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Introdução

● No Brasil: década de 60 - uso em mulching em 

morango(polietilenos);

● Uso na floricultura, fruticultura e olerícolas (mudas e 

produção);

● Culturas sensíveis a eventos climáticos: hortaliças;

● 30 mil hectares em hortaliças;

Fonte: Nutrição de plantas



Vantagens e desvantagens da casa de vegetação

● VANTAGENS

● Qualidade dos produtos e alta produção;

● Regularidade da oferta de alimentos;

● Eventos climáticos: Temperaturas, tempestades de granizo e precipitações;

● Proteger as plantas contra pássaros e insetos;

● Redução do uso de pesticidas;

● Conservar a umidade do solo.



Vantagens e desvantagens da casa de vegetação

● DESVANTAGENS

● Falta de assistência técnica;

● Uso de plastico - Durabilidade;

● Salinização do solo.



Salinidade no solo

Fonte: Toda matéria Fonte: Amazon Agrosciences

Fonte: Agriconline



O que causa a salinidade no solo?

“Regiões com baixos índices de pluviosidade e ocorrência de altas temperaturas 

que resultam em intensa evaporação da água, e por consequência a deposição de 

sais na superfície do solo ao longo dos anos” (Dias et al 2004),

Fonte: Revista Planeta Fonte: Cafépoint Fonte: Brainly



Salinidade no solo
● Rio Grande do Sul, no Pantanal Mato-Grossense e, predominantemente, na 

região semiárida do Nordeste;

● Com base no Mapa de Solos do Brasil, os solos salinos, sódicos e solódicos 

ocupam cerca de 160.000 km² ou 2%;

● Os cloretos, sulfatos e bicarbonatos de Na, Ca e Mg. Em menor quantidade 

podem ocorrer potássio (K+ ), amônio (NH4 + ), nitratos (NO3 - ) e carbonatos 

(CO3 2-);

● A salinidade do solo é expressa pela condutividade elétrica.



Problemas referente a salinização

● Dificuldades de absorção de água; 

● Toxicidade de íons específicos; 

● Pela interferência dos sais nos processos fisiológicos (efeitos indiretos);

● Reduzindo o crescimento e o desenvolvimento das plantas;

● Perda de produtividade;

● Caso extremos senescência.



Causa da salinidade em Casa de Vegetação

● Excesso de fertilizantes aplicados; 

● Falta de chuvas ou irrigação para lixiviar o excesso de fertilizantes; 

● Contínua evaporação da água do solo;

● Aumento do teor de sais na solução do solo e fertirrigação;





ESTADO NUTRICIONAL E COMPONENTES DA PRODUÇÃO DE PLANTAS DE 
PIMENTÃO CONDUZIDAS EM SISTEMA DE FERTIRRIGAÇÃO DURANTE INDUÇÃO 

DE ESTRESSE SALINO EM CULTIVO PROTEGIDO

● Fazenda Experimental Lageado – FCA, Câmpus da UNESP, em Botucatu (SP);

● Objetivo: estudar os efeitos da condutividade elétrica;

● Sensibilidade a estresse salino: a coloração das folhas pode se tornar 

verde-azulada escura, maior espessura e cerosidade; nas raízes pode ter 

diminuição do alongamento e suberização;

● Adição de adubos químicos;

● Uso da matéria orgânica para atenuar a salinização.



Resultados

Figura. Massa média de frutos e número de frutos por planta em 
função de diferentes níveis de CE do solo. 



Conclusão do artigo

1. Várias formas catiônicas comportaram-se de forma antagônica em vista do 
aumento da CE no solo.  E efeitos negativos sobre a fisiologia e produção das 
plantas;

2. A aplicação de matéria orgânica pouco influenciou na atenuação dos efeitos da 
salinização do solo. 





TOLERÂNCIA DE HÍBRIDOS DE PEPINO À NÍVEIS DE SALINIDADE EM AMBIENTE 
PROTEGIDO

● Departamento de Solos e Recursos Ambientais da Faculdade de Ciências 
Agronômicas/ Botucatu SP;

● Híbridos Aodai e Caipira;
● Salinidade com NaCl;
● 0,7; 1,2; 2,0; 2,5 dS/m.
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TOLERÂNCIA DE HÍBRIDOS DE PEPINO À NÍVEIS DE SALINIDADE EM AMBIENTE 
PROTEGIDO

Conclusão
● Em relação ao fruto, cultivar 1 se mostrou tolerante;

● Em relação à planta, as duas apresentam reduções nos parâmetros de massa 
verde e seca;

● Altura de planta e número de folhas.







RECUPERAÇÃO DE SOLO SALINO APÓS CULTIVO EM AMBIENTE PROTEGIDO

● Departamento de Engenharia Rural da USP/ESALQ;

● Lavagem de solo salino após cultivo de pepino;

● Condutividade da água utilizada (0,22 dS/m);

● Lâmina de água por inundação e gotejador.



RECUPERAÇÃO DE SOLO SALINO APÓS CULTIVO EM AMBIENTE PROTEGIDO

● Inundação 15 minutos;

● Gotejamento 5,8 horas;

● Cobertura por 10 dias;

● Objetivo 1,5 dS/m.
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Conclusões

● Sem revolvimento do solo = gotejamento;
● Com revolvimento do solo = recuperação após revolvimento;
● Aumento da lâmina, aumenta redução de salinidade;
● Inundação salinidade uniforme no perfil;
● Gotejamento bulbos molhados;
● Aplicação de lâmina para recuperação é viável.

RECUPERAÇÃO DE SOLO SALINO APÓS CULTIVO EM AMBIENTE PROTEGIDO



Conclusão

● Como evitar a salinidade em cultivo protegido?
○ 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.

● Tem como reverter a salinidade na casa de vegetação? Como?
○ Uso de gotejamento, ou inundação. 

● Relatos de produtores
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