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RESUMO:    Nos últimos anos, a forma tradicional de adubação em cultivos irrigados vem sendo 
substituída pela aplicação de fertilizantes via água de irrigação (Sousa et al., 2002).   O experimento foi 
desenvolvido em uma das áreas experimentais da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das 
Almas, Estado da Bahia, A cultura usada foi a bananeira cultivar Grande Naine plantada no 
espaçamento 2,0 m x 2,5 m. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com seis 
tratamentos e quatro repetições, com dez plantas por parcela sendo quatro utilizadas como úteis. O 
experimento seguiu um esquema fatorial 3 x 2 sendo três concentrações da solução de injeção x duas 
frequências de fertirrigação..  As concentrações da solução de injeção foram de 3, 10 e 15 g/L.    O 
objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da concentração da solução de injeção e da frequência de 
fertirrigação na condutividade elétrica e nos íons potássio, nitrato e sódio presente na solução do solo. 
A análise de variância mostrou que não houve efeito da frequência de fertirrigação, da concentração da 
solução de injeção nem da interação frequência x concentração nas concentrações do nitrato na solução 
solo. 
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INTRODUÇÃO 
    
  A cultura da bananeira assume importância econômica e social em todo mundo, sendo cultivado em 
mais de 80 países tropicais. O Brasil é o quarto produtor mundial, sendo a banana a segunda fruta mais 
consumida no pais, com uma produção de aproximadamente de 6,9 milhões de toneladas, em uma área 
cultivada de 500 mil hectares, segundo dados da FAO – órgão das nações unidas que cuida da 
agricultura e abastecimento.  
A bananicultura possui uma grande importância socioeconômica no nordeste, sendo geralmente 
explorada por pequenos agricultores, predominantemente da agricultura familiar. Constituindo parte 
integrante da alimentação, mas também pelo seu baixo custo, tendo papel fundamental na fixação da 
mão-de-obra rural.  
       
  Nos últimos anos, a forma tradicional de adubação em cultivos irrigados vem sendo substituída pela 
aplicação de fertilizantes via água de irrigação (Sousa et al., 2002). A fertirrigação, entretanto não tem 
seguido critérios que favoreçam a sustentabilidade do ambiente solo, dada a deficiência de 
conhecimento técnico dos irrigantes, que desconhecem as bases da tecnologia. Concentrações elevadas 
de sais na solução injetora aplicadas em alta frequência podem causar problemas de entupimento de 
emissores de irrigação e elevar a salinidade do solo. O monitoramento dos íons da solução do solo, tem 
fundamental importância sendo um parâmetro que demostra a relação da quantidades de íons presente 
no solo em função das frequências de injeção. O uso de fertilizante deve presidir o manejo racional dos 
nutrientes agregados, permitindo obter níveis ótimos de produtividade e ao mesmo tempo minimizar o 
impacto ambiental (Duggan, 2005). A fertirrigação é uma técnica de aplicação simultânea de 
fertilizantes e água, através de um sistema de irrigação. Sendo considerado um dos meios mais 
eficientes e econômicas de aplicar fertilizante às plantas. 
          Para Barros et al. (2010), quando se utiliza a fertirrigação, é importante acompanhar a dinâmica 
e a distribuição dos nutrientes no perfil do solo, pois isto permite estabelecer ou ajustar a aplicação dos 
Dinâmica de nutrientes na solução do solo.  Fertilizantes, além de prevenir danos ambientais como a 
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salinização dos solos e a contaminação das águas. Dessa forma, o conhecimento da composição química 
da solução do solo poderá fornecer subsídios importantes no manejo da fertirrigação. Contudo, 
informações da literatura sobre níveis adequados de nutrientes na solução do solo. 
    O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da concentração da solução de injeção e da frequência 
de fertirrigação na condutividade elétrica e nos íons potássio, nitrato e sódio presente na solução do 
solo. 
                                                         MATERIAIS E METADOS  
 
         O experimento foi desenvolvido em uma das áreas experimentais da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, em Cruz das Almas, Estado da Bahia (12º 48’ S, 39° 06" W, 225m), cujo clima é 
classificado como úmido a subúmido O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa 
Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. A cultura usada foi a bananeira cultivar Grande 
Naine plantada no espaçamento 2,0 m x 2,5 m.  O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com seis tratamentos e quatro repetições, com dez plantas por parcela sendo quatro 
utilizadas como úteis. O experimento seguiu um esquema fatorial 3 x 2 sendo três concentrações da 
solução de injeção x duas frequências de fertirrigação.  As concentrações da solução de injeção foram 
de 3, 10 e 15 g/L, valores esses, definidos a partir de resultados de trabalhos executados em solo franco 
argiloso distrocoeso de Tabuleiros costeiros (Carvalho et. al., 2009; Coelho et. al., 2010). As 
frequências de fertirrigação foram de 3 e 7 que são frequências recomendadas para fertirrigação da 
bananeira (Borges et. al., 2009; Coelho et. al., 2009).  O nitrogênio (N) foi aplicado de acordo com 
recomendação de Borges & Costa (2002), com base no valor de 270 Kg.ha-¹. ano-¹. Além do nitrogênio, 
foi aplicado potássio (K2O) via água de irrigação seguindo recomendação de Borges & Costa (2002). 
Ambos os nutrientes foram aplicados na forma de nitrato de potássio. Foi utilizada irrigação por 
microaspersão com um emissor de 60 L/h para quatro plantas. Os seis tratamentos foram diferenciados 
por meio de linhas de PVC de derivação, com registros que permitiram o controle das fertirrigações as 
quais foram feitas com uso de bomba hidráulica tipo pistão. A necessidade hídrica da cultura foi 
determinada pela evapotranspiração de referência (ETo), em milímetros, estimada pelo método do 
tanque Classe A (Doorembos & Kassan, 1984), localizado próximo à área experimental. As irrigações 
foram realizadas com base no balanço de água do solo simplificado (Coelho et. al., 2003), tendo as 
leituras de TDR como indicadores do momento da irrigação.  
        Durante o ciclo da cultura foi coletada solução do solo por meio de extratores de cápsula porosa 
instalados a 0,30 m de profundidade, a 0,30 m do pseudocaule, com um extrator por tratamento. 
   A sucção nos extratores foram realizadas com bomba manual com pressão negativa entre -70 a -80 
kPA, com um tempo de quatro horas em média para retirada da solução antes e depois da fertirrigação 
com respectivas retiradas das soluções. As amostras de solução do solo foram encaminhadas ao 
laboratório da Embrapa Mandioca e Fruticultura, para a determinação da condutividade elétrica (CEw) 
por meio de um condutivimetro de bancada, e para determinação da concentração dos íons de NO3 
(nitrato) potássio e sódio com uso de leitores card Horiba. Os dados foram submetidos analise de 
variância, sendo que o efeito das variáveis independentes nas dependentes foi obtido por testes de 
média.    

 
RESULTADOS E DISCURSÕES 

 
A análise de variância mostrou que não houve efeito da frequência de fertirrigação, da 

concentração da solução de injeção nem da interação frequência x concentração nas concentrações do 
nitrato na solução solo. A condutividade elétrica, bem como ao concentração de sódio da solução do 
solo foi influenciada pela concentração da solução de injeção e pela interação frequência x concentração 
da solução de injeção. A concentração de potássio na solução do solo só foi influenciada pela frequência 
de fertirrigação. Em relação a CEw, os valores médios estão dentro dos valores adequados para o cultivo 
da bananeira, isto é, com níveis abaixo do valor considerado crítico (Oliveira, 1999). As concentrações 
de nitrato obtidas (Tabela 1) estão condizentes com a alta mobilidade do nitrato no solo justifica a 
preocupação em relação ao manejo da adubação nitrogenada em solos agrícolas (Vanotti & Bundy, 
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1994). O nitrato é o íon de mais facilidade de lixiviação, sendo que sua concentração na água deve ser 
inferior a 10 mgL-1, enquanto no solo até 400 mgL-1, (Dimenstain,1999). 
 

 
 Tabela 1 valores de CEw em diferentes concentrações frequência de fertiririgacao em bananeira 
(c.v. GRAN NAINE) 

  Concentração (g. L-1)        Frequência (7dias)       Concentração (g. L-1)         Frequência (3dias) 

         3                                   1.277 a1                       3                                        1.375    a2              
         10                                 1.365 a1                       10                                      1.649    a2          
         15                                 1.510 a1                       15                                      0.966 a1 

 
           A interação da concentração da solução de água de irrigação frequência de fertirrigação mostrou 

efeito significativo da concentração na frequência de 7 dias (Tabela 1) onde não houve diferença entre 

as médias de CEw para as concentrações de 5 e 10 gL-1, médias essas que diferiram daquela referente 

a concentração de 15 gL-1, que foi menor. Esses resultados não são coincidentes com os de Andrade 

Neto ( 2009) que obteve maior CEw para maior concentração da solução de injeção considerando 

apenas frequencia de 7 dias.   

A concentração do potássio foi superior na solução do solo sob fertirrigação a cada três dias em relação 

a frequência de 7 dias (Tabela 2), o que pode ser explicado pela menor quantidade aplicada por evento 

de fertirrigação, resultando em menor movimentação vertical do mesmo no perfil por dispersão. 

  Tabela 2 valores médios de íons de K em diferentes frequência em bananeira ( c.v. GRAN 
NAINE) 

                        Frequência                                                           Médias       

                             2                                                                  39.250 a1    
                             1                                                                  50.566    a2 

 
 A concentração do sódio seguiu o mesmo comportamento da CEw onde a interação frequencia x 
concentração da solução injetora teve efeito na mesma sendo que no desdobramento as diferenças 
ocorreram para a frequência de 7 dias de fertirrigação. 
 
Valores médios de íons de Na em diferentes concentrações e frequência de fertirrigacao em 
bananeira ( c.v. GRAN NAINE) 

 Concentração (g. L-1)        Frequência (7dias)           Concentração (g. L-1)         Frequência (3dias) 

      3                                    48.8000 a1                         15                                      42.850 a1                                                    
      15                                  50.4000 a1                         10                                      59.200    a2           
      10                                  60.2000 a1                          3                                       59.700    a2 

  
                                                  

CONCLUCOES 
 
      Não houve efeito, da frequência de fertirrigação, da concentração da solução de injeção nem da 
interação frequência x concentração nas concentrações do nitrato na solução solo. A condutividade 
elétrica, bem como ao concentração de sódio da solução do solo foi influenciada pela concentração da 
solução de injeção e pela interação frequência x concentração da solução de injeção. A concentração 
de potássio na solução do solo só foi influenciada pela frequência de fertirrigação 
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