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INTRODUÇÃO

▪ 2014 a 2017 - Período de “crise hídrica” no estado do Espírito Santo;

▪ Resoluções 05 e 06/2015 AGERH - Restrições de uso;

▪ Busca por estratégias de re/aproveitamento de água.



OBJETIVO

Avaliar o uso alternativo de água condensada por aparelhos de ar 
condicionado na produção de mudas de pimentão (Capsicum annuum L.).



METODOLOGIA

Figura 1 - Localização espacial do município de 
Santa Teresa, ES

▪ Local: IFES - campus Santa Teresa;

▪ Ambiente protegido;

▪ Delineamento experimental: DBC;

▪ Três tratamentos e três repetições:
(i) água de poço; (ii) água
condensada por aparelhos de ar
condicionado e (iii) água destilada.



▪ Variedade: Marli;

▪ Semeadura: bandejas de isopor com 128 células;

▪ Substrato: Tropstrato® + super simples;

▪ Irrigação: diária (2 litros por bandeja);

▪ Variáveis avaliadas: altura da parte aérea (cm), comprimento da raiz (cm),
número de folhas, diâmetro do caule (mm), massa fresca e seca da raiz
(mg) e massa fresca e seca da parte aérea (mg);

▪ Análises estatísticas: Análise de Variância e Teste Dunett, a 5% de
probabilidade.

METODOLOGIA



PRINCIPAIS RESULTADOS
Tabela 1 - Número de folhas, diâmetro de caule, altura da parte aérea, comprimento da raiz,
massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da
raiz de mudas de pimentão produzidas com diferentes águas.



PRINCIPAIS CONCLUSÕES

▪ As mudas de pimentão irrigadas com água proveniente de ar
condicionado apresentam desempenho agronômico compatível com
aquelas irrigadas com água de poço;

▪ A produção de mudas de pimentão pode ser realizada com o uso de
água de ar condicionado, apresentando um excelente meio para
evitar o seu desperdício.



Obrigada!


