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COMPARAÇÃO DAS PRODUÇÕES DE ESPINAFRE HIDROPÔNICO CULTIVADO 

COM ÁGUAS SALOBRAS E COLHIDO ANTES E DEPOIS DA FLORAÇÃO 

 

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

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da 

água sob as variáveis de produção de espinafre cv. Popeye (Spinacea OleraceaeL.) em dois 

intervalos de colheita. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, adaptada para cultivos 

hidropônicos, sendo utilizadas 30 parcelas experimentais, cada uma com oito plantas. O 

experimento foi conduzido em blocos cazualizados, com seis repetições. Foram estudados os 

efeitos de quatro níveis de salinidade da água equivalentes a 1,57; 2,47; 4,71 e 6,82 dS m-1, 

além da água doce de abastecimento local utilizada como controle, 0,41 dS m-1. As variáveis 

de produção foram avaliadas durante as duas colheitas, a primeira realizada antes do 

desenvolvimento do botão floral e a segunda realizada uma semana depois. Observou-se 

efeito altamente significativo da salinidade da água sobre as variáveis de produção. Foram 

registrados incrementos em termos de produção de matéria fresca e seca da cultura, entre o 

intervalo das duas colheitas (28 e 35 DAT), para a testemunha foram registrados aumentos na 

massa de matéria fresca e seca da parte aérea da ordem de 84,88% e 56,84%, respectivamente.  
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COMPARISON OF PRODUCTIONS OF HYDROPONIC SPINACH CULTIVATED 

WITH BRACKISH WATERS AND HARVESTED BEFORE AND AFTER 

FLOWERING 

 

D.M. de Melo1, T.M. Soares2, F.T.O. Freitas3, A.M.W. Cova, A. C. Neto3, M.G. da Silva4 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effect of different levels of 

salinity of the water under production variables of spinach cv. Popeye (Spinacea oleracea) in 

two harvest intervals. The trial was conducted in a greenhouse, adapted to hydroponic crops, 

being used 30 experimental plots, each with eight plants per plot. The experiment was 

conducted in randomized blocks, with six replications. The effects of four water salinity levels 
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were studied (1.57; 2.47; 4.71 and 6.82 dS m-1), apart from local supply of fresh water used as 

a control, 0.41 dS m-1. The production parameters were evaluated during the two harvests, 

performed before the floral bud development and second performed one week later. There 

was highly significant effect of salinity on production variables. The production parameters 

were evaluated during the two harvests, performed before the floral bud development and 

second performed one week later. There was highly significant effect of salinity on 

production variables. Were registred increases in terms of production of fresh and dry matter 

of the aerial part, between the range of two harvests,  being registred, in the control, increases  

of the order of 84.88 % and 56.84%, respectively. 

KEYWORDS: Hydroponics, salinity, Spinacea oleracea L. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos foram conduzidos diversos estudos com o intuito de avaliar a 

viabilidade de aproveitamento de águas salobras em cultivos hidropônicos, principalmente no 

sistema do tipo NFT (técnica de fluxo laminar de nutrientes), como os trabalhos conduzidos 

por Bione (2013) com a cultura do manjericão, de Silva (2012) com diversas hortaliças 

folhosas e Freitas et al (2014) com a cultura da alface cv. Americana.  

O uso de águas de qualidade inferior na hidroponia pode ser condizente com as 

características das águas subterrâneas disponíveis às populações difusas da Região Semiárida. 

Sendo necessário o estudo aprofundado da produção de diversas culturas sob este tipo de 

sistema de cultivo, a fim de comprovar a viabilidade técnica desses cultivos sob diferentes 

condições de salinidade da água, como no caso do cultivo hidropônico de espinafre (Spinacea 

oleracea L.), sobre tudo para cultivar Popeye, que apresenta registros de pesquisa escassos. 

Segundo Filgueira (1987; 2000), as plantas híbridas de espinafre, como a cultivar 

Popeye, têm sido preferidas pelos produtores devido ao seu maior vigor e uniformidade, 

apresentando maior produtividade e resistência ao calor, sendo cultivado o ano todo, em 

ampla faixa termo–climática, produzindo melhor em temperaturas cálidas ou amenas, não 

sendo recomendada para invernos frios de regiões de altitude. O mesmo autor recomenda que 

as plantas de espinafre sejam colhidas antes do desenvolvimento do botão floral com a 

finalidade de conservar a qualidade das folhas que se constituem como a parte 

comercializável da planta e podem sofrer perda de qualidade em decorrência do crescimento 

reprodutivo, que é influenciado pelo fotoperiodo e temperaturas. 

 Partindo da premissa que o cultivo de espinafre hidropônico poderia ser uma 

possibilidade interessante para programas de produção hidropônica, com uso de águas 
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salobras, no Semiárido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da salinidade e do 

intervalo de tempo até a colheita sobre as variáveis de produção do cultivo, com ênfase na 

análise da parte aérea que é a parte comercializável da planta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no 

campus lotado no município de Cruz das Almas, Estado da Bahia. A cidade de Cruz das 

Almas está localizada na Região do 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. 

 O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, com estrutura adaptada para pesquisas 

com hidroponia, sendo composta por 30 unidades experimentais para hortaliças de menor 

porte, como alface e espinafre, cada unidade foi montada com oito plantas espaçadas 0,15 m. 

As unidades experimentais para cultivo hidropônico NFT foram montadas para operar 

independentemente uma das outras, conforme a descrição de Soares et al. (2009). 

 O experimento foi conduzido em blocos casualizados, em esquema de parcelas 

subdivididas no tempo, sendo os tratamentos compostos de diferentes níveis de salinidade da 

água (1,57; 2,41; 4,71 e 6,82 dS m-1) além do controle, 0,41 dS m-1e dois intervalos de tempo 

de colheita com 28 e 35 dias após o plantio (DAT). 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, na qual se utilizou apenas a agua doce 

de abastecimento local tanto na solução nutritiva quanto na reposição. Os níveis de salinidade 

foram obtidos mediante adição de NaCl na água doce e a solução nutritiva foi preparada 

seguindo as orientações de Furlani (1998) para plantas folhosas.  

 Avaliações biométricas foram realizadas durante as duas colheitas do espinafre, que 

ocorreram 28 e 35 (DAT), sendo que a primeira colheita foi executada 4 dias após o registro 

do lançamento dos primeiros botões florais (24 DAT) e a segunda colheita sete dias após a 

primeira colheita (35 DAT). As variáveis avaliadas durante as colheitas foram: O diâmetro da 

parte aérea (DIAM) número de folhas (NF), massa de matéria fresca da parte aérea (MFPA). 

A massa seca da parte aérea (MSPA) e a massa seca do sistema radicular (MSPR) foi 

determinada após secagem em estufa, a 65ºC, até atingir massa constante. Todas as variáveis 

foram determinadas com o auxílio de uma balança de precisão (0,0001 g), com exceção do 
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número de folhas que foi realizada visualmente, considerando-se, apenas, as folhas úteis, com 

mais 0,05 m. Na primeira colheita as plantas que possuíam botão floral desenvolvido não 

foram colhidas, já na segunda colheita todas as plantas avaliadas já haviam emitido o botão 

floral não sendo avaliadas as plantas que apresentaram haste floral desenvolvida. 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do tipo excel® e 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, teste “F” para os tempos de colheita (p<0,05) e análise de regressão 

(p<0,05) para os níveis de salinidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se mediante a análise de variância e a regressão, a 5% de probabilidade, que 

houve efeito altamente significativo dos tratamentos aplicados sobre as variáveis de produção 

do espinafre nos dois períodos de colheita aos 28 e 35 DAT e que todas as médias de todas as 

variáveis testadas diferiam estaticamente entre si, sendo as maiores médias registradas para o 

intervalo de colheita de 35 DAT. 

Registrou-se que, em ambas as colheitas, o aumento da salinidade da água reduziu 

linearmente o diâmetro da parte aérea (DIAM), o número de folhas (NF), a massa fresca da 

parte aérea (MFPA), a massa seca da parte aérea (MSPA) e a massa seca da parte radicular 

(MSPR). Para cada acréscimo unitário na salinidade da água (dS m-1), foram registrados 

decréscimos da ordem de 6,34% e 6,08% para DIAM, da ordem de 6,39% e 7,67% para NF, 

da ordem de 9,42% e 9,66% para MFPA (FIGURA 01), da ordem de 9,66% e 9,64% para 

MSPA (FIGURA 02) e da ordem de 7,71 e 9,79% para a massa de matéria seca da parte 

radicular (MSPR), para as colheitas realizadas aos 28 e 35 DAT, respectivamente. 

 

 

FIGURA 01 – Efeito da salinidade da água (CEa) em dS.m-1 sobre a massa fresca da parte aérea na primeira (A) 

e segunda colheita (B) (MFPA1C e MFPA2C, respectivamente).  

A B 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

957



 

FIGURA 02 – Efeito da salinidade da água (CEa) em dS.m-1 sobre a massa seca da parte aérea na primeira (A) e 

segunda colheita (B) (MSPA1C e MSPA2C, respectivamente). 

 

As reduções de produção, oriundas do efeito da salinidade da água, estão de acordo 

com os registros de outros autores que trabalharam com cultivo hidropônico de outras 

folhosas, sob a mesma estratégia de uso de águas salobras, como Alves (2011) que encontrou 

reduções da ordem de 9,5% e 10,7% na MFPA para o cultivo de agrião e de rúcula, 

respectivamente, e Freitas et al (2014) que encontrou redução de  10,1% na MFPA para o 

cultivo de alface americana. 

 Foram registrados incrementos em termos de produção de matéria fresca e seca da 

cultura, para o tratamento controle (0,41 dS m-1), entre o intervalo das duas colheitas (28 e 35 

DAT), na MFPA e MSPA da ordem de 84,88% e 56,84%, respectivamente, com um aumento 

de 6,24 g dia-1 e 0,38 g dia-1, respectivamente.  

Por outro lado foi verificado que, apesar do ganho de matéria fresca e seca, as plantas 

apresentaram aspecto visual menos atrativo que os das plantas colhidas na primeira colheita, 

que apresentaram folhas com coloração mais intensa e aspecto visual mais atrativo em 

contraste com as plantas observadas na segunda colheita que aparentavam coloração 

desbotada e aparente senescência, como ilustrado na Figura 03.    

     

Figura 03 – Aspecto visual de uma planta de espinafre, do tratamento controle (CEa: 0,41 dS.m-1), com botão 

floral pouco desenvolvido na primeira colheita (28 DAT) (A) e a mesma planta na segunda colheita aos 35 

(DAT) (B). 

A B 

A B 
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Esse resultado está de acordo com a recomendação de Filgueira (1997), que 

recomenda que a colheita deve ser efetuada antes do desenvolvimento do botão floral, com 

objetivo de preservar a qualidade das folhas, que são as partes comercializáveis da planta e 

que tendem perder a sua qualidade após o início do crescimento reprodutivo. 

 

CONCLUSÃO 

Houve redução na produção de espinafre, para cada aumento unitário na salinidade da 

água, em todas as variáveis estudadas e ambos os tempos de colheita. Foi registrado 

incremento na produção de massa de matéria fresca e seca da parte aérea entre o intervalo da 

primeira e da segunda colheita, sendo registrados incrementos significativos de produção após 

a emissão do botão floral, porém a qualidade visual da parte comercializavel foi reduzida. 
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