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EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA E CONSUMO HÍDRICO DE UM CULTIVO 

HIDROPÔNICO DE ESPINAFRE COM USO DE ÁGUAS SALOBRAS 

D.M. de Melo1, T.M. Soares2, F.T.O. Freitas3, A.M.W. Cova4, A. C. Neto3, P. C. Viana5 

RESUMO: O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência no uso da água e o consumo 

hídrico de um cultivo hidropônico de espinafre (Spinacia oleracea L.), conduzido sob diferentes 

níveis de salinidade da água, em sistema hidropônico NFT (Fluxo Laminar de Nutrientes). O 

experimento foi conduzido em ambiente protegido, com estrutura experimental adaptada para 

cultivo hidropônico e monitoramento do volume de água utilizado por cada unidade 

experimental, o delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, os 

tratamentos aplicados consistiram em seis níveis de salinidade da água 1,57; 2,47; 4,14; 4,71; 

5,84 e 6,82 dS m-1, além do controle com água doce de abastecimento local 0,41 dS m-1. 

Mediante análise de regressão foi registrado o efeito significativo da salinidade, sobre a massa 

de matéria fresca e seca da parte aérea, consumo hídrico e eficiência do uso de água da cultura, 

com decréscimos da ordem de 9,91; 9,66; 6,88 e 4,97%, respectivamente, para cada aumento 

unitário do nível salinidade da água (dS m-1). 

PALAVRAS CHAVE: hidroponia, Spinacia oleracea L., salinidade. 

 

EFFICIENCY IN THE USE OF WATER AND WATER CONSUMPTION OF 

HYDROPONIC SPINACH CULTIVATED WITH BRACKISH WATER 

D.M. de Melo1, T.M. Soares2, F.T.O. Freitas3, A.M.W. Cova4, A. C. Neto3, M.G. da Silva5 

SUMMARY: The aim of this study was to evaluate the efficiency of water use and water 

consumption of a hydroponic cultivation of spinach (Spinacia oleracea L.), conducted under 

different levels of salinity of the water in hydroponic system NFT (Laminar Flow Nutrients). 

The experiment was conducted under greenhouse conditions, with experimental structure 

adapted to hydroponics and monitoring the volume of water used for each experimental unit, 

the experimental design was a randomized block, the treatments consisted of six levels of 

salinity of the water 1.57; 2.47; 4.14; 4.71; 5.84 and 6.82 dS m-1, plus control with local supply 

of fresh water 0.41 dS m-1. Through regression analysis was recorded significant effect of 

salinity on the mass of fresh and dry matter of aerial parts of spinach, water consumption and 

efficient use of water culture, with decreases of the order 9.91;  9.66; 6.88 and 4.97%, 

respectively, for each unit increase of salinity level (dS m-1). 
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INTRODUÇÃO 

Diante da demanda produtiva de alimentos e a crise hídrica no mundo, há necessidades 

cada vez maiores de sistemas agrícolas competitivos e tecnificados, que permitam o uso mais 

racional de recursos como a água e incrementem a produção agrícola, sem causar danos ao meio 

ambiente. No âmbito da produção agrícola a água é um insumo imprescindível ao 

desenvolvimento das plantas, exposto que quase todos os processos fisiológicos desses 

organismos são, direta ou indiretamente, influenciados pelo suprimento hídrico (KRAMER e 

BOYER, 1995).  

De acordo com Alves (2011) a irregularidade e as baixas taxas de precipitação pluvial, 

aliadas às elevadas taxas de evapotranspiração e à formação geológica na Região Semiárida, 

induz a uma situação de escassez de águas superficiais e dificultando a implantação de sistemas 

de produção agrícola, o que justifica a demanda por sistemas agrícolas que promovam o uso 

mais eficiente da água como os sistemas hidropônicos como os do tipo NFT (técnica de fluxo 

laminar de nutrientes) onde a água circula em um sistema fechado, sem descarga direta do 

efluente no ambiente, essa característica permite maior economia de água, bem como o 

emprego racional de águas de qualidade inferior, como as águas salobras encontrados em 

diversos poços abandonados da Região Semiárida, na produção de plantas hortícolas como o 

espinafre (Spinacea Oleracea L.), que possuí elevado valor nutricional e que segundo Maas 

(1984), citado por Ayers e Westcot (1999) é moderadamente sensível à salinidade. 

Para Frizzone (2012) os indicadores de eficiência no uso da água expressam os 

benefícios derivados do consumo de água pelas culturas e podem ser usados para avaliar o 

impacto das estratégias de exploração agrícola em condições de escassez hídrica, tornando-se 

um parâmetro importante nessas condições, pois através dele verifica-se a possibilidade de usar 

mais ou menos água para produzir determinada massa de matéria vegetal, o que pode ser 

interessante do ponto de vista da conservação da água e do dimensionamento de instalações de 

produção intensiva como às hidropônicas. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência no uso da água e o consumo hídrico 

de plantas de espinafre cultivadas em sistema hidropônico do tipo NFT com uso de águas 

salobras. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi desenvolvido em ambiente protegido, adaptado para cultivo 

hidropônico de plantas de pequeno porte, como o espinafre, na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, Campus Cruz das Almas, Bahia. A cidade está localizada na Região do 
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Recôncavo da Bahia, a 12º40´19” de latitude sul, 39º06’23” de longitude oeste e altitude média 

de 220 m. Segundo Almeida (1999) o clima da região é classificado como úmido a subúmido, 

com umidade relativa e temperatura média anuais de 80% e 24,1 °C, respectivamente, 

apresentando pluviosidade média anual de 1.170 mm.  

Foram utilizadas 42 unidades experimentais, sendo que as parcelas foram compostas 

por oito plantas, de espinafre, espaçadas 0,30 x 0,50 m e dispostas em perfis próprios para 

cultivo hidropônico NFT, as estruturas hidropônicas foram montadas de forma a funcionar 

individualmente com base na descrição realizada por Soares et al. (2009). Também foi montado 

um sistema auxiliar de abastecimento automático individualizado para cada parcela, construído 

com tubulação de PVC de seção contínua e diâmetro de 200 mm. Este tipo de sistema permite 

a saída automática da água, ou solução, para o reservatório de solução nutritiva mediante uma 

torneira-bóia, possibilitando que o volume consumido pelas plantas ou perdido pela evaporação 

seja reposto. O depósito de abastecimento é dotado de uma régua graduada, fixada junto a uma 

mangueira transparente, o que permite o cálculo do volume evapotranspirado por planta num 

dado período. Durante o experimento foi efetivada a seguinte programação diária de irrigação: 

irrigações a cada 10 minutos das 06:00 às 11:00; irrigação constante das 11:00 às 14:00; 

irrigações a cada 10 minutos, das 14:00 às 19:00; irrigações de 10 minutos às 21:00, 23:00 e 

02:00. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos aleatorizados, sendo os 

tratamentos compostos de diferentes níveis de salinidade da água (CEa), quais sejam: 1,57; 

2,47; 4,14; 4,71; 5,84 e 6,82 dS m-1, além da água doce de abastecimento local utilizada como 

testemunha, 0,41 dS m-¹. A água salobra foi usada tanto para o preparo da solução nutritiva, 

quanto para a reposição das perdas pelo consumo das plantas e evaporação. Com exceção do 

tratamento testemunha, no qual se utilizou apenas a agua doce de abastecimento local tanto no 

preparo da solução nutritiva quanto na reposição. A solução nutritiva utilizada foi preparada de 

acordo as recomendações de Furlani (1998) para plantas folhosas. O cálculo do consumo 

hídrico diário foi executado mediante a Equação 01: 

 
VETC =

(�� − ��) � � � �²

4 � � � ��
 � 10� 

(01) 

   

Em que: 

VETC - volume evapotranspirado, em mL por planta dia-1; 

Lf - leitura final do nível da água no depósito de abastecimento automático, m; 

Li - leitura inicial do nível da água no depósito de abastecimento automático, m; 
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D - diâmetro interno do depósito de abastecimento automático, m; 

∆T - intervalo de tempo entre as leituras, em dias;  

n - número de plantas na unidade experimental. 

 O consumo hídrico acumulado foi calculado a partir do somatório dos consumos 

hídricos diários, por unidade experimental, registrados durante os 28 dias de condução do 

experimento. O consumo hídrico médio foi calculado pela média aritmética de cada parcela, da 

testemunha e de cada tratamento aplicado. A avaliação biométrica da massa de matéria fresca 

(MMFPA) e seca (MMSPA) foi realizada no ato da colheita, aos 28 dias após o transplantio, 

com auxílio de estufa para secagem da matéria fresca à 60ºC e de uma balança de precisão 

(0,0001g). A eficiência do uso da água (EUA) foi calculada pela razão entre a produção (de 

massa de matéria fresca) e o consumo hídrico acumulado (CHAM) dos 0 aos 28 DAT, o teor 

de água da parte aérea foi calculado como exposto por Bione (2013).  

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do tipo excel®. A análise estatística foi 

executada por meio do software estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2000). Os efeitos dos níveis 

de salinidade da água, nas diferentes variáveis mensuradas foram avaliados mediante análise 

de variância e análise de regressão (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Mediante a análise de variância foi registrado o efeito significativo da salinidade da água 

sobre todas as variáveis estudadas, com exceção do teor de água na planta. O CH das plantas 

foi afetado pelo incremento unitário da CEa, sendo registrados, a partir da segunda semana de 

cultivo, decréscimos lineares no CH, com decréscimo acumulado, aos 28 DAT, da ordem de 

6,88% (FIGURA 01a). Considerando o consumo hídrico na colheita, aos 28 DAT, observou-

se que em média os consumos acumulados por tratamento foram da ordem de 2,726; 2,637; 

2,588; 2,125; 2,023; 1,732; 1,474 L por planta, para as CEa de 0,41; 1,57; 2,41; 4,14; 4,71; 5,84 
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e 6,82 dS m-1, respectivamente (FIGURA 01b).

 

FIGURA 01 - Consumo hídrico acumulado das plantas de espinafre (CH) no intervalo de 0-28 DAT (a) e Consumo 

hídrico acumulado médio (CHAM) (b), em litros (L) por planta, por nível de salinidade testado, ambos em função 

da condutividade elétrica da água. DAT: dias após o transplantio. 

 

 De modo geral, a redução do consumo hídrico oscilou entre 4,55% e 6,88% para cada 

aumento unitário (em dS m-1) na CEa, nos diferentes períodos de análise. Resultados 

semelhantes foram obtidos outros autores (BIONE, 2013; ALVES, 2011), com reduções no 

consumo hídrico que variaram de 3,69 a 7,6%, para as culturas do manjericão e alface. Em 

média o maior consumo hídrico pela cultura do espinafre foi da ordem de 2,726 L por planta, 

obtido com a testemunha (0,41 dS m-1), enquanto que o menor consumo hídrico foi da ordem 

de 1,474 L por planta, com o nível de CEa mais elevado (6,82 dS m-1).  

O consumo hídrico máximo e mínimo, que as plantas foram avaliadas, correspondem a 

um consumo hídrico médio diário da ordem de 0,097 e 0,053 L por planta, para as CEa 0,41 e 

6,82 dS m-1.  O tratamento de CEa mais alta (6,82 dS m-1) ao qual o espinafre foi submetido, 

acumulou uma redução no consumo hídrico (litros por planta) em relação à testemunha (0,41 

dS m-1) da ordem de 46,92%. 

O aumento da salinidade da água provocou reduções lineares da ordem de 9,91 e 9,66%, 

para cada aumento unitário da CEa (dS m-1), para as variáveis MMFPA e MMSPA, sendo 

registrada a resposta negativa da EUA ao decréscimo da biomassa da ordem de 4,97%, por 
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aumento unitário da CEa (FIGURA 02a). O teor de água nas plantas não foi afetado pelo 

acréscimo da CEa, sendo registrado um valor médio da ordem 90,65% (FIGURA 02b). 

 

 

FIGURA 02 – Eficiência no uso da água da massa de matéria fresca das plantas de espinafre (EUAMFPA), em 

gramas por litro de água consumida (a), Teor de água na parte aérea, aos 28 DAT, ambos em função da 

condutividade elétrica da água (b). DAT: dias após o transplantio. 

 

Silva (2012) e Bione (2013), que conduziram ensaios no mesmo local e o com a mesma 

metodologia, reportaram decréscimos na EUA para a cultura da rúcula e manjericão da ordem 

de 8,9% a 9,6% e 1,64% para cada acréscimo unitário na CEa (dS m-1), respectivamente. 

CONCLUSÃO 

 Registrou-se uma redução linear no consumo hídrico acumulado, aos 28 dias após o 

transplantio, de 6,88 % e um decréscimo da ordem de 4,97% para a eficiência no uso da água, 

para cada aumento unitário da salinidade da água (em dS m-1). 
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