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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do uso de águas salobras sobre as 
variáveis de crescimento e produção da cultura do espinafre cv. Popeye, cultivada em sistema 
hidropônico do tipo NFT (Técnica de fluxo laminar de nutrientes). A estrutura experimental 
foi composta por 42 unidades experimentais, cada uma com oito plantas. O delineamento 
experimental adotado foi o de blocos casualizados, com seis repetições. Os tratamentos foram 
constituídos por diferentes níveis de salinidade da água: 1,57; 2,47; 4,14; 4,71; 5,84 e 6,82 dS 
m-1, além da água doce de abastecimento local (0,41 dS m-1) utilizada como tratamento 
controle. As águas salobras foram produzidas artificialmente da dissolução de NaCl em água 
de abastecimento local. Os dados biométricos foram coletados semanalmente e no ato da 
colheita, aos 28 dias após o transplantio. Mediante análise de regressão, a 5% de 
probabilidade, foi verificado o efeito negativo da salinidade da água sobre as variáveis de 
produção, ocorrendo reduções lineares, sobre a matéria seca da parte aérea, do diâmetro das 
plantas e sobre o número de folhas, com reduções de 9,42%, 7,17% e 6,39% respectivamente, 
para cada aumento unitário na salinidade da água (em dS m-1). 
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PRODUCTION AND GROWTH OF HYDROPONIC SPINACH WITH USE OF 
BRACKISH WATER 
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ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the effects of the use of brackish 
water on the spinach cv. Popeye growth and production variables cultived in hydroponic 
system NFT type (laminar flow of nutrients technique. The experimental structure was 
composed of 42 experimental units, each one with eight plants. The experimental design was 
a randomized complete block design with six replications. The treatments consisted of 
different levels of salinity: 1.57; 2.47; 4.14; 4.71; 5.84 and 6.82 dS m-1, plus the local supply 
of fresh water (0.41 dS m-1) used as a control treatment. The brackish waters were produced 
artificially through dissolution of NaCl in the local water supply. Biometric data were 
collected weekly and at time of harvest at 28 days after transplantation. The variance analysis 
and regression (P<0,05) showed the negative effect of salinity on the production variables, 
with linear reductions on dry matter of the aerial part, on the diameter of the plants and on the 
number of leaves, 9.42% reductions, 7,17% and 6.39%, respectively, for each unit increase of 
water salinity (dS m-1) 
KEYWORDS: hydroponics, irrigation, salinity. 
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INTRODUÇÃO 

O emprego de águas de qualidade inferior na agricultura convencional de baixo nível 

tecnológico é limitado, em decorrência das reduções de produtividade das culturas agrícolas e 

problemas de degradação ambiental devido à acumulação de sais e contaminantes no 

ambiente agrícola, Rhoades et al (2000) e Ayers e Westcot (1999) explicam que o efeito 

negativo da salinidade pode ser potencializado em cultivos suscetíveis ao estresse hídrico e 

salino, sobretudo em locais como a Região Semiárida onde há balanço hídrico negativo, com 

alta demanda atmosférica, frequente ocorrência de solos rasos e de drenagem deficiente. 

Segundo Soares (2007) o uso de águas salobras em sistema hidropônico, do tipo 

fechado, como os sistemas do tipo NFT, onde há controle racionalizado do efluente 

salinizado, bem como redução do gasto de água, é uma alternativa de produção viável, 

principalmente em locais onde há baixa disponibilidade de recursos hídricos e condições 

ambientais desfavoráveis à produção agrícola, como em muitas das comunidades isoladas da 

Região Semiárida. 

Com objetivo de comprovar a viabilidade técnica do emprego dessas águas marginais 

em sistema hidropônico, sobretudo na produção de plantas folhosas, de ciclo curto, diversos 

estudos foram conduzidos (ALVES, (2011); BIONE (2014); SILVA (2012); FREITAS, 

(2014)) sendo registrados resultados animadores para alguns cultivos hidropônicos como os 

de alface, manjericão, agrião e rúcula. Contudo há demanda por mais pesquisas que 

verifiquem a viabilidade do cultivo de outras culturas com emprego de águas salobras, uma 

dessas culturas é a do espinafre (Spinaceae oleracea L.). 

O espinafre é um produto vegetal valorizado pelo seu elevado teor vitamínico, 

especialmente em ácido ascórbico, α-tocoferol, carotenos, vitamina A. É rico em cálcio e 

também é conhecido pelo seu considerável teor de ferro, embora este não seja completamente 

assimilável pelo homem (SILVA, 2006).  

Segundo a base de dados da FAO (FAOSTAT, 2012) a parte aérea do espinafre é 

comercializada a nível mundial, de forma processada ou in natura. A produção desta folhosa é 

distribuída principalmente na Europa, Ásia e parte da América, sendo o maior produtor 

mundial a China, com uma participação de 90%, seguida do Japão e Estados Unidos da 

América. Em relação à sua tolerância à salinidade Maas (1984), citado por Ayers e Westcot 

(1999), classificou a Spinacea Oleracea L como moderadamente sensível a salinidade. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da salinidade sobre as variáveis de 

crescimento e produção do espinafre. 
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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 42 unidades experimentais para hortaliças de menor 

porte, como alface e espinafre, cada unidade foi montada com oito plantas, sendo quatro 

plantas consideradas úteis. O espaçamento estre as plantas foi de 0,30 x 0,5 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, sendo os tratamentos compostos 

de diferentes níveis de salinidade da água (1,57; 2,47; 4,14; 4,71; 5,84 e 6,82 dS m-1) e da 

testemunha que correspondeu a água doce de abastecimento local, 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 da testemunha, na qual se utilizou 

apenas a agua doce de abastecimento local tanto para preparo da solução nutritiva quanto para 

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, sendo que a condutividade elétrica da solução nutritiva (CEs) e o pH, de cada 

unidade experimental, foram monitorados, a cada 48 horas, por meio de instrumentos 

adequados, calibrados em laboratório, sendo o pH corrigido com hidróxido de potássio, 

sempre que verificada a acidificação da solução nutritiva (pH < 5,5).  

 As avaliações biométricas, com a finalidade de avaliar o crescimento das plantas, 

ocorreram a cada sete dias sendo consideradas todas as quatro plantas úteis. A biometria 

referente às variáveis de produção ocorreram durante colheita, aos 28 dias após o plantio 

(DAT), a colheita foi executada quatro dias após o registro do lançamento dos primeiros 

botões florais (24 DAT) conforme as recomendações de Filgueira (1987; 2000) para 

manutenção da qualidade das folhas. Plantas com botão floral desenvolvido foram evitadas, 

de forma que, com o objetivo de padronização das condições de analise, foram avaliadas 

apenas duas plantas úteis por parcela no durante a colheita. 
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As variáveis registradas durante as biometrias semanais foram: a altura (Hcr) e o 

número de folhas (NFcr) e as variáveis avaliadas durante a colheita foram: O diâmetro da parte 

aérea (DIAM), a altura das plantas (H), o número de folhas (NF), massa de matéria fresca da 

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

do sistema radicular (MSPR). As MSPA e MSPR foram determinadas após secagem em 

estufa, a 65ºC, até atingir massa constante. Todas as variáveis referentes à massa foram 

determinadas com o auxílio de uma balança de precisão (0,0001 g). O número de folhas foi 

contabilizado visualmente, considerando-se, apenas, as folhas úteis, com mais que 0,05 m de 

comprimento a partir da base do limbo. As avaliações de altura e diâmetro da copa das plantas 

foram executadas com auxílio de uma régua flexível. A produção relativa, por tratamento, em 

relação à testemunha, foi realizada conforme a descrição de Bione (2013). 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do tipo excel®, sendo analisados 

apenas os dados médios. 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 

O uso de águas salobras levou à salinização da solução nutritiva, o que, como descrito 

por Alves (2011), ocorreu devido ao aporte de íons oriundo da reposição das perdas por 

evapotranspiração; por outro lado, o uso da água doce na reposição (T1) promoveu a redução 

da condutividade elétrica da solução nutritiva (CEsol), devido ao consumo de nutrientes em 

proporção maior que a capacidade de incorporação de íons por essa água. O pH da solução 

nutritiva durante o experimento ficou na faixa de 5,50 a 6,50, como recomendado por 

Rodrigues (2002). 

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

que houve efeito significativo dos tratamentos aplicados sobre as variáveis de crescimento e 

de produção do espinafre. Sendo registrados, para cada aumento unitário na salinidade da 

água (dS m-1), reduções lineares sobre o crescimento das plantas, em todas avaliações 

semanais realizadas, com decréscimos cumulativos, sobre a altura de plantas (Hcr) da ordem 

de 2,43; 3,74; 5,25; 6,34 % e sobre o número de folhas (NFcr) da ordem de 1,57; 2,52; 5,04; 

6,39 %, sendo estes registros referentes a 7; 14; 21; 28 DAT, respectivamente. Ocorrendo 

reduções máximas acumuladas da ordem de 52,31% e 81,01%, sobre a Hcr e NFcr, 
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respectivamente, para o tratamento com maior salinidade da água (6,82 dS m-1) em relação a 

testemunha (0,41 dS m-1 ) 

 

FIGURA 01 – Altura (a) e número de folhas (NF) (b) acumulados, aos 28 dias após o plantio, em função do 

acréscimo unitário da salinidade da água (dS m-1). 

O comportamento do crescimento das plantas de espinafre, com base na altura de 

plantas, se assemelha, relativamente, ao comportamento registrado por Bione et al. (2014), 

que trabalhou com o cultivo hidropônico de manjericão, utilizando a mesma estratégia de 

produção, com uso exclusivo de águas salobras, e registrou decréscimos de 1,29; 1,49; 1,67 e 

2,09%, aos 13, 23, 33 e 49 DAT, respectivamente, para cada aumento unitário da salinidade 

da água.  

As variáveis de produção acompanharam a tendência das variáveis de crescimento, 

com registros de decréscimos da ordem de 7,17% para DIAM, da ordem de 9,42% para 

MFPA, da ordem de 9,66% para MSPA (FIGURA 02 a e b), não sendo registrado efeito 

significativo sobre a massa de matéria seca do sistema radicular. Sendo registradas produções 

relativas médias, de MFPA, para as salinidades de água 1,57; 2,47; 4,14; 4,71; 5,84 e 6,82 dS 

m-1, em relação à testemunha (0,41 dS m-1), da ordem de  84,44; 75,52; 58,97; 53,32; 42,13; 

32,41 %, respectivamente.  

 

FIGURA 02 – Diâmetro da copa (DC1C) (a) e Massa fresca acumulada (MFPA1C) (b) acumulados, aos 28 dias 

após o plantio, em função do acréscimo unitário da salinidade da água (dS m-1). 

 

ba 

ba 
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Os resultados verificados, com base na MFPA e MSPR, se assemelham, relativamente, 

aos registros divulgados, por Alves (2011), que trabalhou com cultivos hidropônicos de 

agrião, alface, e rúcula sob a mesma estratégia de uso exclusivo de águas salobras, 

encontrando decréscimos na MFPA, para cada aumento unitário na condutividade elétrica da 

água (dS m-1), da ordem de 10,7; 7,0; 9,5 %. 

 
CONCLUSÃO 

Houve redução no crescimento e produção de espinafre, para cada aumento unitário na 

salinidade da água, em todas as variáveis estudadas. 
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