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INTRODUÇÃO 
 
O trigo é um cereal de inverno pertencente a família das poaceae, o seu 
desenvolvimento esta intimamente relacionado com o desenvolvimento da agricultura 
e da civilização humana (PIANA & CARVALHO, 2008). 
A utilização de cultivos hidropônicos permite um maior adensamento de plantas em 
um menor espaço físico, além de uma máxima expressão do seu potencial genético 
por parte da planta. Contudo, a falta de informações sobre o cultivo hidropônico para 
culturas como o trigo limita a sua utilização, isso ocorre devido ao pouco interesse 
comercial, porém, esse sistema pode ser fundamental para realização de trabalhos 
científicos, na área de nutrição, fitopatologia e melhoramento genético (VOSS et al., 
2006). O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da área do recipiente no 
desenvolvimento de trigo em ambiente protegido no sistema de floating. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Utilizou- se como material vegetal o genótipo de trigo Quartzo, como substrato 
Carolina Soil. O experimento foi conduzido em 2 sistemas/ suporte: Tubetes com as 
dimensões de L: 5,10 cm x C: 5,10 cm x A: 19,50 cm (T1),e  tubetes com dimensões de 
L: 5,10 cm x C: 5,10 cm x A: 13,50 cm (T2), foi montado individualmente, um sistema 
de floating o qual possuía um nível de solução de aproximadamente, um terço da 
altura do recipiente. 



 

A semeadura foi realizada a 1,50 cm de profundidade, após a emergência as plantas 
foram fertirrigadas semanalmente com solução de Sarruge (1975) modificada por 
Michel (2014), na dose de 250 ml por parcela e a suplementação da irrigação foi feita 
de acordo com a necessidade da cultura. 
Todas as parcelas eram compostas por 5 plantas em 7 repetições de cada tratamento, 
totalizando 70 plantas. As variáveis analisadas foram: teor de clorofila (TC) 
comprimento do pedúnculo (CP), número de colmo (NC), comprimento da espiga (CE) 
altura da planta (AP), e massa dos grãos (MG). Os dados obtidos foram submetidos a 
análise de variância e as médias dos diferentes tratamentos comparadas pelo teste de 
Tukey com p<0,05%. Para tanto se utilizou o Sisvar versão 5.7 (Build 91). 
Os resultados obtidos, demonstram que as variáveis TC, CP, CE, AP e MG diferiram 
estatisticamente entre si, sendo observados melhores resultados no T1, o qual possui 
maiores dimensões e consequentemente maior área de exploração do substrato e os 
resultados menos satisfatórios obsevo-se no T2. A variável NC, não apresentou 
significância a 5% de probabilidade, apresentando p= 0,6118. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a área de substrato explorada pelo 
sistema radicular influenciou significativamente as variaveis estudadas. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


