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APLICACAO DE ~GUA SALINA NA IRRIGACAO DE PLANTAS JOVENS DE COgUEIRO
o (Cocos nucifera L.)10 _
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4\ qualidade daagua de irrigac~o tern grande importancla na anricult~
-ra, e sua avalia<;ao e felte em fun<;aoda c~osiCao e coocentraoao dos seus ~
titlJefites, solu~eis. A falte deste informacoes para 0 manejo ad€tjUaoocia ~gJa
pede causer efeitos prejud!ciais nas propriedades fisicas e quImicas des solos
e no crescimento des cultures. Para se tel' ur.~'ioeia, estima-se que 25% das !
reas l:rrigadas na regiao Nordeste apresentam problemas ck salinidade, e a prl.!l
cipal fonte de sais e a pr6pria ague de irrigac~o. Conseqijentemente, tomaro-se
de grande relevancla estudos de toler~ia de espeeies vegetais a salinidade. 0
presente trabalho ~eVe~jetivb 'avallar d comportamento de plantas Jovens de ~
que1ro, ~ irrlgadas com agua sob diferentes concentra~s ,de ·sais./

o trabalho foi desenvolvido nun telado do Centro Nacional 00 Pesqui
sa de CoCo (~) no ar.o ¢! 1985. utilizarcm-Se fm.!das de ct1qu.eiro, varledade
Gigante do,Brasil, ptoduzidas em saco plastico, as quais, foram dispostas em
dellneamento experimental inteiramente casualisado, com 12 repetiCl:5es e os s~
guintes tratamentos: T1 - agua doce; T2 - agua com 7,5· gIll tro de sais totais;
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T3 - agua com 11,25 g/litro de sais totais; T4 - agua com 15,0 g/litro de sais
totais, perfazendo urn total de 48 plantas. As diferentes concentra~oes de sais
dos tratamentos foram obtidas a partir de diluic;ao de agua salina natural, cole
tada do Rio Poxim e misturada com agua doce, nas propor<;oes necessarias para ~
tingir as concentrac;oes desejadas. Durante 0 periodo de conduc;ao do experiment~
a agua foi armazenada em reservatarios de eternit com capacidade de 500 litros
e nessa ocasiao, coletou-se uma amostra de agua de cada tratamento e efetuou-se
a analise, com as seguintes determina~oes: H, condutividade eletrica (CE), Calp -
cio, Magnesio, Sadio, Potassio, Carbonato, Bicarbonato e Cloreto, alem de urn
teste qualitativo de Sulfato. Os val ores medios destas analises encontram-se na
Tabela 1.

I

Tabela 1. Valores medios das analises da agua usada na irrigac;ao de cada trata
mento.

Trata CE Ca++ Mg++ Na+ K+ C1 C03
- HC03- S04H

P llmhos/cmmento a 25°C Meq / litro

T1 7.80 260 1.30 1.20 0.61 0.02 1.40 0.00 1.20 Al)SENTE
12 8.10 12. 170 4.20 23.00 87.00 2.57 107.00 0.16 1.44 PRESENTE
T3 8.10 17.770 6.00 33.00 128.32 3.83 158.60 0.32 1.52 PRESENlE
T4 8.10 23.680 7.10 42.00 160.95 5. 11 200.08 0.64 1.52 PRESENTE

Observa-se na Tabela 1 que os tratamentos T2, T3 e T4 apresentam a
concentrac;ao de sais desejada, com uma predominancia de sais de cloreto de so
dio.

As muc3s foram transplantadas para toneis contendo uma mistura de
AREIA QUARTZOSA MARINHA mais terra vegetal, na relac;ao de 2:1, respectivamente.
Os toneis com 150 Kg de solo, foram colocados no telado aleatoriamente, em di~
posic;ao triangular, num espac;amento de 0,80 x O,80m. Em face de 0 telado ser ~
berto lateralmente, como medida preventiva na incidencia de pragas, foram fei
tas aplicac;oes de CARVIN - 85 PM (CARBARYL) em pulverlzac;5es com intervalos de
45 dias. na dosagem de 20g/1itros de agua. Urn Mes apas 0 transplante, foi feita



uma aduba~ao mineral na base de 30g de ureia, 5g de fosfato bicalcio e 45g de
sulfato de potassio por planta, todos fracionados em tres aplica~oes mensais.
A irrlga~ao foi feita manualmente, com intervalos de aplica~ao de tres dia~ man
tendo 0 solo proximo a capacidade de campo. Para avaliaQao dos parametros de
crescimellto, mensalmente foram coletados dados de numero de folhas vivas e clr
cunferencia do coleto por planta. Apes cinco meses, em cinco repeti90es de ca
da tratamento efetuou-se a estimativa do potencial hidrico da folha 3 e 0 peso
da materia seca das raizes, atraves de penelramento do solo. 0 experimento con
tinuou por mais cinco meses, com sete repeti90es em cada tratamento, sendo que
a partir deste periodo todas as plantas foram irrigadas com agua doce e no fi
nal foi felta outra avalia9ao dos mesmos parametros mencicnados anteriormente.

OSfesultados da analise de variancia de todos os parametros avalia
dos estao apresentados na Tabela 2. Apos 0 transplante das mudas do viveiro p~
ra os tone is (Junho/85) observou-se que os resultados nao diferem estatistica
mente ao nivel de 0,05 de probabilidade pelo teste de TUKEY, para 0 numero de
folhas vivas e circunferancias do coleto, 0 que indica uma boa homogeneidade d3s
mudas selecionadas. Ainda na mesma tabela, observa-se que os tratamentos T2
T3 e T4 em novembro/85 apresentam diferen9a estatistica quando comparados a
testemunha T" tanto para 0 numero de folhas vivas como para a circunferencia
do coleto. Os resultados do potencial hidrico da folha tambem confirmam a mesma
diferenQa entre os tratamentos e, a medida que foiaumentando a concentra9ao de
sal na soluQao do solo, a planta foi diminuindo a absOr9aO de agua, consequent~
mente reduzindo a potencial hidrico da folha.

Com rela9aO ao peso da meteria seca do sistema radicular, me sma as
medias nao diferindo estatisticamente, observou-se uma malor produ9ao deraizes
absorventes (terciarias) nos tratamentos com menor concentra9ao de sais, enquan
to que no T4, as raizes primarias apresentaram-se em menor quantidade mas com
uma maior espessura. Provavelmente por este motivo, os tratamentos nao se dife
renciaram para 0 pe~o de materia seca das raizes.

Apes a usa de agua dace na irrlga98u de todas as plantas (abril/86),
observou-se que no tratamento T2, as plantas se recuperaram totalmente, para os
parametros de numero de folhas vivas e circunferencias do coleto. Com rela9ao
ao potencial hidrico, os result~dos mostraram que as medias dos tratamentos nao
diferem estatisticamente, a que significa que houve uma diminui980 na concentra
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Tabe1a 2. Valores medios do nUmaro de folba. vivan (NFV), clrcunferencia do co1eto (Ce), potencial hidrlco da
folha I') e peso de materia seca das ra!zea (MSR), em diferenta. epocaa de avaliacio.

TRAMAMENTOS JUNHO/85 MOVEMBRO/85
HVF ee m'V ee' ,2 MSR3

T 1 - Agua dace 4,25 12,47 7,42 1'#21 -14 ,00 47,02

T2 - Aqua com 7,5 g/l de ads 4,42 12,64 5,50 16,42 -19,40 44,36

T3 - Aqua com 11,25 glIde sa1s 4,50 12,81 4,17 15,18 -21,24 44,19

T4 - Agua com 15 g/l de aais 4,25 12,24 4,00 14 ,58 -23,48 35,37

OMS a 5\ pelo teste de TOXEY 0,58 0,95 1,08 2,04 3,45 18,32

Creficlente de variacao (\) 12,87 7,26 18,78 8,38 9,77 23,70

URIL/86
NFV CC "
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'1°:: '.. r;~o de sals na sol~§o do solo e as plantas vol taram a absorver agua normalmen
te, manterQj praticamente 0 mesmoteor de agua na folha.

De acordo can os resultados analisados neste trabalho, plantas j£
vens de coquelro cultlvadas sob condir;ees de telaao e lrrlgadas com ague salina
duranta 5 mesesmapresentaram una redl.Jr;liono cresc1mento. No entanto, no trata
menta lrrigado com 7,5 gllitro de sais totals, as plantas se recuperaram, total
mente, quando irrigadas nos 5 meses seguintes com ague dace.


