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RESUMO 

 

 

GALVÃO, Daniel de Carvalho. Estratégia de uso de água salina na irrigação do milho 

AG 1051. 2013. 62f. Dissertação (Mestrado em Irrigação e Drenagem) - Universidade Federal 

Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró, RN, 2013. 

 

 

A cultura do milho encontra-se amplamente disseminada no Brasil. No estado do Rio 

Grande do Norte, a cultura do milho é explorada em praticamente todos os municípios, em 

que predomina como sistema de cultivo, o de sequeiro, cujo suprimento hídrico fica na 

dependência das precipitações pluviométricas. Nas regiões de clima árido e semiárido é 

frequente a água destinada para irrigação conter sais solúveis em excesso, e a utilização 

dessas águas sem um manejo adequado, pode provocar a salinização dos solos, reduzindo o 

crescimento e desenvolvimento das plantas. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a produtividade e o desenvolvimento do milho híbrido AG 1051 irrigado com águas de 

diferentes concentrações de sais aplicadas em épocas distintas ao longo do ciclo da cultura. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualisados com 5 repetições e 6 

tratamentos. Foram avaliadas características agronômicas de interesse comercial como: 

produtividade de espigas de milho verde empalhadas, totais e comerciais, produtividade de 

espigas despalhadas total e comercial, rendimentos de grãos, biomassa da parte aérea (colmo, 

folha e fruto) e o incremento da salinidade do solo. Os tratamentos foram constituídos da 

combinação de água com três níveis de salinidade (S1 - 0,75 dS m
-1

, água oriunda do poço 

profundo que explora o aquífero arenito Açu; S2 - 2,5 dS m
-1

 e S3 - 5,0 dS m
-1

), aplicadas em 

diferentes épocas (E), ao longo do ciclo da cultura. (E1 - 0 a 30 DAE, E2 - 31 a 60 DAE e E3 

- 61 a 90 DAE), resultando nos seguintes tratamentos (T): T1 - S1,S1,S1; T2 - S1,S2,S2; T3 - 

S1,S3,S3; T4 - S2,S2,S2; T5 – S1,S2,S3; T6 – S3,S3,S3, sendo cada termo da sequência a 

salinidade da água das épocas E1, E2 e E3. Não foi observado efeito significativo (p < 5%) 

dos tratamentos em todos os componentes de produção avaliados, exceto para o peso das 

espigas de milho seco com e sem palha. De forma geral observou-se decréscimos nos teores 

de macronutrientes do solo ao longo do ciclo da cultura. Verificou-se também que as 

irrigações com os tratamentos mais salinos além de influenciarem negativamente nos atributos 

químicos do solo foram os que contribuíram para os maiores acúmulos de Na
+
 e Cl

-
 no tecido 

vegetal. A irrigação com águas de diferentes salinidades em épocas distintas podem 

minimizar os efeitos salinos para a cultura. 

 

Palavras-chave: Zea mays, manejo da irrigação, qualidade da água. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

GALVÃO, Daniel de Carvalho. Strategy of the use of saline water for irrigation of maize 

AG 1051. 2013. 62f. Dissertation (Master degree in Irrigation and Drainage) - Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN, 2013. 

 

 

The maize crop is widespread in Brazil. In the state of Rio Grande do Norte, the maize 

crop is exploited in practically all municipalities in which predominates as the cropping 

system, the upland, whose water supply is dependent on the rainfall. In arid and semi-arid 

regions, water intended for irrigation is often contain excess soluble salts, and the use of those 

waters without proper management, can lead to salinisation of soils, reducing the growth and 

development of plants. The objective of this study was to evaluate the productivity and the 

development of hybrid maize AG 1051 irrigated with waters of different salt concentrations 

applied at different times throughout the crop cycle. The experimental design was randomized 

blocks with 5 replications and 6 treatments. Agronomic traits of commercial interest such as 

total yield of ears and commercial with husk corn, overall productivity and commercial 

without husk, grain yield, aboveground biomass (stem, leaf and fruit) and the increase of soil 

salinity were evaluated. The treatments consisted of the combination of water with three 

levels of salinity (S1 - 0.75 dS m
-1

, water derived from the draw-well, which explores the Açu 

Sandstone aquifer; S2 - 2,5 dS m
-1

 and S3 - 5,0 dS m
-1

) applied at different times (E) along 

the crop cycle. (E1 - 0 to 30 DAE, E2 - 31 to 60 DAE and E3 - 61 to 90 DAE), resulting in 

the following treatments (T): T1 - S1, S1, S1, T2 - S1, S2, S2, T3 - S1 , S3, S3, T4 - S2, S2, 

S2, T5 - S1, S2, S3, T6 - S3, S3, S3. Each term of the sequence is the salinity of times E1, E2 

and E3. No significant effect (p <5%) of the treatments was observed in all yield components 

evaluated, except for the weight of dried corn cobs with and without straw. In general 

observed decreases in macronutrient content of the soil along the crop cycle. It was also found 

that irrigation with the most saline treatments, in addition to negatively influence the chemical 

properties of the soil were those who contributed to the higher accumulation of Na
+
 and Cl

-
 in 

plant tissue. Irrigation with water of different salinities at different times can minimize 

salinity effects for culture. 

 

Keywords: Zea mays, irrigation management, Water quality 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua 

utilização, compreendendo desde o consumo “in natura” até o processamento em indústria de 

alta tecnologia. Na realidade, o uso do milho em grão, na alimentação animal representa a 

maior parte do consumo desse cereal, isto é, cerca de 70%, no mundo. Apesar de não ter uma 

participação muito grande, em termos globais na alimentação humana, o milho em grãos, 

constitui uma parcela importante de uso deste cereal em regiões menos desenvolvidas. O 

milho, às vezes, constitui a fonte diária de alimentação como, por exemplo, no nordeste do 

Brasil onde é uma das principais fontes de energia para pessoas que vivem no semiárido. 

Outro exemplo está na população mexicana, que tem o milho como um ingrediente na 

culinária (DUARTE, 2004). 

 Por se tratar de produto de boa aceitação e alto valor agregado, o milho verde costuma 

atingir melhores preços de mercado que o milho em grão, tornando-se uma alternativa viável, 

principalmente para pequenos produtores. Isso porque além de possibilitar maior retorno de 

capital por área plantada, permite o aproveitamento das plantas do milho e do restante das 

espigas não comercializáveis que ficam na área para alimentação de bovinos, além de 

favorecer a liberação mais cedo da área para outros cultivos. 

No Nordeste brasileiro, o milho é submetido a diferentes condições ambientais, 

tornando necessário o desenvolvimento de um programa de melhoramento voltado para a 

avaliação de cultivares visando subsidiar os agricultores na escolha de matériais de melhor 

adaptação e portadores de atributos agronômicos desejáveis. A utilização de híbridos de milho 

de melhor adaptação poderá trazer mudanças substanciais aos diferentes sistemas de produção 

praticados nas mais variadas condições ambientais do Nordeste brasileiro. 

A cultura do milho é explorada em todos os municípios do Estado do Rio Grande do 

Norte, visando à produção de grãos maduros e do chamado “milho verde”. Contudo, segundo 

dados da Empresa de pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, EMPARN (2012) o 

rendimento médio da cultura nesse estado é extremamente baixo, em torno de 700 kg ha
-1

, em 

relação à produção de grãos maduros que varia em média de 700 kg ha
-1

 cultivado em regime 

de sequeiro a 5.235 kg ha
-1

 se irrigado. 

 A maior parte da produção é feita em pequenas propriedades, por agricultores que, em 

geral, utilizam cultivares pouco produtivo e práticas culturais inadequadas. Em consequência, 

seus rendimentos médios são muitos baixos. Entretanto, vários fatores têm feito com que 

recentemente o milho seja explorado comercialmente, inclusive por grandes empresas 
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agrícolas na região oeste do Rio Grande do Norte, em rotação cultura com o meloeiro 

(Cucumis meIo L.). Dentre tais fatores, a expansão da agricultura irrigada é o mais 

importante. Paralelamente à ampliação da área irrigada, tem ocorrido o estabelecimento de 

empresas avícolas, aumentando, com isso, a demanda por grãos na região. 

Entretanto, há risco de salinização quando as irrigações são inadequadas e também 

pela própria origem litólica e irrigações com água de qualidade inferior, que afetam os solos 

pela presença de cátions e ânions, devido à drenagem insuficiente, principalmente em solos 

com baixa condutividade hidráulica (ORCUTT; NILSEN, 2000). 

Em regiões de clima árido e semiárido é frequente a água conter sais solúveis em 

excesso, e a utilização dessas águas sem uma fração de lixiviação adequada, pode provocar a 

salinização dos solos, reduzindo o crescimento, o desenvolvimento das plantas e os teores de 

macro nutrientes catiônicos (GARCIA et al., 2007; BAGHALIAN et al., 2008). 

Estudos da FAO (2005) mostraram que o problema da salinidade no mundo ocorre em 

cerca de 397 milhões de hectares. De 250 milhões de hectares irrigados no mundo, 

aproximadamente 50% já apresentam problemas de salinização e 10 milhões de hectares são 

abandonados todo ano. 

Em geral, a agricultura irrigada depende tanto da quantidade como da qualidade da 

água. Embora a importância da qualidade só tenha sido reconhecida a partir do início do 

século passado, isso está mudando devido a redução na disponibilidade de água de baixa 

salinidade e de fácil utilização, em função da maior demanda por água potável, restando como 

alternativa para irrigação o uso de águas de qualidade inferior (GLENN et al., 1999; AYERS; 

WESTCOT, 1999). 

Devido a cultura do milho ser considerada moderadamente sensível à salinidade, a 

definição do nível salino da água de irrigação a partir do qual a planta perde rendimento como 

também verificar a fase fonológica que a planta é mais sensível é de grande importância para 

evitar perdas de rendimento. 

Neste contexto, o desenvolvimento de estratégias de manejo em áreas irrigadas da 

região semiárida do Nordeste, onde as águas nem sempre são de boa qualidade, pode ser uma 

alternativa para se elevar a produtividade de culturas tolerantes a estes ambientes (BEZERRA 

et al., 2010). 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade, crescimento e 

nutrição do milho híbrido AG 1051 irrigado com águas de diferentes concentrações de sais 

aplicadas em épocas distintas ao longo do ciclo da cultura. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o efeito da aplicação de água com diferentes concentrações salinas ao longo 

do ciclo da cultura do milho. 

- Avaliar o rendimento de milho verde e de grãos utilizando águas salinas em 

diferentes fases da cultura. 

- Avaliar a possibilidade do uso de águas salinas na irrigação da cultura do milho a 

partir do manejo diferenciado ao longo do ciclo da cultura. 

- Avaliar o desenvolvimento da planta irrigada com diferentes concentrações da água e 

épocas de aplicação. 

- Verificar a influencia da aplicação de diferentes concentrações salinas da água na 

nutrição da planta  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CULTURA DO MILHO  

 

A cultura do milho encontra-se amplamente disseminada no Brasil. Isto se deve tanto à 

sua multiplicidade de usos na propriedade rural quanto à tradição de cultivo desse cereal pelos 

agricultores brasileiros. O consumo de milho no estado “verde” sempre foi uma tradição no 

Brasil e hoje é comum a comercialização tanto do milho verde como de seus produtos 

(pamonha, curau, suco etc.) durante o ano todo, nos principais centros consumidores. 

É usado diretamente na alimentação humana e de animais domésticos, que em última 

análise chega à mesa do consumidor na forma de carne, ovos, leite, queijos, entre outros. Na 

realidade, o uso do milho em grão como alimentação animal representa a maior parte do 

consumo desse cereal, isto é, cerca de 70% no mundo. Nos Estados Unidos, cerca de 50% são 

destinados a esse fim, enquanto que no Brasil varia de 60 a 80%, dependendo da fonte da 

estimativa e de ano para ano (EMBRAPA, 2000). 

O milho (Zea mays L.) é uma planta de ciclo anual, apresenta baixo ponto de 

compensação de CO2, alta taxa fotossintética e baixo consumo de água para formação de 

matéria fresca (AZEVEDO NETO, 1997). Apesar da eficiência fotossintética das plantas C4, 

existem duas características intrínsecas às plantas de milho que diminuem potencialmente a 

interceptação de luz pelas folhas. Uma dessas limitações decorre da natureza alterna e oposta 

das folhas ao logo do perfil da planta, ocasionando o autossombreamento das folhas 

inferiores. Outra característica é a presença do pendão que, inativo logo após a fertilização, 

pode proporcionar o sombreamento das plantas em até 19%, dependendo do genótipo 

(MAGALHÃES; PAIVA, 1993). 

O milho é classificado como uma espécie moderadamente sensível à salinidade 

(MAAS, 1984). Segundo Ayers e Westcot (1999) possui tolerância de 1,7 dS m
-1

 de 

condutividade elétrica no extrato de saturação, sendo esta considerada sua salinidade limiar. 

Segundo Bottini et al. (1995), na escolha da cultivar para o produção de milho verde, o 

produtor deve levar em conta os seguintes aspectos: porte médio da planta; planta resistente 

ao acamamento; espiga com bom empalhamento; pedúnculo firme; sabugo grosso e 

cilíndrico; grãos amarelo-claros, grandes e uniformes; grãos com equilíbrio entre os teores de 

açúcar e amido, para a confecção de guloseimas de milho verde; permanência do ponto de 

colheita das espigas por longo período. 
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Para atender tanto aos interesses da indústria de envasamento quanto à produção para 

o consumo in natura e ao próprio produtor, o milho verde deve apresentar alguns atributos 

para melhor aceitação, como, por exemplo, possibilidade de plantio durante o ano todo, 

produtividade a campo acima de 12 Mg ha
-1

, ciclo variando entre 90 e 110 dias, longevidade 

no período da colheita, bom empalhamento e rendimento industrial de grãos igual ou maior 

que 30% (PEREIRA FILHO et al., 2003). Também deve-se considerar espigas maiores que 

15 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro além dos grãos das espigas de coloração creme e 

amarelo claro, como atributos indispensáveis para comercialização. 

Algumas características, como comprimento e diâmetro da espiga, tipo e cor dos 

grãos, são de fundamental importância na qualidade comercial do milho verde (ISHIMURA et 

al., 1986; BOTTINI et al., 1995). 

 

3.2 QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO 

 

Toda e qualquer água utilizada na irrigação contém sais, embora sua qualidade possa 

variar de acordo com o tipo e a quantidade de sais presentes (DIAS, et al., 2003). 

A variação na composição e qualidade das águas destinadas à irrigação depende da 

zona climática, fonte da água, trajeto percorrido, época do ano, geologia da região e manejo 

adotado na irrigação (CRUZ et al., 2003). 

Nas regiões áridas e semiáridas, a qualidade da água tem merecido atenção especial. A 

intensa evapotranspiração no semiárido brasileiro, muitas vezes, maior que as precipitações 

anuais, têm comprometido a qualidade das águas dos reservatórios (SILVA et al., 2004). 

A qualidade da água de irrigação pode variar segundo o tipo e a quantidade de sais 

dissolvidos, que são encontrados em quantidades pequenas, porém muitas vezes 

significativas, tendo sua origem na intemperização das rochas e dos solos, pela dissolução 

lenta do calcário e de outros minerais, que são levados pelas águas de irrigação e se depositam 

no solo, acumulando à medida que a água evapora ou é consumida pelas culturas (RHOADES 

et al. 1992). 

As águas que se destinam à irrigação devem ser avaliadas principalmente sob quatro 

aspectos: salinidade, sodicidade, toxicidade de íons e risco de obstrução ou corrosão dos 

equipamentos, variáveis fundamentais para a determinação da qualidade agronômica da água 

(HOLANDA; AMORIM, 1997), pois o tipo e a quantidade destes elementos são 

determinantes na composição química e estrutura do solo. O efeito da salinidade é de natureza 

osmótica podendo afetar diretamente o rendimento das culturas. A sodicidade, determinada 



17 
 

pela razão de adsorção de sódio (RAS) da água de irrigação, se refere ao efeito do sódio 

contido na água de irrigação, que tende a elevar a porcentagem de sódio trocável no solo 

(PST), afetando a sua capacidade de infiltração (PIZARRO, 1985). A toxicidade refere-se ao 

efeito de alguns íons sobre as plantas, sendo eles o cloreto, o sódio e o boro, que quando 

encontrados em concentrações elevadas podem causar danos às culturas, reduzindo sua 

produção (HOLANDA; AMORIM, 1997). 

Segundo Oliveira e Maia (1998) as determinações de pH e CEa (condutividade 

elétrica) fornecem subsídios para se avaliar a possibilidade de precipitação de sais e a indução 

da salinidade em função da prática da irrigação; a relação de adsorção de sódio (RAS) assume 

papel preponderante, posto que a combinação CE e RAS serve para avaliar os perigos que a 

água oferece, respectivamente, em termos de indicação de salinidade e aumento dos teores de 

sódio na solução do solo e, consequentemente, problemas de infiltração; o uso da RAS, como 

proposto originalmente pelo Laboratório de Salinidade de Solo dos Estados Unidos 

(RICHARDS, 1954) tem sido, no entanto, frequentemente criticado, por subestimar o risco de 

sodicidade e por não levar em consideração outros íons (HCO3
-
 e CO3

2-
) sugerindo-se 

métodos de cálculos alternativos, como a RAS ajustada (RASaj) e da RAS corrigida 

(RAScor) (AYERS; WESTCOT, 1999). O sódio, quando em excesso na água, pode interagir 

com o solo, reduzindo sua permeabilidade e, assim dificultar a infiltração de água e a 

oxigenação do solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas. 

Para que se possa fazer correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os 

parâmetros analisados devem estar relacionados com seus efeitos no solo, nas culturas e no 

manejo da irrigação, os quais serão necessários para controlar ou compensar os problemas 

relacionados com a qualidade da água (BERNARDO et al., 2005). 

No Nordeste brasileiro, as águas utilizadas na irrigação apresentam, na maioria das 

vezes, concentração de sais na faixa de 1 a 30 mmolc L
-1

 correspondendo aproximadamente à 

faixa de condutividade elétrica de 0,1 a 3,0 dS m
-1

 (HOLANDA; AMORIM, 1997). 

Segundo Medeiros et al. (1992), quando não dispomos destes dados baseado na 

condutividade elétrica da água de irrigação CEa, com o auxilio de analise de regressão, 

podemos estimar com boa precisão a soma de cátions (SCAT) ou ânions (SAN), as 

concentrações de cloreto, cálcio, cálcio mais magnésio e a relação de adsorção de sódio 

(RAS), como também a RAS ajustada e a corrigida. 

A escolha de uma água superficial ou subterrânea baseia-se não somente na 

disponibilidade hídrica e nos custos de construção e de operação das obras hidráulicas, mas, 

principalmente, na qualidade da água dos mananciais. Mesmo de excelente qualidade, a água 
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de irrigação pode ser um importante fator de salinização, acarretando um dos principais 

impactos negativos da agricultura irrigada (MOLLE, 1990). 

A qualidade das águas dos poços utilizadas para a irrigação pode variar no tempo e no 

espaço, e se sabe que na época de estiagem seus níveis de sais são mais elevados, quando 

também são mais altas as temperaturas e a evapotranspiração na região, com as culturas 

exigindo maior suprimento de água, a fim de atender às suas necessidades fisiológicas, sendo 

afetadas, portanto, com maior intensidade; assim, observa-se a importância do conhecimento 

de sua qualidade para evitar os problemas consequentes (COSTA, 1982; LARAQUE, 1989; 

MEDEIROS, 1992; SILVA JÚNIOR et al., 1999). 

  

3.3 SALINIDADE NA AGRICULTURA 

 

A origem dos problemas de salinidade se confunde com a própria formação dos solos, 

que é um produto da intemperização das rochas, envolvendo processos físicos, químicos e 

biológicos, mediante a ação de fatores como clima, relevo, organismos vivos e o tempo 

(DIAS, 2004). 

A salinidade é considerada um dos principais fatores limitantes ao crescimento das 

plantas e à produtividade agrícola, sobretudo nas áreas irrigadas localizadas em zonas áridas e 

semiáridas (MELO et al., 2008). 

Nas regiões, onde normalmente as águas das chuvas são mal distribuídas, e em que, 

frequentemente a taxa evaporativa supera a precipitação pluviométrica, a prática da irrigação 

torna-se uma necessidade cada vez mais exigida. Porém, Lacerda et al. (2009) descrevem que 

o grande problema com a água utilizada nesses locais, é o perigo de salinização em função do 

transporte dos sais a partir de fontes salinas associado ao manejo inadequado da irrigação e à 

deficiência de drenagem. Entretanto, nestas regiões é comum a ocorrência de fontes de água 

com elevados teores de sais que, antes de serem utilizadas na irrigação, devem ser avaliadas, 

principalmente sob os aspectos de salinidade, sodicidade e toxicidade de íons. 

 

3.3.1 Efeito da salinidade sobre o solo 

 

Segundo Ayers e Westcost (1999), o fato que mais agrava os problemas de salinidade 

dos solos pela água de irrigação é o uso indiscriminado das fontes de água, sem levar em 

consideração a qualidade da água que está sendo usada. 
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O Nordeste brasileiro apresenta uma área potencial de irrigação estimada em 6 

milhões de hectares, estima-se que 25% dos perímetros irrigados existentes na região estão 

salinizados (LEITE, 2005), principalmente por causa da ausência de práticas de manejo 

adequado da água de irrigação. 

Em regiões áridas e semiáridas, a salinização decorre da natureza física e química dos 

solos, do regime pluvial e da alta evaporação. Naturalmente, o uso de irrigação acarreta a 

incorporação de sais ao perfil do solo, por conter na água sais solúveis. Devido ao seu uso 

continuado em irrigações, na ausência de lixiviação, os sais se depositam na zona do sistema 

radicular e na superfície do solo, decorrente da evaporação da água. Segundo Holanda Filho 

et al. (2011), o uso de água salina aumenta os teores de magnésio e sódio no solo, a 

porcentagem de sódio trocável, a razão de adsorção de sódio, modificando suas 

características. 

O acúmulo de sais no solo está intimamente relacionado com o processo de 

evapotranspiração (SILVA et al., 2008). Conforme a água é absorvida pelas plantas ou 

evapora na superfície do solo, os sais se acumulam. A maneira pela qual os sais são 

transportados e acumulados no perfil do solo dependem da quantidade e da qualidade da água 

de irrigação o que, em junção com os fatores ambientais, como evapotranspiração, a 

sequencia de cultivos e a intensidade e distribuição das chuvas, promovem o desenvolvimento 

de um perfil salino característico para diferentes tipos de solo.  

O efeito dos sais sobre o solo ocorre basicamente pela interação eletrolítica existente 

entre os sais e a argila. A intensidade deste fenômeno depende da natureza da argila e do 

cátion presente. A característica principal deste efeito é a dispersão da argila, devido à 

predominância de cargas negativas, de íons de sódio e das forças repulsivas na dupla camada 

difusa. Este fenômeno reduz a floculação e a estabilidade de agregados do solo, reduzindo sua 

porosidade e capacidade de retenção e infiltração de água no solo (LIMA, 1997). 

De acordo com Silva filho et al. (2000) e D'almeida et al. (2005), a salinização do solo 

está ligada também às características físico-químicas do solo em seu estado natural e das 

técnicas de manejo a ele aplicado, visto que é comum o surgimento da salinidade em áreas 

irrigadas cujas técnicas de manejo não visam a conservação da capacidade produtiva dos 

solos, bem como onde há uso excessivo de fertilizantes. 

No semiárido nordestino, as maiores incidências de áreas salinizadas com salinização 

secundária se concentram nas terras mais intensamente cultivadas com o uso da irrigação nos 

chamados Perímetros Irrigados, sendo o milho bastante cultivado nessas áreas. 
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3.3.2 Efeitos da salinidade sobre as plantas 

 

As plantas, quanto à salinidade, classificam-se em glicófitas (maioria das plantas 

cultivadas, sendo as menos tolerantes à ação dos sais) e halófitas, as que adquirem condições 

fisiológicas e ajustam-se osmoticamente e sobrevivem sob estresse salino (USSL STAFF, 

1954; SANTOS; TERTULIANO, 1998; LIRA JÚNIOR, 2002). 

O estresse salino representa um dos mais sérios fatores que limitam o crescimento e a 

produção das culturas, induzindo a modificações morfológicas, estruturais e metabólicas nas 

plantas superiores (IZZO et al., 1991). Algumas espécies vegetais apresentam mecanismos 

que lhes permitem sobreviver em ambientes altamente salinos. A sobrevivência nestes 

ambientes pode resultar em processos adaptativos que envolvem absorção, transporte e 

distribuição de íons em vários órgãos da planta (FARIAS et al., 2009). 

Nem todas as culturas respondem bem a salinidade: algumas produzem rendimentos 

aceitáveis a níveis relativamente baixos. Esta diferença deve-se a melhor capacidade de 

adaptação osmótica que algumas culturas tem, o que permite absorver, mesmo em condições 

de salinidade, maior quantidade de água. Esta capacidade de adaptação é muito útil e permite 

a seleção das culturas mais tolerantes e capazes de produzir rendimentos economicamente 

aceitáveis, quando não se pode manter a salinidade do solo ao nível de tolerância das plantas 

que se cultivam (AYERS; WESTCOT 1999). 

Os efeitos do excesso de sais solúveis se manifestam mediante pressão osmótica 

elevada e da ação tóxica de alguns elementos, (em especial Na
+
, Cl

-
 e o B) que promovem 

distúrbios fisiológicos à planta, podendo ocasionar a sua morte. O excesso de sais solúveis, na 

solução do solo, afeta o crescimento e a produção de uma cultura, em especial na fase de 

germinação, em função das drásticas alterações estruturais ocorridas nas membranas celulares 

neste estádio de desenvolvimento (BLISS et al., 1984).  

Estudando o crescimento em cultivares de milho com tolerância diferenciada a 

salinidade, Azevedo Neto e Tabosa (2000), identificaram as variáveis de crescimento que 

melhor expressam os caracteres de tolerância e sensibilidade à salinidade: a razão parte 

aérea/raiz, a taxa de assimilação líquida e a razão da área foliar. 

De acordo com Alves et al. (2011), o efeito osmótico da salinidade sobre o 

desenvolvimento das plantas resulta das elevadas concentrações de sais dissolvidos na solução 

do solo, os quais reduzem seu o potencial osmótico e hídrico e, consequentemente, 

diminuindo a disponibilidade de água e nutrientes às plantas. Assim, o aumento da pressão 

osmótica causado pelo excesso de sais solúveis na solução do solo, poderá atingir um nível 
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em que as plantas não terão força de sucção suficiente para superar o potencial osmótico e, em 

consequência, a planta não irá absorver água, e consequentemente nutrientes, devido a 

condição de estresse hídrico, sendo este processo também denominado de seca fisiológica 

(DIAS; BLANCO, 2010). 

Os sintomas de toxicidade podem aparecer em qualquer cultura se as concentrações de 

sais no interior são suficientemente altas ou acima de níveis de tolerância da cultura. Os 

problemas de toxicidade aparecem quando certos íons do solo ou da água são absorvidos 

pelas plantas e acumulados em seus tecidos em concentrações suficientemente altas a um 

ponto que possa provocar danos a cultura e reduzir o seu rendimento. 

De acordo com Cavalcante et al. (2010), o acúmulo de Na e Cl, em tecidos vegetais 

acarretam em toxicidade iônica devido a mudanças nas relações Na/K, Na/Ca e Cl/NO, 

provocando desde reduções no desenvolvimento até morte das plantas. 

Nos ambientes salinos, o NaCl é, geralmente, o sal predominante e, 

consequentemente, é aquele que causa maiores danos às plantas. Os efeitos sobre a nutrição 

mineral decorrem, principalmente, da toxicidade dos íons em razão da absorção excessiva do 

Na
+
 e Cl

-
 e do desequilíbrio nutricional causado pelos distúrbios na absorção e distribuição 

dos nutrientes (YAHYA, 1998). 

A disponibilidade de nutrientes para as plantas em ambientes salinos é afetada por 

muitos fatores no ambiente solo - planta. O pH do solo influencia na disponibilidade dos 

nutrientes, a concentração e as relações entre os elementos podem influenciar a absorção e o 

transporte, em particular, de um nutriente e indiretamente pode afetar a absorção e a 

translocação de outros (GRATTAN; LAMENTA, 1994). 

Se os efeitos relacionados ao potencial osmótico e aqueles inerentes aos íons 

específicos, em decorrência da absorção de sais, excedem o nível de tolerância da planta, 

ocorrem distúrbios funcionais e injurias. Esse fenômeno compromete a fotossíntese não 

apenas ao fechamento estomático, mas, também pelo efeito dos íons Cl
- 
sobre os cloroplastos, 

em particular sobre o transporte eletrônico (FLORES, 1990). 

De acordo com Azevedo Neto (1997), o estresse salino induz uma redução progressiva 

do crescimento das plantas de milho o que pode ser causado pela redução do potencial 

osmótico ou acumulação excessiva de íons, podendo induzir à toxicidade iônica, desequilíbrio 

nutricional ou ambos simultaneamente. 

 

3.4 TÉCNICAS PARA REDUZIR OS EFEITOS DA SALINIDADE 
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A compreensão do processo de salinização permite encontrar formas de evitar seus 

efeitos e diminuir a probabilidade de redução de seus rendimentos (AYERS; WESTCOT, 

1991). 

Águas salinas utilizadas na irrigação podem representar risco para a produção agrícola. 

Em certos casos, essas águas promovem alterações nas condições físicoquímicas em 

proporções que desfavorecem o crescimento e o desenvolvimento da maioria das culturas 

(ALENCAR et al., 2003). Entretanto, o uso de espécies tolerantes e de estratégias de manejo 

do sistema solo-água-planta tem apresentado resultados economicamente viáveis em 

diferentes regiões do mundo (MURTAZA et al., 2006). 

O manejo da planta e do ambiente é o caminho seguido para vencer esse desafio. 

Quanto ao ambiente, buscam-se técnicas que, em geral, envolvem manejo do solo, adubação e 

irrigação; quanto à planta, o objetivo é a rotação de culturas e novas cultivares, além do 

manejo inerente a cada uma delas. (SILVA; SILVEIRA, 2000) 

Dentre essas estratégias, destaca-se o uso de águas salinas em determinadas fases de 

desenvolvimento da cultura, a qual reduz o acúmulo de sais no solo e os efeitos da salinidade 

na produção agrícola (BOTÍA et al., 2005; NEVES et al., 2009). 

O milho é classificado como uma espécie moderadamente sensível à salinidade 

(AYERS; WESTCOT, 1999), sendo mais sensível ao estresse salino no período vegetativo e 

apresentando maior tolerância na época de floração. Resultados obtidos por Neves et al. 

(2009) comprovaram que a combinação de águas com diferentes concentrações de sais e a 

irrigação com água salina durante os estágios de desenvolvimento do feijão-de-corda, 

levando-se em consideração a maior sensibilidade da cultura na fase inicial do seu 

desenvolvimento, contribuíram respectivamente para a redução do acumulo de sais no solo e 

obtenção de colheitas rentáveis. 

A mistura de águas com elevadas concentrações de sais com água de boa qualidade, 

apesar de não ser uma prática comum no semiárido nordestino, pode ser uma alternativa para 

aumentar a disponibilidade de água nessa região, principalmente nas áreas em que as águas 

apresentam elevados teores de sais. Essa alternativa, além de aumentar o volume de água 

disponível por área, reduz o valor da RAS e da CE das águas diluídas, influenciando 

diretamente na redução do risco de sodificação e salinização nos solos, influenciando 

diretamente no percentual de emergência de plântulas e no desenvolvimento das plantas. 

Neste caso, a utilização destas águas fica condicionada a tolerância das culturas à salinidade e 

ao manejo da irrigação com vistas ao controle da salinização destas áreas (SANTOS, et al. 

2009). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

 

O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, localizada na 

comunidade de Alagoinha (5°03’37” S; 37°23’50” W e altitude de 72 m), distante 20 km da 

cidade de Mossoró, RN. 

Segundo Carmo Filho e Oliveira (1989), na classificação climática de Koppen, o clima 

de Mossoró é do grupo BSwh’, caracterizando-se como tropical semiárido muito quente e 

com estação chuvosa no verão atrasando-se para o outono, com temperatura média de 27,4°C, 

precipitação anual irregular, com média de 673,9 mm e umidade relativa do ar de 68,9%. 

A temperatura média absoluta durante o período de condução do experimento foi de 

27,46 °C. A umidade relativa média do ar apresentou uma amplitude de 51,31 a 74,43 com 

média de 61,90%. A velocidade média diária do vento a 2 metros de altura ficou em torno de 

2,56 m s
-1

 e a radiação global diária apresentou uma média de 23,82 MJ m
-2

 dia
-1

. 

O solo da área experimental era classificado como um Podzólico Vermelho Amarelo 

Latossólico, atualmente classificado, conforme EMBRAPA (1999) como Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico latossólico. 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 

O experimento foi instalado no delineamento em blocos casualizados, com seis 

tratamentos e cinco repetições, totalizando 30 unidades experimentais, conforme o croqui 

mostrado na figura 1. Os tratamentos foram constituídos da combinação de água com três 

níveis de salinidade como apresentados na Tabela 1, (S1 - 0,71 dS m
-1

, água oriunda de poço 

profundo que explora o aquífero arenito Açu; S2 - 2,59 dS m
-1

 e S3 - 5,19 dS m
-1 

obtidas pela 

adição de NaCl e CaCl2.2H2O a água S1, para que a concentração molar de carga por litro dos 

cátions Na e Ca ficasse na proporção 7:3, concentração esta que esta próxima das águas 

naturais do semiárido nordestino (MEDEIROS, 1992) aplicadas em diferentes épocas ao 

longo do ciclo 0 a 30 dias após a semeadura - DAS, 31 a 60 DAS e 61 a 90 DAS resultando 

nos seguintes tratamentos: T1 - S1,S1,S1; T2 - S1,S2,S2; T3 - S1,S3,S3; T4 - S2,S2,S2; T5 - 

S1,S2,S3; T6 - S3,S3,S3, sendo cada termo da sequência a salinidade da água aplicada nas 

três épocas. 
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Figura 1. Croqui da área experimental. 
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Tabela 1. Caracterização dos tratamentos. 

TRAT. 
ÉPOCA (DAS) 

0 - 30 31 - 60 61 – 90 

 CEa (dS m
-1

) 

T1 (S1S1S1) 0,71 0,71 0,71 

T2 (S1S2S2) 0,71 2,59 2,59 

T3 (S1S3S3) 0,71 5,19 5,19 

T4 (S2S2S2) 2,59 2,59 2,59 

T5 (S1S2S3) 0,71 2,59 5,19 

T6 (S3S3S3) 5,19 5,19 5,19 

0 – 30 DAS correspondente a primeira época, 31 – 60 DAS segunda época, 61 – 90 DAS terceira época. 

 

4.3 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

4.3.1 Preparo do solo, adubação, plantio e desbaste 

 

Foram utilizadas sementes do híbrido de milho AG 1051, que segundo Castro (2010) é 

um híbrido duplo, semiprecoce, apresenta grão amarelo e dentado, alta resistência ao 

acamamento, altura de inserção da primeira espiga de 1,60 m e altura da planta de 2,60 m, 

desenvolvido para produção de grãos, silagem e espigas verdes. 

O preparo do solo foi realizado de forma convencional por meio de aração com o 

arado fixo e gradagem com grade niveladora, recebendo como adubação de pré-plantio 45g de 

MAP (10 - 52 - 00) por metro linear, totalizando 346 kg ha
-1

, todo o potássio como o restante 

do nitrogênio necessário ao desenvolvimento da cultura foi aplicado via fertirrigação 

totalizando 60 e 30 kg ha
-1

 de N e K2O respectivamente. 

A configuração de plantio utilizada foi em fileiras duplas (1,3 x 0,2 x 0,2 m) sendo 0,2 

m entre plantas, 0,2 m entre fileiras simples e 1,3 m entre fileiras duplas. A semeadura foi 

realizada no dia 08/11/2011, semeando-se duas sementes por cova, (Figura 2) para posterior 

desbaste deixando-se por cova apenas a planta mais vigorosa, resultando numa população de 

aproximadamente 66667 plantas há
1
. 
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Figura 2. Configuração da abertura das covas para semeadura na área experimental. 

 

4.3.2 Irrigação e outros tratos culturais 

 

O manejo da irrigação foi feito com base nas informações climáticas locais (ETo), 

conjuntamente com as características fisiológicas e morfológicas da cultura, representadas 

pelo seu coeficiente de cultura (Kc). Os coeficientes de cultura basais recomendados no 

Boletim 56 da FAO para a cultura do milho verde são: 0,15; 1,10 e 1,00 para as fases inicial e 

intermediária e para o final do ciclo, respectivamente. 

A evapotranspiração de referência foi estimada pelo método de Penman-Monteith, 

FAO 56 (ALLEN et al., 2006). 

Utilizou-se sistema de irrigação localizada, por gotejamento, constando de 4 linhas 

laterais por unidade experimental, ou seja, uma linha lateral para cada fileira dupla de plantio, 

com comprimento de 6 m e emissores espaçados de 0,3 m, operando a uma pressão de 100 

kPa, vazão de 1,5L h
-1

 e eficiência de aplicação de 90%. 

As irrigações foram realizadas diariamente totalizando uma lâmina bruta de água 

aplicada durante o ciclo da cultura de 351,08 mm, sendo 3,65 mm por meio da precipitação. 

Cada água (S1, S2 e S3) em suas respectivas épocas (E1, E2, E3) foram aplicadas 

independentemente de acordo com o tratamento. A Figura 3 representa a lâmina de irrigação 

diária bem como a lâmina bruta total aplicada durante o ciclo. 
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Figura 3. Lâmina de irrigação aplicada ao longo do ciclo da cultura.  

 

4.3.3 Análise química do tecido vegetal 

 

4.3.3.1 Digestão via úmida em sistema aberto usando bloco digestor como fonte de 

calor e a mistura de H2SO4 + H2O2 para digerir a matéria seca. 

 

Foram pesados 400 mg de amostra do tecido vegetal e transferido para tubo de ensaio. 

Adicionou-se 0,7g da mistura digestora, 2 mL de H2O2 e em seguida 4 mL de H2SO4 p.a.(na 

capela). As amostras foram postas em bloco digestor e aquecidas por 30 minutos a 250°C em 

seguida aumentou a temperatura á 350°C, até obtenção de um líquido viscoso esverdeado.  

O bloco digestor foi desligado e deixado para esfriar apenas com a capela ligada para 

liberação dos vapores tóxicos. O matérial digerido foi diluido, com água destilada, até 

completar 50 mL (extrato 1) e Transferido para coletores para as determinações dos nutrientes 

Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, Zn e N total. 

 

4.3.3.2 Extração dos nutrientes da matéria seca com o uso de HCl 1 mol/L 

 

No caso do sódio foi utilizado a extração com HCl. Transferiu-se 500 mg de amostra 

para frasco de vidro, adicionou-se 25 mL de HCl 1 mol/L e anotou-se o peso total. Aqueceu-

se por 15 minutos em banho-maria a 80°C, agitou-se por 15 minutos em agitador circular a 

250 rpm, após esfriar, a água evaporada foi reposta até o peso inicial ( EMBRAPA, 2009). 

 

4.3.3.3 Método de mohr 
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Para a extração do cloreto, procedeu-se do seguinte modo. Transferiu-se 1 g de 

matéria seca (MS) em erlenmeyer de 125 ml, adicionou-se 100 ml de solução de nitrato de 

cálcio Ca(NO3)2.4H2O a 0,085 mol.l
-1

, agitou-se por 15 minutos, em seguida o extrato foi 

filtrado e acondicionado em coletores. 

 

4.3.4 Métodos de dosagem aplicados na obtenção dos macro e micronutrientes do 

tecido vegetal 

 

As análises de (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), e sódio (Na) foram feitas 

seguindo a metodologia proposta pela (EMBRAPA, 2009). 

O nitrogênio total foi determinado pelo método kjeldahl, feito preparando-se 

erlenmeyer de 125 mL com 5 mL do indicador de ácido bórico, em seguida, adicionou-se 10 

mL do extrato da digestão para um tubo de destilação. Após a fixação do tubo ao destilador 

foram adicionados 5 mL de hidróxido de sódio 10 M e iniciou-se o processo de destilação até 

coletar 40 mL de solução. A solução contendo ácido bórico que no início apresentava 

coloração rósea adquiriu cor esverdeada. A última etapa do processo correspondeu a titulação 

com ácido sulfúrico 0,025 M. A metodologia é citada por Tedesco et al., (1995) com algumas 

adaptações da Embrapa 2009.  

A determinação do teor de cloreto (Cl
-
) foi feita segundo o método de Mohr, adaptado 

por Silva (1999). 

 

4.4 VARIÁVEIS AVALIADAS 

 

4.4.1 Atributos do solo  

 

As amostras de solo foram coletadas em cada parcela experimental em três 

profundidades (0,15, 0,30 e 0,45 m) em um ponto intermediário entre as plantas na linha a 

aproximadamente 0,10 m dos gotejadores em três épocas distintas, aos 30, 60 e 90 dias após a 

semeadura. Após cada coleta, as amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em 

peneiras de 0,002 m, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA).  

A salinidade do solo (condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) foi 

estimada a partir da (CE1:2,5), medida no sobrenadante, obtido numa mistura de uma parte de 

solo para duas e meia de água destilada. O sobrenadante foi obtido pesando amostras de 30 g 

de solo, o qual foi colocado em um erlenmeyer de 125 mL, em seguida, foram adicionados 75 
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mL de água destilada, e agitados a uma rotação de 350 rpm por 10 minutos. Após a agitação, 

as amostras ficaram em repouso por uma hora antes da medição da CE1:2,5. Posteriormente a 

amostra foi agitada novamente com bastão de vidro e medido o valor do pH1:2,5. 

Para se determinar a condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes), medida 

padrão da salinidade do solo, fez-se curvas de calibração utilizando 10 amostras de cada 

profundidade, medindo-se nas mesmas a CE1:2,5 e CEes, conforme detalhado em Dantas et al. 

(2005), como também para se estimar Na, Cl, Ca + Mg e RAS, nos dois extratos. Os extratos 

de saturação para estas amostras foram obtidos mediante pasta de saturação, realizada de 

acordo com a metodologia descrita por Richards (1954), utilizando 300 g de solo. Os 

parâmetros utilizados na avaliação da salinidade do solo foram: o pH, a condutividade elétrica 

do extrato de saturação (CEes) e a razão de adsorção de sódio (RAS).  

A relação entre a CE1:2,5 e a CEes para o solo estudado esta apresentada na equação 1. 

5,2:1
45,716,0 CECE

es
  (R

2
 = 0,95) (1) 

A partir da CEes foram obtidas as concentrações de Cles e a RASes, equações 2 e 3. 

eses
CECl 89,936,2   (R

2
 = 0,96)                                                              (2) 

eses
CERAS 35,5858,0   (R

2
 = 0,92)                                                                 (3) 

 

4.4.2 Crescimento das plantas e concentração de nutrientes 

 

Para analisar o crescimento das plantas foram realizadas três coletas, aos 31, 59 e 76 

dias após a semeadura (DAS). Em cada coleta foram retiradas duas plantas aleatoriamente na 

área útil que corresponde a 5 m lineares em cada parcela. As plantas coletadas foram levadas 

imediatamente ao Laboratório de Irrigação e Salinidade do Departamento de Ciências 

Ambientais e Tecnológicas (DCAT) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), as plantas foram separadas em folhas, colmo e frutos (espigas), desprezando-se a 

raiz. O material vegetal foi acondicionado em sacos de papel e colocado para secagem em 

estufa de circulação forçada de ar e mantida a temperatura 65 °C, por aproximadamente 72 

horas até atingirem massa constante.  

Após secagem as amostras foram pesadas e determinadas as seguintes variáveis, 

matéria seca das folhas (MSF), matéria seca do colmo (MSC) e matéria seca dos frutos 

(MSFR). A matéria seca de folhas e do colmo foi determinada a partir da média aritmética das 

duas plantas coletadas por parcela.  
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A matéria seca dos frutos (MSFR) foi determinada de forma semelhante à matéria seca 

das folhas e colmo sendo que, a média aritmética foi feita com base nas duas espigas 

coletadas por parcela aos 76 DAS, período este que os frutos encontravam-se no estádio de 

maturação de milho verde. Ao final, determinou-se a matéria seca da parte vegetativa da 

planta MSV, (MSF + MSC) e matéria seca total MST, (MSF + MSC + MSFR). 

Os efeitos da salinidade da solução do solo sobre a nutrição mineral e a absorção de 

nutrientes pela variedade de milho AG 1051 foram avaliados, determinando-se o teor foliar 

dos macronutrientes, N, P, K
+
, Ca, Mg, Na

+
 e Cl

-
 correspondentes aos 31, 59 e 76 DAS, 

obtidos como no item 4.3.4. 

 

4.4.3 Componentes de produção 

 

4.4.3.1 Milho Verde 

 

O milho verde foi colhido no dia 23/01/2012 aos 76 dias após a semeadura. Foram 

avaliados os seguintes componentes de produção para o milho verde, número médio de 

espigas de milho verde (NMEV) por planta, produção de espigas de milho verde com palha 

(PREVCP), produção de espigas de milho verde sem palha (PREVSP), peso médio de espigas 

de milho verde com palha em g esp
-1

 (PMEVCP) e o comprimento das espigas de milho verde 

sem palha (CEVSP).  

O número total de espigas foi estimado por meio de contagem de todas as espigas 

colhidas na área útil, ou seja, foi considerado como área útil, cinco metros lineares das duas 

fileiras centrais de plantas em cada unidade experimental, sendo que, para a colheita do milho 

verde foi considerada a fileira dupla da direita e para o milho seco a fileira da esquerda e 

extrapolando o resultado para número de espigas ha
-1

 . O peso total das espigas foi obtido pela 

pesagem, em balança digital, de todas as espigas colhidas na área útil da parcela. Foram 

consideradas como espigas empalhadas comercializáveis aquelas livres de danos causados por 

pragas ou doenças e com comprimento igual ou superior a 22 cm e, como espigas despalhadas 

comercializáveis, aquelas com boa sanidade e granação e que apresentavam comprimento 

igual ou superior a 17 cm (SILVA et al., 2006). O comprimento médio de espigas, foi 

estimado com base em 10 espigas tomadas ao acaso na área útil em cada parcela. 

 

4.4.3.2 Milho Seco 
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A colheita do milho seco foi realizada aos 115 dias após o plantio, quando os grãos 

apresentavam um teor de umidade em torno de 20%. Para o milho seco foram avaliados, 

número médio de espigas de milho seco por planta (NMES), produção de espigas de milho 

seco com palha (PRESCP), produção de espigas de milho seco sem palha (PRESSP), peso 

médio de espigas de milho seco com palha (PMESCP), peso médio de espigas de milho seco 

sem palha (PMESSP) e produção de grão corrigida para 15% de umidade (PRG15%). 

A quantificação dos componentes de produção para o milho seco foram feitos da 

mesma forma para o milho verde exceto, o rendimento de grãos corrigido para o teor de 

umidade de 15%, feito através da equação 4. 

 

O

R

U

P
P

15
%15


   (4) 

Em que: 

P15% = Peso corrigido para 15% de umidade. 

PR ha
-1

 = Produção, T ha
-1

. 

Uo = Umidade observada por ocasião da colheita, em %. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, tendo sido realizada a 

comparação entre médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa 

SAEG 9.0 (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2001). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO 

 

Considerando-se os valores médios das três épocas de coletas de solo em diferentes 

profundidades, verifica-se comportamento altamente significativo (p < 0,01) das fontes de 

variação para pH, CEes, Cles, Naes, RASes e também para o pH da interação profundidade x 

tratamentos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância em função da profundidade, para CE, Cl, Na e RAS 

do extrato de saturação do solo irrigado com água com diferentes concentrações salinas e em 

épocas variadas. 

FV G.L. 

VARIÁVEIS 

pH CEes  Cl(es)  RAS(es) 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 4 2,13
ns

 1,46
ns

 1,46
ns

 1,46
ns

 

TRAT. 5 6,86** 24,67** 24,67** 24,67** 

ERRO (A) 20 --- --- --- --- 

PROF 2 14** 47,52** 47,52** 47,52** 

PROF*TRAT 10 5,07** 1,71
ns

 1,71
ns

 1,71
ns

 

ERRO (B) 48 --- --- --- --- 

MÉDIA GERAL 5,842 1,845 15,905 9,022 

CV1 (%) 4,9 31,83 36,53 34,84 

CV2 (%) 3,03 14,55 16,7 15,92 

 (**) Significativo a 0,01 de probabilidade, pelo teste F, (ns) não significativo. CEes - Condutividade elétrica do 

extrato de saturação do solo, Cles - Cloreto de extrato de saturação do solo, RASes - Razão de adsorção de sódio 

do extrato de saturação do solo. 

 

Com relação ao pH, embora influenciados significativamente pela interação (p < 0,01), 

apenas para os tratamentos T4 e T6 houve diferença significativa entre as camadas de solo, 

com os maiores valores de pH nas camadas mais superficiais 0 a 15 e 15 a 30 cm (Figura 4), 

onde observa-se os valores do pH no perfil do solo correspondente as camadas, porem se 

mantém dentro da faixa ideal para o milho, que segundo Alvarez et al. (1999), situa-se entre 

5,5 a 6,0. Nesta faixa de pH, ocorrem, neutralização do alumínio tóxico, eliminação da 

toxidez de manganês e um melhor aproveitamento dos nutrientes no solo. 
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Figura 4. Valores médios de pH1:2,5 no perfil do solo. 

 

Os valores da CE e as maiores concentrações de sais ao longo do perfil do solo foram 

registrados nas camadas mais superfíciais, como decorrência do processo de evaporação da 

superfície do solo (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores médios dos atributos químicos do solo em relação à profundidade. 

TRAT. 

CEes 

(dS m
-1

) 

Cles 

(mmolc dm
-3

) 

Naes 

(mmolc dm
-3

) 

RASes 

(mmolc dm
-3

) 

T1 (S1S1S1) 0,63C 3,85C 1,9C 2,50C 

T2 (S1S2S2) 1,69B 14,4B 8,82B 8,21B 

T3 (S1S3S3) 1,93B 16,73B 10,35B 9,47B 

T4 (S2S2S2) 2,17B 19,12B 11,92B 10,76B 

T5 (S1S2S3) 1,71B 14,59B 8,94B 8,31B 

T6 (S3S3S3) 2,94A 26,74A 16,91A 14,88ª 

MEDIA 1,85 15,9 9,81 9,02 

PROFUNDIDADE (m).       

0,15 2,22A 19,62A 12,25A 11,03ª 

0,30 1,75B 14,94B 9,18B 8,5B 

0,45 1,57C 13,15C 8C 7,53C 

* Médias seguidas de mesma letra maiúsculas nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao 

nível de significância de 5% de probabilidade. CEes - Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, Cles 

- Cloreto de extrato de saturação do solo, Naes - Sódio do extrato de saturação do solo e RASes - Razão de 

adsorção de sódio do extrato de saturação do solo. 

 

As maiores concentrações na camada superficial podem ser explicadas pelos sais 

presentes na água de irrigação e pelo uso de fertilizantes minerais associados ao processo de 

evapotranspiração, conforme observado por D’Almeida et al. (2005) e Andrade et al. (2004). 

Estudando a concentração iônica da solução do solo em áreas irrigadas na Chapada do Apodi 

no Estado do Ceará, Andrade et al. (2004) observaram que as maiores concentrações dos íons 

sódio (24 mmolc L
-1

) e cloreto (40 mmolc L
-1

) ocorrem na camada superior, 0 a 0,3 m, durante 
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a estação de estiagem, comportamento atribuído a ascensão capilar decorrentes da perda de 

água por evaporação. No presente trabalho os valores foram menores do que os encontrados 

por (ANDRADE et al., 2004). 

Em razão do incremento de sódio na profundidade de 0 - 0,15 m pela irrigação com 

água salina, as parcelas que receberam as águas correspondentes aos tratamentos T6, T4, T3, 

T5 e T2, apresentaram os maiores valores da RAS o que vem propiciar maior possibilidade de 

problemas com sodicidade do solo. Verifica-se que os valores de RAS ficaram abaixo de 15, 

que é o limite a partir do qual o solo é considerado sódico. 

Levando-se em consideração os valores médios para o perfil do solo (camada 0 - 45 

cm), analisando-se os tratamentos e épocas de amostragem, verifica-se na análise de variância 

que, houve resposta significativa dos fatores: tratamentos, idade e da interação entre estes 

(p<0,01) para todas as variáveis analisadas (Tabela 4). 

Ao final do experimento, os valores da condutividade elétrica do extrato de saturação 

do solo, assim como os cátions solúveis e a RAS do extrato de saturação não diferiram entre 

si, exceto do tratamento T1. 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância em função da idade, para CE, Cl, Na e RAS do 

extrato de Saturação do solo considerando a média no perfil de 0 - 45 cm irrigado com água 

com diferentes concentrações salinas. 

FV G.L. 

VARIÁVEIS 

CEes Cl(es) RAS(es) 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 4 1,46
ns

 1,46
ns

 1,46
ns

 

TRAT. 5 24,67** 24,67** 24,67** 

ERRO (A) 20 --- --- --- 

IDADE 2 32,67** 32,67** 32,67** 

IDADE*TRAT 10 4,95** 4,95** 4,95** 

ERRO (B) 48 --- --- --- 

MÉDIA 

GERAL   1,85 15,91 9,02 

CV1 (%)   32,03 36,54 34,84 

CV2 (%)   30,63 25,07 33,29 

 (**) Significativo a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não 

significativo. CEes - Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, Cles - Cloreto de extrato de saturação 

do solo e RASes - Razão de adsorção de sódio do extrato de saturação do solo. 

 

Os valores médios da salinidade do solo bem como as outras variáveis analisadas 

apresentados na Tabela 5, de modo geral, aumentaram ao longo do período de avaliação, 

porém, mesmo com uma tendência crescente a CEes manteve-se abaixo da CEa. Estes 

resultados mostram que a lixiviação resultante do excedente da irrigação é uma prática eficaz 
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para reduzir o excesso de sais solúveis na zona, que de acordo com Santos et al. (2005) e 

Assis Júnior et al. (2007), resulta em menor efeito da salinidade no ambiente radicular, o que 

favorece o crescimento e o desenvolvimento da cultura. 

A evolução média da CEes ao longo ciclo da cultura aos 30, 60 e 90 DAS, 

correlacionam-se diretamente com os teores de sódio e cloreto disponível do solo, o que 

demonstra a relação entre essas características em situações de aumento da salinidade no solo. 

Com o aumento da condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) em função das 

concentrações das águas de irrigação, ocorreu um acúmulo verificado pelos teores crescentes 

dos elementos, principalmente, o Na
+
 e o Cl

-
, por serem estes os elementos utilizados na 

composição destas soluções. A presença de Na
+
 pode promover dispersão dos colóides 

presentes nos solos e sua consequente movimentação no perfil, obstruindo poros e 

dificultando a condução de ar e água e degradação das propriedades físicas dos solos 

(FREIRE et al., 2003), além dos efeitos tóxicos no desenvolvimento de plantas, limitando o 

aproveitamento agrícola de áreas afetadas por sais de Na
+
. 

 Como a RAS depende dos teores de Na
+
 do solo, esta é influenciada diretamente 

pelos mecanismos que controlam a mobilidade deste elemento no extrato de saturação. O 

aumento da concentração de Na
+
 na água de irrigação gerou um aumento da relação de 

adsorção de sódio (RAS) no extrato de saturação para cada tratamento testado. Ao termino do 

período de 90 dias o risco de sodicidade (RAS) aumentou para todos os tratamentos, sendo 

este aumento menos expressivo para o T1 onde, permanece praticamente constante durante as 

épocas de avaliação. A Figura 5 representa a evolução dos atributos químicos do solo (CEes 

Naes, Cles e RASes) ao longo do ciclo da cultura em cada tratamento estudado. 
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Tabela 5. Valores médios dos atributos químicos do solo em relação às épocas de coleta e tratamentos. 

Época T1 (S1S1S1) T2 (S1S2S2) T3 (S1S3S3) T4 (S2S2S2) T5 (S1S2S3) T6 (S3S3S3)  

 CEes (dS m
-1

) Média 

30 0,56A c    0,74B bc 0,64B c 1,77B bc  0,6B c 2,87AB a 1,20 

60 0,58A b 2,51A a 2,31A a 1,87B a 2,18A a 2,45B a 1,98 

90 0,74A c 1,83A b   2,84A ab 2,88A ab 2,37A b   3,51AB ab 2,36 

Média 0,63 1,69 1,93 2,17 1,71 2,94  

 Naes (mmolc dm
-3

)  Média 

30 1,46A c     2,61B bc   2,01B c    9,3B bc  1,69B c 16,42AB a 5,58 

60 1,61A b 14,12A a 12,81A a 9,96B a 11,97A a   13,71B a 10,70 

90 2,61A c    9,72A b   16,22A ab 16,5A b 13,17A b   20,61AB ab 13,14 

Média 1,90 8,82 10,35 11,92 8,94 16,91  

 Cles (mmolc dm
-3

) Média 

30 3,19A c     4,95B bc  4,02B c   15,14B bc 3,53B c 25,98AB a 9,47 

60 3,42A b 22,48A a 20,48A a 16,14B a 19,2A a 21,86B a 17,26 

90 4,95A c 15,78A b   25,68A ab      26,1A ab 21,03A b 32,37AB ab 20,99 

Média 3,85 14,40 16,73 19,12 14,59 26,74  

 RASes (mmolc dm
-3

) Média 

30 2,14A c     3,09B bc 2,59B c  8,61B bc 2,33B c        14,47AB a 5,54 

60 2,27A b 12,58A a 11,5A a 9,15B a 10,8A a   12,24B a 9,76 

90 3,09A c   8,95A b 14,31A ab 14,54A ab 11,8A b   17,93AB ab 11,77 

Média 2,50 8,21 9,47 10,76 8,31 14,88  

* Médias seguidas de mesma letra maiúsculas, nas colunas entre épocas e minúsculas, nas linhas para tratamentos, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey. . CEes - 

Condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, Cles - Cloreto de extrato de saturação do solo, Naes - Sódio do extrato de saturação do solo e RASes - Razão de adsorção 

de sódio do extrato de saturação do solo. 
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A. 

 

C. 

 

  

B.

 

D. 

 

Figura 5. Evolução dos atributos químicos do solo ao longo do ciclo, A – CE extrato de 

saturação (dS m
-1

), B – Na extrato de saturação (mmolc dm
-3

), C – Cl extrato de saturação 

(mmolc dm
-3

), D – RAS extrato de saturação (mmolc dm
-3

). 
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5.2 CRESCIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NAS PLANTAS 

 

Verifica-se pela análise de variância (Tabela 6) que os tratamentos e a interação Idade 

vs Tratamentos não influenciaram de forma significativa sobre o acumulo na matéria seca das 

folhas (MSF), na matéria seca vegetal (MSV) e sobre a matéria seca da parte aérea das plantas 

(MST). Apenas para a matéria seca do colmo (MSC) onde observa-se efeito significativo da 

interação a 5% de probabilidade, sendo as maiores médias em gramas/plantas (g pl
-1

) 

atribuídas aos tratamentos T3 (5,74 g pl
-1

), T6 (28,65 g pl
-1

) e T4 (39,39 g pl
-1

) aos 31, 59 e 76 

DAP, respectivamente. 

 

Tabela 6. Resumo da análise de variância, valores de F para matéria seca das folhas (MSF), 

matéria seca do colmo (MSC), matéria seca vegetal (MSV) e matéria seca total (MST) do 

milho híbrido AG1051 submetido a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. 

FV G.L. 

VARIÁVEIS 

MSF MSC MSV MST 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 4 0,29
ns

 0,38
ns

 0,35
ns

 0,92
ns

 

TRAT. 5 0,95
ns

 1,91
ns

 1,51
ns

 1,21
ns

 

ERRO (A) 20 --- --- --- --- 

IDADE 2 176,8** 198,56** 204,34** 205,85** 

IDADE*TRAT 10 1,02
ns

 2,2* 1,76
ns

 1,25
ns

 

ERRO (B) 48 --- --- --- --- 

MÉDIA GERAL   11,16 19,70 30,86 38,13 

CV1 (%)   30,58 34,61 32,54 32,05 

CV2(%)   26,22 26,39 25,41 28,48 

(**) Significativo a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não 

significativo. MSF - Matéria seca das folhas, MSC - matéria seca do colmo, MSV - matéria seca vegetal e MST - 

massa seca total. 

 

O acúmulo de fitomassa seca total se destaca como o parâmetro de crescimento 

vegetal mais afetado pela salinidade, sendo indicado para a avaliação de efeitos da salinidade 

sobre as culturas (BRITO et al., 2008). 

Pode-se observar na Tabela 6, que apenas a idade apresentou efeito significativo a 1% 

de probabilidade para todas as variáveis analisadas ao longo do ciclo, com as maiores médias 

atribuídas aos 76 DAS, no entanto, para MSC apesar do valor absoluto ser maior não 

apresentou diferença estatística da média obtida aos 59 DAS (Tabela 7). Esse fato pode ser 

explicado pela maior participação do colmo nos estádios iniciais. Nos estádios mais 

avançados, quando a planta já atingiu seu máximo desenvolvimento vegetativo o colmo é 
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gradativamente substituído pela fração de grãos, que assumem maior participação na matéria 

seca da planta. 

 

Tabela 7. Valores médios do conteúdo de massa seca das folhas, colmo, vegetal e total das 

plantas de milho submetidas a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3) 

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) Média 

MSF (g pl
-1

)   

31 2,46 3,08 4,53 3,22 2,8 2,54 3,10C 

59 12,82 13,39 13,74 14,04 14,82 14,3 13,85B 

76 14,5 17,08 14,42 19,97 17,73 15,42 16,52A  

Média 9,93a 11,18a 10,9a 12,41a 11,78a 10,75a  

  MSC (g pl
-1

)   

31   3,41B a   4,24B a   5,74B a   4,81C a    4,23B a    3,68B a 4,35B 

59 24,24A a 25,88A a 24,31A a   28,3B a  23,92A a  28,65A a 25,88A 

76 25,69A bc 27,11A bc 22,03A c 39,39A a  31,79A abc  27,24A bc 28,88A 

Média 17,78 19,08 17,36 24,17 19,98 19,86  

  MSV (g pl
-1

)   

31 5,87 7,32 10,27 8,04 7,03 6,22 7,46C 

59 37,06 39,28 38,05 42,35 38,74 42,95 39,74B 

76 40,19 44,19 36,46 59,38 49,52 42,66 45,40A  

Média 27,71a 30,26a 28,26a 36,59a 31,76a 30,61a  

 MST (g pl
-1

)   

31 5,87 7,32 10,27 8,04 7,03 6,22 7,46C 

59 37,57 42,41 43,32 46,01 42,12 48,28 43,28B 

76 57,25 65,39 53,96 76,9 70,59 57,88 63,66A  

Média 33,56a 38,37a 35,85a 43,65a 39,91a 37,46a   
* Médias seguidas de mesma letra maiúsculas, nas colunas entre épocas e minúsculas, nas linhas para 

tratamentos, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). MSF - Matéria seca das folhas, MSC - 

matéria seca do colmo, MSV - matéria seca vegetal e MST - massa seca total. 

 

No presente trabalho não se observa efeito significativo da salinidade da água na MST, 

em contradição com os resultados obtidos por (OLIVEIRA et al., 2009) trabalhando com 

milho pipoca. Outros autores trabalhando com diferentes culturas também verificaram 

redução na matéria seca em função da salinidade do meio. Como trabalhos desenvolvidos 

com feijão caupi (SOUSA et al., 2007) e girassol (OLIVEIRA et al., 2010). 

Extrapolando-se os resultados para a densidade inicial de plantio a produção de 

matéria seca correspondeu a 4.244 kg ha
-1

 MS, valores inferiores aos encontrados por 

(GOMES et al., 2011).  

Considerando-se o milho para alimentação animal na forma de silagem, o estádio de 

desenvolvimento em que a planta é colhida, além da cultivar utilizada, afeta a percentagem de 

MS e de grãos. Aos 76 DAS, à cultura encontrava-se na fase de enchimento de grãos, com 
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caracterização de grãos leitosos. Embora existam algumas variações no ponto ideal de 

colheita, recomenda-se o estádio compreendido entre 32% e 35% de matéria seca (MS). 

Nussio e Manzano (1999) relataram que os teores de 30 a 35% são obtidos nas plantas de 

milho no momento em que a consistência dos grãos estiver variando entre o estádio pastoso e 

o farináceo duro. Caetano (2001) mencionou que o ponto de colheita das plantas de milho 

para confecção de silagem é um fator importante na tomada de decisão, pois essa afeta 

diretamente a produção de forragem por área, a qualidade e o consumo de silagem obtida, 

determinando os níveis de produtividade a serem alcançados e consequentemente os 

resultados econômicos em determinado sistema de produção animal. 

Os resultados da análise de variância relacionados aos teores de macro e 

micronutrientes no colmo e folhas são dispostos na Tabela 8. Em função das fontes avaliadas 

observa-se efeito significativo dos tratamentos para o N, Na, Cl, Ca e Mg no colmo das 

plantas e desses apenas o Na e Cl nas folhas foram influenciados pelos tratamentos a um nível 

de significância de 1%. As variáveis analisadas responderam de forma distinta a idade tanto 

para o colmo quanto para as folhas, fato este não observado para a interação (idade x 

tratamentos), onde foi observado significância a 1% de probabilidade para o N, Cl e Mg no 

colmo enquanto que para as folhas apenas o cloreto foi influenciado pela interação.  

De acordo com a análise de variância observou-se efeito significativo (p < 0,01) para 

os teores foliares de nitrogênio no híbrido AG 1051 apenas em função da idade, não 

apresentando, para as demais fontes de variação, efeito significativo, no entanto, para o colmo 

somente a interação não causou efeito significativo (p > 0,05) para esta variável, (Tabela 8). 

Observou-se redução significativa nos teores foliares de N em aproximadamente 25% 

aos 59 DAS, as maiores concentrações observadas foram de 22,27 e 19,06 g kg
-1

 

correspondendo respectivamente aos 31 e 76 DAS, períodos de máxima absorção 

correspondendo as fases de desenvolvimento vegetativo e formação de espigas 

respectivamente, (Tabela 9). Segundo Ta e Weiland (1992), o N absorvido nos estádios 

iniciais apresenta principalmente função no sistema estrutural na planta, sendo, portanto, 

pouco armazenado e translocado. Segundo Martinez et al. (1999), Os resultados obtidos para 

N foliar ficaram fora da faixa de referência para o milho (27,5 - 32,5 g kg
-1

). Para o caule os 

menores teores foram observados aos 76 DAS, (Tabela 10), este comportamento pode ser 

atribuído ao fato da absorção do nitrogênio pelas plantas ser contínua até próximo à 

maturidade fisiológica, sendo que grande parte do nitrogênio é translocada das partes 

vegetativas da planta para os grãos em desenvolvimento. 
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Também foi observado efeito significativo com relação aos tratamentos, de forma que 

o T4 apresentou maior média sendo, no entanto estatisticamente igual aos tratamentos T6 e 

T3. Os tratamentos em que foram observados os maiores teores de nitrogênio correspondem 

às maiores concentrações salinas da água de irrigação, porém não diferiam estatisticamente 

entre sí. 
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Tabela 8. Resumo da análise de variância em função da idade, valores de F para os teores de Nitrogênio(N), Fósforo (P), Potássio (K), Sódio 

(Na), Cloreto (Cl), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) no colmo e folha das plantas de milho submetidas a diferentes níveis de salinidade  

FV GL 

VARIÁVEIS 

COLMO FOLHA 

N P K Na Cl Ca Mg N P K Na Cl Ca Mg 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 4 1,83
ns

 4,01** 0,55
ns

 0,23
ns

 1,12
ns

 12,04** 1,32
ns

 1,02
ns

 1,757
ns

 2,76* 1,52
ns

 1,71
ns

 5,19** 4,0** 

TRAT. 5 4,77** 1,79
ns

 1,83
ns

 32,56** 44,03** 5,63** 3,85** 2,31
ns

 0,6
ns

 0,83
ns

 35,24** 43,75** 0,15
ns

 1,15
ns

 

ERRO 1 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

IDADE 2 409,31** 52** 529,33** 20,91** 771,64** 125,02** 28,07** 441,74** 26,83** 189,49** 12,15** 565,34** 102,7** 20,78** 

IDADE*TRAT 10 1,19
ns

 0,8
ns

 0,74
ns

 5,9** 14,46** 0,82
ns

 2,75** 0,50
ns

 0,52
ns

 1,36
ns

 1,99
ns

 15,7** 1,05
ns

 1,11
ns

 

ERRO 2 49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

MÉDIA GERAL 7,57 3,32 27,47 2,24 20,25 2,28 1,13 13,63 4,64 21,65 1,32 11,54 2,83 1,26 

CV1 (%) 25,55 27,11 13,48 49,18 16,05 15,8 30,54 19,24 28,6 12,96 25,09 16,65 23,97 26,35 

CV2 (%) 30,24 34,87 14,38 58,64 18,13 31,6 36,35 20,13 35,59 10,76 33,83 17,66 28,49 35,53 

(**) Significativo a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não significativo. N - Nitrogênio; P – Fósforo; K – Potássio; Na – Sódio; 

Cl - Cloreto; Ca – Cálcio; Mg - Magnésio. 
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Tabela 9. Valores médios dos teores foliares de N do hibrido de milho AG 1051submetida à 

irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas para os tratamentos e minúsculas nas linhas entre 

épocas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Tabela 10. Valores médios dos teores de N no colmo do hibrido de milho AG 1051submetida 

à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

TRAT 
31 59 76   

N Colmo (g kg
-1

) MÉDIA 

T1 (S1S1S1) 16,8 3,15 2,88 7,61B 

T2 (S1S2S2) 14,09 4,38 3,5 7,32B 

T3 (S1S3S3) 17,06 6,21 2,36 8,54AB 

T4 (S2S2S2) 19,78 7,79 4,37 10,64A 

T5 (S1S2S3) 16,1 5,08 3,41 8,19B 

T6 (S3S3S3) 17,5 6,04 6,47 10,0AB 

MÉDIA 16,89a 5,44b 3,83c   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas para os tratamentos e minúsculas nas linhas entre 

épocas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
 

Para os teores de fósforo no tecido vegetal não foi observado efeito significativo dos 

tratamentos, porém entre as diferentes épocas de avaliação houve efeito significativo a 1% de 

probabilidade (Tabela 8). A interação entre salinidade e o teor de fósforo nas plantas é 

complexa e dependente da espécie, cultivar, estádio fenológico da planta, concentração de 

fósforo no substrato, tipos de sais e nível de salinidade (GRATTAN; GRIEVE, 1999). As 

maiores concentrações de fósforo no tecido vegetal foram observadas aos 31 DAS para as 

folhas e colmo com médias de 5,94 e 4,79 g.kg
-1

, porém a concentração de P na matéria seca 

foliar aos 76 DAS de 2,84 g kg
-1

 (Tabela 11) é considerado por Martinez et al. (1999) como 

adequado para a cultura já que a faixa ótima situa-se entre 2,5 a 3,5 g kg
-1

. 

  

 

 

 

TRAT 
31 59 76   

N Folha (g kg
-1

) MÉDIA 

T1 (S1S1S1) 22,31 16,28 17,6 18,73A 

T2 (S1S2S2) 21,26 16,45 19,16 18,95A 

T3 (S1S3S3) 22,4 16,1 19,34 19,28A 

T4 (S2S2S2) 23,8 18,64 23,28 21,90A 

T5 (S1S2S3) 19,6 14,96 17,15 17,23A 

T6 (S3S3S3) 24,24 17,94 17,85 20,01A 

MÉDIA 22,27a 16,73c 19,06b   
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Tabela 11. Valores médios dos teores de P nas folhas e no colmo do hibrido de milho AG 

1051submetida à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3)   

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média P Folha (g kg
-1

) 

31 5,78 6,74 5,39 6,66 6,13 4,91 5,94A 

59 5,49 5,09 5,6 4,7 4,71 5,22 5,14A 

76 3,33 2,54 3,02 3,21 2,49 2,47 2,84B 

Média 4,86 4,79 4,67 4,85 4,44 4,2  

  P Colmo (g kg
-1

)   

31 4,94 4,61 4,62 4,7 5,12 4,73 4,79A 

59 3,88 2,51 2,98 4,74 3,41 2,86 3,40B 

76 1,83 1,67 1,6 1,7 1,97 1,88 1,78C 

Média 3,55 2,93 3,06 3,71 3,5 3,15   
* Médias seguidas de mesma letra, nas colunas entre épocas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p 

< 0,05) 
 

Ferreira et al. (2007), avaliando o efeito da salinidade da solução do solo na nutrição 

mineral do milho observaram que a salinidade diminuiu a concentração de P no tecido das 

plantas devido aos efeitos de força iônica que reduzem a atividade do fosfato na solução do 

solo, da elevada adsorção do fosfato e da diminuição da solubilidade deste mineral com o 

aumento dos níveis de NaCl no solo. Resultados experimentais evidenciam que a 

concentração de P nos tecidos das plantas pode ser reduzida de 20% a 50%, em ambiente 

salino, sem apresentar evidências de deficiência de P nas plantas (SHARPLEY et al., 1992). 

Os íons de potássio desempenham um importante papel na regulação do potencial 

osmótico das células vegetais, além de ativar muitas enzimas envolvidas na respiração e na 

fotossíntese (TAIZ; ZEIGER, 2004).  

De acordo com a análise de variância verificou-se que os teores de potássio foram 

influenciados significativamente (p < 0,01) pela idade em todas as partes das plantas (Tabela 

8). Já para os tratamentos não se observa efeito significatico tanto para as folhas quanto 

colmos, mas as respostas foram semelhantes para estas duas partes das plantas, reduzindo 

linearmente a cada coleta (tabela 12). Mesmo com a concentração relativamente alta, 16,68 g 

kg
-1

 aos 76 DAS está fora da faixa da faixa adequada 17,5 a 22,5 g kg
-1

, (MARTINEZ et al., 

1999). 
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Tabela 12. Valores médios dos teores de K nas folhas e no colmo do hibrido de milho AG 

1051submetida à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3)   

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média K Folha (g kg
-1

) 

31 28,7 29,57 27,35 25,74 28,7 28,58 28,11A 

59 20,1 21,21 21,31 19,7 20,4 18,18 20,15B 

76 18 16,29 16,83 16,29 15,09 17,6 16,68C 

Média 22,26 a 22,35 a 21,83 a 20,57 a 21,4 a 21,45 a  

  K Colmo (g kg
-1

)   

31 43,41 48,35 45,39 46,74 45,6 48,72 46,37A 

59 17,88 21,92 19,9 23,23 19,6 21,92 20,74B 

76 14,68 15,59 17,7 13,78 14,58 15,39 15,29C 

Média 25,32 a 28,62 a 27,66 a 27,91 a 26,59 a 28,67 a   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas entre épocas e minúsculas nas linhas entre tratamentos 

não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
 

A concentração de potássio nas folhas e no colmo do milho foi decrescendo com o 

aumento da salinidade ao longo do ciclo da cultura. Analisando-se conjuntamente as 

concentrações de potássio e sódio nas diferentes partes das plantas, verifica-se que o 

decréscimo nas concentrações de potássio ocorreu simultaneamente à elevação dos teores de 

sódio. Semelhantemente a este trabalho, Taiz e Zeiger (2004) afirmam que o aumento na 

concentração de sódio do meio externo ocasiona diminuição dos teores de potássio nos 

tecidos das plantas de milho, enquanto Kawasaki et al. (1983) relatam que o aumento da 

concentração de sódio no meio radicular pode inibir a absorção de potássio, devido à relação 

competitiva entre os cátions monovalentes. 

De uma maneira geral, como observado para o N, P e K verifica-se que as 

concentrações diminuíram à medida que a planta se desenvolveu, atingindo concentrações 

mais baixas no final do ciclo. Esses resultados podem, possivelmente, estar relacionados ao 

fato de que com maior produção de massa de matéria seca por área, é esperado que ocorra o 

efeito de diluição da concentração de nutrientes nas plantas. 

Contudo, a concentração de sódio aumentou consideravelmente na parte aérea das 

plantas de milho, demonstrando que o uso continuado de água salina durante o ciclo da 

cultura afetou significativamente os teores de sódio nas folhas e colmo das plantas analisadas, 

sendo mais expressiva nos tratamentos T6 e T4, com médias respectivas de 2,16 e 1,69 g kg
-1

 

nas folhas e 3,15 e 4,59 g kg
-1

 no colmo. As maiores concentrações são observadas no colmo 

1,22, 2,09 e 3,4 g kg
-1

 apresentando comportamento crescente ao longo das coletas 

correspondendo respectivamente aos 31, 59 e 76 DAS (Tabela 13). 
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Tabela 13. Médias dos teores de Na nas folhas e colmos do hibrido de milho AG 

1051submetida à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3) 

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média Na Folha (g kg
-1

) 

31 0,89 0,75 0,92 1,83 0,83 2,3 1,26B 

59 0,97 0,67 1,06 0,93 0,84 1,98 1,07B 

76 1,01 1,23 1,38 2,32 1,67 2,21 1,64A 

Média 0,96c 0,88c 1,12c 1,69b 1,11c 2,16a   

 Na Colmo (g kg
-1

)  

31 0,27A b 0,23A b    0,22B b 2,54B ab 0,26B b   3,8A a 1,22C 

59 0,29A c 0,66A c 2,71A bc   3,41B ab  1,26B bc 4,21A a 2,09B 

76 0,39A c 1,34A c  3,86A bc      7,81A a 4,46A b     2,52A bc 3,4A 

Média 0,32c 0,74c 2,27b 4,59a 1,99b 3,51a   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas entre épocas e minúsculas nas linhas para tratamentos 

não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

A maioria das espécies que utiliza as rotas C4 de fixação do carbono requerem íons 

sódio. Nestas plantas, o sódio parece ser vital para a regeneração do fosfoenolpiruvato, 

substrato da primeira carboxilação nas rotas C4, além de estimular o crescimento por meio de 

uma maior expansão celular e, ainda, substituir parcialmente o potássio como um soluto 

osmoticamente ativo (MARSCHNER, 2000). No entanto o acúmulo do íon sódio em excesso, 

principalmente nas folhas, resulta na inibição do crescimento (AZEVEDO NETO; TABOSA, 

2000; FERREIRA et al., 2005), em função de sua ação tóxica sobre o metabolismo celular 

(MUNNS, 2002). Semelhante ao observado nesse trabalho, Garcia et al. (2007) e Oliveira et 

al. (2009) verificaram aumento da concentração de sódio na parte aérea de plantas de milho 

cultivado em ambientes salinos. 

Das fontes de variação: tratamentos, idade e a interação entre os fatores, todas 

apresentaram significância a 1% de probabilidade pelo teste tuckey para o cloreto na parte 

aérea das plantas de milho. Como era de se esperar, as plantas submetidas aos tratamentos 

com maiores níveis de salinidade da água de irrigação apresentaram maiores teores de Cl
-
 

tanto nas folhas quanto no colmo (T6 e T4). Mesmo com um decréscimo no teor desse íon nas 

coletas posteriores, ainda são observados teores elevados de Cl
-
 nas plantas, principalmente 

no colmo (Tabela 14). Também foram observadas variações nos teores desse íon ao longo do 

ciclo da cultura nos diversos tratamentos. 
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Tabela 14. Médias dos teores de Cl
-
 nas folhas e colmos do hibrido de milho AG 

1051submetida à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3)   

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média Cl Folha (mg kg
-1

) 

31 14,4A b 14,21A b 13,44B b 26,5A a 14,21B b 28,8A a 18,59A 

59 9,98C c 13,25A bc 14,02B bc 16,13C abc 14,4B bc 18,62B a 14,40C 

76 12,5B a 13,25A a 15,74A a 21,9B a 15,4A a 18,24B a 16,17B 

Média 12,3b 13,57b 14,4b 21,51a 14,67b 21,9a   

 Cl Colmo (mg kg
-1

)  

31 30,14A b 31,68A b 30,91A b 57,22A a 32,45A b 52,8A a 39,20A 

59 14,4B b 18,05B ab 16,8C b 24,77C a 18,62C ab 24,77B a 19,57B 

76 14,78B a 17,86C a 21,5B a 26,88B a 20,35B a 17,28C a 19,77B 

Média 19,77b 22,53b 23,07b 36,29a 23,8b 31,61a   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas entre épocas, e minúsculas, nas linhas para 

tratamentos, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Em termos quantitativos, os íons Cl
-
 acumularam-se mais no colmo que nas folhas, 

evidenciando a capacidade das plantas de milho de limitar o transporte de íons aos tecidos 

foliares. A retenção de Cl
-
 no colmo é uma característica de muitas glicófitas, como milho e 

sorgo forrageiro (AZEVEDO NETO; TABOSA, 2000). O controle do transporte de íons 

principalmente Na
+
 e Cl

-
 por intermédio das raízes tem sido proposto como uma característica 

de tolerância particularmente em glicófitas (MUNNS, 2002). 

Os conteúdos de Cl
-
 nas plantas se encontram com valores inferiores somente aos de 

K
+
, apesar do cloreto ser considerado micronutriente; isto ocorre em consequência da 

composição da solução, à base de cloretos de Na e Ca, proporcionando grandes acúmulos 

deste elemento.  

De forma geral, o teor adequado de Cl
-
 nos tecidos vegetais é de 0,1 a 0,2 dag.kg

-1
 

(TAIZ; ZEIGER, 2004), valores estes que correspondem de 1 a 2 g kg
-1

 e teores acima de 

0,25 dag.kg
-1

, podem ocasionar toxicidade em plantas sensíveis (MARSCHNER, 1995). Vale 

salientar que o íon Cl é essencial ao processo de libertação de O2 por cloroplastos isolados, no 

fotossistema II, (DECHEN; NACHTIGALL, 2007). 

Os tratamentos afetaram significativamente os teores de cálcio no colmo de forma 

proporcional ao maior e menor nível de salinidade ao longo do ciclo, T6 e T4, 

respectivamente, (Tabela 15). Apesar da tendência de aumento na concentração de cálcio na 

parte aérea do milho foi observada uma ligeira redução na concentração aos 76 DAS. Estudos 

têm demonstrado que a salinidade diminui os teores de cálcio na parte aérea das plantas de 

milho (AZEVEDO NETO; TABOSA, 2000; CRAMER et al., 1994). Estes pesquisadores 

reportaram que a elevação na concentração de sódio na solução nutritiva ocasionou queda 
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simultânea nos teores de cálcio de ambas, parte aérea e raízes, independente da característica 

adaptativa das cultivares estudada. Tem-se proposto que altas concentrações de sódio no meio 

nutritivo deslocam o cálcio do plasmalema das células radiculares, resultando em uma perda 

da integridade da membrana e efluxo citossólico de solutos orgânicos e inorgânicos 

(CRAMER et al., 1985). Em adição, trabalhos com plantas sob estresse salino têm 

demonstrado que a suplementação de cálcio reduz a acumulação líquida de sódio e mantém os 

níveis de potássio e metabólitos fostatados no tecido radicular, além de reduzir as perdas de 

fósforo (COLMER et al., 1994). 

 

Tabela 15. Médias dos teores de Ca nas folhas e colmos do hibrido de milho AG 

1051submetida à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3)   

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média Ca Folha (g kg
-1

) 

31 4,22 3,66 3,48 3,89 3,12 3,65 3,67A 

59 3,38 3,75 4,08 3,65 3,57 3,85 3,71A 

76 1,29 1,08 0,86 0,83 1,63 0,96 1,11B 

Média 2,96 2,83 2,8 2,79 2,77 2,82   

 Ca Colmo (g kg
-1

)  

31 2,06 1,84 1,97 1,93 2,3 1,83 1.99B 

59 3,4 3,45 3,61 4,55 3,85 4,4 3,88A 

76 0,71 0,96 0,84 1,27 0,94 1,16 0,98C 

Média 2,06c 2,08bc 2,14bc 2,58a 2,36ab 2,46ab   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas entre épocas, e minúsculas, nas linhas para 

tratamentos, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

O comportamento quanto à concentração de magnésio nas folhas e colmo das plantas 

quando foram submetidos a diferentes tratamentos permaneceram praticamente constantes, 

(Tabela 16). Comparando-se as partes das plantas, pode-se verificar que ao longo do ciclo as 

maiores concentrações foram encontradas nas folhas aos 59 e 76 DAS respectivamente e para 

o colmo aos 31 DAS, porém entre tratamentos o tempo de exposição não foi suficiente para 

proporcionar diferença significativa. Para ambos nutrientes Ca e Mg as concentrações foliares 

estão aproximadamente 50% abaixo do teor mínimo considerados como adequado para a 

cultura do milho, 2,5 a 4,0 g kg
-1

, segundo Martinez et al. (1999). 

Para França e Coelho (2001), o comparativo de teores de nutrientes da planta em 

estádio de ensilagem não reflete fielmente os valores encontrados quando os teores são 

analisados na fase de maturação fisiológica, pois os nutrientes são absorvidos durante todo o 

ciclo. 
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Além do papel do magnésio na molécula de clorofila e da sua atividade como cofator 

em quase todas as enzimas do metabolismo energético (TAIZ; ZEIGER, 2004) este íon é 

requerido para a integridade dos ribossomos e contribui efetivamente para a estabilidade 

estrutural dos ácidos nucléicos e membranas (CLARKSON; HANSON, 1980). 

 

Tabela 16. Médias dos teores de Mg nas folhas e colmos do hibrido de milho AG 

1051submetido à irrigação com águas de diferentes níveis de salinidade. 

IDADE 

T1 

(S1S1S1) 

T2 

(S1S2S2) 

T3 

(S1S3S3)   

T4 

(S2S2S2) 

T5 

(S1S2S3) 

T6 

(S3S3S3) 

Média Mg Folha (g kg
-1

) 

31 0,94 0,72 1,2 1,15 0,52 0,81 0,89C 

59 1,33 1,72 1,81 1,54 1,78 1,59 1,63A 

76 1,22 1,24 1,3 1,11 1,46 1,22 1,26B 

Média 1,16 1,23 1,44 1,27 1,25 1,21   

 Mg Colmo (g kg
-1

)  

31 1,17A bc     2,0A ab    2,08A a    1,84A ab 1,54AB bc 0,88A c 1,59A 

59 1,2A a    1,28B a 0,78B a 0,91B a 0,86B a 0,91A a 0,99B 

76 0,94A a    0,85B a 0,71B a 0,79B a 0,93AB a 0,72A a 0,83B 

Média 1,11ab 1,38a 1,19ab 1,18ab 1,11ab 0,84b   

* Médias seguidas de mesma letra maiúscula, nas colunas entre épocas, e minúsculas, nas linhas para 

tratamentos, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey(p < 0,05). 

 

Analisando-se isoladamente o efeito dos tratamentos na absorção de nutrientes pelas 

espigas, foi observado efeito significativo a 5 e a 1% respectivamente para o Cl
-
 e Cálcio, 

(Tabela 17), com maior média atribuída ao T6 tanto para o cloreto quanto o cálcio, 0,69 mg 

kg
-1

 e 0,27 g kg
-1

, (Tabela 18). 

 

Tabela 17. Resumo da análise de variância, para os teores de cloreto e cálcio na espiga aos 76 

DAS 

FV GL Cl Ca 

  ESTATÍSTICA F  

BLOCO 4 3,245* 0,603* 

TRAT. 5 2,81* 4,683** 

ERRO 20 --- --- 

CV% 34,4 63,37 

(**) Significativo a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não 

significativo. Cloreto (Cl) e Cálcio (Ca) nas espigas de milho verde. 
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Tabela 18. Valor médio dos teores de Cl
-
 nas espigas de milho verde coletadas aos 76 DAS. 

TRAT. Cl Ca 

T1 (S1S1S1) 0,42AB 0,11AB 

T2 (S1S2S2) 0,33 B 0,06B 

T3 (S1S3S3) 0,52AB 0,088B 

T4 (S2S2S2) 0,61AB 0,08B 

T5 (S1S2S3) 0,48AB 0,12AB 

T6 (S3S3S3) 0,69A 0,27A 

* Médias seguidas de mesma letra, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Cl - 

Cloreto e Ca - Cálcio nas espigas de milho verde. 
 

5.3 PRODUÇÃO E SEUS COMPONENTES 

 

Na Tabela 19, é apresentado o resumo da análise de variância para os parâmetros de 

produção do milho verde, na qual se verifica que não houve efeito significativo da fonte de 

variação em relação aos componentes de produção. A concentração de sais na água de 

irrigação pode ser um fator determinante na produtividade das culturas, porém nas condições 

em que foram realizadas o experimento, observa-se ausência de redução da média dos 

componentes de produção do milho verde entre os tratamentos analisados (Tabela 20). 

 

Tabela 19. Resumo da analise de variância, valores de F para os componentes de produção do 

milho verde submetido a diferentes concentrações de sais da água de irrigação. 

FV GL 

VARIÁVEIS 

PREVCP PMEVCP PREVSP NMEV CEVSP 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 5 0,135
ns

 1,493
ns

 0,175
ns

 1,3
ns

 1,226
ns

 

TRAT. 4 1,446
ns

 0,964
ns

 1,015
ns

 1,385
ns

 2,633
ns

 

ERRO 20 --- --- --- --- --- 

CV%   26,676 16,575 26,483 13,735 8,741 

(ns) não significativo. PREVCP - Produção de espigas de milho verde com palha, PMEVCP - peso médio de 

espigas de milho verde com palha em g esp
-1

, PREVSP - produção de espigas de milho verde sem palha, NMEV 

- número médio de espigas de milho verde por planta e CEVSP - comprimento das espigas de milho verde sem 

palha. 
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Tabela 20. Valores médios dos componentes de produção para o milho verde. 

TRAT 
PREVCP PMEVCP PREVSP NMEV CEVSP 

(t ha
-1

) (g esp
-1

) (t ha
-1

) (esp pl
-1

) (cm esp
-1

) 

T1 (S1S1S1) 15,05A 294,73A 10,02A 0,78A 14,87A 

T2 (S1S2S2) 16,57A 299,06A 10,7A 0,82A 15,45A 

T3 (S1S3S3) 18,64A 304,44A 11,96A 0,9A 15,29A 

T4 (S2S2S2) 20,5A 340,31A 12,82A 0,9A 16,85A 

T5 (S1S2S3) 14,7A 282,51A 9,69A 0,78A 14,42A 

T6 (S3S3S3) 20,12A 331,83A 12,63A 0,9A 16,73A 

MÉDIA 17,59 308,81 11,3 0,85 15,6 

Médias seguidas de mesma letra, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). PREVCP - 

Produção de espigas de milho verde com palha, PMEVCP - peso médio de espigas de milho verde com palha em 

g esp
-1

, PREVSP - produção de espigas de milho verde sem palha, NMEV - número médio de espigas de milho 

verde por planta e CEVSP - comprimento das espigas de milho verde sem palha. 

 

Todas as características avaliadas no que diz respeito à produção de milho seco, são 

apresentados na Tabela 21. Apenas para o peso médio de espigas de milho seco com e sem 

palha (PMESCP, PMESSP) foram observadas significância a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey, demonstrando que essas variáveis influenciaram na produtividade das plantas sobre 

estresse salino (Tabela 22). 

As produtividades obtidas variaram entre os tratamentos de 4804 a 3576 kg ha
-1

, com 

média de 4212 kg ha
-1

. Produtividades semelhantes foram encontradas por Lacerda et al. 

(2011), trabalhando com o mesmo genótipo em condições de salinidade de 4.362 e 3.110 kg 

ha
-1

. Estes resultados mostram que o uso alternado de água de baixa e alta salinidade podem 

minimizar os impactos negativos da salinidade sobre as plantas, demonstrando ser uma 

estratégia eficaz de utilização de água de qualidade inferior considerando-se as fases de maior 

e menor suscetibilidade das culturas. 

 

Tabela 21. Resumo da analise de variância, valores de F para os componentes de produção do 

milho seco submetido a diferentes concentrações de sais da água de irrigação. 

FV GL 

VARIÁVEIS 

PRESCP PMESCP PRESSP PMESSP NMES PRG 15% 

ESTATÍSTICA F 

BLOCO 5 0,569
ns

 2,299
ns

 0,61
ns

 2,33
ns

 0,21
ns

 0,65
ns

 

TRAT. 4 1,682
ns

 3,57* 1,844
ns

 3,524* 0,77
ns

 0,86
ns

 

ERRO 20 --- --- --- --- --- --- 

CV%   28,826 13,62 29,48 14,45 22,75 28,378 

(**) Significativo a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não 

significativo. PRESCP - Produção de espigas de milho seco com palha, PMESCP - peso médio de espigas de 

milho seco com palha, PRESSP - produção de espigas de milho seco sem palha, PMESSP - peso médio de 

espigas de milho seco sem palha, NMES - número médio de espigas de milho seco por planta e PRG15% - 

produção de grão corrigida para 15% de umidade. 
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Tabela 22. Valores médios dos componentes de produção para o milho seco. 

TRAT 
PRESCP PMESCP PRESSP NMES PMESSP PRG15% 

(t ha
-1

) (g esp
-1

) ( t ha
-1

) (esp pl
-1

) (g esp
-1

) (t ha
-1

) 

T1 (S1S1S1) 8,89A      125,75A 7,82A 1,05A 110,46A 4,84A 

T2 (S1S2S2) 7,26A 105,87AB 6,29A 1,03A 91,71AB 4,31A 

T3 (S1S3S3) 5,83A 102,27AB 4,99A 0,84A 87,43AB 3,68A 

T4 (S2S2S2) 7,15A   120,2AB 5,98A 0,89A 100,63AB 4,29A 

T5 (S1S2S3) 5,71A        90,92B 4,85A 0,93A 77,25B 3,58A 

T6 (S3S3S3) 7,54A 111,44AB 6,33A 1,01A 93,3AB 4,57A 

MÉDIA 7,06 109,41 6,04 0,96 93,46 4,21 

Médias seguidas de mesma letra, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). (**) Significativo 

a 0,01 de probabilidade, (*) Significativo a 0,05 de probabilidade pelo teste F, (ns) não significativo. PRESCP - 

Produção de espigas de milho seco com palha, PMESCP - peso médio de espigas de milho seco com palha, 

PRESSP - produção de espigas de milho seco sem palha, PMESSP - peso médio de espigas de milho seco sem 

palha, NMES - número médio de espigas de milho seco por planta e PRG15% - produção de grão corrigida para 

15% de umidade. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A adoção do manejo das águas com diferentes concentrações salinas durante o período 

de avaliação aumentou acentuadamente os atributos CE, Cl
-
 e RAS do solo, principalmente 

para o T6 (S3S3S3). 

O uso de água com alta e baixa concentração salina aplicada de forma alternada e 

contínua nas fases fonológicas não afetou a crescimento da cultura. 

A produção de milho verde aos 76 DAS e de grãos aos 115 DAS não foi afetada pelo 

manejo diferenciado de águas de alta concentração salina, exceto o peso médio das espigas 

secas com e sem palha. 

O uso de água de alta salinidade durante todo o ciclo da cultura afetou os teores de 

cloreto e sódio na parte aérea do milho. 
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