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RESUMO: Estudaram-se na presente pesquisa as variáveis; massa seca da folha, massa seca

do caule, massa seca total do milho BRS catingueiro, usando como água de irrigação água

salina  e  efluente  tratado  comparando-as  com água  de  abastecimento.  O  experimento  foi

desenvolvido na área experimental da Faculdade de Tecnologia Centec do Cariri - FATEC

Cariri,  onde  foi  adotado  um delineamento  estatístico  inteiramente  casualizado,  com  seis

tratamentos: EH1  (100% de água de abastecimento),  EH2  (100% de efluente tratado),  EH3

(100% de água salina),  EH4  (20% de água salina e 80% de efluente tratado),  EH5  (50% de

efluente tratado e 50% água salina) e EH6  (20% de efluente tratado e 80% água salina), com

cinco repetições.  Observou-se que não houve efeito significativo referente às concentrações

de efluente tratado e água salina nas variáveis de massa seca caulinar e massa seca total. Já

em relação a massa seca foliar houve efeito significativo de 1% de probabilidade pelo teste F.

.
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ABSTRACT: We studied in this research variables; dry weight of leaf, stem dry weight, total

dry mass of maize BRS brocket using saline irrigation water as water and treated effluent



comparing them with water supply. The experiment was conducted in the experimental area of

the Faculty of Centec Technology Cariri - FATEC Cariri,  where we adopted a completely

randomized design with six treatments:  EH1 (100% water supply), EH2 (100% of treated

effluent) EH3 (100% saline water), EH4 (20% brine and 80% of treated effluent) EH5 (50%

of treated effluent and 50% saline water) and EH6 (20% of treated effluent and 80% saline

water ), with five repetitions. It was observed that there was no significant effect relating to

the treated effluent concentrations and saline water in dry matter variable stem and total dry

mass. In relation to leaf dry mass was no significant effect of 1% probability by F test.

KEYWORDS: Results, water reuse, salinity.

INTRODUÇÃO

Dentre  as  características  que  determinam  a  qualidade  da  água  para  a  irrigação,  a

concentração  de  sais  solúveis  ou  salinidade,  é  um  dos  principais  fatores  limitante  ao

crescimento e desenvolvimento de algumas culturas (BEZERRA et al.,  2010). Nas regiões

áridas e semiáridas do Brasil, pensa-se em reutilização de água residuárias como uma fonte

alternativa, já que, há uma taxa de evaporação elevada, a água potável se encontra cada vez

mais limitada e existe um período prolongado de estiagem. Essa reutilização de água trará

maior  disponibilidade  de  nutrientes  e  matéria  orgânica  para  a  cultura,  por  possuir  uma

concentração maior de nutrientes, se comparado com a água potável. Portanto, a utilização de

águas salinas e de efluentes domésticos na irrigação para a produção vegetal é um desafio que

vem sendo superado com sucesso em diversas partes do mundo, no qual é possível devido o

uso de  espécies  tolerantes  à  salinidade  e  da  adoção de  práticas  adequadas  de manejo da

cultura, do solo e da água de irrigação, pois o emprego dessas técnicas pode permitir o uso

racional das águas existentes na região e contribuir também para minimizar a degradação do

solo.

O milho BRS Caatingueiro é  uma variedade  desenvolvido pela  Embrapa Tabuleiros

Costeiros (Aracaju – SE), em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas – MG),

possui comportamento super precoce, florescendo entre 41 a 50 dias, apresenta a diminuição

do risco de sofrer com estresse de umidade no período que a cultura é mais sensível à falta de

água, permite a colheita em 90 a 100 dias com tetos de produtividade, na região mais seca do
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semiárido,  que variam de 2 a 3 t  de grãos  por  hectare.  Sob condições  mais  regulares  de

precipitação  podem ser  obtidas  produções  que  variam de  4  a  6  t  de  grãos  por  hectare.

Adaptam-se as regiões do Nordeste brasileiro com foco direcionado para a região semiárida.

Apresenta boa tolerância ao acamamento e ao quebramento. Possui grãos semiduros amarelos.

Diante o exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as variáveis de massas secas

caulinar e foliar do  milho BRS Caatingueiro  quando irrigado com efluente tratado e água

salina, em diferentes concentrações na água de irrigação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em uma área pertencente à Faculdade de Tecnologia Centec

Cariri, situada no município de Juazeiro do Norte no Estado do Ceará, com as coordenadas

geográficas  07°12’47”S,  39°18’55”W  e  377  metros  de  altitude,  no  período  de  14  de

Novembro  a  27  de  Dezembro O  delineamento  estatístico  utilizado  foi  o  inteiramente

casualizado, com cinco repetições por tratamento, constituídos de seis percentuais de efluente

tratado com água de abastecimento e água salina, definidas a partir do método de lisimetria de

drenagem. Utilizou-se uma proveta de 500 mL calculando-se o volume de água e em seguida

aplicava-se  uma adição  de  15% do volume total  para  proporcionar  a  lixiviação dos  sais.

Seguindo  as  aplicações  EH1  (100%  de  água  de  abastecimento),  EH2  (100%  de  efluente

tratado), EH3 (100% de água salina), EH4 (20% de água salina e 80% de efluente tratado), EH5

(50% de efluente tratado e 50% água salina) e  EH6  (20% de efluente tratado e 80% água

salina).  As mudas do milho BRS caatingueiro foram produzido em bandejas  de isopor,  e

utilizado  como  substrato  o  próprio  solo  do  local  do  experimento  adicionado  composto

orgânico na proporção de 3:1 e transplantada para vasos plásticos perfurados em sua base,

com dimensões de 20 cm de altura, diâmetro de 22 cm e volume de 4,5 L, e com uma fina

camada de brita na base dos vasos para facilitar a drenagem. Para o preparo das águas, foram

adicionados à água de baixa salinidade os sais NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, mantendo-se

proporção equivalente de 7:2:1 entre Na, Ca e Mg, obedecendo-se a relação entre CEa e sua

concentração (mmolc L-1 = CE x 10), conforme RHOADES et al. (2000).  As adubações foram

realizadas com base na análise do solo e recomendação de COELHO (2005), sendo utilizados

(N), (P2O5) e (K2O), em que o N e o P2O5 foram aplicados na semeadura, enquanto a dose de

K2O foi dividida em duas vezes, uma na semeadura e a outra em cobertura. Os parâmetros

avaliados no milho BRS caatingueiro foram: Massa seca da folha (MSF):é a massa seca final
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da área foliar dada em g plantas-1 m-2.Massa seca do caule (MSC):é a massa seca final da parte

caulinar dada em g plantas-1 m-2. Massa seca total (MST): é a massa total dada em g plantas-1

m-2.

Inicialmente  os  dados  foram  submetidos  à  análise  de  variância  (Anova),  quando

significativos  pelo  teste  F,  foram  submetidos  à  análise  de  regressão  buscando-se  ajustar

equações com significados biológicos. Na análise de regressão, as equações que melhor se

ajustarem  aos  dados  foram  selecionadas  com  base  na  significância  dos  coeficientes  de

regressão a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F e no maior coeficiente de determinação

(R2). Os estudos da análise de variância e análise de regressão foram realizados com o auxílio

de planilhas eletrônicas do Excel e do software “ASSISTAT 7.5 BETA” (SILVA; AZEVEDO,

2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos  resultados  obtidos  na  análise  de variância  apresentados  na  Tabela  1,

verifica-se que houve efeito significativo da concentração de efluente tratado e água salina na

água de irrigação para a massa seca foliar em nível de 5 % de probabilidade pelo teste F.

Segundo Leon e Cavallini (1999), as culturas fertirrigadas com esgotos tratados têm maior

produtividade que com fertilizante químico aplicado no solo, devido à grande quantidade de

nutrientes e à elevada concentração de matéria orgânica que retém umidade no solo e ajudam

a fixar  nutrientes  necessários  à  nutrição  das  plantas.  Comportamentos  semelhantes  foram

obtidos por Silva et al. (2008) e Campos et al. (2009) que constataram influência positiva do

insumo  orgânico  em  ambiente  salino  sobre  o  crescimento  de  plantas  de  goiabeira  e

mamoneira,  respectivamente.  Já  para  massa  seca  caulinar  não  houve  efeito  significativo.

Resultados  semelhante  a  esse  foram  observado  por  Oliveira  et  al.  (2009)  ao  avaliar  o

desenvolvimento inicial  do milho pipoca ‘híbrido Zélia’ irrigado com diferentes níveis  de

salinidade da água de irrigação, constataram que o incremento da salinidade da água inibiu o

diâmetro do caule e o número de folhas emitidas das plantas.

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, observamos que as plantas irrigadas

com  100%  de  água  de  reuso,  obtiveram  maiores  valores  médios  de  MSF,  MSC  e

consequentemente  de  MST  comparados  aos  demais  tratamentos  estudados.  Em  termos

percentuais  o  tratamento  100%  A.R  foi  superior  em  50,35%  (MSF),  86,84%  (MSC)  e
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137,20% (MST) quando comparado a testemunha (100% A.P) e, superior em 35,19%, 70,14%

e 105,33 %,  respectivamente,  MSF,  MSC e  MST,  ao  tratamento  com 100% A.S.  Vários

estudos realizados, no âmbito mundial, relatam o aumento de rendimento em virtude do reuso

agrícola.  Estudo realizado por Assis  júnior et  al.  (2007),  sobre o uso de águas salinas na

irrigação do feijoeiro, indica que o uso dessas águas reduz a produtividade e a massa seca das

plantas. Portanto, os sais presentes na água residuárias em conjunto com a adubação podem

ter provocado as diferenças entre os tratamentos.

Tabela 1– Resumo da ANOVA para massa seca foliar (MSF), massa seca caulinar (MSC), e massa seca total

(MST) Juazeiro do Norte – CE, 2015.

Fonte de variação GL

Quadrados médios

MSF MSC MST

Tratamento(A) 5 2.67 * 0.52 ns 1.10 ns

Resíduo 24 65.94 652.87 675.43

CV (%) - 19,10 34.23    22.19   

(**) Efeito significativo a 1% e (*) a 5% de probabilidade; (ns) não significativo em nível de 5% de probabilidade

pelo teste F

Tabela 2 – Resumo da ANOVA para massa seca foliar (MSF), massa seca caulinar (MSC), e massa seca total (MSC) Juazeiro

do Norte – CE, 2015

Tratamentos MSF

(g planta-1)

MSC

(g planta-1)

MST

(g planta-1)

1 (100 % A.P) 37,11 a 78,30 a 115,41 a

2 (100 % A.R) 50,35 a 86,84 a 137,20 a

3 (100% A.S) 35,19 a 70,14 a 105,33 a

4 (20% A.S +80% A.R) 47,66 a 78,04 a 125, 71 a

5 (50% A.S +50% A.R) 44,02 a 62,66 a 106,69 a

6 80% A.S +20%  A.R) 40,66 a 71,83 a 112,50 a

CONCLUSÃO

Diante dos resultados expostos conclui-se que:
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• O cultivo do milho BRS caatingueiro com uso de água salina e água de reuso surge

como uma alternativa viável na ausência de água potável.
• Os valores de coeficiente de variação se apresentaram dentro dos limites aceitáveis

para ensaios em campo.
• Em  termos  percentuais  o  tratamento  100%  A.R  foi  superior  em  50,35%  (MSF),

86,84% (MSC) e 137,20% (MST) quando comparado a testemunha (100% A.P).
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