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1,5 Mha de terras aráveis
por ano (FAO, 2000)



Irrigados: 300 Mha 
Afetados:   80 Mha



20% área irrigada   40% produção



• Crescimento populacional - produção
• Agricultura 69%
• Indústria e uso doméstico 31%



Linha de pesquisa 
1. Fisiologia, bioquímica e genética das plantas sob estresse

salino;
2. Diagnóstico das áreas afetadas por sais e qualidade de água

para irrigação;
3. Tolerância à salinidade das espécies e cultivares incluindo

melhoramento genético;
4. Manejo e controle da salinidade no sistema solo, água, planta e

estudos com halófitas e com sistemas hidropônicos;
5. Recuperação e aproveitamento de áreas salinizadas e estudos

sobre fitorremediação.















Mamona Pinhão-manso

Salinidade da água e teor de óleo em oleaginosas 

Girassol

14,15%

0,5 dS m-1 = 50,74%

Média = 41,75%



Girassol sob estresse salino e adubação nitrogenada 
(Nobre et al., 2011 UFCG)

13,49%
3,86%



Produção do algodoeiro herbáceo irrigado com água 
salina e adubação nitrogenada (Santos et al., 2015 UFCG)
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CEa - 7,2 dS m-1     68,1 mg de N          63,8
CEa - 0,7 dS m-1 120 mg de N           327,2



Growth and yield of cowpea/sunflower crop rotation under different 
irrigation management strategies with saline water (Neves et al., 2015 UFC)

T1, T2, T3, T4 0.5 (A1), 2.2 (A2), 3.6 (A3) and 5.0 (A4) dS m-1

T5, T6, T7, A2, A3 and A4, in the flowering and fruiting stage of the crop cycle
T8, T9 and T10, 6 irrigations with A1 followed by 6 irrigations with A2, A3 and A4
T11, T12 and T13, A2, A3 and A4, starting at 11 days after planting and continuing
until the end of the crop cycle
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Estratégia de manejo de água salina na irrigação do 
meloeiro (Terceiro Neto et al., 2011 UFCG)

Com. Total Com. Total Com. Total



SISTEMA HIDROPÔNICO NFT – GIRASSOL 
ORNAMENTAL



SISTEMA HIDROPÔNICO NFT
GIRASSOL ORNAMENTAL



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”

GIRASSOL ORNAMENTAL

COENTRO



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”
GIRASSOL ORNAMENTAL



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”
GIRASSOL ORNAMENTAL



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”
COENTRO



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”
COENTRO



SISTEMA HIDROPÔNICO “ALTERNATIVO”

CUSTO E VIABILIDADE PARA PEQUENOS PRODUTORES

Investimento para 2 
módulos 
R$ 2.980,00

Renda líquida 
mensal
R$ 1.116,13

Volume de água
4000 L



O que fazer com o resíduo da 
hidroponia?
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MUITO OBRIGADO !

hans@pq.cnpq.br



ANÁLISE ECONÔMICA 
Perímetro Curu-Pentecoste, CE (Araújo et al., 2011UFC)

 Início: PST = 54, CEes = 1,74 dS m-1 pH=9,4
Testemunha; Matéria orgânica: 40 t ha-1; Gesso: 20 t ha-1;

Gesso - 20 t ha-1 + Matéria orgânica-40 t ha-1; Gesso - 10 t ha-1

+ Matéria orgânica- 20 t ha-1

 Investimentos: R$ 480 a 6980 ha-1

O cultivo do feijão-de-corda:12% do processo de recuperação
O gesso se apresentou como a alternativa mais viável
Viabilidade econômica a uma TIR de 12% a.a. e “payback” de

nove anos
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