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A demanda cada vez maior por alimentos, causada pelo aumento populacional 

e pela busca por hábitos alimentares saudáveis, traz o desafio de encontrar 

alternativas para aumentar a produtividade das culturas, ocupando menos espaço. 

Uma alternativa que traz resultados positivos nestas questões, principalmente no 

cultivo de hortaliças é o emprego do cultivo protegido, que além de aumentar a 

produtividade, reduz danos causados aos vegetais, como por exemplo, os danos 

relacionados a fatores climáticos (chuvas fortes, granizo, geadas, etc), reduz a 

incidência de pragas e doenças, otimiza o uso da água (MONTEIRO FILHO et al. 

2017). 

Na década de 60 se iniciou o cultivo protegido no Brasil, mas passou a ser 

altamente utilizado a partir da década de 80, principalmente para o cultivo de 

hortaliças. Outro fator que tem auxiliado no aumento do uso do cultivo protegido é o 

crescimento da oferta de produtos de melhor qualidade voltados para esta técnica, 

desde a parte estrutural, como cultivares para esse meio (AZEVEDO et al. 2018). 

A produção de hortaliças no Brasil, conta com cerca de 30 mil hectares, e tende 

a se expandir cada vez mais, entre outras vantagens já citadas, também temos a 

regularidade da oferta de alimentos, bem como disponibilidade o ano inteiro até 

mesmo em regiões de condições climáticas adversas (EMBRAPA 2015). 

Como desvantagens do cultivo protegido podemos citar o alto custo de 

implantação, uso da mesma área com frequência limitando a rotação de culturas, falta 

de apoio, informações, assistência e políticas públicas aos produtores que utilizam 

esta técnica, resíduos pela troca do plástico e falta de recomendação de defensivos 



específicos para este tipo de cultivo (SILVA et al. 2014). A falta de informações 

técnicas disponíveis aos produtores pode causar adversidades, uma delas é a 

salinização, a qual é prejudicial ao desenvolvimento das culturas. 

A salinização do solo pode ocorrer naturalmente, o que é comum em regiões 

áridas e semi-áridas, como no Nordeste brasileiro. O baixo índice de pluviosidade e 

as altas temperaturas provocam intensa evaporação de água, com essa evaporação, 

os sais sobem a superfície e se depositam ao longo dos anos, tornando este solo 

salino(DIAS, et al. 2007). Em ambiente de cultivo protegido algo semelhante pode 

ocorrer, nesses ambientes a salinização acontece principalmente devido a falta de 

conhecimentos do solo, uso intensivo de adubação e falta de irrigação. As chuvas 

podem reduzir a salinidade do solo naturalmente, porém estas não entram no cultivo 

protegido, portanto a falta de manejo de irrigação e adubação estão diretamente 

ligados a salinização nestes ambientes (DIAS et al, 2004). 

Segundo o Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande 

Do Sul e de Santa Catarina (2016), os adubos potássicos e nitrogenados são os 

principais responsáveis pela salinização. A presença de níveis elevados de sais na 

solução do solo aumenta suas forças de retenção por seu efeito osmótico. O aumento 

da pressão osmótica(PO) pode atingir níveis em que a planta não tem força de sucção 

suficiente para superar esse PO, como consequência a planta não consegue absorver 

água, levando a uma seca fisiológica. Em casos de salinização extrema, a planta pode 

até perder água de seu interior (DIAS; BLANCO, 2010). 

Os efeitos causados pela salinização interagem no sistema água-solo-planta, 

onde no solo ocorre a diminuição da fertilidade físico-química, desestruturação, 

aumento da densidade aparente e da retenção de água no solo e redução de 

infiltração de água (DIAS; BLANCO, 2010). Já na planta, processos como a síntese 

de proteínas, metabolismo de lipídios e fotossíntese, redução da expansão da 

superfície foliar são os sintomas iniciais. 
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Conclui-se que a salinidade em solos na casa de vegetação pode promover 

alterações nas culturas resultando numa diminuição da produção, e por consequência 

prejuízos ao produtor rural, desta forma é ideal é evitar o acúmulo de sais no solo 

através da adubação química controlada; controle salino na irrigação; conhecimento 

sobre água, solo, e planta; uso de adubação orgânica; realizar avaliações periódicas 

da salinidade do solo e água. Em casos em que já exista um alto nível de salinidade 

na casa de vegetação, recomenda-se o uso de irrigação por inundação ou por 

gotejamento para dissolver e diminuir o teor de sais do solo. 
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