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DETERMINAÇÃO DO FLUXO DE AGUA E TRANSLOCAÇÃO DE tONS EM UM 

SOLO TERRA ROXA ESTRUTURADA CULTIVADO EM FEIJÃO 

(Phaseolus vulgaris, L.) IRRIGADO 

RESUMO 

Autor: JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 

orientador: Prof. Dr. DtCIO EUGENIO CRUCIANI 

Na área experimental do Departamento de Engenharia 

Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", no 

Município de Piracicaba, são Paulo, estudaram-se o fluxo de 

água e a translocação de íons no perfil de um solo Terra Roxa 

Estruturada cultivado com feijão (Phaseolus vulgaris, L.). 

O experimento foi conduzido em dezoito parcelas de 

2,0 metros de largura e 2,5 metros de comprimento, sendo que, 

em cada parcela foram instalados tensiômetros e extratores de 

solução do solo, tendo sido cada uma isolada das vizinhas a

través de um lençol plástico colocado até um metro de profun

didade para evitar contaminação dos sais de uma para outra. 
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Os tratamentos foram definidos pela aplicação da 

água de irrigação com três concentrações salinas Cl, C2 e C3 

de condutividade elétrica respectivamente de 750, 1500 e 2250 

micromhos/cm (dS/m • 10-3 ) a 250C. Para isso foi preparada 

uma mistura dos sais solúveis bicarbonato de sódio, "cloreto 

de cálcio e cloreto de magnésio na proporção de 470, 1140 e 

1840 mg da mistura em um litro de água comum. 

O controle da irrigação foi feita pelo tensiômetro 

instalado a 15 cm de profundidade, e as parcelas foram irri

gadas quando o potencial matricial atingiu -0,5 atm. A lâmi

na de irrigação foi composta pela demanda da cultura mais a 

lâmina de lixiviação calculada para cada tratamento. Por oca-o 

sião das precipitações as parcelas foram protegidas por uma 

cobertura plástica. 

Para conhecer a variação da concentração dos sais 

solúveis no perfil do solo, tanto espacial como temporal, fo

ram realizadas amostragens da solução do solo nos intervalos 

de profundidade de 0-15, 15-30 e 30-60 em, no início do expe

rimento, antes e após a floração e na época da colhei~a. 

Os resultados obtidos mostraram que o fluxo da água 

foi maior nos períodos da floração e após a floração e de

cresceu após estes períodos. A extração de água pela cultura 

foi bem maior na camada de 0-45cm e insignificante na camada 

de 45-75cm, por sua vez, esta camada apresentou um fluxo de 

água predominantemente descendente, o que sugere no mínino uma 

tendência de lixiviação. 
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Em relação ao movimento de lons os resultados de-

monstraram que ocorreu um armazenamento na camada de 15-30 cm 

e que aumentava à medida que se aumentava os niveis de sais 

na água de irrigação. Assim, o Tratamento 1 apresentou um a

cúmulo de sais da ordem de 99,8 kg/ha, o Tratamento 2 apre

sentou um acúmulo de 180,4 kg/ha e o Tratamento 3 acumulou 

225,7 kg/ha de sais na camada de 15-30 cm ao término do expe-

rimento. 

++ + Os íons Ca e Na apresentaram os seguintes resul-

tados: o Tratamento 1 acumulou 17,74 kg/ha e 9,56 kg/ha de 

cálcio e sódio respectivamente; o Tratamento 2 acumulou 35,17 

++ + kg/ha e 18,37 kg/ha de Ca e Na respectivamente e finalmen-

te o Tratamento 3 apresentou um acúmulo de 42,19 kg/ha e 24,46 

kg/ha respectivamente de cálcio e sódio na camada de 15-30 cm 

na amostragem realizada ao término do experimento. 

O íon cloreto apresentou um armazenamento na camada 

superior de 1,292; 6,056 e 9,440 kg/ha para os tratamentos 1, 

2 e 3 respectivamente. Já o íon bicarbonato revelou um .arma-

zenamento de 21,72; 33,34 e 45,92 kg/ha na camada de 15-30 cm 

para os tratameritos 1, 2 e 3 respectivamente. Nesta camada o

correu também um maior acúmulo do íon magnésio com 3,96; 7,41 

e 9,21 kg/ha para os tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente, nas 

amostragens realizadas ao término do experimento. 

O fluxo de sais totais no perfil do solo foi compa-

rativamente maior na camada de 15-30 cm em relação a camada 

inferior, para todos os tratamentos estudados durante o ciclo 
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da cultura. 

++ + ++ Os fluxos dos 10ns Ca , Na e Mg foram maiores 

também na camada de 15-30 cm para todos os tratamentos. 

Entre os tratamentos estudados, o fluxo de sais to-

tais e 10ns aumentava com a variação dos nlveis de sais e 

10ns na água de irrigação. 



DETERMINATION WATER FLUX AND ION MIGRATION THROUGH A 

TERRA ROXA ESTRUTURADA SOIL PROFILE CULTIVATED 

WITH BEANS (PhaseoZus vulgapis , L.). 

vii 

Candiéiat: JOÃO FERRIRA DA CRUZ FILHO 

Advisei': Prof. DI'. DECIO EUGENIO CRUCIANI 

SUIlMABY 

A field experiment was at the Departament Df Rural 

Engineering ESALQ/USP~ Piraaibaba~ são Paulo~ for water flux 

and ion migration through a Terra Roxa Estruturada soil profile 

ultivated with beans. 

The experiment was set in Eighteen plots~ 2x2~5 m 

si2e~ eaahe one aontaining tensiometers and soil solution 

extraators. The plots were insulated by a plastia sheet 1m 

deep to avoid salt diffusion among there. A removable plastia 

aover ~as provided to avoid rain watep on plots. 

Treatment consist Df three salt aonaentration 

wateps C1~ C2 and C3 ~ith pespectiveZy ?50~ 1500 and 2250 

micpomhos/cm (dS/m) Df E. C.~ from a mixed solution previously 
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-P?epared ~ith Na 2HC03# CaCl 2 and MgCl ~ith respeetively 470# 

1140 and 1840 mg in one liter of ~ater. 

The irrgation eontrol ~as done by tensiometers of 

15 em depth and ~ater ~as applied ~hem matrie potential 

reaehed - 0#5 bar. Irrigation depth eorresponded to erop 

requirement plus" the leaehing requirement ealeulated for eaeh 

treatment. 

Spatial and time Variability of salt eoneentration 

through the soil profile ~ere eheeked by sampling beginning 

of erop gro~ing# before and after flowering stage. 

Results show that water fluxwas greather during 

flowering stage# deereasing after that. Water extraetion by 

erop was greather at 0-45 em depth layer and it was negligible 

at the 45-75 em depth layer. 

Were the water flux was minly downward. This 

indieates the oeeurrenee of leaehing salts by exeeiding ~ater. 

Ion movement indieated a storage in the 15-30 em 

layer increasing with the salt eoneentration in water. 

By extrapolation of results it is possible to say 

that only ions Ca++ and Na+ with signifieant figures# 

aeeumulated up to 17#74 kg/ha .and 9#56 kg/ha respeetively by 

Treatment 1. In Treatment 2 and 3# the results ~ere respeetively 

35#17 and 18#37 kg/ha and finnaly 42#19 and 24#46 kg/ha for 

Ca++ and Na+ in the 15-30 em depth layer. 

The amount of ion Cl aeeumulated in the surfaee 
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layer Df soil ~as up to1~292; 6~066 and 9~440 kg/ha 

respeetively for treatment 1~ 2 and 3. Yes~ for ion HCO- the 

amount storaged in the ,16-30 em 80il Zayer ~as 21~72; 33~34 

and 46~92 kg/ha.for the same treatments. In that Zayer aZso 

oeeurred the greathest aeeumulation Df ion mg++ ~ith 3~96; 

7~41 and 9~21 kg/ha respeetiveZy for treatments 1~ 2 and 3. 

The totaZ saZt fZu~ through the profiZe ~as 

comparativeZy greather in the 16-30 em Zayer~ for aZZ 

treatments. Among them~ the totaZ saZt fZu~ and ion fZu~ 

increased ~ith the variabiZity of saZt concentration in the 

irrigation ~ater. 



1. IN'l'RODOÇÃO 

A prática da irrigação data de muitos séculose:con

tinuamente vem expandindo-se como um meio indispensável ao 

desenvolvimento agrícola e sócio-econômico das regiões áridas 

e semi-áridas. Porém, sérios problemas têm ocorrido com a .u

tilização de águas com certos teores de sais solúveis, tendo 

como conseqüência, a salinização desses solos. 

Com sucessivas irrigações e na ausência de uma dre

nagem eficiente, os sais vão se acumulando no perfil do solo 

até atingirem níveis criticas prejudiciais as características 

do solo e às culturas implantadas. 

Os sais que se encontram dissolvidos na água de ir

rigação e que contribuem para tornar o solo . f . gradatavirnente 

salino, são constituídos basicamente por cátions de . cálcio, 

magnésio e sódio e os ânios cloreto, sulfato, bicarbonato e, 

algumas vezes, carbonato. 

Outro fator importante no processo da salinização e 

o clima, principalmente as altas taxas evaporativas,que 

transferem a água armazenada na zona radicular da cultura pa

ra as camadas superiores do solo e em seguida para a atmosfe-



ra soh forma de vapor, deixando a solução do solo com 

concentração dos sais. 

02 

maior 

O estudo do fluxo de água que ultrapassa a zona ra-

dicular das culturas é importante, no sentido de que, promo

ve a lixiviação dos sais para as camadas mais profundas do 

solo, mantendo assim, os nIveis destes compatIveis com a to

lerância da cultura implantada. 

O conteúdo de sais acima do qual, o crescimento das 

plantas é alterado, depende de certos fatores, dentre os ~~ 

cabe mencionar a textura do solo, a distribuição do' sal no 

perfil, a composição do sal e a espécie vegetal. 

O conhecimento da dinâmica de solutos no perfil do 

solo é de grande valia no sentido de se quantificar os Ions 

mais ativos, ou seja, aqueles que participam ativamente no 

processo da salinização. 

Baseado nas considerações anteriores, definiram-se 

os objetivos do presente trabalho, como sendo: a determinação 

do fluxo de água no perfil do solo e a extração e quantifica

ção dos íons presentes na solução do solo. 



2. . REVIdo DE LITERATURA 

2.1. Qualidade da água para irrigação 

A qualidade da água para irrigação é um importante 

fator no processo de salinização dos solos das regiões áridas 

e semi-áridas, com conseq6ências desfavoráveis no desenvolvi

mento das culturas. A água usada na irrigação, em geral con

tém sais solúveis em níveis variados e, quando esta é aplica

da ao solo com ausência de lixiviação ou com drenagem restri

ta produz acúmulo dos sais na zona radicular em concentrações 

prejudiciais a vida das plantas (SHALHEVET (1973); BERNSTEIN 

(1974» • 

Segundo ALVES (1977), a qualidade da água para ir

rigação está relacionada a seus efeitos prejudiciais aos so

los e às culturas, requerendo muitas vezes técnicas especiais 

de manejo para controlar ou compensar eventuais problemas as

sociados a sua utilização. 

BELTRAN (1985) diz que, quanto melhor seja a quali

dade da água com maior facilidade se alcançará um nível ótimo 

de salinidade na zona radicular, porém, isto não ocorrem sem

pre, já que, um solo pode salinizar-se com águas de boa qua-
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lidade e ao contrário, com águas de moderada salinidade pode 

lograr-se uma agricultura irrigada econômica e permanente. 

As águas de irrigação normalmente possuem centenas 

e em casos extremos, milhares de mg de sal por litro, em con

traste com a água de chuva que normalmente contém até 100mg/.l 

(BERNSTEIN (1974». 

Os problemas causados pela qualidade da água podem 

ser resumidos em quatro efeitos principais: salinidade, per

meabilidade do solo, toxidez às plantas cultivadas e efeitos 

diversos (AYRES (1977». 

Para definir a qualidade da água para a '.irrigação, 

a salinidade total, se utiliza como parâmetro mais geral, a 

quantidade de sais solúveis, já que existe uma relação direta 

entre esta e o potencial osmótico da água do solo, que inci

de por sua vez diretamente sobre a disponibilidade de' .água 

para os cultivos (BELTRAN (1'85» •. 

Os principais solutos encontrados na água de irri

gaçao sao os cátions: cálcio, magnésio, sódio e em menor pro

porção o potáSSiO; os ânios bicabornato, cloreto e' sulfato. 

Boro, fluor, nitrato, lítio e selênio estão normalmente pre

sentes em baixas concentrações (RICHARDS (1974); SOUZA '(197lh 

HAGAN et alii (1967); PIZARRO (1986) e BELTRAN (1985». 

A concentração total dos sais pode ser expressa em 

forma de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT em g/l); também se 

utiliza a concentração de cátions e ânios (C em meq/l), po-
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rém, o parâmetro mais utilizado é a Condutividade Elétrica 

(CE) como medida da concentração total dos sais ·solúveis 

(WILCOX e DURUM (1967)J RICHARDS (1974) e BELTRAN (1985». 

A relação entre as propriedades fIsico-quimicas da 

água de irrigação e do solo, é um parâmetro importante na.a

valiação da adaptabilidade da água para irrigação· (FRENKEL 

(1984» • 

AYERS et WESCOT (1985) afirmam que no problema de 

permeabilidade, a sodicidade calculada através da fórmula de 

relação de adsorção de sódio ajustada (SAR ajus.) superestima 

o perigo do sódio em relação ao cálcio e magnésioJ assim su

gerem uma nova forma de se determinar o valor do cálcio em 
- ++ 

função da relação HCo3/Ca e da-salinidade da água de irriga-

ção. Desta forma se consegue avaliar melhor os problemas po

tenciais da água na infiltração. Mencionam, também, os efei

tos de traços de elementos pesados da água de irrigação, os 

quais são fixados e acumulados no solo, alcançando concentra

ções que podem exceder os requerimentos das plantas, contami

nando o solo. 

CRUCIANI (1986) assegura que mesmo solos normais 

podem se tornar improdutivos se receberem sais solúveis em 

excesso devido a irrigações mal conduzidas com águas salinas. 

Mesmo com um bom controle de qualidade da água de irrigação 

(o que raramente é feito na prática) há um contInuo residuo 

de sais no solo, o êxito dessa operaçao depende essencialmen-

te da existência de um sistema de drenagem eficiente que re-
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mova a água lixiviada. 

2.2. Determinação do fluxo de água no solo 

A água no estado líquido move-se sempre que existi

rem diferenças de potencial hidráulico H nos diferentes pon

tos dentro do sistema. Este movimento dá-se no sentido de de-

créscimo do potencial H, isto é, a.água sempre se move de 

pontos de maior potencial para pontos de menor potencial. 

Darcy (1856) foi o primeiro a estabelecer uma equação que 

possibilitasse a quantificação do movimento de água em mate-

riais porosos saturados; mais tarde foi adaptada para solos 

não saturados e, apesar de suas limitações, é a equação que 

melhor descreve o fluxo de água no solo. Da maneira mais ge

ral, ela pode ser escrita na forma: 

q = - K • dH 

3 2 onde q é a densidade de fluxo de água (cm /cm • seg), dH o 

gradiente de potencial (em/em) e K a condutividade hidráulica 

do solo (cm/seg) (REICHARDT (1985». 

SCARDUA (1986) assegura que o estudo do fluxo de á-

gua em solo saturado é importante para irrigação por inunda

ção, drenagem e barragem. O interesse reside na determinação 

da condutividade hidráulica. O fluxo não saturado é importan

te para irrigação em sulcos e aspersão e o interesse está 

voltado na determinação da velocidade de infiltração da água 
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no solo. 

LIBARDI (1985) cita que a condutividade hidráulica 

(X) é um coeficiente que expressa facil~dade com que um flui

do é transportado através de um meio poroso. Depende, portan

to, tanto das propriedades do meio como das propriedades do 

fluido. Como propriedades importantes da matriz porosa, tem-. 

se: distribuição de tamanho das particulas do solo, forma das 

partículas, tortuosidade, superficie especifica e 

do solo, propriedades todas estas que se refletem 

porosidade 

na 

tria porosa do meio poroso. As propriedades relevantes 

geome

do 

fluído, que afetam a condutividade hidráulica, são sua densi

dade e sua viscosidade. 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para a deter

minação da condutividade hidráulica no campo (HILLEL et alii 

(1972)i LIBARDI et alii (1980). 

NIELSEN et alii (1964) enfatizaram que a ,.'.1 .. maneira 

correta de avaliar o movimento de água no perfil do solo é a

través de tensiômetros e não apenas variações da umidade do 

solo. Além disso, o fluxo pode ser ascendente ou descendente 

dependendo da profundidade do sistema radicular e da intensi

dade e freqüência de irrigação. 

LA RUE et alii (1968) utilizaram baterias de ten

siômetros a diferentes profundidades e as propriedades físi

cas do solo para medir a drenagem profunda em solo cultivado. 

Verificaram que ela é afetada pelo crescimento da planta, mas 
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também, que essas perdas são diretamente proporcionais a fre

q6ência de irrigação. Desconsiderar a percolação profunda na 

estimativa da evapotranspiração (ET) conduz a erros ',grossei

ros. 

CRUCIANI (1980) estudando perdas de água por drena

gem profunda, utilizou tensiômetros para medir os 'gradientes 

do potenciál total da água do solo e as propriedades flsicas 

do solo, concluiu que o uso de tensiômetros é um método viá

vel e eficiente para caracterizar o fluxo de água ~ no solo, 

particularmente a drenagem profunda, abaixo da zona 

lar. 

radicu-

A possibilidade de medida do fluxo de água que ul

trapassa a zona radicular de uma cultura irrigada e que se 

perde por drenagem profunda é uma exigência a ser satisféita 

do método de irrigação corno também da lixiviação dos sais do 

solo e fertilizantes, com efeitos diretos na produção (CRUCT

ANI (1980». 

BIGGAR et alii (1984) chegaram a conclusão de que o 

movimento de água através do perfil do solo é necessário para 

remover o excesso de sais solúveis na zona radicular, mas é 

indesejável quando dissolve sais precipitados. Portanto, se 

deve minimizar o fluxo de água para reduzir a dissolução de 

minerais do solo que promovem a precipitação de carbonatos e 

sulfatos levemente solúveis no solo. 

SCARDUA (1986) relata que o valor da densidade 4e 
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fluxo assume alguma importância na irrigação para verificar 

as perdas por per colação ou para verificar se há fluxo ascen

dente alimentado pelo lençol freático, de grande interesse 

num manejo de água de irrigação mais sof~sticado. Além destes 

estudos, outro aspecto de fluxo não saturado de '~fundatnental 

importância para a irrigação está na determinação da capaci~ 

dade de infiltração da água no solo em condições de campo. 

2.3 • Translocação de íons no solo 

o fluxo de íons no solo é devido, principalmente, a 

dois processos: difusão e transferência de massa. A difusão 

é o movimento de íons devido ao ~radiente de atividade e a 

transferência de massa é o movimento de íons arrastados pelo 

fluxo de água (REICHARDT (1985». 

o fenômeno da difusão no solo, ocorre devido a di

ferença de concentração do soluto entre dois pontos na solu

ção do solo. Desse modo, para ocorrer somente a difusão, a 

umidade do solo deve permanecer constante (NASCIMENTO FILHO 

(1978) ) • 

Vários trabalhos têm sido publicados abordando o 

movimento de íons principalmente em condições de 

dinâmico saturado e não saturado. 

equilíbrio 

NIELSEN et BIGGAR (1961) introduziram o conceito de 

deslocamento miscível de solutos e trabalharam com colunas 

de solo e esferas de vidro, em condições de equilíbrio dinâ-
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mico saturado e não saturado, e com diferentes velocidades de 

infiltração de água. Apresentaram resultados de movimentação 

de Cl-, concluindo que as curvas de eluição dependem da velo

cidade da água e da difusão do soluto, podendo também ser a

fetadas pelà adsorção e trocas iônicas. 

NIELSEN et BIGGAR (1962) fizeram consideracões teó

ricas a respeito do deslocamento misclvel do lon Cl- em colu-

nas de solo e esferas de vidro, e discutiram alguns modelos 

matemáticos para descrever as curvas de eluição, levando em 

consideração a difusão molecular e a dispersão devido ao flu

xo de massa. 

KELLER et alfaro (1966) estudaram em laboratório o 

efeito da taxa de irrigação na lixiviação do lon Cl em solos 

com diferentes teores de umidade, concluindo que a eficiência 

de lixiviação é maior à baixas taxas de irrigação. 

A movimentação do íon N03 e a sua perda porimobi

lização e/ou desnitrificação em colunas de solo saturado e 

não saturado, foram estudado por COREY et alii (1967). Empre

garam o íon Cl- como soluto nao relativo e não degradável c0-

mo referência para o íon NO; , e variando a velocidade de in

filtração da água e o teor de sacarose na solução :; i, eluente; 

concluíram que a imobilização e/ou desnitrificação é mais e

levada à baixas velocidades de infiltração e concentração de 

sacarose acima de 50 ppm. 

Em condições de campo, sob vários regimes de irriga 

ção, TERRY et McCANTS 91970) estudaram a movimentação de K+ , 



M ++ + -g , NH4 e N0
3

, 

com a quantidade 

e relacionaram a movimentação desses 

de água percolaãa, porosidade do solo, 

pacidade de troca catiônica e umidade do solo a 0,1 atm. 

11 

10ns 

ca-

CASSEL (1971) estudam em solo nu e coberto a movi

mentação da água e dos ânions NO; e Cl-. Os solos receberam 

irrigação artificial, e ao solo nu esteve sujeito também a 

evaporaçao e precipitação. 

Em solo arenoso cultivado com painço, GRAETZ etalii 

(1973) estudaram a movimentação dos ânios NO; e Cl • O nitra-

to na forma de NH4 N03, e o cloreto na forma de KCl, foram 

adicionados ao solo no plantio e também após 6 sernànas. Se-

gundo os autores, a nitrificação foi rápida e 45% do nitro-

gênio adicionado ao solo foi perdido por lixiviação. 

KIRDA et alii (1974) estudaram a infiltração e re

distribuição de água e do 10n 36Cl- em colunas de solo. A u

tilização do traçador raQioativo Cl e detector Geiger Muller 

permitiu, de módo não destrutivo, o estudo da movimentação do 

ânion na coluna, enquanto que o acompanhamento do movimento 

da água foi feita pela técnica de atenuação de raios gama. 

A lixiviação e a difusão, .. de enxôfre, fósforo, cál-

cio, cobre e zinco ao se aplicar superfosfato contendo os mi

cronutrientes na superf1cie do solo, foi estudada em labora-

tório por GILKES et alii (1975)., notando-se maior imobilidade 

do Cu e Zn em relação aos outros elementos. 

NIERENGA et alii (1975) estudaram a movimentação de 
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cátions e ânios (ca++, Mg++ , Na+ , SO; , Cl e HC0
3

) em lisl-

mero irrigado periodicamente com água salina, e a aplicação 

de um modelo matemático, levando em consideração as trocas 

- ++ -catiônicas nao deu bons resultados para Mg e HC03 • 

. -A movimentação dos ânios N03 e CL em condições de 

campo, sob diferentes condições de irrigação por gotejamento, 

foi analisada por WILD et BABIKER (1976). As curvas de dis

tribuição dos íons nos perfis do solo foram bastante assimé-

tricos, e os autores afirmaram que canais dentro do solo fo-

ram responsáveis por essa assimetria. 

BIGGAR et NIELSEN (1976) estudaram no campo a va

riabilidade do movimento do íon Cl- sob condições de equilí

brio dinâmico saturado, em 20 parcelas dentro de uma área de 

150 hectares. Considerando que o íon Cl- não reagiu com o so-

lo, determinaram a velocidade média da água nos poros 

coeficiente de difusão aparente do Cl , e ambas as 

buições foram log-normais. 

Levando em consideração a redução do íon 

e o 

distri-

nitrato, 

MISRA et MISHRA (1977) estudaram em solos saturados em condi

ções de campo a movimentação simultânea dos íons NO; e Cl • 

REICHARDT et alii (1977) apresentam uma metodologia 

para extração e análise da solução do solo, em condições de 

campo e discutem suas vantagens e desvatagensi neste traba-

lho, os autores estudaram a lixiviação de nitratos na cultura 

de feijão, fertilizada com sulfato de amônio enriquecido com 
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N1S, ã base de 100 kg N/ha. 

Pesquisando o movimento de sais em lisímeros plan

alii tados com trigo, irrigando com água salina, JURY 

(1977) verificaram maior concentração de íons nos 

20 cm de profundidade e que a extração de água pela 

et 

primeiros 

cultura 

não altera o movimento de água e sais, mas o conteúdo e con

centração podem ser grandemente afetados. 

NASCIMENTO FILHO (1978) estudou alguns parâmetros 

físicos, como a velocidade nos poros e o coeficiente de difu-

são aparente do íon cloreto e da água em solo saturado de 

água, sob regime de equilíbrio dinâmico e em condições de 

campo, como também, caracterizou o solo sob o ponto de vista 

de variabilidade espacial. Para isso, foi empregada a técnica 

de deslocamento miscivel do íon cloreto em fluxo descontínuo. 

FRENKEL et alii (1978) afirmam que a quantidade e 

distribuição de sais precipitados na zona radicular dependem 

da composição da água de irrigação, da fração de lixiviação e" 

da distribuição de CO. Elevados valores de condutividade elé-

trica estão associados com concentrações de sódio e 

altamente solúveis. 

~cloreto 

Estudando o transporte de solutos em"colunas de so

lo de diferentes texturas e conteúdo iniciais de umidade, 

DAHIYA et alii (1980) observaram que havia maior concentração 

salina nos"primeiros 17 cm de profundidade, independente das 

condições de fluxo e tipo de solo. Resultados semelhant~s fo-
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ram encontrados por EVANS et LEVIN (1969)~ DAHIYA et ABROL 

(1974) e WILD et BABIRER (1976). 

BRESLER (1981) apresenta uma revisão sobre os fato-

res que afetam o transporte de sais em solos saturados e -nao 

saturados e o movimento simultâneo de água e sais que ocorrem 

em solos homogêneos. 

RUMAR et OSWAL (1984) estudando a dinâmica dos sais 

em colunas de solo a diferentes profundidades durante seis 

irrigações com água salina, constataram aumento da salinidade 

com a profundidade em função do número de irrigações. 

SANTOS et alii (1988) estudaram o movimento verti-

cal de nitrato, amônio, cloreto e potássio em colunas de solo 

irrigado, utilizando para a monitoração da distribuição : da 

umidade no perfil uma bateria de tensiômetros e para a extra-

ção de solução a cada profundidade, instalou-se um sistema de 

vácuo. Conclulram que ocorreu uma acentuadá lixiviação de ni

trato e cloreto abaixo de 80 cm e que a movimentação dos lons 

nitrato e cloreto foi governada predominantemente por fluxo 

de massa, ao passo que o transporte de amônio e potássio foi 

regido quase somente por difusão iônica. 

2.4. Efeito dos íons sobre o solo 

2 .4 .1 • Acúmulo de sais DO perfil do solo 

Para fins práticos, tem-se que a concentração de 
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sais na solução do solo, causadora da redução do crescimento' 

das culturas, pode ser calculada através da concentração de 

sais no extrato de saturação (RICHARDS (1974)1 AYRES et 

WESTCOT (1976). 

Quando o solo é irrigado sua solução é pelo menos 

tão salina quanto a água aplicada na irrigação e normalmente 

é mais salina do que ela. O aumento da salinidade do solo re-

sulta das perdas de água por evapotranspiração e em conse-

qfiência concentrando os sais na zona radicular da cultura. Se 

a quantidade de água aplicada ao solo for igual a evapotrans

piração o acúmulo de sais no solo estará linearmente relacio

nado com a água aplicada. Porém, se a quantidade de água a

plicada excede a evapotranspiração, parte dela penetrará além 

da zona radicular e o equilíbrio no nível de sais será atin

gido, dependendo da quantidade excedente e das condições de 

drenagem do solo (ALLISON (1964)i SHALHEVET (1973)i SEIFERT 

et alii (1975)i RHOADES et alii (1977)i BRESLER (1981) e 

CARTER (1984). 

HUMMADI et alii (1975) em um estudo conduzido no 

Arizona, utilizando na irrigação da cultura de alface umaágua 

contendo 379 ppm de sais solúveis totais, constataram que o

correu um acúmulo de sais nos 25 cm iniciais. 

SEIFERT JR et alii (1975) utilizando na irrigação 

da cultura de trigo, águas com teores de 450, 800, 1600 e 

2400 ppm de sais solúveis, obtiveram relação direta entre os 

níveis de sais usados na irrigação e o aumento da condutivi-
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dade elétrica do extrato de saturação do solo. 

FRENKER et alii (1978) afirmam que a quantidade e 

distribuição de sais precipitados na zona radicular dependem 

da composição da água de irrigação, da fração de lixiviação e 

da distribuição de CO2 • Elevados teores de condutividade elé-

trica estão associados com concentrações de sódio e 

altamente solúveis. 

·cloreto 

YADAV et GIRDHAR (1980) irrigando trigo com água de 

20 e 80 meq/l de concentração eletrolítica, em dois tipos de 

solos, constataram aumento da salinidade do solo com o incre-

mento da concentração da água de irrigação, sendo de maior 

magnitude no solo argiloso. Observaram, também maior acumula

ção de sais na camada superficial nos dois solos. 

FRANÇOIS (1981) estudando em casa de vegetação a 

distribuição de sais no perfil do solo irrigado com água de 

condutividade elétrica de lmilihmos/cm, verificou um au

mento da salinidade com a profundidade, e que para uma mesma 

profundidade não houve grandes variações da concentração sa

lina. 

OLIVEIRA (1983,) irrigando arroz com águas possuindo 

2000, 4000, 6000 e 8000 ppm de sais, obteve uma relação de 

natureza cúbica entre os níveis de sais utilizadas na água 

de irrigação e o aumento da condutividade elétrica do extrato· 

de saturação do solo. Neste estudo, o autor verificou uma a

cumulação dos sais nos 15 cm iniciais do perfil do solo. 
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SHAINBERT et ~HALHEVET (1984) enfatizam que o ciclo 

de crescimento da maioria das culturas anuais varia de 90 a 

150 dias e geralmente são aplicadas de 4 a 10 irrigações, sen 

do este um período curto de tempo para alcançar condições de 

uniformidade na distribuição de sais no perfil do solo, exce

to quando são aplicadas altas taxas de lixiviação. 

Estudando o efeito da irrigação com três níveis de 

água salina na cultura de feijão, BORELLA (1986) verificou 

um aumento da concentração de sais no solo em função dos 

veis de sais utilizados na água de irrigação, obedevendo a 

uma relação de natureza linear. 

2.4.2. Efeito dos íons sobre o solo 

o o.s. Salinity Laboratory Staff (1954) apresentou 

uma equaçao para cálculo da Relação de Adsorção de Sódio (~) 

da água de irrigação; posteriormente, esta equação foi modi

ficada para incluir os efeitos adicionais de precipitação ou 

dissolução de cálcio nos solos e relacionada as concentrações 

de carbonato e bicarbonato. 

BAVER et alii (1977) mostram que a água de irriga~· 

+ çao com teores elevados de Na em relação aos cátions biva-

lentes podem causar a deterioração das propriedades : físicas 

do solo. 

BOYER (1985) cita que os franceses na Africa do 
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Norte usam muito a relação molecular Na/Cai se o número de 

m~léculas de sódio na água supera o número de moléculas de 

cálcio tem-se riscos importantes de alcalinização dos solos. 

BELTRAN (1986) relata-que o risco de solidificação 

do solo através da água de irrigação depende do valor da 'RAS 

e também do conteúdo de C03 e HC03 da água: quando o solo se

ca entre duas irrigações, parte do CO) e HC03 p~ecipita ~ 

bo t d -1 i - . d C ++ Mg++ mo car na os e ca c o e magnes10, separan o a e da 

solução do solo e aumentando a proporção relativa de Na. 

Os cátios são retidos pelo solo, na seguinte ordem, 

denominada série liotrópica: 

(VAN RAIJ (1986» 

Dessa maneira., apenas quando o sódio representar a 

metade ou maior porporção dos cátions solúveis da solução do 

solo é que são adsorvidos significativamente no complexo tro-

cável (SCALOPPI et BRITO (1986». 

O cálcio e o magnésio são os principais cátions en

contrados no complexo trocável dos solos de regiões áridas e 

semi-áridas. Quando um excesso de sais solúveis acu!'1ula-se 

nesses solos, o sódio geralmente representa o cãtion dominan

te da solução, devido a precipitação de compostos de cálcio e 

magnésio. Com o aumento da concentração da solução, devido a 

evaporação e.absorção de água pelas plantas, os limites de 

solubilidade do sulfato e carbonato de cálcio e carbonato de 

magnésio são ultrapassados e, sendo precipitações, ocorre um 



19 

correspondente 'aumento na proporção relativa de sódio. Nes-

sas condições, a parte do cálcio e magnésio, 'originalmente 

trocáveis, é substituída pelo sódio (U. S. SALINITY ~1ORY 

(1954» • 

RENGASAMY (1987) enfatiza que a presença do íon de 

cálcio em água salino sádica restringe a adsorção de sódio 

pelos colõides do solo e como conseqÜência, previne a forma

ção de solos sódicos com proporiedades fisicas deterioradas. 

O ion divalente Mg++ tem sido citado por apresentar 

um efeito adverso sobre as propriedades do solo sob certas 

condições. Por exemplo, Na-Mg presentes no solo tem apresen

tado maior dispersão das argilas e menor condutividade hi

dráulica do que Na-Ca do solo (McNEAL et alii (1968». 

O diâmetro do ion cálcio hidratado é menor do que 

a do íon magnésio, resultando em uma adsorção mais forte do 

íon cálcio na ,superfície da argila. Entretanto, as forças re

pulsivas (responsáveis pela agregaçao e dispersão) presentes 

nas argilas com cálcio é menor do que nas argilas com magné

sio, desta forma, os agregados de solos com cálcio são mais 

estáveis (RENGASAMY (1987». 

Em relação aos ions carbonato e bicarbonato,ALLISON 

(1964) relata que a presença relativa de cada ion é função 

do valor do pH da solução do solo. Apreciáveis quantidades de 

íons carbonatos ocorrem em solos somente com o valor do pH a

cima de 9. 
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BOYER (1985) cita que o Ion Cl- é tóxico no caso de 

ser abundante no solo e no caso dos sulfatos e sulfetos (so

los de mangue) tem-se o efeito da acidez gerada pela -trans

formação em ácido sulfúrico. 



3. MATERIAIS E M!TODOS 

3.1. Local 

o experimento foi conduzido na área experimental 

do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de A

gricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de são Paulo, 

localizada no município de Piracicaba-SP, cujas 'coordenadas 

geográficas são as seguintes: 

.Latitude: 22 42 30" S 

.Longitude: 47 38 00 .. W 

.Altitude: 576 m 

3.2. Clima 

Pela classificação de Koppen, o clima da região é 

Cwa ou seja, sub-tropical úmido com estiagem no inverno e a 

temperatura média do mês mais frio inferior a 180C e a do mês 

mais quente superior a 220C, é também denominado de tropical 

de altitude (PAES de CAMARGO et alii (1974». 
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3.3. Solo 

o solo do local foi descri to e classificado por RAN

ZANI et alii (1966) como Terra Roxa Estruturada, série L~iz 

de Queiroz. 

A determinação das propriedades físicas desse solo 

tais como: análise granulométrica, peso especIfico aparente, 

foram realizadas no Laboratório de Física de Solos do Depar-

tamento de Engenharia Rural da ESALQ-USP, tomando-se por a-

mostras representativas das profundidades de 0-20, 20-40 e 

40-60 cm~ os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

Para conhecer a capacidade de retenção da água do 

solo foi determinada a curva característica em amostras do 

solo indeformadas nas profundidades de 15,45 e 75 cm, respec-

tivamente, de acordo com a metodologia . estabelecida· por 

RICHARDS (1947) e com auxílio de placas de pressao nos pontos 

O,li 0,3i li 5i 15 atm (Figura 1). Os limites superior e in-o 

ferior de água disponível foram 0,35 e 0,25 cm3 de água / cm3 

de solo, referentes as tensões de 0,1 e 10,0 atm, respectiva-

mente para a curva de 15 cm de profundidade. 

A Condutividade Hidráulica foi determinada por MA-

TIOLI et alii (1982) na mesma área em que se instalou este 

experimento, utilizando o método analítico proposto por ·LI-

BARDI et alii (1980), e cujos resultados estão apresentados 

na Tabela 2. 



TABELA 1 - Granulometria, Classe Textural e Peso Esp. 
Aparente. 

PROFUNDIDADE ARGILA SILTE AREIA CLASSE PESO ESP. 
TEXTURAL APARENTE 

(em) (%) (%) (%) (g/em) 

O - 20 47,56 11,59 40,85 Argila 1,56 

20 - 40 61,28 8,17 30,56 Argila 1,44 

40 - 60 68,36 7,45 24,19 Argila 1,40 

TABELA 2 - Equacões de Condutividade Hidráulica não 
Saturada para diferentes profundidades. 

PROFUNDIDADE 
(em) 

15 

45 

70 

EQUAÇÕES 

111,11(9 - 0,422) 

K c 0,011 e 

333,33(9 - 0,470) 

K • 0,026 e 

250,00(8 - 0,428) 

K • 0,368 e 

FONTE: MATIOLI et a1ii (1982) 
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3.4 • 19ua de irrigação 

A água utilizada na irrigação do experimento foi do 

sistema de abastecimento de água da ESALQ; foram tomadas vá-

rias amostras espaçadas no tempo e realizadas análises quími

ca correspondentes, para determinação da Condutividade Elé

trica e dos íons componentes. 

Os resultados das análises desta água, doravante 

denominada CO, demonstram que não houve variação dos resulta

dos encontrados; desta forma, pode-se utilizar esta água para 

a preparação das águas salinizadas com concentrações diferen

ciadas denominadas Cl, C2 e C3 bastando para tal, acrescentar 

as quantidades dos sais de tal forma a se atingir as Conduti

vidades Elétricas desejada, quais sejam: 750, 1500 e 2250 mi

cromhos/cm a 250C (Tabela 3). 

Os sais utilizados, quimicamente puros e solúveis 

em água foram: bicarbonato de sódio anidro (NaHC03), cloreto 

de cálcio hidratado (CaC12 • 2H20) e cloreto de magnésio hi

dratado (MgCl. 6H 0)2. As águas salinizadas foram prepara-

das adicionando-se 470; 1140 e 1840 mg de sais, respectiva-

mente, para um litro de água comum, cujas proporçoes encon-

tram-se na Tabela 4. 
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'l'ABELA 3 Análise química da CO, Cl, C2 e C3. 

QUANTIDADES 
ELEMENTO UNIDADE 

CO Cl C2 C3 

Ca++- meq/l 0,820 4,240 6,888 10,634 
Mg++ meq/l 0,190 1,162 2,267 "4,956 
Na+ meq/l 0,240 1,110 5,000 "7,200 

UC03 meq/1 0,789 2,025 3,80"0 4,525 

Cl- meq/l 0,065 4,475 1Ó,265 17,250 

S04 meq/1 0,330 0,333 0,335 0,336 

pU 7,12 8,50 8,07 7,45 . 
CE micromhos/cm 180 750 1500 2250 

a 25ºC 

SAR mmol/l 0,338 0,675 2,337 2,579 

SAR (ajust.) mmol/l 0,291 1,289 5,469 6,680 
." 

Classificação C1S1 C2S1 C3S1 C3S1 
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TABELA 4 - Proporção dos sais por litro de" água comum. 

QUANTIDADES 
SAIS UNIDADE 

-CI" C2 C3' 

NaC03H mg/l 200 400 600 

CaC12 • 2H2O "mg/l 160 520 910 

MgC12 • 2H2O mg/1 110 220 330 



28 

3.5. Instalação do Experimento 

3.5.1. Colocação dos filmes plásticos e confecção 

dos sulcos 

Após o preparo inicial da área com aração, gradagem 

e subsolagem, foram marcadas 18 parcelas e em seguida, aber

tas trinceiras entre elas com a utilização de retroescavadei

ra, para a colocação de filmes plásticos na profundidade de 

1,OOm, com vistas a não permitir a passagem de água de uma 

parcela para outra (Figura 2) • 

Em seguida, foram confeccionados três sulcos em ca-

da parcela perfazendo no total, 54 sulcos em todo o experi-

mento. Os sulcos foram nivelados e espaçados de O, 50m _ com as 

dimensões de 2,50m de comprimento e O,25m de profundidade e 

construidos com a utilização de enxada manual. 

3.5.2. Instalação dos tensiômetros e extratores -
de solução do solo 

Para o estudo do movimento de água no solo foram 

instalados cinco tensiômetros em cada parcela, sendo distri-

buidos da seguinte forma: 

.2 tensiômetros a 45 cm de profundidade 

.2 

.1 

" 
" 

" 75 em " ti 

" 15 em " ti 
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o tensiômetro instalado a profundidade de 15 cm teve como ob

jetivo, também, controlar a irrigação da parcela nela insta

lado. Em todo o experimento foram instalados 90 tensiômetros. 

Na construção dos tensiômetros utilizou-sede cápsu-

las de cerâmica porosa com condutância hidráulica uniforme, 

tudo capilar de nylon, tudo de plástico PVC e um reservatório 

para a colocação de mercúrio. 

Para a determinação dos íons presentes na solução 

do solo, foram instalados 03 (três) extratores de solução por 

parcela nas profundidades de 15, 30 e 60 em, perfazendo em 

todo o experimento 54 extratores. 

Para sua construção utilizou-se cápsulas de cerâ-

mica porosa com condutància hidráulica uniforme, tubo capilar 

de nylon, tudo de plástico PVC, tubo de ensaio para coletar 

a solução de solo, como é apresentado esquematicamente na Fi-

gura 3. 

A extração da solução do solo foi realizada no dia 

seguinte ao da irrigação, aplicando-se vácuo com uma bomba de 

.0,8 atm de sucção durante duas a três horas em cada extrator, 

sendo que a quantidade da solução extraída não foi suficiente 

para realizar as análises químicas; isto provavelmente 

reu porque à condutância hidráulica das cápsulas porosas 

foi suficientemente elevada. 

ocor-

-nao 

A localização dos tensiômetros e extratores de so~ 

lução na parcela é apresentada nas Figuras 4 e 5. 
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3.5.3. Manejo da irrigação 

Baseando-se nas características físicas do solo,de

terminou-se a lâmina útil a ser aplicada a partir da seguin

te expressão: 

h ~ AO • Pa • H 

10 x Ea 

onde: h = altura de água a ser aplicada em mm; 

AD = intervalo de água considerado a ser aplicado em %; 

Pa = peso específico aparente em g/cm3; 

H = profundidade do solo considerada em cm; 

Ea = eficiência de aplicação, em %. 

o requerimento de lixiviação segundo a fórmula re

comendada pelo U.S.S.L. (1954) e com eficiência de lixiviação 

de 70% para as águas denominadas Cl, C2 e C3 foram: 8,16 e 24 

por cento respectivamente, da lâmina de irrigação. 

o requerimento de lixiviação para cada tratamento, 

sao os seguintes: 

L.R. = C.E. iw 
C.E. dw x Ef. lixiviação 

.Tratamento 1: 

= 750 ~mhos/cm x 100 L.R. 
13.000 ~mhos/cm x 0,70 

.Tratamento 2: 

x 100 

= 8% 
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Figura Colocaç.~o do filme plàstico. 



BOMBA DE 
VÁCUO 

\. 

TUBODE.~ 
p.v.e. 

I 
I 
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CAPILAR DE 
NYLOW 

( 
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TUBO DE 
ENSAIO 

.~ 

'--CÁPSULA DE CERÃNICA 
POROSA 

Figura 3- tsquema do extrator de soluçio. 



Figura 5 - Vis~o geral do experimento aparecendo as 

parcelas com tensiOmetros e extratores. 

sOlUÇa0 do solo. 
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L.R. = 1500 ~mhos/cm x 100 = 16% 
13000 ~mhos/cm x 0,70 

.Tratamento 3: 

L.R. = 2250 ~mhos/cm x 100 = 24% 
13000 ~mhos/cm x 0,70 

Durante o ciclo de cultura foram coletadas plantas 

para determinar a profundidade das raizes e aplicar a lâmina 

de irrigação correspondente a essa profundidade radicular. 

3.5.4. Controle das irrigações 

As irrigàções foram controladas através da leitura 

dos tensiômetros instalados na profundidade de 15 cm: proce

dia-se a reposição de água todas as vezes em que o potencial 

matricial (PM) da ágUa no solo atingisse -0,5 atm para não o

correr queda de produtividade conforme BERNARDO et alii (1970) 

e MILLAR (1984). 

Os dados de precipitação pluviométrica obtidos no 

Posto Agrometereológico da ESALQ, durante o período do expe

rimento, estão apresentados na Tabela 1 do Apêndice. 

3.5.5 Suprimento de água 

Para o suprimento de água nas irrigações foi utili

zado um tambor graduado de 100 litros, o qual foi posto em 

cota superior ao da parcela a ser irrigada, sendo a água sa-
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linizada derivada aos sulcos através de sifões plástico de 

meia polegada de diâmetro. 

3.6. Delineamento experimental 

o experimento consotu de três tratamentos represen

tados ~los três níveis de água salinizada com Condutividades 

Elétricas de 750, 1500 e 2250 micrornhos/cm a 250 Ci cada tra

tamento teve seis repetições, totalizando 18 parcelas, as 

quais foram distribuídas ao acaso na área experimental. Desta 

forma, os três elementos sao descritos abaixo: 

a) Tratamento 1 - refere-se a água salinizada com Condu

tividade Elétrica de 750 micrornhos/cm a 250 C e lâmina 

de lixiviação de 8%. 

b) Tratamento 2 - refere-se a água salinizada que possui 

Condutividade Elétrica de 1500 micrornhos/cm a 250C e 

lâmica de lixiviação de 16%. 

c) Tratamento 3 - refere-se a água salinizada com Condu

tividade Elétrica de 2250 micrornhos/cm a 250C e lâmi

na de lixiviação de 24%. 

A área útil de cada parcela em que foram coletados 

os dados, foi representada pelo sulco central, ficando osdois 

outros como bordaduras. Todas as parcelas foram cobertas com 

lona plástica para se evitar que a água das precipitações di

luísse os sais, que porventura, viesse a acumular no perfil 



36 

do solo. 

3.7. CUltura 

A cultura utilizada como suporte experimental foi a 

do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris, L.) cv. Goiano Preco

ce. A semeadura foi efetuada manualmente no dia 26.11.87, u

tilizando-se de um sulcador para a abertura do sulco de plan

tio. 

° espaçamento entre fileiras de plantas foi de 0,50 

m e entre plantas de 12 plantas/metro linear, obtendo-se as

sim uma densidade populacional de 240.000 plantas por becta-

re. 

A adubação no plantio obedeceu ãp recomendações de 

VAN RAIJ et alii (1985) de 80 kg/ha de P20 5 sendo 

neste experimento o adubo fosfatado DAP. 

utilizado 

Ao longo de todo período experimental-foram efe-

tuadas capinas manuais eventualmente, para controle das ervas 

daninhas e uma aplicação de inseticida para controle de mosca 

branca (Bemisia tabaci). 

3.8. Dados coletados 

3.8.1 Estudo do movimento da água no solo 

Para o estudo do movimento de água no solo foram 
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coletados diariamente os dados do potencial matricial (PM) 

da água no solo, nas profundidades de 15, 45 e 75 em; junta

mente com os dados da Condutividade Hidráulica (K(O», deter

mina-se o fluxo de água aplicando-se a equação de Darcy: 

q = - K(9) grad H 

sendo: 

3 2 . 
q = fluxo da água no solo (cm água/em solo • s) 

K(9) = Condutividade Hidráulica (cm3/água/cm2 solo. s) 

grad·H = Gradiente do potencial total (H) da água no solo (cm 

água / cm solo) 

Na determinação do potencial total (H) da água no 

solo foram considerados os potenciais matricial e gravitacio-

nal (g). 

3.8.2. ~ranslocação de íons 

No estudo da translocação de íons foram instalados 

54 extratores de solução do solo nas profundidades de 15,30 e 

60 cm; após a retirada da solução do solo, proceder-se-ia as 

análises química para a determinação dos íons componentes, com 

vistas a se identificar aqueles que predominaram na solução. 

Porém, o volume da solução retirada pelos extrato

res (em média 5 ml) não foi suficiente para as diversas anã-

lises dos íons, por isso, optou-se péla retirada de amostras 
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de solo nas mesmas profundidades dos extratores, suficientes 

para a preparaçao de extratos de saturação conforme metodolo

gia descrita pelo U.S. SALINITY LABORATORY STAFF (1954). 

Durante o período experimental foram efetuadas qua-

tro amostragens do solo, assim descritas: 

.Primeira Amostragem = corresponde ao inico do experimen

to~ foram retiradas seis amostras de cada profundidade, 

totalizando 18 amostras de solo. Para cada três parcelas 

foi feita uma amostra composta posteriormente analisada • 

• Segunda Amostragem = foi efetuada antes do inicio I da 

floração: foram retiradas 18 amostras de cada profundi

dade totalizando 54 amostras de solo • 

• Terceira Amostragem = efetuada após a floração e antes 

da maturação dos grãos: retirou-se 18 amostras para cada 

profundidade, totalizando 54 amostras desolo • 

• Quarta Amostragem = realidade após a colheita do feijão: 

retirou-se também, 54 amostras de solo correspondente as 

três profundidades estudadas. 

Em todo o experimento foram retiradas 180 amostras 

de solo e posteriormente analisadas quimicamente. 

3.8.2.1. Análise química dos íons 

.. ++ ++ d . d -Os 10ns Ca e Mg foram eterm1na os atraves do 
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Espectofotômetro de Absorção Atômica utilizando-se para cada 

elemento uma lâmpada especifica. 

- í + As determinaçoes do on Na foram realizadas no Fo-

tômetro de Chama, utilizando-se um filtro especifico. 

Os ânios Cl- e HC03 foram determinados por titula

çaoi o íon cloreto foi titulado com Nitrato de Prata (AgNO)3 

0,05 N e o HC03 com a utilização de Acido Sulfúrico 0,025 N 

segunda metodologia do U.S. SALINITY LABORATORY (1954) e do 

SNLCS-EMBRAPA (1977). 

3.8.3. Análise estatística 

Procedeu-se a análise de variância dos elementos 

químicos, da Condutividade Elétrica do extrato de saturação 

e posteriormente ajustadas equaçoes de regressao em função 

dos tratamentos quando significativos ao nivel de 1% de pro-

habilidade. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Determinação do fluxo de água no solo 

Procedeu-se a determinação do fluxo de água no solo 

nas profundidades de 15-45 e 45-75 cm, aplicando-se a equaçao 

de Darcy: 

q = -'K (8) • grad H. 

Na Tabela 5 apresentam-se os resultados do fluxo 

diário de água no solo para o Tratamento 1. Analisando estes 

resultados, observa-se que os valores do fluxo diariamente 

estão baixos, razão porque nos levou a calcular o fluxo atra

vés da variação do armazenamento de água e assim poder compa

rar os resultados obtidos. 

Inicialmente construiu-se os gráficos de @ versus 

Z (em) para o período de 21/12 a 25/1, em seguida, integrou

se as cruvas, determinando o armazenamento diário nas camadas 

consideradas. Matematicamente é representado por: 

~=e.L 

onde: 



DATA 

21.12 

22.12 

23.12 

24.12 

25.12 

26.12 
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TABELA 5 - Valores de Potencial Matricial (PM) em 
(cm.H20), Umidade Volumétrica (8) em (cm3 • 
cm-3 H20) , Condutividade Hidrául"iea Média 
(Km) em (cm2/h), Potencial Hidráulico (H), em 
H20 grado Poten~ial Hidráulico '(Hm) e o Fluxo 
de Agua (q) (em/dia) relativos ao Tratamento 1, 

PROF. PM 8 Km H Hm q 
(em) 

15 - 69,79 0,399 ' -4 9,1.10 - 9,79 - 0,038 0,000827 

45 - 38,64 0,460 , 0,00959 - 8,64 1,295 -0,298 

75 - 47,49 0,416 -47,49 

15 -103,6 '0,384· -4 3,63.10 -53,05 - 1,344 0,0117 

45 - 42,73 0,459~ 0,00704 -:12,73 1,288 -0,217 

75 - 51,16 0,415 -51,16 

15 -143,48 0,367 -4 1,79.10 -83,48 - 2,218 0,00952 

45 - 46,93 0,457 0,0074 -16,93 1,113 -0,197 

75 - 50,32 0,415 -50,32 

15 -173,91 0,356 -5 8,52.10 -li3,9 - 3,047 0,00623 

45 - 52,50 0,455 0,00523 -22,50 1,067 -0,133 

75 - 54,52 0,414 -54,52 

15 -257,91 0,334 -5 7,63.10 -197,9 - 4,518 0,00827 

45 - 53,03 0,454 0,00448 -23,03 -0,095 

75 - 56,47 0,413 -56,47 

15 -361,35 0,315 -5 6,55.10 -301,35 0,00145 

45 - 54,17 0,454 0,00394 -24,17 -0,082 

75 - 58,09 0,412 -58,09 
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~ = armazenamento de água na camada considerada1 

e = umidade média da camada considerada1 

L = profundidade da camada considerada. 

Em seguida, calculou-se as variações de armazena

mento de água para as camadas em estudo em função do tempo, 

que nada mais é, do que o próprio fluxo de água, sendo repre

sentado por: 

~ = ~ti _ ~tj = (8 (ti) - 8 (tj» • L 

onde: 

~ armazenamento de - camada L. = agua na 

~i = armazenamento de água na camada em estudo. 

~j armazenamento de - na camada em estudo, tempo = agua no 

tj. 

8(ti)= umidade média da camada considerada no instante ti. 

8(tj)= umidade média da camada em estudo, no instante tj. 

Este procedimento para cálculo do armazenamento de 

água no solo foi utilizado por REICHARDT (1985). 

Nas figuras de 1 a 14 do Apêndice estão representa-

dos os perfis de umidade para o per iodo em estudo de todos os 

tratamentos. 

As Figuras de 7 a 12 representam as curvas do po

tencial (H) versus a profundidade z para o per iodo de 21/12 a 
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Figura 12- Curvas do Potencial Total (H) versus a prof. Z 

(em) para o per1odode 29-5/1 do Tratamento 3. 
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28/12 e 29/12 a 4/1 referentes aos Tratamentos estudados; as 

demais curvas dos per lodos estudados encontram-se no Apêndi-

ce. 

Analisando estas curvas, observa-se que a camada de 

15-45 cm apresentou predominantemente um fluxo de água ascen

dente, enquanto que a camada de 45-75 cm mostrou um fluxodes

cendente de água. 

Na Tabela 6 estão apresentados os valores do arma

zenamento de água em mm, relativos aos tratamentos em estudo. 

Os resultados do fluxo de água determinados diaria

mente através da variação do armazenamento de água nas cama

das de solo estudada, estão apresentados na Tabela 7. Anali

sando estes resultados e comparando-os com aqueles determina

dos a partir da aplicação da equação de Darcy, observamos que 

estes são bem superiores a aqueles, indicando que os dados 

referentes a função K(e) estão mascarando os resultados fi

nais do fluxo, vez que os dados de umidade tomados foram i

dênticos em ambas as determinações. Em função disso, calcu

lou-se o valor de K para o fluxo determinado através da va

riação do armazenamento de água, no intuito de comparar os 

valores obtidos. Assim, para o dia 21/12 do Tratamento 1 te

mos os seguintes dados para a camada de l5-45cm: 

q = 2,4 mm/dia = 0,24 cm/dia 

PM15 =- 69,76 cm água 

PM45 = - 38,64 cm água 
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9 .-15 - 30 cm 

z = 30 cm 

B15 = - 39,79cm água 

B45 = - 38,64cm . água 

como· K = 9 tem-se que: 
grad H 

K = 6,261 cm/dia ou 0,261 cm/h. 

o valor de K para a mesma camada, determinada pela 

equaçao de Darcy é de 0,00091 cm/h, o que demonstra que estes 

valores não estão representando a realidade e portanto foram 

descartados ou seja, doravante discutiremos os resultados do 

fluxo a partir dos resultados obtidos através da variação do 

armazenamento de água nas respectivas camadas. 

Analisando a Tabela 7 nota-se que os fluxos estão 

baixos em relação aos valores da evapotranspiração real cal

culada a partir dos dados de evaporação do Tanque Classe A e 

do coeficiente de consumo da cultura (Kc) determinado por EN-

CARNAÇÃO (1980), e estão apresentados na Tabela 8. 

A razão destes valores de fluxos baixos pode ser 

explicada por: 

- a camada de 0-15 cm do perfil do solo nao foi conSide

rada e levando-se em conta que nesta profundidade ocor-

re um processo de secamento intenso, é de se 

uma maior demanda evaporativa nesta camada. 

prever 



DATA 

~21.12 

22.12 

23.12 

24.12 

25.12 

26.12 

27.12 

28.12 

29.12 

30.12 

31.12 

1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

7.1 

8.1 
9.1 

10.1 

11.1 

12.1 

13.1 

1 !f<.' 1 
I 

A5.1 
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TABELA 6 - Valores do armazenamento de água em DUO, para a.s 
camadas de 15-45 e 45-75 cm, relativos aos Tra
tamentos em estudo. 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO ~ TRATAME~TO 3 

15-45 45-75 15-45 45-75 15-45 45-75 

, 

128,85 131,1 126,62 131,33 125,4 131,67 

126,45 131,1 123,75 130,89 121,9 131,07 

123,6 130,8 120,44 130,65 119,7 130,88 

121,65 130,35 119,45 130,56 117,9 130,50 

120,0 130,2 118,88 130,65 117,11 130,46 

118,2 129,9 117,51 130,73 114,53 130,26 

117,9 129,6 115,64 130,65 113,22 130,09 

115,95 129,3 114,42 130,2 112,09. 129,93 

111,0 128,4 112,26 129,6 127,71 129,43 

126,15 128,4 127,79 19,54 125,89 129,40 

125,85 129,0 124,62 129,2 122,90 129,25 

125,15 129,49 120,68 129,66 118,82 129,45 

119,91 129,39 117,33 129,53 114,47 129,39 

114,45 128,76 114,38 129,08 112,41 128,97 

112,08 128,24 112,22 128,90 126,0 128,64 

125,73 128,07 127,23 128,92 122,69 129,41 

128,01 128,75 129,32 129,99 130,5 131,48 

130,55 131,43 131,33 131,25 129,75 131,67 

130,55 131,43 130,65 131,73 129,38 131,27 

130,02 131,07 130,16 131,31 128,64 130,88 

129,79 131,01 128,55 130,8 127,07 130,68 

129,76 130,97 128,16 130,77 12,81 130,69 

128,48 130,85 127,73 130,71 121,94 130,68 

123,32 130,73 125,09 130,5 118,95 130,24 

117,96 130,28 121,65 130,59 116,24 129,93 

115,05 130,11 119,06 130,25 114,17 129,62 

(continua) 
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(continuação'- Tabela 6) 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 
DATA 

15-45 45-75 ' 15-45 - '45-75 15-45 45-75 

16.1 112,92 129,75 116,66 130,01, 112,34 129,42 

17.1 128,55 129,41 114,57 129,57 127,35 128,97 

18.1 127,38 129,0 112,55 129,09 125,51 129,20 

19.1 126,06 129,24 127,11 128,84 122,79 129,49 

20.1 126,18 129,47 126,68 128,89 122,66 129,79 

21.1 126,54 129,71 126,81 129,93 122,47 129,74 

22.1 125,33 129,82 124,55 129,69 122,03 129,44 

23.1 124,61 130,29 123,83 129,53 121,88 129,21 

24.1 123,62 129,23 122,31 128,93 120,23 129,08 

25.1 122,01 129,08 120,6 128,75 119,73 128,67 



DATA 

21-22/12 

22-23/12 

23-24/12 

24-25/12 

25-26/12 

26-27/12 

27-28/12 

28-29/12 

29-30/12 

30-31/12 

31-1/1 

1-2/1 

2-3/1 

3-4/1 

·4-5/1 

5-6/1 

6-7/1 

7-8/1 

8-9/1 

9-10/1 

10-11/1 

11-12/1 

12-13/1 

13-14/1 

13-15/1 

15-16/1 

16-17/1 
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TABELA 7 - Valores do Fluxo de Agua diário (mm/dia) obtido 
a partir da variação do armazenamento de água 
de todos os tratamentos. 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 

15-45 45-75 15-45 45-75 15-45 45-75 
(em) (em) (em) (em) (em) (em) 

- 2,4 - 0,.3 - 2,87 - 0,44 - 3,49 - 0,6 

- 2,85 - 0,3 - 3,31 - 0,24 - 2,18 - 0,19 

- 1,95 - 0,45 - 0,99 - 0,09 - 1,79 - 0,38 

- 1,65 - 0,15 - 0,57 0,09 - 0,83 - 0,04 

- 1,8 - 0,3 - 1,37 ·0,08 - 2,58 - 0,2 

- 0,3 - 0,3 - 1,87 - 0,08 - 1,31 - 0,17 

- 1,95 - 0,3 - 1,22 - 0,45 - 1,13 - 0,16 

- 4,95 - 0,9 - 2,16 - 0,6 15,62 - 0,5 

15,15 ° 15,53 - 0,6 - 1,82 - 0,03 

- 3,45 0,6 - 3,17 - 0,34 - 2,99 - 0,15 

- 3,00 0,4 - 3,94 0,46 - 4,08 0,2 

- 3,21 - 0,1 - 3,35 - 0,13 - 4,35 - 0,06 

- 3,63 - 0,63 - 2,95 - 0,45 - 2,06 - 0,42 

- 1,53 - 0,52 - 2,16 - 0,18 13,59 - 0,33 

13,65 - 0,17 15,01 - 0,08 - 3,31 0,77 

2,28 0,68 2,09 1,17 7,81 2,07 

2,9 3,01 2,01 1,26 - 0,75 0,19 

- 0,36 - 0,33 - 0,68 0,48 - 0,37 - 0,4 

- 0,53 - 0,36 - 0,49 - 0,42 - 0,74 - 0,39 

- 0,23 - 0,06 - 1,61 - 0,51 - 1,57 - 0,2 

- 0,03 - 0,04 - 0,39 - 0,03 - 3,26 0,01 

- 1,31 - 0,12 - 0,43 - 0,06 - 1,87 - 0,01 

- 5,16 - 0,12 - 2,64 - 0,21 - 2,99 - 0,44 

- 5,36 - 0,45 - 3,44 - 0,09 - 2,71 - 0,31 

- 2,91 - 0,17 - 2,59 - 0,34 - 2,07 - 0,31 

- 2,13 - 0,36 - 2,4 - 0,24 - 1,83 - 0,2 

15,63 - 0,34 - 2,09 - 0,44 15,01 - 0,45 

(continua) 
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(continuacão - Tabela 7) 

'l'RA'l'AMENTO 1 'l'RA'l'AMEN'l'O 2 'l'RATAMENTO 3 
DA'l'A 

15-45 45-75 15-45 45-75 15-45 45-75 
(em) (em) (em) (em) (em) (em) 

17-18/1 - 1,17 - 0,41 - 2,02 - 0,48 - 1,84 0,23 

18-19/1 - 1,32 0,24 14,56 - 0,25 - 2,72 0,29 

19-20/1 - 1,05 0,23 - 0,43 - 0,05 - 0,13 0,3 

20-21/1 - 1,52 0,24 - 0,13 1,04 - 0,19 - 0,05 

21-22/1 - 1,17 0,11 - 2,26 - 0,24 - 0,44 - 0,3 

22-23/1 - 0,73 0,47 - 0,72 - 0,16 - 0,15 - 0,23 

23-24/1 - 0,57 - 1,06 - 1,52 - 0,6 - 1,65 - 0,13 

24-25/1 - 1,45 - 0,15 - 1,71 - 0,18 - 0,5 - 0,41 
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- como as irrigações foram realizadas utilizando-se água 

salina, deduz-se que, à medida que o solo foi saliniza

do a pressão osmótica da solução do solo aumentou de 

tal forma, que mesmo o solo estando com um teor de umi

dade satisfatório (o que os tensiômetros confirmam), as 

plantas não conseguiam retirar água na quantidade ne

cessária para atender as suas necessidades. 

Para explicar estas considerações, estimou-se o 

fluxo de água na camada de 0-15cm assumindo que a camada su

perior estivessem no PMP e assim calculou-se a média da umi

dade até a profundidade de 15 cm e em seguida o fluxo. 

Na Tabela 9 apresenta-se os resultados do fluxo to

tal nas camadas de 0-45 cm e 45-75 cm, e mostra que apesar do 

aumento do fluxo nos períodos considerados ainda continuam me

nores do que a evapotranspiração real. 

Para a determinação do potencial osmótico da solu

ça0 do solo, aplicou-se a equação dada por RICHARDS (1974): 

PO = - 0,36 • CE 

onde CE é a Condutividade Elétrica do extrato de saturação do 

solo (mmhos/cm a 250C) e PO dado em atm. 

Na Tabela 10 apresentam-se os resultados do poten

cial osmótico em atm para todos os tratamentos estudados.Ana

lisando os resultados obtidos, deduz-se que os valores do PO 

aumentaram na camada superior em função dos níveis de sais 



DATA' 

(dias) 

'21-29 

30-4 

7-16 

17-25 
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TABELA 8 - Dados de Evapotranspiração Ideal (mm/dia) obti
dos a partir dos valores da evaporação do Tan
que Classe A (ECA) e do Kc determinado por EN
CARNACAo (1980) 

VENTO 

(km/dia) 

241 

224 

192 

194 

'DR 

(%) 

69 

71 

75 

72 

K 
:p 

0,7 

0,75 

0,75 

0,75 

, ECA 
(~~dio) 

tmn 

8,17 

7,56 

5,63 

6,85 

médio 

5,72 

5,67 

4,22 

5,13 

ET (tmn) .. 

O te 

- total 

51,48 1,0 

34,02 1,2 

42,25 0,9 

46,23 0,8 

ET ETm· m 
(mm) (tmn/ 

dia) 

51,48 5,7 

40,82 6,8 

38,03 3,8 

36,98 4,1 



TABELA 9 - Valores do FLuxo de Agua Total (mm/dia) 

relativos as camadas de 0-45 e 45-75 cm 

para todos os Tratamentos estudados. 

54 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 
DATA 0-45 45-75 0-45 45-75 0-45 45-75 

21-22 - 3,53 - 0,3 _ - 4,18 - 0,44 - 5,09 - 0,6 

22-23 - 4,13 - 0,3 - 4,87 - 0,24 - 3,19 - 0,19 

23-24 - 2,78 - 0,45 - 1,46 - 0,09 - 2,59 - 0,38 

24-25 - 2,40 - 0,15 - 0,88 - 0,09 - 1,24 - 0,04 

25-26 - 1,95 - 0,3 - 2,09 - 0,08 - 3,80 - 0,2 

26-27 - 1,15 - 0,3 - 2,79 - 0,08 - 1,89 - 0,17 

27-28 - 2,85 - 0,3 - 2,14 - 0,45 - 1,66 - 0,16 

28-29 - 7,05 - 0,9 - 3,10 - 0,6 23,60 - 0,5 

29-20 22,65 - 0,3 23,27 - 0,06 - 2,72 - 0,03 

30-31 - 5,33 0,6 - 4,60 - 0,34 - 4,42 - 0,15 

31-1 - 4,65 0,49 - 6,03 0,46 - 6,29 - 0,2 

1-2 - 4,79 - 0,1 - 4,96 - 0,13 - 6,41 - 0,06 

2-3 - 5,28 - 0,63 - 4,27 - 0,45 - 3,01 - 0,42 

3-4 - 2,93 - 0,52 - 3,14 - 0,18 20,49 - 0,33 

4-5 20,55 - 0,17 22,53 - 0,08 - 5,27 0,77 

5-6 3,18 0,68 2,69 1,17 11,01 2,07 

6-7 3,57 3,01 2,57 1,26 - 1,09 0,19 

7-8 - 0,46 - 0,33 - 1,09 0,48 - 0,44 - 0,4 

8-9 - 0,69 -: 0,36 - 0,66 - 0,42 - 1,00 - 0,39 

9-10 - 0,33 - 0,06 - 2,23 - 0,51 - 2,26 - 0,2 

10-11 - 0,03 - 0,04 - 0,55 - 0,03 - 4,86 - 0,01 

11-12 - 1,91 - 0,12 - 0,63 - 0,06 - 2,80 - 0,01 

12-13 - 7,74 - 0,12 - 3,87 - 0,21 - 4,34 - 0,44 

13-14 - 7,90 - 0,45 - 5,23 - 0,09 - 3,96 - 0,31 

14-15 - 4,32 - 0,17 - 3,73 - 0,34 - 2,99 - 0,31 

15-16 - 3,05 - 0,36 - 3,55 - 0,24 - 2,68 - 0,2 

16-17 - 23,5 - 0,34 - 3,10 - 0,44 22,72 - 0,45 

-17-18 - 1,62 - 0,41 - 2,86 - 0,48 - 2,92 0,23 

(continua) 
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(continuação - Tabela 9) 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 
DATA 

0-45 45-75 0-45 45-75 0-45 45-75 

18-19 - 2,07 0,24 21,92 - 0,25 - 2,72 0,29 

19-20 - 1,65 0,23 - 0,64 0,05 - 0,30 0,3 

20-21 - 2,50 0,24 - 0,47 1,04 - 0,25 - 0,05 

21-22 - 1,77 . 0,11 - 3,28 - 0,24 - 0,55 - 0,3 

22-23 - 0,96 - 0,47 - 1,04 - 0,16 - 0,22 - 0,23 

23-24 - 0,72 - 1,06 - 2,08 - 0,6 - 2,43 - 0,13 

24-25 - 2,13 - 0,15 - 2,51 - 0,18 - 0,64 - 0,41 
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empregado na água de irrigação como também, aumentou a medi

da que se procedia as irrigações, atingindo a determinados 

valores que teoricamente não prejudicariam a absorção de água 

pelas plantas. 

Como estes valores sao oriundos de extrato de satu

raçao fica a dúvida quanto a representatividade em relação ã 

solução do solo. 

Como o objetivo deste trabalho foi o de neterminar 

o fluxo de água no perfil do solo até a profundidade de 75cm,' 

discutiu-se os resultados destes que estão apresentados na 

Tabela 9 e resumidos na Tabela 11. 

Analisando os resultados observa-se que os maiores 

fluxos de água na camada de 0-45cm ocorreu no período de flo

ração (21-29/12) e após a floração (30-4/1), no que concorda 

com os resultados obtidos por ENCARNAÇÃO (1980). 

A camada que atendeu a demanda da cultura foi a de 

0-45 cm, enquanto que, a contribuição da camada 45-75crn foi 

insignificante comparaticamente, apresentando um fluxo predo

minantemente descendente em todo o período estudado. Resulta

do semelhante foi observado por REICHARDT (1985). 
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TABELA 10 - Valores de Potencial Osmótico em atm 

relativos aos Tratamentos estudados. 

DATA PROF. TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 (em) 

26.11 15 - 0,0248 - 0,0248 - 0,0248 

30 - 0,0241 - 0,0259 - 0,0238 

60 - 0,0238 - 0,0245 - 0,0241 

16.12 15 - 0,0560 - 0,072 - 0,0870 

30 - 0,0396 - 0,0353 - 0,0356 

60 - 0,0367 - 0,0299 - 0,0281 

6.1 15 - 0,0802 - 0,167 - 0,266 

30 - 0,0436 - 0,058 - 0,0648 

60 - 0,0256 - 0,0288 - 0,0335 

26.1 15 - 0,134 - 0,244 - 0,352 

30 - 0,0500 - 0,0925 - 0,072 

60 - 0,0320 - 0,0353 - 0,0356 
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TABELA 11 - Extração de água pela cultura nas camadas de 
0-45cm e 45-75cm em todo período estudado. 

PERlODO CAMADA TRATAMENTO PERDA TOTAL PERDA DIARIA 
(em) (nun) (nun/dia) 

21-29 0-45 1 25,84 3,23 

45-75 1 3,0 0,33 

21-29 0-45 2 21,51 2,69· 

45-75 2 1,73 0,21 

21-28 0-45 3 19,46 2,78 

45-75 3 1,74 0,25 

30-4 0-45 1 22,98 4,60 

45-75 1 0,16 0,03 

30-4 0-45 2 23,0 4,60 

45-75 2 0,70 0,14 

29-3 0-45 3 22,85 4,57 

45-75 3 1,12 0,28 

7-16 0-45 1 26,43 2,94 

45-75 1 2,21 Q,24 

7-18 0-45 2 28,1 2,55 

45-75 2 3,07 0,27 

6-16 0-45 3 26,42 2,64 

45-75 3 2,27 0,22 

17-25 0-45 1 13,42 1,68 

45-75 1 0,67 0,08 

19-25 0-45 2 10,02 1,67 

45-75 2 0,34 0,05 

17-25 0-45 3 11,55 1,44 

45-75 3 0,75 0,09 
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4.2. Determinação da translocação de lons no solo 

Com o intuito de apresentar os resultados obtidos 

de maneira compreensível, dividiu-se em três ítens o estudo 

do fluxo de íons: 

. a) A determinação da concentração dos íons/sais na solu

ção do solo obtidos a partir.do extrato de saturação. 

b) A determinação do armazenamento de íons/sais na cama

da de solo estudada, dada pela equação: 

ASL = C • e . L 

sendo: 

ASL = armazenamento de sais na camada em estudo do L. 

E = concentração média dos íons/sais na camada 
rada 

e = umidade média da camada em estudo. 

c) A determinação do fluxo de lons, ou seja, a 

destes na camada considerada e ao longo das 

gens realizadas, dada por: 

FS = = 
AStf 

·L 
_ ASti 

L 

onde: 

FS = fluxo de sais na camada em estudo 

conside-

variação 

amostra-
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Asif = armazenamento de sais na camada em estudo, no tempo 

tf 

Asii = armazenamento de sais na camada em estudo, no tempo 

ti 

tf = instante final de amostragem, em dias. 

4.2.1. Determinação da concentração dos sais no 

solo através da condutividade elétrica 

do extrato de saturação 

Os resultados concernentes à condutividade elétrica 

do extrato de saturação do solo das quatro amostragens rea

lizadas em função da condutividade elétrica da água de irri-

gação estão apresentadas na Figura 13. A análise da 

de regressão e coeficiente de determinação mostram que a CEes 

cresceu significativamente em função dos níveis de sais usa

dos na água de irrigação numa relação de natureza quadrática. 

Este resultado discorda daqueles apresentados por SONNEVEL e 

VOOGT (1978) e BORELLA (1986) que obtiveram efeito linear e 

OLIVEIRA (1983) que obteve u~a relação de natureza cúbica en

tre a CEes e a condutividade elétrica da água de . irrigação 

(CEai). Entretanto, a função quadrática obtida teve a par-

ticipação da componente linear em 92,41% (Tabela 4 no Apêndi

ce) • 

Com relação a distribuição de sais no perfil do so-

lo, houve uma acumulação nos 15 cm iniciais para todos os 
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Regressao da C.E. para Tratamentos 

Y=O ,4104+1.2062E-4X -2,67 39E-8X t 2 C D=I. 

Figura 13 - Variaçao da condutividade elétrica do extrato 

de saturaçao (CEes) (mmhos/cm à 250C) com os 

tratamentos. 
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tratamentos. Esse aumento da concentração salina na parte su

perior do solo deve-se, provavelmente, a maior concentração 

de raízes nessa camada, onde a perda de água pela evapotrans-

piração da cultura é maior, aumentando assim o fluxo ascen-

dente e conseqfientemente concentrando os sais nessa região do 

perfil. 

Estudos realizados por CARTER e WIEGAND (1965), 

HUMMADI et alii (1975), SEIFERT JR. et alii (1975) e OLIVEIRA 

(1983) verificaram essa variação na concentração de sais no 

perfil de solos salinos. 

A equação de regressão e coeficiente de determina

çao mostram que a condutiv'idade elétrica do extrato de satu

ração das amostras coletadas a 15 cm de profundidade cresceu 

significativamente com o aumento da salinidade da água numa 

relação de natureza linear (Figura 14). Entretanto, as amos

tras coletadas a 30 cm de profundidade apresentaram uma rela

ção significativa de natureza quadrática entre a CEes e os 

níveis de sais da água de irrigação (Figura 15). Já aos 60 

cm de profundidade, os resultados nao apresentaram 

cância entre estas interações. 

signifi-

Ao longo do ciclo da cultura foram realizadas qua-

tro amostras que apresentaram os seguintes resultados: 

a) as amostras retiradas do inicio do experimento e an

tes do florescimento da cultura não apresentaram efei

to significativo entre a condutividade elétrica do ex-
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trato de saturação do solo (CEes) e os teores de sais 

da água de irrigação. 

b) as amostras extraldas após a floração e colheita apre

sentaram efeitos significativos na interação CEEes e a 

condutividade elétrica da água de irrigação (CEai). A 

equação de regressão e o coeficiente de determinação 

mostram que ocorreu um aumento significativo de natu

reza linear nos valores da CEes em função dos niveis 

de sais da água de irrigação na amostragem· realizada 

após a floração, e de natureza quadrática naquelas re

tiradas após a colheita (Figuras 16 e 17). Embora a 

relação seja de natureza quadrática, mas a participa

ção do efeito linear foi expressiva com 92,78% (Tabela 

5 do Apêndice). 

4.2.2. . - ++ + Concentraçoes de Ca e Na 

A equaçao de regressao e o coeficiente de determi-

naçao demonstram que ocorreu um aumento significativo dos 

teores de cálcio e sódio na solução do solo em função do au

mento da salinidade da água de irrigação. Nas Figuras 18 e 19 

apresentam-se a regressão de natureza quadrática para os teo

res de cálcio e sódio respectivamente; os teores de sódio a

pesar de apresentarem uma relação idêntica a do cálcio (qua

drática) teve uma participação da componente linear bastante 

expressiva com 95,38% contra uma participação de 70,80% para 
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Figura 14 - Variaç~o da cond. elêt.do extrato-desaturaçao 

(CEes) das amostras de 15 cm de prof., com os 

~~6j/cm à ?50 C) tr~tamentos. 
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Reg. da C.E. para Tratam. Prof.=30cm. 
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Figura 15 - Variaçao da cond. elêt.do extrato de saturaçao 

(CEes) das amostras de 30 cm de prof., com os 

(romhos/em ã 25 0 C) tratamentos.- ._--
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Reg. da C.E. para Tratam. Depois Flor. 

y= 0.4421782 + 6.2S181E-5X CD=O.9727 

nliO 

0.55 v ~ '/vf 
íl t I , I 

I I 
I 

nso 

I , 
I I 

I 

750 
um 1500 200) 2500 

1250 1750 2250 

'lRATN.fNTOS 

Figura 16 - Varia9~o da cond. elét.do extrato de saturaçao 

(CEes) das amostras retiradas ap6s a floraçao 

com (mmhos/cm à 250C) trâtamentos. 

Reg. da C.E. para Tratam. Colheita:. 

y= O.3873+2.1362E-4X-4.692E-8Xt2 CD=I. 

1(0) 1500 200) 2500 
750 1250 1750 2250 

'lRATN.fNTOS 
. . 

Figura 17 - Va~ia9ao da cond. elét.do extrato de saturaçao 

(CEes) das amostras retiradas após a colheita 

com os (mIDhos/cm.a 250C) tratamentos 



Regressao do ealeio para Tratamentos 

y= O,5686+4,2211E-4X-t,t488E-7Xt2 CD=1. 

EJ 
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Figura 18 - Variaç~o dos teores de Ca em meq/l em funçao 

dos t.ratament.os. 

Regressao do Sadio para Tratamentos 

}T=0,473+2,698t-4X -5.432t-8Xt 2 C D=0.9538 

1.00 
I , 

Q90 ! 

(8) 

0.70 

om 
! I i I 
I I 

~ 
I I 

um 1500 
7SO 1250 1750 .. 

lRATN.fNIDS 

+ 
Figura 19 - VariaçZo dos teores de Na 

dos tratamentos'-
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2!Xll 2500 
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em meq/l em funçao 

, . 
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o cálcio (Tabelas 6 e 7 do Apêndice) • 

Fazendo-se uma análise dos dados apresentados ob

serva-se que as médias calculadas dos teores de cálcio foram 

superiores as médias dos teores de sódio. Isto nos indica que 

d i -i d ~ ++ b ~ + ocorreu uma pre om nanc a o 10n Ca so re o 10n Na , redu-

zindo assim, os efeitos nocivos deste ion sobre as proprieda

des fisicas do solo. 

Vários trabalhos têm sido documentados evidencian

do a capacidade do ion Ca++ em inibir os efeitos tóxicos . do 

Na+ (LEVITT (1980), KENT e LAUCHLI (1985) e RENGASAMY (1987). 

As Figuras 20 e 21 representam as regressões de na-

tureza linear e os respectivos coeficientes de 'âeterminação 
++ para os teores de Ca (mea/1) nas profundidades de 15 e 30 

cm em função dos tratamentos. 

As equações de regressão e coeficiente de determi

nação mostram que os teores de Na+ (meq/l) variou linearmente 

com os tratamentos para a profundidade de 15 cm e demonstrou 

uma relação de natureza quadrática para a profundidade de 30 

cm (Figuras 22 e 23). 

4.3. Determinação do armazenamento de sais/ions no 

perfil do solo 

4.3.1. Armazenamento de sais através da conduti-' 

vidade elétrica do extrato de saturação 
: 

do solo 
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Com o objetivo de se determinar o conteúQo de sais 

armazenados nas camadas de 15-30 e 30-60 cm e assim verifi-

car a variação destes entre e dentro dos tratamentos proce

deu-se os seguintes passos: 

a) converteu-se os dados de CE de mmhos/cm para mg/l ou 

ppmi 

b) calculou-se a média dos dados de concentração e umida-

de na ca~ada consideradai 

c) determinou-se o armazenamento de sais empregando a se-

guinte fórmula: 

ASL = C. 9. L. 

onde: 

AS
L 

= armazenamento de sais na camada considerada, em 
. 2 

mg/cm (kg/ha) 

9 = umidade volumétrica média da camada em estudo em 
3 -3 (cm • em H20) 

... 
C = concentração média dos sais na camada em estudo, em 

. 3 
mg/cm • 

Os dados referentes a condutividade elétrica em 
'. 

mmhos estão apresentados na Tabela 12. 

Na Tabela 13 estão apresentados os resultados do 

armazenamento de sais para as camadas de 15-30 e' 30-60 .... cm. 

Nesse estudo não contemplou a amostragem feita no dia 16/12, 
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Reg. do Caleio para Tratam. Prof.=15em. 

y= 0,8471741 + t.705268E-4X CD=O.9604 

1.10 t--t''---t--t-:7f!!:'''--+---i--+---.:.....t 

D.9O 

++ 
Figura 20 - Variaç~o dos teores de Ca em meq/l das 

amostras de lS em, em funç~o dos tratamentos. 

Reg. do ealcio para Tratam. Prof.=30cm. 

Y=O,4374+5,5917 E-4X -I,6487E-7 Xt2 CD=I. 

1..:il 

EJ 1.20 
I 
i 

1.10 
. ~ 

~ 
1.00 I 

i I 

I 
0.90 I ! I 

! I 
I 

~ 1Iu) 
1250 

1500 2IXX) 2500 
"F./) 1750 22SO 

lRATN.lNlOO 

Figura 21 - Variaç~o dos teores-de Ca em meq/l das 

amostras de 30 em. em funç~o dos tratamentos. 
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Reg. do Sodio para Tratam. Prof.=15cm. 

y= 0.5659195 + 2,402325E-4X CD=O.990B 

1:25 . 

,..V VI 1.10 

V 
Vr 

I 

IV I . 
I .-

I I I I I I I 
I I J 1 I 

0.65 

750 
100J 

1750 
1500 

1250 
2500 

lRATNDITOO 

+ 
Figura 22 - Variaçao dos teores de Na em meq/l das 

amostras de 15 em, em funçao dos tratamentos. 

Reg. do Sodio para Tratam. Prof.=30cm. 

Y=O.3907+8,7693E-4X -I,0796E-7 Xt2 CD=I. 

EJ 
aro 

~ 1100 1~ 200) 2500 
750 1250 1750 Z250 

lRATN.INTOO 

Figura 23 - Variaçao dos teores de Na em meq/l das 

amostras de 30 em, em funçao dos tratamentbs~ . 

.' 



DATA 

26.11 

16.12 

6.1 

26.1 
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TABELA 12 - Valores de Condutividade Elétrica em mmhos de 
todos os Tratamentos 

PROF. TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 

15 0,069 0,069 0,069 

30 0,067 0,072 0,066 

60 0,066 0,068 0,067 

15 0,156 0,201 0,242 

30 0,110 0,098 0,099 

60 0,102 0,083 0,078 

15 0,223 0,463 0,628 

30 0,121 0,161 0,180 

60 0,071 0,080 0,093 

15 0,372 0,678 0,979 

30 0,139 0,257 0,199 

60 0,089 0,098 0,099 



já que, neste período não temos os dados de umidade do 

em virtude do roubo do mercúrio dos tensiômetros. 
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solo 

Analisando a Tabela 13 observa-se que ocorreu uma 

maior concentração de sais na camada superior do perfil em 

todos os tratamentos à medida que se ia procedendo as irriga

çoes com água salinizada. 

Ocorreu também um significativo aumento da concen

tração de sais na camada superior do solo em virtude do au

mento da concentração de sais na água de irrigação isso de

monstra que, o quanto é perigoso se irrigar com água que pos-

suam elevados teores de sais dissolvidos, pois a sua concen-

tração está intimamente relacionada com a água de irrigação. 

'. 4.3.2. 
. ++ + ++ Armazenamento dos íons Ca ,Na, Mg , 

.-
Cl e BCH03 • 

O mesmo procedimento anteriormente descrito para a 

determinação do armazenamento de sais foi adotado para a de

terminação do armazenamento dos íons. 

++ + Os dados referentes aos teores de Ca e Na estão 

apresentados nas Tabelas 14 e 15 respectivamente. 

Nas Tabelas 16 e 17 apresentam-se os resultados do 

armazenamento de cálcio e sódio respectivamente. 

Analisando-se estàs Tabelas, observa-se que: 
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TABELA 13 - Dados de Concentração Média de Sais em mg/cm 

Umidade Volumétrica Média (e) em cm3 • cm- 3 e 

Armazenamento de Sais (AS) em kg/ha relati-

vos aos Tratamentos estudados. 

-TRATAMENTO DATA PROF. C ,-'e AS 

26/11 15-30 0,04352 0,4399 29,8 

30-60 0,0432 0,4419 59,4 
1 . 6/1 15-30 0,110 0,4267 70,5 

30-60 0,06144 0,4292 79,1 

26/1 15-30 0,16352 0,4067 99,8 

30-60 0,07296 0,4302 94,2 

26/11 15-30 0,04512 0,4399 29,8 

30-60 0,0448 0,4423 59,4 

2 6/1 15-30 0,19968 0,4311 129,1 

30-60 0,07712 0,4333 100,2 

26/1 15-30 299,2 0,402 180,4 

30-60 113,6 0,4292 146,2 

26/11 15-30 0,0432 0,4404 28,5 

30-60 0,04256 0,4431 56,6 

3 6/1 15-30 0,25856 0,4350 168,7 

30-60 0,08736 0,4383 114,9 

26/1 15-30 379,96 0,3991 225,7 

30-60 95,36 0,4289 122,7 

'. 

" 



DATA 

26/11 

16/12 . 

6/1 

26/1 
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++ TABELA 14 - Dados dos teores de Ca em meq/l das amostras 

PROF. 

15 

30 

60 

15 

30 

60 

15 

30 

60 

15 

30 

60 

referentes as profundidades de 15-30-60 em re
lativos aos Tratamentos estudados. 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 3 

0,201 0,214 0,233 

0,121 0,212 0,241 

0,259 0,292 0,296 

0,725 1,604 1,709 

0,467 0,926 0,489 

0,413 0,306 0,344 

1,353 2,578 3,401 

0,521 1,122 1,130 

0,469 0,399 0,492 

2,315 4,220 5,925 

0,593 1,613 1,124 

0,586 0,511 0,564 

'. 



DATA 

26/11 

16/12 

6/1 

26/1 
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TABELA 15 - Dados de teores de Na+ em meq/1 nas profundi

dades de 15-30 e 60 em para todos os Tratamen 

tos. 

PROF. TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 TRATAMENTO 

15 0,332 0,376 0,337 

30 0,320 0,308 0,290 

60 0,310 0,381 0,365 

15 0,530 0,815 1,252 

30 0,328 0,427 0,436 

60 0,296 0,343 0,382 

15 0,597 1,256 2,068 

30 0,270 0,598 0,538 

60 0,242 0,315 0,425 

15 0,975 1,750 2,905 

30 0,388 0,899 0,647 

60 0,330 0,310 0,375 

'. 

3 
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TABELA 16 - Dados de Concentração Média de Cálcio (C), 

Umidade Volumétrica Média (9) e Armazenamento 

de Cálcio em kg/ha nas camadas de 15-30 e 

30-60 dos Tratamentos estudados. 

TRATAMENTO DATA PROF. C e FCa++ 

26/11 15-30 0,00322 0,4402 2,126 

30-60 3,8 0,4419 5,037 

1 6/1 15-30 18,74 0,4267 11,99 

30-60 9,9 0,4292 12,74 

26/1 15-30 29,08 0,4067 17,740 

30-60 11,79 0,4302 15,21 

26/11 15-30 4,26 0,4399 2,81 

30-60 5,04 0,4423 6,687 

2 6/1 15-30 37,0 0,4311 23,92 

30-60 15,21 0,4333 19,77 

26/1 15-30 58,33 0,4020 35,17 

30-60 21,24 0,4292 27,34 

26/11 15-30 4,74 0,4404 3,13 

30-60 5,37 0,4431 7,13 

3 6/1 15-30 45,34 0,4350 29,58 

30-60 16,22 0,4383 21,32 

26/1 15-30 70,49 0,3991 42,19 

30-60 16,88 0,4289 21,71 

.' 



.77 

TABELA 17 - Valores de Concentração Média de Na+ em mg/cm3 , 

TRATAMENTO 

1 

2 

3 

+ Umidade Volumétrica (9) e Armazenamento de Na 

em kg/ha das camadas de 15-30 e 30-60cm dos 

Tratamentos estudados. 

DATA PROF. C 9 FNa+ 

26/11 15-30 0,007498 0,4402 4,95 

30-60 0,007245 0,4419 9,60 

6/1 15-30 9,970 0,4267 6,38 

30-60 5,888 0,4292 7,58 
,26/1 15-30 15,675 0,4067 9,56 

30-60 8,257 0,4302 10,65 

26/11 15-30 7,866 0,4399 5,19 

30-60 7,924 0,4423 10,51 

6/1 15-30 21,32 0,4311 13,78 

30-60 10,499 0,4333 13,64 
26/1 15-30 30,464 0,4020 18,36 

30-60 13,904 0,4292 17,90 

26/11 15-30 7,211 0,4404 4,763 

30-60 7,533 0,4431 10,01 

6/1 15-30 29,969 0,4350 19,55 

30-60 11,075 0,4383 14,56 

26/1 15-30 40,853 0,3991 24,45 

30-60 11,753 0,4289 15,12 
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a) Para todos os tratamentos estudados prevaleceu um in

cremento de cálcio e sódio na camada superior do per-

fil'do solo. 

b) Os teores de sódio inicialmente eram superiores aos 

de cálcio porém, à medida que procedia-se as irriga

ções estes valores foram invertendo-se até o período 

final, onde se observa que os 'teores de cálcio é pra

ticamente o dobro dos teores observados de sódio. 

c) Com o aumento da concentração dos íons na água de ir

rigação ocorreu um aumento na concentração do cálcio e 

e sódio no perfil do solo principalmente na camada su-

perior. 

Os resultados concernentes a concentração e armaze-

namento do íon cloreto estão apresentação na Tabela 18. Fa

zendo-se uma análise destes resultados nota-se que o referido 

íon só foi detectado nas duas últimas amostragens e somente 

na profundidade de 15 cm. 

Os motivos que levaram a nao quantificação 'do íon 

pode ser explicada por: 

.Como o intervalo entre as asmostragens foi relativamente . " 
longo, pode ter ocorrido que o referido 10n tenha sido 

lixiviado no espaço entre amostragens • 

• A determinação do íon por titulação não seja tão rigoro

sa e em conseqüência, pequenas quantid~des não foram de-
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TABELA 18 - Valores de armazenamento de cloreto (kg/ha) a 

partir da concentração na prof. de 15 cm, no 

período de 6/1 a 26/1. 

TRATAMENTO C -PROF. DATA (meq/1) e ACI 

L 15 6/1 0,115 0,4042 0,162 

15 26/1 1,016 0,3633 1,292 

2 15 6/1 2,775 0,4085 3,966 

15 26/1 4,875 0,3550 6,056 

3 15 6/1 4,342 0,4088 6,210 

15 26/1 7,717 0,3496 9,440 

TABELA 19 - Valores de concentração média em mg/cm3, umi

dade volumétrica média (9) e armazenamento de 
-BC03 em kg/ha para o dia 26/1. 

TRATAMENTO PROF. DATA 

1 15-30 26/1 

:-30-60 26/1 -

2 ~15-30 26/1 

3 

30-60 

15-30 

30-60 

26/1 

26/1 

26/1 

C 
(meq/1) 

0,0356 

0,0149 

0,0553 

0,0243 

0,0767 

0,0285 

9 ACI-

0,4067 21,72 

0,4302 19,32 

0,4020 33,34 

0,4291 31,34 

0,3991 45,92 

0,4289 36,66 

3 
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tectadas. 

Analisando a Tabela apresentada acima, observa-se 
i -

que o íon Cl- aumentou a sua concentração à medida que se ir-
,-:- -

rigava, como também, aumentou o armazenamento em função do 

aumento dos níveis de sais na água de irrigação. 

° íon HCO; só foi detectado também na última amos

tragem, porém em todo o perfil do solo. Os mesmos motivos le

vados em consideração para o cloreto é válido para o HC03 • 

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos para o 

íon HC03 • Fazendo uma análise desta, nota-se que o armazena

mento do íon na camada de 15-30 em foi significativa em rela

çao a camada de 30-60 cm para todos os tratamentos, como tam

bém, aumentou a sua concentração à medida que sOe irrigava com 

água com teores elevados de sais. 

+ Os resultados do armazenamento õe Mg (Tabela 20) 

indicam que ocorreu um acúmulo do íon na camada superior (15-

30 cm) à medida que se irrigava. Com o aumento do teor de 

sais na água de irrigação aumentava-se a concentração do íon 

na solução do solo •. 

4.4. Determinação do fluxo de íons / sais no solo 

4.4.1. Determinação do fluxo de sais 

Procedeu-se as determinações do fluxo de sais no 
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TABELA 20 - Valores de concentração média, umidade volumé-
trica média e armazenamento de Mg++ para todo 

t· 'o" per lodo estudado. 

< " 

TRATAMENTO PROF. DATA C e AMg++ 
(em) 

1 15~30 26/11 0.000336 0.4402 0.222 

30 ... 60 26/11 0.000173 0.4419 0.210 

15-30 6/1 0.0038 0,4267 2.43 

30-60 6/1 0.00146 0.4292 1.86 

15-30 26/1 0,00649 0.4067 3.96 

30-60 26/1 0,00269 0,4302 3,45 

2 15~30 26/11 0,00049 0,4395 0,329 

30-60 26/11 0,000174 0,4423 0,231 

15-30 6/1 0,00739 0.4311 4,778 . 

30-60 6/1 0,00158 0.4333 2,054 

15-30 26/1 0,0123 0,402 7.417 

30-60 26/1 0.00408 0,4292 5,253 

3 15-30 26/11 0.000671 0,4404 0,443 

30-60 26/11 0,000174 0,4431 0,231 

15-30 6/1 0,01012 0,4350 6.655 

30-60 6/1 0.00190 0,4383 2,498 

15-30 26/1 0,0154 0,3991 9,219 

30-60 26/1 0,00243 0,4289 3,126 
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TABELA 21 - Valores de fluxo de sais . / 2 dO em mg em • 1Z e 

kg/ha.dia relativos aos tratamentos estudados. 
': !; 

") 
~ ( 
I .': 

FLUXO DE SAIS 
TRATAMENTO PER!ODO PROF. 

mg/em2.dia kg/ha.dia 

1 26/11-6/1 ;3 15-30 0,0101 1,019 

26/11-6/1 30-60 0,00532 0,532 

6/1-26/1 15-30 0,0146 1,465 

6/1-26/1 30-60 0,0075 0,755 

2 26/11-6/1 15-30 0,0242 2,422 

26/11-6/1 30-60 0,0099 0,995 

6/1-26/1 15-30 0,0256 2,565 

6/1-26/1 30-60 0,023 . 2,3 

3 26/11-6/1 15-30 0,0341 3,419 

26/11-6/1 30-60 0,0142 1,422 

6/1-26/1 15-30 0,0285 2,85 

6/1-26/1 30-60 0,0039 0,39 
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perfil do solo, ao longo do ciclo da'cultura para as quatro 

amostragens realizadas durante o período em estudo. Os resul

tados não contemplam a amostragem realizada no dia 16/12 por 

motivos já citados anteriormente. ' 

Na Tabela 21 na qual são apresentados os resultados 

do fluxo de sais, observa-se que ocorreu maiores taxas de 

fluxo na camada superior do perfil do solo para todos os tra

tamentos estudados, como também detectou-se uma elevação das 

taxas de fluxo,à medida, que se aumentava os níveis de sais na 

água de irrigação. 

4.4.2. Determinação do fluxo de 10ns ca++, Na+ 

++ - -Mg ,Cl e HCO 

Determinou-se os fluxos dos diversos íons na solu-

çao do solo, e os resultados encontram-se nas Tabelas 22 a 
~ ++ + ++ 24 para os ~ons Ca ,Na ,e Mg respectivamente: para os 

íons HCO; e Cl-:"não foi possível a determinação do fluxo por 

motivos já mencionados. 

Analisando as Tabelas acima mencionadas, observa-se 

que houve uma tendência dos íons cálcio, sódio e magnésio, em 

aumentar as taxas de fluxo na camada de 15-30 cm nos Trata-

mentos 1 e 2 enquanto que, no Tratamento 3 ocorreu um decrés

cimo na taxa de fluxo nesta camada em todo período estudado. 

Detectou-se também um aumento nas taxas de:: :fluxo 

dos íons em função dos níveis de sais empregado na água de 
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irrigação. 

TABELA 22 - Valores de fluxo de C ++ / 2 d' a em mg em • 1a e 
kg/ha.dia relativos aos tratamentos estudados. 

PROF. FLUXO DE Ca++ 
TRATAMENTO PERtODO . (ein)" 

mg/em2.dia kg/ha.dia 

r- I 26/11-6/1 15-30 0,0024 0,240 

26/11-6/1 30-60 0,0018 0,188 

6/1-26/1 15-30 0,0028 0,287 

6/1-26/1 30-60 0,0012 0,123 

2 26/11-6/1 15-30 0,0051 0,514 

26/11-6/1 30-60 0,0031 0,319 

6/1-26/1 15-30 0,0056 0,562 

6/1-26/1 30-60 0,0037 0,378 

3 26/11-6/1 15-30 0,0064 0,645 

26/11-6/1 30-60 0,0034 0,346 

6/1-26/1 15-30 0,0063 0,630 

6/1-26/1 30-60 0,0002 0,019 
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TABELA 23 - Valores de fluxo de Na+ em mg/em2.dia e 

kg/ha.dia relativos aos tratamentos estudados 

PROF. FLUXO DE Na+ 
TRATAMENTO PER!ODO (em) mg/em.dia2 kiJh~.dia 

1 26/11-6/1 15-30 0,00035 0,035 

26/11-6/1 30-60 0,00049 0,049 

6/1-26/1 15-30 0,00159 0,159 

6/1-26/1 30-60 0,00153 0,153 

2 26/11-6/1 15-30 0,00209 0,209 

26/11-6/1 30-60 0,00076 0,076 

6/1-26/1 15-30 0,00229 0,229 

6/1-26/1 30-60 0,00213 0,213 

3 26/11-6/1 15-30 0,00360 0,360 

26/11-6/1 30-60 0,00111 0,111 

6/1-26/1 15-30 0,00245 0,245 

. 6/1-26/1 30-60 0,00029 0,029 
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TABELA 24 - Valores de fluxo de M ++ / 2 d' 9 em mg em • 1a e 

kg/ha.dia relativos aos tratamentos estudados. 

PROF. 
FLUXO DE Mg++ 

TRATAMENTO PERloDO (em) mg/em2.dia kg/ha.dia 

1 26/11-6/1 15-30 0,00054 0,054 

26/11-6/1 30-60 0,00040 0,040 

6/1-26/1 15-30 0,00076 0,076 

6/1-26/1 30-60 0,00079 0,079 

2 26/11-6/1 15-30 0,00108 0,108 

26/11-6/1 30-60 0,00035 0,035 

6/1-26/1 15-30 0,00132 0,132 

6/1-26/1 30-60 0,00160 0,160 

3 26/11-6/1 15-30 0,00151 0,151 

26/11-6/1 30-60 0,00055 0,055 

6/1-26/1 15-30 0,00128 0,128 

6/1-26/1 30-60 0,00031 0,031 
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5. CONCLUSÕES 

Badeando-se nos resultados obtidos e nas observa-

çoes feitas no presente trabalho e também considerando ascon

dições da sua realização, podemos concluir que: 

1 - O fluxo de água da camada 15-45 cm foi maior no pe

ríodos da floração e após a floração (21/12 a 4/1) e 

decresceu após este período. 

2 - A extração de água pela cultura foi maior na : camada 

de 0-45cm e comparativamente menor na camada de 45-75 

cm. 

3 - O fluxo de água na camada de 45-75 cm foi descendente 

durante o ciclo da cultura, o que sugere no mínimouma 

tendência de lixiviação. 

4 - Os valores do fluxo de água determinados a partir Ida 

variação do armazenamento da água no solo foram meno

res do que a evapotranspiração real (ideal). 

5 - A maior concentração dos sais totais no perfil ocor

reu na camada 15-30 cm e aumentou à medida que se au

mentava os níveis de sais na água de irrigação. 
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6 - O armazenamento dos íons cálcio e sódio também ocor-

reu na camada de 15-30 cm ã medida que se procedia 

as irrigações com águas salinizadas. Verificou-se um 

aumento·na concentração dos 'íons na camada superior 

em função do aumento dos riíveis de sais utilizados na 

água de irrigação. 

7 - O armazenamento do íon cloreto apresentou um acúmulo 

na camada de 15-30 cm de 1,292i 6,056 e 9,440 kg/ha 

para os Tratamentos 1,2 e 3 respectivamente. Ja o íon 

HCO apresentou um 'acúmulo nesta camada de 21,72i 33,345 

e 45,92 kg/ha para os Tratamehtos 1, 2 e 3 re~pecti-

vamente. Na camada de l5-30cm ocorreu o maior armaze

namento do íon Mg++ com 3,96, 7,417 e 9,2l9'kg/ha pa-

ra os Tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente. 

8 - O fluxo de sais no perfil do solo foi comparativamen-

te maior na camada de 15-30 cm em relação a I,camada 

inferior, para todos os tratamentos estudados durante 

o ciclo da cultura. 

9'- Os maiores fluxos de sais ocorreram ã medida que se 

aumentava os níveis de sais na água de irrigação • 

10 - Os fluxos dos íons cã1cio, sódio e 
. ..'.-" . . magnesl.o 

. - . .~-

foram 

maiores também na camada de 15-30 cm para ,,·todos os 

tratamentos. 

11 - Entre os Tratamentos, o fluxo aumentava com a variação 

dos níveis de sais na água de irrig~ção. 
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DADOS MlfloaoLGclcOS Mi. IOV["aRO 11,11 

wi~ão Iuol~ão 'I'ac!p! u.ldada VaDto Tapal'aCUl'a awapol'asio 
J1a Gl~}al '. (hol'a/dia) taCa0 "latba 1Iaa. lled. ..... -:'0. 'do Cl .... A 

(cal/ea- .dia-1:) (-.talt) (,) (aJ.) (kalb) fC) C) C) (.) 

1 62B 11,' 0,0 56 10,0 12,9 n,7 U,8 22,' ',15 
2 6'B 11,4 0,0 56 9,4. 10,8 '2,0 U.,O 22,5 9,'0 
3 609 11,2 0,0 47 10,0 9,5 :",1 13,4 2',2 11,57 
4 552 10,B 0,0 47 6,5 7,' ",0 14,2 24,6 8,5' 
5 461 7,4 ',7 63 16,2 14,9 '6,2 16,2 26,2 8," 
6 225 0,0 4,4 B6 14,2 8,0 25,2 20,4 22,B 1,62 
7 284 0,8 0,0 77 8,5 7,5 2B,6 19,9 24,2 2,53 
,~ 500 B,8 0,0 72 9,8 6,5 '2,B 19,2 26,0 6,32 , 502 6,6 0,0 6B 15,8 17,6 32,2 19,2 25,7 9,75 

10 491 9,B 0,0 67 11,5 20,5 2B,B 17,2 2J,O 8,73 
11 507 9,7 0,0 65 13,3 16,9 n,2 1B,O 24,6 9,62 
12 515 10,0 0,0 64 U,l 15,4 31,2 16,6 23,9 8,53 
13 512 9,0 27,4 66 10,9 11,8 '2,2 17,2 24,7 •• turado 
14 178 0,0 27,0 B9 8,0 11,2 23,B 19,2 21,5 aaturad. 
15 157 0,0 25,' B9 B,l 10,8 24,2 19,4 21,8 aaturaclo 
16 471 7,7 0,2 74 7,7 B,7 '0,2 19,6 24,9 6,16 
17 616 12,0 0,0 60 9,4 7,2 31,2 17,4 24,' B,OO 
18 526 11,6 0,0 53 11,4 8,' 32,8 16,6 24,7 8,65 

" 519 11,2 0,0 58 8,9 8,3 ",B 18,4 26,1 B,7' 
20 491 9,5 1,1 64 7,B B,5 ",' 17,0 25,1 7,98 

l 484 9,0 0,0 74 12,2 10,1 '2,8 17,8 25,' 6,80 

22 257 B,7 0,0 72 U,O 12,6 '0,2 17,B 24,0 7,70 

23 560 10.4 0,0 68 10,0 12,4 '0,2 16.0 2',1 9,72 

24 469 9,2 15.9 76 15,1 '.2 J2.0 15,4 2',7 5,85 
25 312 ',8 6,1 80 5,2 B,6 2B,B 17,0 22,9 4,45· 
26 448 8,7 1,6 BO· t,' t,' '0,6 19,2 24,9 5,59 
27 565 lO,' 0,0 66 9,9 7,7 '0.6 lB,2 24,4 8.15 
28 507 11,3 0,0 66 7,5 10,2 33, __ 17,4 2',9 7,75 

2' 579 l1,B 0,0 55 7,5 7,' '2,t! 16,6 24,6 8,74 
30 523 9,8 0,0 60 7,0 6,9 ",B 17,4 25,6 9,18 
31 

t lU,' 
i 476 8,4 67 .10,2 10,6 n,li 17,~ 24,2 7,72 

. -- .- .. -. . . 
'--.'~ 

Tabela 1 - Dados meteorológicos do mês de novembro/87. 



'99 

DADOS MlrlOaOLOGICOS 11.87 

Wiesio" luolesio 'reei,l v.iclad. 'erato . r...,eratura •• aporesio 
lia Clo,e1 . \ tesio- "lati •• 1Iaa. Med. Ma •• ~:i 'do Cl .... I. 

(ul/.- 'dÜf-l) (beIre/cli.) <-I.1t) (I) (ala) (Iua/b) t»C) C) (.) . 
1 .,7 11,1 0,0 60 5,6 6,7 '4,B lB,5 26,6 8,16 

2 516 9,1 '4,' 71 12,4 10,1 '3,9 19,6 26,7 aaturado t-

I 692 8,3 5,7 74 10,2 9,1 31,6 17,4 24,S 7.19 
4 275 0,6, 26,7 87 11,1 12,5 27,7 19,8 23,7 aaturado 

5 283 1,0 0,5 85 6,9 9,6 28,' 19,B 24,0 1,'8 , 295 2,0 8,' B4 7,7 9,4 27,7 20,6 24,1 5,.,3 

7 4B4 < 10,1 0,0 69 B,9 11,4 3D,6 lB,o 24,3 ",63 
," 524 9,2 1,1 68 lo,B 6,5 32,5 17,3 24~9 7,35 . , 488 B,3 0,0 .,3 11,5 12,7 30,6 19,4 25,0 7,·" 

10 421 5,1 0,0 7) 10,1 13,3 31,2 21,0 26,1 7,19 

11 4)6 10,3 0,0 68 9,7 B,B ",0 19,1 26,0 ",15 

12 no 5,·' ' ',4 B2 15,3 9,7 30,3 20,6 25,4 5,66 

13 429 3,6 0,0 77 9,3 16,2 27,3 19,8 23,S 5,93 

14 557 11,4 0,0 68 12,2 13,5 31,0 17,6 24,3 9,91 

15 611 11,7 0,0 63 11,1 lo,B 32,6 .16,9 24,7 8,84 

16 523 10,7 0,0 67 10,1 13,2 32,7 lB,6 25,6 B,08 

17 349 1,6 42,4 eo 17,1 13,6 30,0 18,7 24,3 aaturado 

18 ':111 0,0. 18,6 88 11,5 11,0 25,8 19,7 22,7 aaturado 

l' 405 5,4 0,0 74 9,9 13,5 26,0 19,0 22,5 5,16 

20 464 10,2 6,2 7) 9,3 8,1 30,8 16,9 23,8 6,66 

2, \ 492 9,5 P,2 72 12,1 9,4 31,3 lB,4 24,8 8,74 ; 
~~."-

22 600 9,5 0,0 65 11,' 12,0 29,2 .17,1 23,1 8,83 

23 - -571 12,2 0,0 64 8,8 14,2 29,2 16,2 22,7 9,24 

24 466 10,9 0,0 67 12,6 12,2 29,' 15,8 22,8 7,29 

25 536 11,6 0,0 66 9,3 10,4 31,5 15,2 23,3 8,39 

26 511 10,' 0;0 66 . e,B 8,7 32,6 16,3 24,4 7,97 

27 516 8,5 1,7 67 8,1 7,6 32,5 18,0 25,2 7,08 

28 371 3,5 1,9 80 9,0 8,4 31,1 18,6 24,8 6,48 

2' 452 6,3 11,9 74 18,1 7,7 ",5 20,8 27,1 9,56 

30 244 1,4 10,1 85 11,6 . 5,5 29,4 2J,9 25,1 3,65 

31 391 5,2 11,5 80 19,1 8,6 31,4 22,0 26,7 8," 

r 19D,S 

i 64' '.2 73 .11.0 10.5 JO.6 11.1 24.6 '.14 

Tabela 2 - Dados meteorológicos do mês de d~zembro/87. 
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DADOS MITIOaOLDGICOI Mell JANrIRO /1,88 

"l-cio , 1.lIolasio '~.c!p! u.ided. 'a.to T...,.~atu~. "apo~açio .... Glo,e1' (bon/dia) tesao .. l.ti"a Max. Med. lia •• Min. -rd
• 

Cl .. lI. A 
(cal/,.- .".;-1,) ("'.lt) (I) (ai.) (ka!b) COe) COe) e) <-) . 

1 612 11,6 0,0 62 11,1 13,0 31,6 21,2 26.4 10,32 
2 528 51,2 0,0 65 10.8. 11,5 '2,0 151;2 25,6 7,83 
J 505 8,7 0,0 65 51,6 B,S 32,6 17,8 ~s,2 6,72 
0\ 494 8,6 0,0 69 B,2 9,0 ",O 19,2 t26,1 8,55 
5 .00 5,9 :",51 74 10,0 11,1 '2,4 2o,B t26,6 aaturado 

• lB3 0,0 66,0 90 7,7 7,7 26,0 20,8 ~3,4 .aturado 
7 323 1,7 0,0 78 7,0 10,9 27,2 120 ,4 123,8 4,48 

\",,u., " . 
~7,8 tzo,3 110 0,0 0,5 BB 6,5 6,7 22,B 0,73 

J 381 '-: . 6,0 17,1 83 10,3 B,' 26,8 B,7 ~2,7 4,03 
10 3B9 4,B 7,8 8' 16,1 7,2 29,4 117,B tz3,6 4,87 
11 507 9,1 0,0 71 5,2 6,3 31,2 ~ 12',7 7," 
12 493 , 11,1 0,0 70 7,2 7,0 '1,6 116,6 ~4,1 5,95 
13 533 11,1 0,1 69 7,5 10,0 32,6 119 ,4 126,0 7,04 

.~. , 

~1,4 tn,l 14 .67 10,6 O,D 70 11,9 9,2 32,8 7,92 
15 405 6,3 1,0 78 14,8 6,5 33,0 121,9 121,4 6,20 

" 513 10,9 0,4 69 14,1 B,o 34,4 ~0,6 tn,5 7,79 
17 525 10,3 0,0 70 8,3 6,8 35,4 ~1,0 Ila ,2 7,6' 
11 50B 9,3 3,2 68 10,8 10,0 36,0 ~1,2 ~8,6 10,73 
lt 500 10,2 0,0 66 9,0 B,6 35,4 ~o,B 128,1 7,63 
20 511 11,5 0,0 67 9,9 6,B 35,B 121,6 1l8,7 7,58 
.;..,. 339 6,1 6,B 80 23,0 8,B ·33,' 23,0 ~8,2 B,39 
22 .29 9,B 0,0 71 14,6 B,3 34,2 20,6 121,4 7,87 
2l 366 4,B 4,5 77 19,2 B,5 34,1 17,0 ~S,5 7,17 
24 352 5,4 1,'1 Bl 11,3 B,2 32,2 21,2 tz6,6 4,73 
25 423 4,1 38,4 75 26,2 6,B '4,0 20,0 ~7,0 .aturado 
26 528 10,9 0,0 70 • 5,9 7,3 34,6 19,4 ~7,O 7,25 
27 434 7,2 0,0 69 7,0 7,6 34,B 20,4 ~7,6 7,14 
28 517 9,5 0,0 72 11,1 7,9 34,B 21,6 ~8,2 B,46 
n 324 3,8 4,5 72 16,0 8,0 34,6 21,8 ~8,2 6,10 
30 4B7 9,3 0,0 76 10,2 8,9 32,4 20,8 ~6,6 7,37 
31 443 8,5 ",O 69 11,9 B,3 33,2 20,4 26,8 7,91 

',T 185.' 
ii . ~ 4'6 ".' ." . 11 •• 8 •• )l._ 2D.D 26,2 I.n 

,. 
'.) 

Tabela 3 - Dados meteorológicos do mês de j~neiro/88. 
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21 a 28/12 do Tratamento 2. 
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Figura 7'- Perfis de umidade (9 x Z) para o per1odode 

z (em) 
16 

29 a 04/1 do Tratamento 2. 

oa,o, 0110' 0710' 

Tratamento 2 
,.". " 

46 

76 
0.376 0.4 0.426 

e (emA 3.emA -3) 

0.46 

Figura 8 - Perfis de umidade (9 x Z) para o per1odo de 

OS a 07/1 do Tratamento 2. 
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Figura 9 -Perfis de umid~de (e x Z) para o período de 

98 a 15/1 do Tratamento 2. 
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46 
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10f.' 
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0.376 0.4 
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Figura 10 - Perfis de umi.d.ade (e x Z) para o período de 
'--

16 a 23/1 do Tratamento 2. 
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Figura 11 - Perfis de umidade (e x Z) para o perlodo de 

z (em) 
16 

45 

76 

21 a 28/12 do Tratamento 3. 

oa,01 0.'0' 0"01 0./01 8"'. 8011. 0"'0' •• ". 

Tratamento 3 

0.3 0.325 0.S6 0.376 0.4 0.425 0.46 
e (emAS.emA-S) 

Figura 12 - Perfis de umidade (6 x Z) para o perlodo de 

29/12 a 05/1 do Tratamento 3. 
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j 

Tratam~nto 3 

46 

76 
0.326 0.36 0.376 0.4 
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0.426 0.46 

Figura 13 - Perfis de umidade (e x Z) para o per1odo de 

06 a 13/1 do Tratamento 3. 
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Trat~lnento ~ 

45 

76 
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Figura 14 - Perfis de umidade (8 x Z) para o per1odo de 

14 a 20/1 do Tratamento 3. 

107 



z (em) 
16 ~------~--~--~------~------~--------~ 

Tratame~to 3 

45 

75 
0.325 

i 
j 
i 
i 
~ 

i. 
! 

0.36 0.375 0.4 0.426 0.46 
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Figura 15 - Perfis de umidade (8 x Z) para o per1odo d~ 

21 a 25/1 do Tratamento 3. 
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Figura 16 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 
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45 

76 

(Z) para o per1odo 6 a 13/1 do Tratamento 1. 

aDIO, ,., • 

• '''0' ,aio, ,aio, 
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Potencial Total (H) 

Figura 17 _ Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o per1odo 14 a 21/1 do Tratamento 1. 
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-160 -126 -100 -76 

Potencial Total (H) 

-60 -26 o 

Figura 18 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o período 22 a 25/1 do Tratamento 1. 
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76 ~~~~~~ ____ J-____ ~ ____ ~L-____ ~ ____ -L ____ ~ ________ JU 
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Potencial Total (H) 

Figura 19 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o período 07 a 13/1 do Tratamento 2. 
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Figura 20 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o período 14 a 21/1 do Tratamento 2 . 
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46 
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Figura 21 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o período 22 a 25/1 do Tratamento 2. 
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Figura 22 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 
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(Z) para o per1odo 07 a 13/1 do Tratamento 3. 
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Figura23 - Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 
, • ""'.. . J 

(Z) para o per1odo 14 a 21/1 do Tratamento 3. 
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Figura~4- Curvas do Potencial Total (H) versus a Prof. 

(Z) para o per1odo 22 a 25/1 do Tratamento 3. 
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REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEISDE TRATAM. 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCJA 

CAUSAS DA VARIACAO G.l. 5.Q. 0.1'1. VALOR F PROB.:>F 

REGRESSAO LINEAR 
REGRESSAO QUADR. 
RESlDUO 

1 
1 

180 

0.1321990 
0.0108594 
0.3535882 

0.1321990 67.29813 0.0000' 
0.0108594 5.52814 0.01869 
0.OOI~·M4 

-----~--------------------------------------------------------------------------------------

'* y = 
'* y = 

E Q U A C O E S 

0.460559 * 
0.410422 * 

P O L I N O M I AIS 

x 

0.0000404 f. 

0.0001206 * * -0.00000003 '* 

"EDIAS AJUSTAD'AS PELAS EQUACDES DE REGRESSAD 

NIVEIS MEDIAS OBS. "EDIAS ORIG. LINEAR QUADR. 

750.000 
1500.000 
2250.000 

0.4858 
0.5312 
0.5464 

COEF. DETERMINACAO 

0.1255 
0.2009 
0.2271 

0.4909 
0.5212 
0.5515 

0.9241 

Tabela 4 - Regress~o polinomial para os 

0.4858 
0.5312 
O.5461t 

1.0000 

n1veis de 

tratamento e a cond. elét. do extrato de 

saturaçao. 



115 

REGRESSAO POLINOMIAL PARA OS NIVEIS DE TPATAM. 
DENTRO DE COLHEITA DO FATOR EPOCA 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANC1A 

CAUSAS DA VARIACAO G.L. S.Q. ILf~. VALOR F PROB.:>F 

REGRESSAO LINEAR 
REGRESSAO QUADR •. 
RESIDUO 

I 
1 

180 

0.1074740 
0.002,3605 
0.35358$2 

0.1074740 54.71142 0.0000' 
0.0083605 4.25603 0.03808 

* 
* )' = 
* y = 

E Q U A C O E 5 

* 
0.475347 * 
0.387363 * 

0.0019644 

P O L I N O ~ I A J S 

x 

0.0000729 * 
0.0002136 * '* -0.00000005 * 

ftEDIAS AJUSTADAS PELAS EQUACOES DE REGRESSAO 

NIVEIS MEDIAS OB5. 

750.000 
1500.000 
2250.000 

0.5212 
0.6022 
0.6305 

COEF. DETERMINACAO 

MEDIAS ORIG. LINEAR 

0.1840 
0.3262 
0.3785 

0.5300 
0.5846 
0.6393 

o.S'2n 

Tabela 5 - Regress~o polinomial para os 

QUADR. 

0.5212 
0.6022 
0.6305 

1.0000 

n1veis de 

tratamentos e a cond. elet. da amostragem 

realizada após a colheita. 
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PFSRESSAO POLINOMIAL PAPA OS NIVEIS DE TRATAM, 

QUADRO rIA ANALISE DE VARIANCIA 
-------------------------------------------------------------------------------------------~ 

CAUSAS DA VARIACAO 

REGRESSAO LINEAR 
REGRESSAD QUADR, 
RESIDlID 

* y = 
;o: y = 

G,L. 

1 
1 

1M 

E Q U A C o E S 

0,575044 * 
0.473183 * 

s,o. 

0,9244557 
0.0448226 
1.6829293 

Q.M. VALOP F PROB,}F 

(1.9244557 98.87642 (I. (IOO() 1 
0.0448226 4,79406 O.02~OO 

0.0093496 

P o L I N o M I A I S 

x 

0.0001068 * 
0.0002698 * * -0.OO()(lQ005 ;o: 

ftEDIAS AJlISTADAS PELAS EOUACDES QE REGRESSAD 

NIVEIS MEDIAS 08S. MEDIAS ORIS, LINEAR 

750.000 
15(10.(100 
2250.000 

0.6450 
0.7557 
0.8052 

COEF. DETERMINACAO 

0.4060 
0.6290 
0.7372 

Tabela 6 - Regress~o polinomial 

tratamentos e os 

0.6552 
0.7353 
0.8154 

para os 

teores de 

QUADR. 

0.6450 
0,7557 
0.8052 

1.0000 

n1veis 
+ 

de 

Na (meq/l) . 



REGRESSA O POLINOMIAL PARA OS NIVE!~ DE TRATA~. 

lj~D~O DA ANA~ISE DE VARIANCIA 

... -~ ,. -.-'" . -. - .. , ,- ~ ~ 

~·t;:':"·.:'::·:·~:'" ;,. ~ !\t.~r, 

012(04437 

P O L I N Q M ! A I S 

+ of: \ * X· "2 * 

MEDIAS AJUST~DAS PELAS E~G~CGES DE REGRESSAC 

I~EDrAS GRIG. LINE~R QUADR. 

75ü,OO() O.,~·2C6 O,32üó 
." ~/ ... <... .';l"·.;", 
.,;. _!: ........... I ' . .J\.i" .. ! 

:. ~:-;~-

\. •• l 7 ~ l 

2250,000 0.9368 

CGEF, DETER~IN~CAO 

Tabela 7- Regress~o polinomial para 

tratamentos e os teores 

os n1veis de 
++ 

de Ca (meq/l). 
l 
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Tabela 8 - Valores de Potencial Matricial(PM) em (cm.H O), 
3 -3 2 

Umidade Volumétrica (e) em (em. em H O)i 
2 

Condutividade Hidra~lica Média (Km) em (em/h), 

Potencial Hidra~l1co (H) e o Fluxo de Agua 

(q)(cm/dia) relativos ao Tratamento 1 relativos 

ao período de 27/12 a 25/1. 

--~-------------------------------------------------------
Data Prof. PM e Km H q 

-5 
27/12 15 -487,88 0,301 4,826.10 -427,88 0,0155 

45 -56,53 0,453 0,00322 -26,53 -0,0667 

75 -60,61 0,411 -60,61 
-5 

28/12 15 -590,91 0,293 3,718.10 -530,91 0,0149 

45 -58,53 0,452 0.00220 -28,53 -0,0405 

75 -65,53 0,410 -65,53 
-4 

29/12 15 -53,86 0,406 9,949.10 6,14 -0,0301 

45 -61,71 0,451 0,00168 -31,71 -0,0305 

75 -69,05 0,409 -69,05 
-4 

30/12 15 -83,56 0,393 2,270.10 -23,56 -0,0029 

45 -66,77 0,449 0,00135 -36,77 -0,0288 

75 -71,95 0,408 -71,95 
-5 

31/12 15 -146,48 0,366 2,534.10 -86,48 0,0010 

45 -65,83 0,450 0,00182 -35,83 -0,0407 

75 -67,91 0,410 -67,91 
-5 

1/1 15 -256,62 0,334 3,316.10 -196,62 0,0044 

45 -59,48 0,452 0,00288 -29,48 -0,0634 

75 -61,97 0,411 -"61,97 



Tabela 8 - Valores de Potencial Matricial(PM) em Ccm.H O), 
3 -3 2 

Da~a Prof. 

2/1 15 

45 

75 

3/1 15 

45 

75 

4/1 15 

45 

75 

5/1 15 

45 

75 

6/1 15 

45 

75 

7/1 15 

45 

75 

Umidade . Volumétrica (e) em (cm. cm H 0), 
2 

Condutividade Hidra~lica Média (Km) em (cm/h), 

Potencial Hidraólico (H) e o Fluxo de Agua 

(q)(cm/dia) relativos ao Tratamento 1 relativos 

ao per10do de 27/12 a 25/1. 

PM e Km H 

-5 
-381,72 0,313 2,835.10 -321,72 

,..60,62 0,452 0,00266· -30,62 

-62,98 0,411 -62,98 

-475,72 0,302 1,401.10 -415,72 

-66,04 0,449 0,00164 -36,66 

-69,32 0,409 -69,32 
-8 

-603,24 0,292 5,86.10 -543.24 

-71,95 0,447 0,00116 -41,95 

-73,85 0,407 -73,85 
-4 

-85,39 0,391 1,999.10 -15,39 

-74,23 

-74,57 

-58,75 

-66,67 

-69,12 

-38,31 

-38,95 

-39,69 

0,446 0,00110 

0,407 
-4 

0,404 7,751.10 

0,449 0,00166 

0,409 

0,412 0,00244 

0,459 0,0177 

0,418 

-44,23 

-74,57 

1,25 

-36,67 

-69,12 

21,69 

-8,95 

-39,69 

q 

0,0066 

-0,0589 

0,0042 

-0,0350 

-0,0263 

-0,0030 

-0,0262 

-0,0235 

-0,0366 

-0,0599 

-0,415 
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Tabela 8 - conto 

----------------------------------------------------------
Data Pro!. PM e Km H q 
----------------------------------------------------------
8/1 15 -41,61 0,411 0,00204 18,39 -0,0494 

45 -41,90 0,458 0,0136 -11,90 -0,317 

75 -42,87 0,417 -42,87 

9/1 15 -46,65 0,409 0,00157 13,35 -0,0363 

45 -45,56 0,457 0,0106 -15,56 -0,251 

75 -45,91 0,416 -45,91 

10/1 15 -49,75 0,408 0,00137 10,25 -0,0289 

45 -46,20 0,457 0,0099 -16,20 -0,235 

75 -46,65 0,416 -46,65 

11/1 15 -49,91 0,408 0,00134 10,09 -0,0288 

4S -46,73 0,457 0,00977 -16,73 -0,233 

75 -46,86 0,416 -46,86 
-4 

12/1 15 -67,72 0,400 6,24.10 -7,72 -0,0052 

45 -48,27 0,456 0,00915 -18,27 -0,224 

75 -47,63 0,416 -47,63 
-4 

13/1 15 -146,90 0,365 1,46.10 -86,9 0,0080 

45 -48,56 0,456 0,00781 -18,56 -0,181 

75 -49,59 0,415 -49,59 
-5 

14/1 15 -266,31 0,332 7,53.10 -206,31 0,0110 

45 -53,13 0,454 0,00572 -23,13 -0,136 

75 -53,37 0,414 -53,37 
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Tabela 8 - conto 

----------------------------------------------------------
Data Prof. PM e Krn H q 
----------------------------------------------------------

-5 
15/1 15 -378,86 0,313 6,21.10 -318,86 0,0146 

45 -54,59 0,454 0,00503 -24,59 -0,119 

75 -54,97 0,413 -54,97 
-5 

16/1 15 -493,17 0,301 3,12.10 -433,17 0,0101 

45 -59,87 0,452 0,00453 -29,87 -0,122 

75 -56,2 0,413 -56,2 
-4 

17/1 15 -54,81 0,406 9,50.10 5,19 -0,0281 

45 -61,82 0,451 0,00313 -31,82 -0,0773 

75 -60,89. 0,411 -60,89 
-4 

18/1 15 -67,88 0,400 4,93.10 -7,88 -0,0113 

45 -66,64 0,449 0,00253 -36,64 -0,0670 

75 -63,55 0,411 -63,55 

-4 
19/1 15 -89,43 0,390 1,77.10 -29,43 -0,0005 

45 -63,60 0,450 0,00280 -33,60 -0,0708 

75 -62,29 0,411 -62,29 
-4 

20/1 15 -106,54 0,382 1~81.10 -46,54 -0,0001 

45 -61,16 0,451 0,00322 -31,16 -0,0790 

75 -60,51 0,411 -60,51 
-4 

21/1 15 -137,72 0,369 2,18.10 -77,72 0,0012 

45 -53,53 0,454 0,00238 -23,53 -0,0360 

75 -64,66 0,410 -64,66 
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Tabela 8 - conto 

----------------------------------------------------------
Data Pro!. fiM e Km H q 
----------------------------------------------------------

-4 
22/1 15 -159,5 0,361 1,34.10 -99,50 0,0028 

45 -53,05 0,454 0,00275 -23,05 -0,0448 

75 -62,75 0,411 -62,75 
-5 

23/1 15 -166,98 0,358 8,19.10 -106,98 0,0018 

45 -58,01 0,452 0,00316 -28,01 -0,0688 

75 -60,80 0,412 -60,80 
-5 

24/1 15 -174,62 0,356 4,69.10 -114,62 0,0013 

45 -62,47 0,451 0,00248 -.32,47 -0,0566 

75 . -63,89 0,410 -63,89 
-5 

25/1 15 -204,48 0,347 2,53.10 -144,48 0,0012 

45 -64,44 0,450 0,00232 -34,44 -0,0552 

75 -64,71 0,410 -64,71 



Tabela 9 - Valores de Potencial Matricial(PM) em (cm.H O), 
3 -3 2 

Data Prof. 

21/12 15 

45 

75 

22/12 15 

45 

75 

23/12 15 

45 

75 

24/12 15 

45 

75 

25/12 15 

45 

75 

26/12 15 

45 

75 

Umidade Volumétrica (O) em (em. em H O), 
2 

Condutividade Hidraólica Média (Km) em (em/h), 

Potencial Hidraólico (H), e o Fluxo de Agua 

(q)(cm/dia) relativos ao Tratamento 2, para o 

per1odo de 27/12 a 25/1. 

PM e 

-100,24 0,385 

-41,16 0,459 

-45,81 0,416 

-141,93 0,367 

-45,98 0,457 

-49,48 0,415 

-204,9 0,347 

-49,24 0',456 

-50,22 0,415 

-227,87 0,341 

-50,26 0,456 

-50,87 0,415 

-245,04 0,337 

-49,37 0,456 

-50,01 0,415 

-290,58 0,327 

-48,09 0,456 

-50,15 0,415 

Km 

-4 
4,39.10 

0,0108 

-4 
2,02.10 

0,0079 

-4 
1,25.10 

0,0074 

-4 
1,09.10 

0,00703 

-4 
1,22.10 

0,00754 

~4 

1,44.10 

0,00748 

H q 

-40,24 0,0102 

-11,24 -0,221 

-45,81 

-81,93 0,0106 

-15,98 -o ,168 

-49,48 

-144,9 0,0126 

-19,24 -0,172 

-50,22 

-167,87 0,0129 

-20,26 -o ,165 

-50,87 

-:185,04 0,0163 

-19,37 -0,177 

-50,01 

-230,58 0,0245 

-18,09 -0,167 

-50,15 
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Tabela 9 - continuaç~o 

-----'-----------------------------------------------------

Data Prof. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
27/12 15 -367,11 0,315 1,32.10 

45 -48,75 ,0,456 0,00701 

75 -50,94 0,415 
-5 

28/12 15 -415,68 0,308 6,73.10 

45 -53,97 0,454 0,00542 

75 -54,05 0,414 
-5 

29/12 15 -551,35 0,296 3,64.10 

45 -58,69 0,452 0,00321 

75 -60,61 0,412 
-4 

30/12 15 -69,51 0,399 4,81.10 

45 -57,99 0,453 0,00273 

75 -62,74 0,411 
-5 

31/12 15 -111,47 0,380 7,37.10 

45 -63,01 0,451 0,00248 

75 -63,88 0,411 
-5 

1/1 15 -186,63 0,352 3,78.10 

45 -58,90 0,452 0,00359 

75 -59,14 0,412 
-5 

2/1 15 -271,18 0,331 2,66.10 

45 "';'61,16 0,451 0,00349 

75 -59,46 0,412 

-307,11 

-18,75 

-50,94 

-355,68 

-23,97 

-54,05 

-491,35 

-28,69 

-60,61 

-9,51 

-27,99 

-62,74 

-51,47 

-33,01 

-63,88 

-126,63 

-28,90 

-59,14 

-211,18 

-31,16 

-59,46 

, . 

0,0305 

-0,156 

0,0179 

-0,130 

0,0135 

-0,072 

-0,0071 

-0,055 

0,0010 

-0,058 

0,0029 

-0,085 

·0,0038 

-0,088 
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Tabela 9 - con.tinuaçao 

----------------------------------------------------------
Data Prof. PM e Km H q 

------------------------------------------~---------------
-5 

3/1 15 -378,82 0,313 1,34.10 -318,82 0,0030 

45 -66,39 0,449 0,00277 -36,39 -0,075 

75 -62,39 0,411 -62,39 
-6 

4/1 15 -502,12 0,300 8,52.10 -442,12 0,0027 

45 -69,89 0,448 0,00288 -39,89 -0,087 

75 -61,87 0,411 -61,87 
-4 

5/1 15 -67,02 0,400 5,09.10 -7,02 -0,0136 

45 -70,37 0,447 0,00263 -40,37 -0,0786 

75 -63,03 0,411 . -63,03 

6/1 15 -48,94 0,408 0,00128 11,06 -0,0375 

45 -55,35 0,4536 0,00448 -25,35 -0,104 

75 -56,41 0,413 -56,41 

7/1 15 -29,45 0,.416 0,00323 30,55 -0,105 

45 -40,15 0,459 0,00862 -10,15 -0,148 

75 -48,75 0,415 -48,75 

8/1 15 -43,75 0,411 0,00210 16,25 -0,0401 

45 -37,56 0,460 0,0152 -7,56 -0,314 

75 -41,71 0,418 -41,71 

9/1 15 -49,21 0,408 0,00158 10,79 -0,0271 

45 -40,59 0,459 0,00981 -10,59 -O,185 

75 -47,07 0,416 -47,07 
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Tabela 9 - cont1nuaç~o 

----------------------------------------------------------
Data Prof. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
-4 

10/1 15 -67,66 0,400 6,50.10 -7,66 -0,0048 

45 -47,02 0,457 0,00765 -17,02 -0,166 

75 -49,9 0,415 -49,90 
-4 

11/1 15 -72,14 0,398 5,27.10 -12,14 -0,0025 

45 ~48,22 0,456 0,00815 -18,22 -0,190 

75 -49,8 0,415 -49,8 
-4 

12/1 15 -77,94 0,395 4,19.10 -17,94 -0,0024 

4S -48,67 0,456 0,00767 -18,67 -0,177 

75 -49,81 0,415 -49,81 
-4 

13/1 15 -114,37 0,379 1,35.10 -54,37 0,0035 

45 -51,80 0,455 0,00738 -21,80 -0,187 

75 -50,22 0,415 -50,22 
-4 

14/1 15 -177,52 0,355 1,24.10 -117,52 0,0098 

45 -49,41 0,456 0,00682 -19,41 -0,154 

75 -51,27 0,414 -51,27 
-5 

15/1 15 -231,22 0,340 6,08.10 -171,22 0,0071 

45 -54,83 0,454 0,00648 -24,83 -0,171 

75 -51,79 0,414 -51,79 
-5 

16/1 15 -304,09 0,324 4,79.10 -244,09 0,0083 

45 -56,59 0,453 0,00515 -26,59 -0,132 

75 -54,63 0,413 -54,63 



.. 
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Tabela 9 - continuaçao 

----------------~------------------------------------- ----

Data Pro!. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
-5 

17/1 15 -394,13 0,311 3,94.10 -334,13 0,0096 

45 -58,08 0,452 0,00282 -28,08 -0,058 

75 -62,28 0,411 -62,28 
-5 . 

18/1 15 -503,06 0,300 1,85.10 -443,06 0,0060 

45 -63,89 0,450 0,00225 -33,89 -0,052 

75 -65,13 0,410 -65,13 
-4 

19/1 15 -71,96 0,398 4,02.10 -11,96 -0,0079 

45 -66,52 0,449 0,00188 -36,52 -0,044 

75 -67,44 0,409 -67,44 
-4 

20/1 15 -77,98 0,395 2,98.10 -17,98 -0,0094 

45 -66,81 0,449 0,00216 -36,81 -0,054 

75 -65,66 0,410 . -65,66 
-4 

21/1 15 -87,73 0,391 2,52.10 -27,73 0,0010 

45 -52,75 0,455 0,00318 -22,75 -0,056 

75 -60,86 0,412 -60,86 
-5 

22/1 15 -118,38 0,377 8,61.10 -58,38 0,0021 

45 -56,57 0,453 0,00309 -26,57 -0,063 

75 -61,13 0,411 -61,13 
-5 

23/1 15 -128,60 0,373 6,26.10 -68,6 0,0020 

45 -58,19 0,452 0,00269 -28,19 -o 055 

75 -62,86 0,411 -62,86 
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Tabela 9 - continuaç~o 

Data Prof. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
-5 

24/1 15 -147,58 0,366 2,64.10 -87,58 0,0011 

45 -65,03 0,450 0,00195 -35,03 -0,044 

75 -67,03 0,410 -67,03 
-5 

25/1 15 -177,94 0,355 1,53.10 -117,94 0,0009 

45 -67,17 0,449 0,00174 -37,17 -0,0397 

75 -68,53 0,409 -68,53 



Tabela 10 -Valores de Potencial MatrieialCPM) em Cem.H O), 
3 -3 2 . 

Umidade Volumétrica (9) em (em. em H O), 
2 

Condutividade Hidraóliea Média (Km) em (cm/h), 

Potencial Hidraólico (H), e o Fluxo de Agua 

(q}(ern/dia) relativos ao Tratamento 3, para o 

perlodo de 27/12 a 25/1. 

----------------------------------------------------------
Data Prof. PM 9 Km H q 

-4 
21/12 15 -120,4 0,376 4,41.10 -60,4 0,0178 

45 -39,90 0,459 0,01660 -9,90 -0,391 

75 -40,47 0,418 -40,47 
-4 

22/12 15 -177,72 0,355 2,14.10 -117,72 0,0~76 

45 -45,12 0,457 0,00999 -15,12 -0,228 

75 -46,62 0;416 -46,62 
-4 

23/12 15 -224,39 0,341 1,52.10 -164,39 0,0179 

45 -47,67 0,456 0,00912 -17,67 -0,219 

75 -47,68 0,416 -47,68 
-4 

24/12 15 -271,06 0,331 1,00.10 -211,06 0,0152 
\ 

45 -50,92 0,455 0,00669 -20,92 -o ,158 

75 -51,46 0,414 -51,46 
-5 

25/12 15 -299,56 0,325 9,91.10 -239,56 0,0173 

45 -50,99 0,455 0,00636 -20,99 -0,147 

75 -52,09 0,414 -52,09 
-5 

26/12 15 -411.84 0,309 7,41.10 -351,84 0,0195 

45 -53,23 0,454 0,005746 -23,23 -0,137 

75 -53,32 0,414 -53,32 

129 
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Tabela 10 - conto 

----------------------------------------------------------
Data Prof. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
-5 

27/12 15 -487,3 0,301 5,22.10 -427,3 0,0168 

45 -55,92 0,453 0,00551 -25,92 -0,142 

75 -53,79 0,413 -53,79 
-5 

28/12 15 -577,51 0,294 4,37.10 -517,51 0,0172 

45 -57,28 0.452 0,00479 -27.28 -0,122 

75 -55,52 0,413 -55,52 
-4 

29/12 15 -66,43 0,400 5,38.10 -6,43 -0,0113 

45 -62,89 0,450 0,00356 -32,89 -0,0958 

75 -59,22 0,412 -59,22 
-4 

30/12 15 -92,43 0,388 1,56.10 -32,43 -0,0001 

45 -63,32 0,450 0,00352 -33,32 -0,0959 

75 -59,33 0,412 -59,33 
-5 

31/12 15 -136,78 0,369 3,11.10 -76,78 0,0010 

45 -57,86 0,449 0,00348 -27,86 -0,101 

75 -59,46 0,412 -59,46 
-5 

1/1 15 -229,78 0,340 3,19.10 -169,78 0,0035 

45 -59,84 0,452 0,00272 -29,84 -0.0591 

75 -62,71 0,411 -62,71 
-5 

2/1 15 -381,4 0,313 1,88.10 -321,45 0,0043 

45 -63,77 0,450 0,00367 -33,77 -0,103 

75 -58,83 0,412 -58,83 
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Tabela 10 - conto 

----------------------------------------------------------
Data Pro!. PM e Km H q 

----------------------------------------------------------
-5 

3/1 15 -501,78 0,300 1,34.10 -441,78 0,00437 

45 -66,34 0,449 0,00238 -36,34 -0,0607 

75 -64,39 0,410 -64,39 
-4 

- 4/1 15 -84,68 0,392 2,10.10 -24,68 -0,00264 

45 --70,36 0,447 0,00196 -40,36 -0,0524 

75 -66,91 0,409 -66,91 
-5 

5/1 15 -146,29 0,366 4,21.10 -86,29 0,00190 

45 -59,89 0,452 0,00264 -29,89 -0,0564 

75' -63,13 0,410 -63,13 

6/1 15 -48,22 0,409 0,00197 11,78 -0,0272 

45 -35,42 0,461 0,00851 -5,42 -0,109 

75 -49,38 0,415 -49,38 

7/1 15 -58,45 -o ,404 0,00137 1,55 -0,00915 

45 -36,81 0,461 0,0127 -6,81 -0,232 

75 -44,02 0,417 -44,02 

8/1 15 -60,34 0,403 0,00105 -0,34 -0,00906 

45 -41,09 0,459 0,00971 -11,09 -0,186 

75 -47,17 0,416 -47,17 
-4 

9/1 15 -68,11 0,399 6,92.10 -8,11 -0,00374 

45 -44,87 _ 0,457' 0,00703 -14,87 -0,134 

75 -51,06 0,415 -51,06 
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Tabela 10 - conto 

---------~------------------------------------------------

Data Prof. PM e Krn H q 

----------------------------------------------------------
-4 

10/1 15 -87,98 0,391 3,11.10 -27,98 0,00242 

45 -48,27 0,456 0,00701 -18,27 -0,153 

75 -50,95 0,415 -50,95 
-4 

11/1 15 -131,66 0,369 1,41.10 -77,66 0,00662 

45 -4Ç) ,16 0,456 0,00786 -19,16 -0,187 

75 -49,49 0,415 -49,49 
-4 

12/1 15 -171,9 0,357 1,24.10 -111,99 0,00923 

45 -49,47 0,456 0,00782 -19,47 -0,187 

75 -49,.55 0,415 -49,55 
-5 

13/1 15 -234,9 0,339 6,34.10 -174,95 0,00764 

45 -54,49 0,454 0,00611 -24,49 -0,156 

75 -52,53 0,414 -52,53 
-5 

14/1 15 -317,02 0,322 3,98.10 -257,02 0,00731 

45 -58,01 0,453 0,00513 -28,01 -0,137 

75 -54,47 0,413 -54,47 
-5 

15/1 15 -404,46 0,310 2,40.10 -344,6 0,00602 

45 -61,88 0,451 0,00443 -31,88 -0,126 

75 -56,45 0,413 -56,45 
-5 

16/1 15 -519,04 0,298 1,79.10 -459,04 0,00608 

45 -64,15 0,450 0,00397 -34,15 -0,115 

75 -57,82 0,412 -57,82 




