controlada a 30 ºC em relação à temperatura 

ambiente, as maiores reduções foram observadas aos 20 DAT para o diâmetro do 

caule (Figura 7E) e aos 25 DAT para a altura de planta (Figura 8D), de 

aproximadamente 15 e 7%, respectivamente. Conforme vários relatos, o estresse 

térmico diminui várias funções das plantas, com efeito negativo no crescimento das 

raízes, fotossíntese, respiração, relações hídricas (GIRI et al., 2017), 

consequentemente na produção (AL-RAWAHY et al., 2018), como resultante da 

deterioração das funções fisiológicas das raízes (FALAH et al., 2010). As raízes das 

plantas são mais sensíveis aos danos relacionados ao estresse térmico do que a 

parte aérea (HUANG et al., 2012). 

As variações na tolerância das espécies de plantas aos diferentes estresses 

dependem de um conjunto de fatores. Para as plantas sobreviverem as condições 

adversas, despendem um custo metabólico de energia, que é desviada do 

crescimento e redistribuída para manutenção das mesmas (PANDOLFI et al., 2012; 

BONIFACIO et al., 2014; MUNNS & GILLIHAM, 2015; ASHRAF et al., 2018), tendo 

como consequência redução no rendimento (BERNSTEIN et al., 2010). 

Em várias espécies de plantas, o declínio no rendimento sob condições de 

estresse salino é comumente associado com a redução da capacidade fotossintética 

(SILVA JÚNIOR et al., 2012; WANG et al., 2016; CAMPOS JÚNIOR et al., 2018a), 

isso como consequência do aumento das concentrações de Na+ e/ou Cl- no tecido 

foliar (CHAVES et al., 2009; LIU et al., 2011). As respostas das plantas ao estresse 

salino são variáveis entre as espécies/cultivares, entre os diferentes órgãos e fases 

de crescimento (PARVAIZ & SATYAWATI, 2008; VELOSO et al., 2018), duração de 

exposição aos sais (ABBAS et al., 2015), do tipo e das concentrações de sais que as 

plantas são submetidas (AHMADI & SOURI, 2018), além de fatores ambientais, 

como temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa (HASANUZZAMAN et 

al., 2013). 

Como discutido amplamente na literatura, um dos problemas que podem limitar 

o crescimento das plantas em condições salinas é a incapacidade de absorver 
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suficientemente K+ (GIUFFRIDA et al., 2009; PETROPOULOS et al., 2017), como 

resultado das altas concentrações de Na+ (FERREIRA NETO et al., 2014; SHABALA 

& POTTOSIN, 2014; ALKHATEEB et al., 2015; MUNNS et al., 2016; JIANG et al., 

2017; BERTAZZINI et al., 2018; ROHMAN et al., 2018), causando assim, 

competição entre esses íons. O Na+ compete com K+ pelos principais sítios de 

ligação nos processos metabólicos no citoplasma, tais como reações enzimáticas, 

síntese de proteínas e funções ribossômicas (DREYER & UOZUMI, 2011; ALMEIDA 

et al., 2017). 

Cazuza Neto et al. (2014a) reportaram reduções semelhantes para o diâmetro 

do caule e a altura de planta do coentro cv. ‘Verdão’ submetido ao estresse salino 

em hidroponia aos 26 DAT. Já no estudo de Sá et al. (2016), houve maior redução 

na altura de planta do que no diâmetro do caule do coentro, no cultivo em solo + 

substrato por 20 dias. Tal comportamento foi registrado para outras espécies de 

plantas (OLIVEIRA et al., 2015; ALBUQUERQUE et al., 2016; ARAUJO et al., 2016). 

No estudo de Rebouças et al. (2013) com o coentro cv. ‘Verdão’ cultivado por 

28 dias em substrato (fibra de coco) sob diferentes níveis de salinidade da solução 

nutritiva, para as variáveis de crescimento as maiores reduções foram na altura de 

planta e na área foliar, da ordem de 12,16 e 13,87% por dS m-1, respectivamente, 

enquanto que, o número de folhas reduziu em 7,48% por dS m-1. Isso mostra que, 

como consequência do estresse salino ocorre redução no tamanho das folhas das 

plantas, mas sem deixar de produzi-las completamente (HEIDARI, 2012; JIANG et 

al., 2017; HEYDARIAN et al., 2018). 

 

3.3.2. Massas de matéria fresca e seca da parte aérea do coentro 

Assim como reportado para as variáveis de crescimento (Figuras 7 e 8), no 

experimento de verão as maiores produções de coentro foram obtidas para cv. 

‘Verdão’ (Figuras 9A, 9B, 10A e 10B). Tomando como base a colheita dos 25 DAT, 

pois foi possível separar o efeito isolado das cultivares, verificou-se que a MFPAmaço 

da cv. ‘Verdão’, obtida na condição de cultivo sem estresse salino e temperatura 

ambiente, esteve no mesmo patamar nos dois experimentos, da ordem de 75,98 e 

79,72 g (maço de plantas) nos experimentos de verão (Figura 9B) e outono-inverno 

(Figura 9D), respectivamente. 
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Na Figura B letras maiúsculas comparam-se as médias das cultivares de coentro dentro de cada 
condição de cultivo (teste de Tukey) e as letras minúsculas as comparações são isoladamente entre 
as cultivares (teste de Scott-Knott). Nas Figuras A, D e E (teste de Tukey) dentro de cada período e 
na Figura C (teste de Scott-Knott) as médias com as mesmas letras não diferem estatisticamente a 
0,05 de probabilidade. Am/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC em 
condição não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC 
em condição salina. 
 

Figura 9. Médias da massa de matéria fresca da parte aérea do coentro em 

hidroponia NFT cultivado em condições com e sem estresse salino com diferentes 

temperaturas das soluções nutritivas. 
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Na Figura B letras maiúsculas comparam-se as médias das cultivares de coentro dentro de cada 
condição de cultivo (teste de Tukey) e as letras minúsculas as comparações são isoladamente entre 
as cultivares (teste de Scott-Knott). Nas Figuras A, D e E (teste de Tukey) dentro de cada período e 
na Figura C (teste de Scott-Knott) as médias com as mesmas letras não diferem estatisticamente a 
0,05 de probabilidade. Am/NS e 32 ºC/NS - temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC em 
condição não salina; Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - temperaturas das soluções ambiente, a 30 e a 32 ºC 
em condição salina. 
 

Figura 10. Médias da massa de matéria seca da parte aérea do coentro em 

hidroponia NFT cultivado em condições com e sem estresse salino com diferentes 

temperaturas das soluções nutritivas. 

 

Em trabalhos anteriores, verificaram-se diferentes rendimentos de MFPA do 

coentro cv. ‘Verdão’ em condições hidropônicas, da ordem de 92,66 g (maço de oito 

plantas) aos 26 DAT (CAZUZA NETO et al., 2014a) e 49,79 g (maço de 24 plantas) 

aos 24 DAT (SILVA et al., 2015a), em sistema NFT e maços espaçados em 0,30 m. 
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Silva et al. (2016a) e Silva et al. (2018b) reportaram produções de 50,33 e 44,05 g 

(maço de 12 plantas) aos 25 DAT, em sistema DFT em tubos e maços espaçados 

em 0,07 m. 

As diferenças nos resultados de tais trabalhos estão associadas às 

características dos sistemas hidropônicos, época de cultivo e principalmente o efeito 

da densidade de plantas por unidade de cultivo e espaçamentos na linha de cultivo, 

que implica nas disponibilidades de solução por maço de plantas, onde adotaram-se 

acima de 5 L (CAZUZA NETO et al., 2014a; SILVA et al., 2015a) e menores que 1 L 

(SILVA et al., 2016a; SILVA et al., 2018b) em comparação aos 4 L no presente 

estudo. 

No experimento de verão, as diferenças na MFPAmaço (Figura 9A) e na 

MSPAmaço (Figura 10A) entre as cultivares de coentro foram ainda maiores que nas 

variáveis de crescimento, isso devido aos caules mais tenros e alongados em altura 

das plantas da cv. ‘Verdão’, acrescentando-se ainda o maior tamanho das folhas 

(dados não quantificados). 

Os rendimentos da cv. ‘Verdão’ foram maiores que os da cv. ‘Tabocas’ em 

aproximadamente 36, 35 e 29% para MFPAmaço (Figura 9A) e 39, 35 e 24% para 

MSPAmaço (Figura 10A) aos 10, 15 e 20 DAT, respectivamente. Aos 25 DAT os 

rendimentos da cv. ‘Verdão’ foram ainda maiores na condição de cultivo sem 

estresse salino e temperatura ambiente, de aproximadamente 84 e 62% para as 

MFPAmaço (Figura 9B) e MSPAmaço (Figura 10B). Como o coentro é comercializado 

com base em massa fresca, é mais vantajoso manter as plantas no sistema 

hidropônico até os 25 DAT, pois os rendimentos duplicaram (cv. ‘Tabocas’) e 

triplicaram (cv. ‘Verdão’) em relação à colheita cinco dias antes (aos 20 DAT). 

Ao se avaliar o efeito combinado (com e sem estresse salino e temperaturas 

das soluções), em geral, as variáveis MFPAmaço (Figuras 9B e 9C) e MSPAmaço 

(Figuras 10B e 10C) reduziram sob temperatura a 32 ºC na condição sem estresse 

salino desde os 10 DAT. No entanto, avaliando-se apenas na condição sob estresse 

salino, sob essa mesma temperatura, em relação à temperatura ambiente, o 

rendimento do coentro só reduziu a partir dos 20 DAT. 

No experimento de outono-inverno, sob o estresse salino as reduções foram 

aproximadamente entre 36 e 49% para MFPAmaço (Figura 9D) e para MSPAmaço entre 

30 e 40% (Figura 10D) dos 10 aos 25 DAT. Sob temperatura da solução a 30 ºC em 
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relação à temperatura ambiente as reduções foram menores, de aproximadamente 

12, 15 e 17% para MFPAmaço aos 10, 20 e 25 DAT (Figura 9E) e 12 e 9% para 

MSPAmaço aos 20 e 25 DAT (Figura 10E). 

Apesar das reduções nas variáveis do coentro avaliadas em função das 

temperaturas das soluções, deve-se ressaltar que as mesmas foram constantes 

durante todo ciclo, diferentemente das condições normais de cultivo, onde se 

esperam temperaturas mais amenas no início da manhã e final da tarde e as mais 

elevadas no restante do dia. 

A MFPAmaço (25,57 g maço-1) obtida na condição mais crítica dos estresses 

(salino e temperatura a 32 ºC) para cv. ‘Verdão’ é compatível com aquela reportada 

por Silva et al. (2018b) em hidroponia DFT em tubos sob salinidade de 7,0 dS m-1, 

para a mesma cultivar. 

Em vários estudos, os maiores acúmulos de matéria fresca e/ou seca da parte 

aérea das plantas foram obtidos sob diferentes faixas de temperaturas das soluções 

nutritivas. Para alface, a 20 ºC (QIN et al., 2007), até 26 ºC (BREMENKAMP et al., 

2012a; COMETTI et al., 2013), até 32 ºC (BREMENKAMP et al., 2012b), entre 20-30 

ºC (SAKAMOTO & SUZUKI, 2015), até 25 ºC (SILVA et al., 2016c) e 17,9-24,0 ºC 

(ILAHI et al., 2017). Para o espinafre, até 28 ºC (NXAWE et al., 2009), 20 ºC 

(CHADIRIN et al., 2011ab; 2012) e 18 ºC (ITO et al., 2013). 

Em resumo, sob os estresses salino e térmico combinados, com base nos 

resultados da produção de MFPAmaço, quando se dispõe apenas de água salobra 

com CE de até 6,5 dS m-1, é viável o cultivo do coentro sob condições hidropônicas 

com temperatura da solução nutritiva até 30 ºC. Também é possível o cultivo sob 

temperatura da solução a 32 ºC, desde que se utilize água de baixa salinidade (CEa 

0,3 dS m-1). 

 

3.4. Consumo hídrico do coentro 

No experimento de verão, os valores do consumo hídrico acumulado do 

coentro em 25 dias foram de 3,86 e 3,80 L maço-1 na condição sem estresse salino e 

temperaturas ambiente e a 32 ºC. Na condição de estresse salino e temperaturas 

ambiente, a 30 e a 32 ºC os valores de consumo foram de 3,54; 3,29 e 2,75 L maço-1 

(Figura 11A). Já no experimento de outono-inverno, com uma menor demanda 

evapotranspirométrica, os valores de consumo hídrico foram menores, da ordem de 
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1,72 e 1,44 L maço-1 sob temperatura ambiente e de 2,02 e 1,09 L maço-1 sob 

temperatura a 30 ºC nas condições de cultivo sem e com estresse salino, 

respectivamente (Figura 11B). 

Tais valores de consumo hídrico registrados no presente trabalho estão de 

acordo com outros estudos no mesmo local em diferentes épocas com o coentro. 

Em hidroponia NFT sob CEa de 0,30 dS m-1, Cazuza Neto et al. (2014b) reportaram 

consumo de 2,59 L para produzir um maço de oito plantas no período de 25 DAT (na 

primavera). Silva et al. (2016a; 2018b) registraram consumo de 1,45 L (no verão) e 

0,89 L (no inverno) para produzir um maço de 12 plantas em sistema DFT em tubos 

no período de 24 DAT, sob CEa de 0,32 e 0,26 dS m-1, respectivamente. 

 

 

Figura 11. Consumo hídrico acumulado (25 DAT) do coentro em condições de 

cultivo com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções 

nutritivas em sistema hidropônico NFT, nos experimentos de verão (A) e outono-

inverno (B). 

 

3.5. Temperatura foliar 

Com exceção do horário das 13 h (quando apenas houve efeito significativo 

isolado das cultivares de coentro e da combinação das condições de cultivo com e 

sem estresse salino com diferentes temperaturas das soluções), nos demais 

horários houve interação significativa dos fatores em estudo para a temperatura 

foliar do coentro (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resumo das análises de variância para temperatura foliar do coentro (cv. 

‘Tabocas’ e cv. ‘Verdão’) em condições de cultivo com e sem estresse salino com 

diferentes temperaturas das soluções nutritivas em diferentes horários, no 

experimento de verão. 

FV GL 

Quadrados médios 

7 h 9 h 11 h 13 h 15 h 17 h 

Temperatura foliar 

Blocos 4 0,071ns 0,040ns 0,014ns 0,314ns 0,061ns 0,310* 

(Temp x CEa) 4 1,520** 2,698** 2,244** 10,660** 0,230ns 0,377* 

Erro (a) 16 0,053 0,050 0,062 0,313 0,100 0,101 

Cultivar (C) 1 0,952** 0,274* 2,420** 0,696** 0,125ns 0,001ns 

(Temp x CEa) x C 4 0,294* 1,483** 0,508** 0,089ns 0,409** 0,237** 

Erro(b) 20 0,085 0,034 0,053 0,085 0,084 0,042 

CVa (%)  0,94 0,74 0,74 1,72 1,03 1,18 

CVb (%)  1,18 0,61 0,69 0,90 0,95 0,75 

FV - Fonte de variação. GL - grau de liberdade. Temp - temperatura da solução. CEa - condutividade 
elétrica da água. **, * significativo a 0,01 e 0,05 de probabilidade pelo teste F. ns - não significativo. 
 

As temperaturas foliares das cultivares de coentro seguiram diferentes 

comportamentos ao longo do dia (Tabela 7). Em condições de cultivo sob 

temperatura ambiente (Am/NS e Am/S), nos horários em que houve diferença 

significativa entre as médias, verificaram-se menores temperaturas nas folhas da cv. 

‘Verdão’ em relação à cv. ‘Tabocas’, tendo-se maior amplitude (1,28 ºC) às 9 h na 

condição de estresse salino. 

Às 7 h (32 ºC/NS) e 17 h (32 ºC/S) também foram observadas as menores 

temperaturas foliares para cv. ‘Verdão’, sendo que as diferentes não ultrapassaram 

0,65 ºC. Para os horários das 11 e 17 h (32 ºC/NS), às 11 h (32 ºC/S) e às 9, 11 e 15 

h (30 ºC/S), as temperaturas foliares foram menores para cv. ‘Tabocas’, quando 

verificaram-se as maiores amplitudes sob estresse salino (30 ºC/S e 32 ºC/S), da 

ordem de 0,78 e 1,02 ºC, respectivamente. 
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Tabela 7. Desdobramentos para temperatura foliar das cultivares de coentro em 

condições de cultivo com e sem estresse salino com diferentes temperaturas das 

soluções nutritivas em diferentes horários, no experimento de verão. 

Tratamentos Am/NS Am/S 30 ºC/S 32 ºC/NS 32 ºC/S 

 

Horário 7 h 

‘Tabocas’ 25,12 aA 24,06 cA 25,04 aA 25,16 aA 24,54 bA 

‘Verdão’ 24,46 bB 23,94 cA 24,96 aA 24,54 bB 24,64 bA 

 

Horário 9 h 

‘Tabocas’ 31,40 aA 30,44 bA 29,72 dB 30,38 bA 30,10 cA 

‘Verdão’ 30,94 aB 29,16 dB 30,50 bA 30,50 bA 30,20 cA 

 

Horário 11 h 

‘Tabocas’ 34,20 aA 32,96 bA 33,02 bB 32,98 bB 33,12 bB 

‘Verdão’ 34,20 aA 32,96 dA 33,76 bA 33,42 cA 34,14 aA 

 Horário 13 h 

‘Tabocas’ 33,00 A 32,70 A 30,86 A 32,90 A 33,58 A 

‘Verdão’ 32,74 A 32,78 A 30,54 A 32,64 A 33,20 A 

Média 32,87 b 32,74 b 30,70 c 32,77 b 33,37 a 

 

Horário 15 h 

‘Tabocas’ 30,88 aA 30,80 aA 30,26 bB 30,70 aA 30,76 aA 

‘Verdão’ 30,52 bA 30,36 bB 30,72 aA 30,34 bA 30,96 aA 

 

Horário 17 h 

‘Tabocas’ 26,84 bA 27,02 bA 27,22 aA 27,16 aB 27,22 aA 

‘Verdão’ 27,02 bA 26,80 bA 27,30 aA 27,50 aA 26,80 bB 

Dentro de cada horário, médias com letras minúsculas iguais nas linhas (teste de Scott-Knott) e 
maiúsculas nas colunas (teste de Tukey) não diferem estatisticamente. Am/NS e 32 ºC/NS - 
temperaturas das soluções ambiente e a 32 ºC em condição não salina. Am/S, 30 ºC/S e 32 ºC/S - 
temperaturas das soluções ambiente, a 30 e 32 ºC em condição salina. 

 

Nas condições de cultivo sob os estresses salino e/ou temperaturas das 

soluções em grande parte dos horários avaliados ocorreram as menores 

temperaturas foliares. Tais resultados divergem do que se relata na literatura, pois 

em condições de estresse ocorre redução da condutância estomática, reduzindo a 

perda de calor por meio da transpiração, aumentando, assim, a temperatura foliar 

(CRUZ et al., 2003; HATFIELD & PRUEGER, 2015; ACOSTA-MOTOS et al., 2017). 
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Em vários estudos têm-se reportado para diferentes espécies de plantas, 

aumento na temperatura foliar sob os diferentes tipos de estresses, como salinidade 

(AZEVEDO NETO et al., 2004; VIANA et al., 2004; SOUSA et al., 2012; SIRAULT et 

al., 2009; LEITE, 2017; CRUZ et al., 2018) e déficit hídrico (VIEIRA JÚNIOR et al., 

2007; SHAHENSHAH & ISODA, 2010; TRENTIN et al., 2011; SARAIVA et al., 2014; 

VIEIRA et al., 2014; RAMÍREZ et al., 2015; SILVA et al., 2015b; COSTA et al., 

2018). 

As maiores temperaturas foliares na condição sem estresse salino no presente 

trabalho se justificam pelas injúrias no sistema radicular promovidas pelo Pythium 

(Figura 3A), com decorrente declínio nas funções fisiológicas das raízes, incluindo 

limitação na absorção de água e nutrientes e seu transporte para as folhas (HUANG 

& XU, 2000; HUANG et al., 2012; GIRI et al., 2017). Mesmo que afetadas pelo 

fungo, plantas sob a condição sem estresse salino não exibiram tais injúrias. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os efeitos dos estresses combinados (salino e temperatura a 32 ºC) foram 

mais deletérios no rendimento do coentro no experimento de verão. 

Apenas no experimento de verão registraram-se nas plantas das duas 

cultivares de coentro sintomas de toxidez pela salinidade, no entanto, não se 

comprometeu a qualidade das plantas. 

Com base na qualidade visual das plantas de coentro produzidas, foi possível 

seu cultivo em solução nutritiva com temperatura a 30 ºC empregando-se água 

salobra com até 6,5 dS m-1. Também foi viável o cultivo em solução com 

temperatura acima de 30 ºC, desde que não se utilize água salobra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na proposta inicial do projeto todos os experimentos seriam conduzidos no 

sistema hidropônico DFT adaptado em tubos, pois em estudos anteriores com o 

coentro submetido a diferentes condições de cultivo (diâmetro dos canais 

hidropônicos, densidade de plantas, intervalos de recirculação da solução e estresse 

salino) os resultados foram promissores. 

A partir dos primeiros estudos (Capítulo 1) surgiu a necessidade de avaliar não 

apenas a sazonalidade do cultivo em função das épocas do ano, ou seja, a 

influência das temperaturas do ar, mas também as temperaturas das soluções 

nutritivas na rizosfera. Inicialmente a proposta foi conduzir um experimento só para 

avaliar o efeito das temperaturas das soluções, como foi feito entre novembro e 

dezembro de 2017. O coentro (cv. ‘Tabocas’ e cv. ‘Verdão’) foi submetido às 

seguintes temperaturas: ambiente, a 30, 33, 36, 39 e 42 ºC. A partir desse 

experimento, além da temperatura ambiente, seriam selecionadas mais duas 

temperaturas constantes para condução de outro experimento em interação com e 

sem estresse salino. Na primeira semana desse experimento (primavera) sob as 

temperaturas constantes, todas as plantas eram sintomáticas, com folhas 

amareladas, evoluindo para necrose e secamento. No final do experimento, sob 

temperatura ambiente as folhas das plantas da cv. ‘Tabocas’ eram amareladas e 

tinham sistema radicular escurecido. 

A partir desses resultados decidiu-se que não era viável manter as pesquisas 

no sistema DFT, alterando-se para o sistema NFT. No NFT as raízes das plantas só 

tinham contato com a solução nutritiva aquecida no momento em que o sistema 

funcionava. Nesse caso, tornando-se menos prejudicial para o desenvolvimento das 

plantas do que no DFT. Decidiu-se também utilizar menor amplitude entre as 

temperaturas testadas. 
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Conforme os resultados dos dois primeiros experimentos conduzidos no 

sistema DFT adaptado em tubos, o emprego do mesmo só se justifica em locais 

remotos, onde o fornecimento de energia elétrica é um fator limitante para o 

desenvolvimento da atividade hidropônica. 

Nos outros dois experimentos sob os estresses salino e térmico, com base nos 

resultados da produção de MFPAmaço, quando se dispõe apenas de água salobra 

(6,5 dS m-1) foi viável o cultivo do coentro sob condições hidropônicas com 

temperatura da solução nutritiva até 30 ºC. Também foi possível o cultivo sob 

temperatura da solução a 32 ºC, desde que se utilize água de baixa salinidade (CEa 

0,3 dS m-1). 

Nesse contexto, abre-se uma nova linha de pesquisa para avaliar a interação 

dos estresses salino e temperaturas das soluções nutritivas para o cultivo de 

diferentes espécies de plantas em condições hidropônicas. 

A continuidade das pesquisas nessa temática será possível devido à 

aprovação de um projeto “Cultivo hidropônico de hortaliças folhosas utilizando-

se soluções nutritivas preparadas com águas salobras à diferentes 

temperaturas” na chamada universal do CNPq (nº 28/2018). 


