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Resumo

Atualmente várias regiões da terra enfrentam sérios problemas em seus

solos por causa da salinização. Parte significativa desse problema ocorre em

regiões onde a deficiência hídrica é acentuada e os solos são pouco profundos.

Os prejuízos causados pela salinidade podem ser seriamente agravados pelo

manejo inadequado da irrigação e pela drenagem insuficiente. Altas

concentrações de sais no solo têm sido um dos fatores que mais têm

concorrido para a redução do crescimento e produtividade das culturas. A

Carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H.E.Moore), apresenta capacidade de

produzir satisfatoriamente sob condições de baixa preciptação e é uma

alternativa de renda de grande importância para a população do semi-árido

brasileiro. Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito da salinidade sobre o

crescimento e desenvolvimento inicial de mudas de Carnaúba para subsidiar a

restauração de áreas de preservação permanente (APPs) que encontram-se

desmatadas e ou salinizadas e a ampliação do extrativismo vegetal como fonte

econômica da região. O experimento constou de um arranjo fatorial 5x1. O

ensaio dispôs de 15 mudas com 4 repetições, sendo adotado o método de

delineamento casualizado. Foram avaliados os efeitos de diferentes níveis de

salinidade: 0, 25, 50, 75, 100 mol.m-3 de NaCl, correspondendo a condutividade

elétrica inicial de: 2.0, 4.6, 7.1, 9.6, 12 dS.m1 sobre os índices de crescimento

inicial das plântulas de Carnaúba. Foram estudadas as seguintes variáveis:

comprimento da parte aérea (Cra); largura da parte aérea (Lra); comprimento

da raiz principal (CRp); peso da matéria fresca (PMF); peso da matéria seca

(PMS); razão parte aérea/raiz (PAR) e taxa de sobrevivência (TS). A salinidade

afetou de forma diferenciada cada variável estudada, sendo a TS a mais

afetada. Quanto aos níveis de salinidade aplicados, os melhores tratamentos

para a produção de mudas foram os de 25 e 50 mol.m-3 de NaCl, em especial

25 mol.m-3, haja vista o melhor desenvolvimento da largura foliar neste nível de

salinidade. Níveis elevados de salinidade como maior ou igual a 100 mol.m-3 de

NaCl, comprometem o desenvolvimento e possivelmente a vida desta planta,

apresentando assim comportamento de plantas glicófitas, não sendo

aconselhável tentativas de produção e ou implantação de mudas em áreas que

apresentem este nível de salinidade no solo.
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Abstract

Actually, several regions of earth face serious soil problems because of

salinisation. A major part of these cases occurs in regions with an accentuated

water deficiency and shallow soils. The damage caused by salinity may become

even more critical by inadequate handling and insufficient draining. High soil

salt concentration has been one of the factors with major influence on reduced

growth rates and productivity in cultivated plants. The Carnauba (Copernicia

prunifera (Miller) H.E.Moore) is able to produce under conditions of low

precipitation and is an option for income of great importance for the population

of the Brazilian semi-arid regions. In our study, we tried to assess the effect of

salinity on growth and initial development of Carnauba plantlets destined at

supporting restoration of areas of permanent conservation (APPs) that were

deforested or suffer from salinisation as well as to promote extractivism as a

source of income in this region. In the experiment, we applied a 5x1 factorial

arrangement. The assay made use of 4 repetitions with 15 plantlets each in a

random distribution. Salinities of 0, 25. 50, 75 and 100 mol.m-³ NaCl,

corresponding to conductivities of 2.0, 4.6, 7.1, 9.6 and 12 dS.m-1, respectively,

were evaluated in relation to the indexes of initial growth of Carnauba plantlets.

The following variables were studied: leaf length (Cra); leaf width (Lra); root

length (CRp), fresh weight (PMF); dry weight (PMS); aerial part – root ratio

(PAR) and survival rate (TS). Salinity differentially affected each variable

studied, with TS suffering a major impact. As to the salinities applied, plantlets

demonstrated best results at 25 and 50 mol.m-³ NaCl, better even at 25 mol.m-³;

here, the development of leaf width was best. Elevated salinities of 100 mol.m-³

or higher put at risk development and possibly survival of this plant, that thus

turns out to be a glycophyte; production and/or replanting are not recommended

for areas with these levels of soil salinity.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO

1.1. Histórico de ocupação humana e uso da terra, desde o período
colonial, no Nordeste brasileiro

O uso e ocupação do território brasileiro, pelos europeus, só tiveram

inicio a partir do século XVI, quando definitivamente Portugal resolveu colonizar

o Brasil (FARIAS, 1997).

De acordo com Sobrinho (1937), as primeiras terras a serem ocupadas

foram as da costa leste do Nordeste brasileiro, por apresentarem-se

geograficamente mais próximas aos portos da Europa. Estas terras abrangiam

desde o litoral pernambucano ao litoral do Rio de Janeiro (SOBRINHO, 1937).

Seu processo de colonização deu-se através do sistema de capitanias

hereditárias que, inicialmente, foi restrito a duas capitanias: a da Bahia e a de

Pernambuco, sobressaindo-se a de Pernambuco (SOBRINHO, 1937). Portugal

interessado em explorar as terras brasileiras e em expandir seu mercado

econômico voltou-se à de Pernambuco com um espírito mercantilista e

transformador, fazendo desta capitania a indústria açucareira (BARRETO,

1960). Portanto o século XVI ficou marcado pelo cultivo da Cana-de-açúcar

(SOBRINHO, 1937). O desenvolvimento desta indústria atraiu grande número

de lusitanos que saiam de outras capitanias, tornando a de Pernambuco o

centro demográfico do Brasil (SOBRINHO, 1937; LEAL, 1993).

Com o aumento populacional, crescia na região a demanda por alimento

e oferta de mão-de-obra, dois fatores que associados proporcionaram a

invasão dos portugueses na direção Norte, em busca das zonas de várzeas

úmidas e irrigáveis, onde os engenhos poderiam funcionar, tanto pelo fato da

fertilidade de suas terras, como pela facilidade da obtenção de lenhas retirada

de sua vegetação para as fornalhas (SOBRINHO, 1937).

Esta expansão ocasionou a quebra do exclusivismo econômico da

Cana-de-açúcar surgindo a chamada “civilização do sertão”, partilhando a
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liderança da vida econômica e social do Nordeste, dando início à ocupação do

sertão e, consequentemente, o pastoreio (SOBRINHO, 1937).

Os caminhos do gado rumo ao sertão acompanhavam os principais

vales fluviais da região (SOBRINHO, 1937).  Espaços ocupados naquela época

por famílias indígenas, as quais se instalavam nas terras onde os recursos

eram menos escassos, ou seja, onde as terras eram férteis e propícias às

lavouras de Cana-de-açúcar e criação de animais (SOBRINHO, 1937).

As invasões dos portugueses em busca de mais terras férteis

desencadearam vários combates e lutas contra os índios, os quais foram

sacrificados ou expulsos (LEAL, 1993).

Segundo Sobrinho (1937), o Nordeste encontrava-se densamente

povoado por diferentes povos indígenas, sendo estes os primeiros

exploradores do Brasil. Suas famílias viviam no vasto território que abrangia do

rio São Francisco ao rio Parnaíba, compreendendo atualmente aos estados de

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí,

totalizando 130 mil índios (SOBRINHO, 1937).

Ao final do século XVII, grande parte do litoral e o sertão encontravam-

se ocupados. Os baianos expandiam-se pelo “sertão de dentro”, os

pernambucanos seguiam pelo litoral, subiam os rios costeiros e tomavam o

“sertão de fora”. As terras férteis eram prioridades, mas quando estas não

eram mais possíveis, os colonos satisfaziam-se com os campos de terras

secas, áridas e amplas para a criação do gado (SOBRINHO, 1937). Sobrinho

(1937) relata a espantosa adaptação do gado às terras nordestinas:

 “O gado multiplicava-se espantosamente nas caatingas abertas
e fortemente tapetadas de excelentes ervas forrageiras, numa
conveniente mistura de gramíneas e leguminosas, o clima
particularmente propício facilitava o trabalho do vaqueiro, a
vegetação arborescente, pouco espessa proporcionava a
revista e a pega do gado.”
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A grande ocupação da primeira metade do século XVIII foi realmente a

indústria pastoril, em 1780 já somavam 972 fazendas (GIRÃO, 1985).

Todas as atenções das fazendas eram voltadas ao gado, os donos

criavam e retornavam a Bahia para vendê-los, mas o percurso era longo e

grande era a dificuldade dos animais chegarem ao seu destino, muitos não

conseguiam, fazendo com que os sertanejos se alojassem no caminho

(GIRÃO, 1985). Tempos depois começaram a vender a matéria-prima

industrializada (couro, sola, charques) para diminuição dos prejuízos (GIRÃO,

1985). Essa economia cresceu e tamanho foi o êxito dessas fábricas, também

conhecidas como charqueadas, que perdurou até a segunda metade do século

XVIII (GIRÃO, 1985).

De acordo com Girão (1985), foram criadas vilas e a cada dia a

população aumentava nestes centros de exportação, os produtos eram

vendidos para a Bahia, Rio de Janeiro e Pará (GIRÃO, 1985).

Na década de 1790, o Nordeste sofreu uma grande calamidade,

espantosa em seus efeitos gerais, foi a grande seca, aniquiladora da grande

indústria, matando os rebanhos e causando emigração humana (GIRÃO,

1985).

Com a queda da pecuária, o nordestino despertou para às adversidades

do clima e passou a acelerar a valorização de alguns produtos alternativos

mais condizentes com a realidade climática, iniciando o ciclo agropecuário,

com o algodão (SOBRINHO, 1937). Segundo Sobrinho (1937) passou a existir

dois Nordestes, o açucareiro litorâneo e o das atividades extrativistas e

pecuárias sertanejas. A partir daí, a economia passou a depender também da

exploração comercial de outras culturas agrícolas, que muito contribuíram para

o crescimento econômico da região (FARIAS, 1997). Paralelamente, outros

produtos também estimularam o desenvolvimento, com destaque para a cera

de Carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H.E.Moore), os óleos de Mamona

(Ricinus communis L.) e Oiticica (Licania rígida Benth.), o Café (Coffea arabica

L.), a Cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e o Caju (Anacardium

occidentale L.) (FARIAS, 1997).
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De acordo com Farias (1997) a Carnaúba, encontrada principalmente

margeando os cursos dos rios, só mereceu maior atenção a partir do século

XIX, após o rompimento do exclusivismo pastoril pelo Algodão, onde a base da

economia passa a ser assentada na agricultura. A cera de Carnaúba passou a

constar das estatísticas comerciais desde 1845, tendo seu comércio sido

estimulado a partir de 1870 (FARIAS, 1997). Segundo Duque (2004) foi o rio-

grandense do norte, Manoel Antônio de Macêdo, morador em Russas, CE,

quem primeiro descobriu o modo de extrair a cera e ensinou o processo aos

demais nordestinos, nas suas viagens ao interior do Piauí.

A cera, no princípio, foi utilizada apenas para fazer velas preparadas em

casa (DUQUE, 2004). Com o avanço da revolução industrial na primeira

metade do século XX, a cera de Carnaúba, em virtude de suas excelentes

características de brilho, dureza e elevado ponto de fusão, passou a ter

aplicações crescentes em polidores, revestimentos, isolantes, filmes e discos

fonográficos (CARVALHO, 1982).

A exportação da cera de Carnaúba teve inicio em 1856-57, para

Pernambuco, sendo 538.568kg embarcados em Aracati e 26.112kg

embarcados em Fortaleza (DUQUE, 2004). Os principais países importadores

de cera correspondiam exatamente às grandes potências industriais mundiais:

Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha (D’ALVA, 2004). Do início do século

XIX à década de 1950, a exportação brasileira de cera de Carnaúba mais que

setuplicou, saindo do patamar de 1500 para mais de 10.000 toneladas/ano

(D’ALVA, 2004). Segundo D’alva (2004) bruscas oscilações conjunturais

elevaram as cotações internacionais do produto a níveis artificialmente altos

em três momentos: em 1946, no pós-guerra, em 1974, na primeira crise do

petróleo, e em 1995, após o Plano Real.

De acordo com Souza (1972), de 1920 até 1967 foi o Ceará o maior

produtor de cera de Carnaúba, com uma produção média anual de 3.572

toneladas, seguido pelo Piauí com 3.387, Rio Grande do Norte com 1.190 e

Maranhão com 621 toneladas.
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No final do século XX o extrativismo vegetal da cera de Carnaúba

enfrentou forte declínio (DUQUE, 2004). Em meio à prosperidade de

proprietários, comerciantes, exportadores e empresas internacionais, que

viviam a fase áurea da cera de Carnaúba, começavam a transparecer os

sintomas da crise estrutural do seu extrativismo natural (D’ALVA, 2004). Em um

cenário de preços declinantes em um mercado especulativo e fraudulento, teve

início a fase da intervenção do Estado, cujas políticas e seus efeitos

contribuíram para a queda do extrativismo vegetal da Carnaúba (D’ALVA,

2004).

Entre 1958 e 1969, período em que esteve em vigor, os preços médios

de exportação caiu em 65%, saindo de U$ 10,17 para U$ 3,52/kg (D’ALVA,

2004). De acordo com D’alva (2004), a crise é compreendida como um

fenômeno intrínseco do extrativismo da Carnaúba, que decorre da má estrutura

de produção e comercialização, sendo a queda dos preços o sintoma mais

visível e com freqüência utilizada politicamente. A crise é estrutural foi inclusive

agravada pela ação do Estado, que desarticulou o extrativismo da Carnaúba

em importantes centros de produção, para dar espaço a novas formas de

reprodução do capital sob a ideologia da modernização (D’ALVA, 2004).

Duque (2004) relaciona seis causas que possivelmente contribuíram

com o declínio daquele produto vegetal: 1) baixa produção por hectare; 2)

operações manuais de colheita e de extração do pó com elevado custo de

produção; 3) perdas no beneficiamento; 4) fraudes e falsificações que

desvalorizavam a mercadoria; 5) contrabando; 6) competição das ceras de

outros tipos e procedências.

A queda do extrativismo vegetal da cera de Carnaúba no Nordeste

contribuiu para que a região começasse a buscar novas atividades

econômicas, como por exemplo, a agricultura irrigada, que antes era voltada à

subsistência, passa a ser um comércio de exportação (DUQUE, 2004). Alguns

avanços na agricultura irrigada podem ser identificados no semi-árido,

destacando-se os pólos de Petrolina - Juazeiro em PE/BA e Açu e chapada do

Apodi no RN.
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Atualmente as ações governamentais na região têm se caracterizado

pelo enfrentamento da problemática da seca a partir da construção de infra-

estrutura hidráulica, destacando-se a construção de açudes, perfuração de

poços e obras de irrigação.

1.2. A evolução econômica e os impactos ambientais na vegetação
ciliar e nos perímetros de irrigação do semi-árido brasileiro

A vegetação ciliar ocupa normalmente as áreas mais sensíveis da bacia,

como as margens da rede hidrográfica, ao redor das nascentes e as áreas

saturadas (LIMA, 1989). É uma vegetação de fundamental importância ao

equilíbrio ambiental, pois contribui tanto para diminuir a ocorrência do

escoamento superficial, e assim evitar processos erosivos, como para

desempenhar um efeito de filtragem superficial e subsuperficial dos fluxos de

águas para os canais (LIMA, 1989). Assim, essa vegetação torna-se

indispensável para garantir a conservação dos recursos hídricos e impedir a

degradação dos solos e ainda desempenha um papel importante na

subsistência humana, pela ocorrência de espécies de valor econômico e

alimentício (DEMATTÊ, 1989). No século XVII, segundo Sobrinho (1937) a

vegetação ciliar no Ceará já era explorada tanto pelo fato da maior fertilidade

de suas terras para a produção agrícola como para obtenção de lenhas para as

fornalhas, construção de casas e currais; mas ainda era possível encontrar

áreas em bom estado de conservação. Àquela época existiam densos

carnaubais formando florestas, recobrindo os solos, como no rio Jaguaribe

(GIRÃO, 1985).

Atualmente, as bacias hidrográficas enfrentam sérios problemas

ambientais, principalmente de assoreamento, dentre as causas estão a retirada

total da vegetação nativa para a implantação de perímetros irrigados (D’ALVA,

2004). De acordo com D`alva (2004) estima-se que anualmente no vale do

Jaguaribe, estado do Ceará, são desmatados cerca de 350 ha de carnaubais.

O autor ainda se refere ao desmatamento de 10.000 ha de carnaubais para a

implantação do perímetro irrigado de Morada Nova (localizado na bacia do

Jaguaribe), na década de 70.
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Bukovinszky (1992) explica que o grande impacto da implantação de

culturas irrigadas deu-se por causa do problema das secas que periodicamente

assolavam a região Nordeste brasileira. E discorre que as obras realizadas de

construção dos perímetros irrigados no semi-árido cearense foram incompletas

e o seu manejo e conservação deficiente, surgindo em pouco tempo os

problemas de drenagem e salinização.

“O governo sentiu necessidade de construir obras que
permitissem a sobrevivência dos homens do campo. Com esta
finalidade foi através do DNOCS, desenvolvido um intenso
programa de açudagem, com o fim de evitar o êxodo da
população campesina e dotar de meios de trabalho essa
gente.Tratou-se de aproveitar os recursos hídricos disponíveis,
que se constituiu o suporte do programa de irrigação”
(BUKOVINSZKY, 1992).

Como conseqüência do tipo de manejo e conservação deficientes,

vários perímetros irrigados da região Nordeste encontram-se com grande parte

de suas áreas salinizadas (MACÊDO, 1998). Como por exemplo, tem-se

Custódia, PE (97,3% de áreas salinizadas), Ceraíma, BA (32,0% de áreas

salinizadas), São Gonçalo, PB (52,0% de áreas salinizadas), Sumé, PB (61,0%

de áreas salinizadas) e Cachoeira II, PB (30,0% de áreas salinizadas)

(MACÊDO, 1998).

Todos estes impactos negativos sofridos com a retirada da vegetação

ciliar, tais como: salinização dos solos, desequilíbrio na fauna e flora, solos

desnudos e erodidos, processo de desertificação e assoreamento dos rios,

despertaram interesses pela regulamentação destas áreas através do Código

Florestal (Lei 4.771 de 15/-09/65) como Área de Proteção Permanente (APP)

(BRASIL, 1965).

Atualmente, o código florestal (BRASIL, 1965) considera as áreas ao

redor dos corpos d’água, cobertas ou não por vegetação nativa, como áreas de

preservação permanente. Tais áreas, com função ambiental de preservar os

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o

fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das

populações humanas, são descritas no artigo 2º onde são consideradas de
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preservação permanente, “pelo só efeito desta lei, as florestas e demais formas

de vegetação natural” previstas nas alíneas a e c, “in verbis”: “a) ao longo dos

rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal

cuja largura mínima seja (1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de

menos de 10 (dez) metros de largura; (2) de 50 (cinqüenta) metros para os

cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; (3)

de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a

200 (duzentos) metros de largura; (4) de 200 (duzentos) metros para os cursos

d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

(5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura

superior a 600 (seiscentos) metros;  e c) nas nascentes, ainda que

intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura” (BRASIL,

1965).

A medida provisória nº 2.080-60, prevê no artigo 4º, que “O órgão

ambiental competente indicará, previamente, a emissão da autorização para a

supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas

mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor”

e, no § 7o  do referido artigo que “é permitido o acesso de pessoas e animais

às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, desde que não

exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo

prazo da vegetação nativa”. E ainda destacando o artigo 14, b) “proibir ou

limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou

ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à subsistência

das populações extrativistas, delimitando as áreas compreendidas no ato,

fazendo depender de licença prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies”

(BRASIL, 2001).

A Resolução CONAMA N° 369/2006 dispõe sobre os casos

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,

que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de

Preservação Permanente-APP". No § 2 o do artigo 2 diz que “o órgão ambiental

competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de
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vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante

procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos

previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais

aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e

Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes”. Cabe destacar

ainda no artigo 2,b) “o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável,

praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não

descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não

prejudique a função ecológica da área” (BRASIL, 2006).

1.3. Recuperação de áreas degradadas e Importância da Carnaúba para
a restauração da vegetação ciliar e de áreas salinizadas no semi-
árido nordestino

Atualmente muito se tem discutido sobre a necessidade de

recomposição das matas ciliares que outrora protegiam as margens dos corpos

d'água. E em função da crescente consciência sobre a importância de

preservação ambiental e do avanço das leis que disciplinam a ação humana,

alto interesse vem sendo despertado para programas de revegetação em áreas

degradadas, exigindo que os conhecimentos técnico-científicos sejam

rapidamente repassados aos usuários desse programa (KAGEYAMA; COSTA,

1993).

Esses conhecimentos devem ser locais, ou seja, cada região tem

condições ambientais específicas, que devem ser estudadas isoladamente,

sendo importante o estudo do desenvolvimento e sobrevivências de espécies

nativas da região a ser reflorestada (KAGEYAMA; COSTA, 1993). Assim, além

de estudos sobre as condições físicas da bacia, torna-se indispensável

conhecimentos básico sobre a tecnologia, fisiologia de sementes e

desenvolvimento inicial de espécies nativas, para promover a restauração das

condições ambientais naturais (BARBOSA et al., 1989a).

Não menos importantes são os conhecimentos de algumas

características auto-ecológicas ligadas à adaptação das espécies ao meio

ambiente (SALVADOR, 1987). Estas características englobam: vitalidade;
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tolerância e amplitude ecológica (SALVADOR, 1987). Algumas dessas

características resumem-se em resistência e vigor que as plantas necessitam

desenvolver com diferentes graus de intensidade em um determinado local

(LARCHER, 2000). Por exemplo, algumas espécies são tolerantes à sombra e

tem seu crescimento inibido quando expostas a níveis elevados de luz,

enquanto outras espécies crescem em plena luz, algumas são mais exigentes

em luz somente num determinado estágio do ciclo de vida e muitas não

sobrevivem às condições de solo encharcado ou salinizado, ao passo que

outras são típicas desses ambientes (KAGEYAMA, COSTA, 1993; LARCHER,

2000).

As espécies a serem plantadas em cada local devem ser aquelas que

ocorrem naturalmente em condições de clima, solo e umidade semelhantes às

da área a ser reflorestada (GARCIA; MORAES, 2001). Segundo Garcia e

Moraes (2001), nessas áreas devem ser consideradas principalmente a

diversidade florística potencial da região a ser restaurada, tendo por base

fragmentos remanescentes.

Duringan e Nogueira (1990) enfatizaram que para haver a recomposição

das matas ciliares, deve haver um planejamento prévio, onde o projeto de

recomposição deve ter como base as características físicas da bacia, a saber:

a) Solo - fertilidade, erodibilidade, profundidade e umidade. Em relação à

umidade, destacaram as espécies tolerantes a encharcamentos ou inundações

periódicas. As demais, segundo aqueles autores, só deverão ser plantadas em

áreas com solos bem drenados e não inundáveis; b) Hidrologia - extensão das

áreas inundáveis e duração média dos períodos de inundação; c) Topografia -

Declividade. Em vales com secção em V ou U, recomenda-se o

reflorestamento de toda a encosta, ultrapassando os limites legais

estabelecidos pela lei, já que a alta declividade agrava a erosão e as atividades

agropecuárias são contra-indicadas nessas áreas.

O uso de espécies nativas com potencial econômico é de fundamental

importância ao processo de restauração da vegetação ciliar no semi-árido

nordestino. Esse procedimento pode ser excelente alternativa para restauração

e o uso sustentável de áreas antropizadas e/ou salinizadas, considerando o
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potencial de aproveitamento econômico de algumas espécies, como também a

importância ecológica no ambiente.

Segundo Ribeiro e SchiviniI (1998), as florestas ripárias da região do

cerrado, devido ao valor econômico de algumas de suas espécies, à

conservação da flora, da fauna e da água para consumo humano e à sua

importância regional, fornecem excelente subsídio para avaliar o uso de

espécies nativas na recuperação de áreas perturbadas ou degradadas. Este

argumento pode ser utilizado para as várias regiões brasileiras, pois a

economia e melhoria de qualidade de vida da população são indispensáveis ao

desenvolvimento do país. Diante desta realidade, deve ser incentivada a

pesquisa para a produção, em escala comercial, das espécies com potencial

econômico e de grande plasticidade (SANTOS; SOUZA, 1998).

Para o reflorestamento no semi-árido nordestino destaca-se a Carnaúba,

espécie com fisiologia apta, pois pertencente à vegetação ciliar nativa e suporta

bem as condições edafoclimáticas da região (DUQUE, 1980). Além de ser

resistente ao alagamento no período chuvoso e ao estresse hídrico no período

seco (ARRUDA; CALBO, 2003), esta espécie também oferece uma diversidade

de produtos que podem ser extraídos e utilizados como fonte de renda na

região.

Conhecida como a “árvore da vida”, nela tudo se aproveita desde a raiz

à sua folha. É uma palmeira que apresenta grande rentabilidade, pois todas as

suas partes são utilizadas comercialmente: raiz, tronco, frutos e folhas, contudo

o produto comercial de maior destaque é a cera extraída das folhas no período

seco do ano (SOUZA, 1972).

A raiz da C. prunifera (Carnaúba), apresenta qualidades medicinais

depurativas e diuréticas, única parte do vegetal empregada na medicina e que

faz parte da farmacopéia brasileira, usada tanto no tratamento de úlceras,

erupções cutâneas e outras manifestações secundárias da sífilis quanto no

reumatismo e artitrismo (Braga, 1976). Além do valor medicinal a raiz

apresenta valor culinário, pois de sua queima pode ser extraída uma



Capítulo 1                                                                                                                      12

substância salina, que era utilizado pelos índios para condimentar os alimentos

(BRAGA, 1976).

O tronco é bastante utilizado desde o período colonial como madeira

para a construção civil e marcenaria. As qualidades que a tornaram madeira

procurada são o tronco reto, a resistência ao cupim e outros insetos e a sua

durabilidade, quando mantida seca ou imersa em água salgada (BRAGA,

1976). Segundo Braga (1976), estas qualidades somadas à abundância dos

carnaubais e à facilidade da coleta, fizeram do caule da Carnaúba, juntamente

com suas folhas, o material por excelência das primeiras construções coloniais,

civis ou militares, no estado do Ceará.

O palmito das plantas novas de Carnaúba foi bastante utilizado como

alimento e ração animal nas épocas de seca. Além de uso in-natura, do palmito

pisado e lavado, obtinham-se a farinha e a goma de Carnaúba (CARVALHO,

1982).

Quanto à utilidade do fruto, destacam-se a alimentação humana e a

ração animal, principalmente de suínos (BRAGA, 1976). Braga (1976) citou que

os frutos torrados e transformados em pó eram utilizados pelos sertanejos

como bebida semelhante ao Café. Com relação ao óleo do fruto e amêndoa,

Carvalho (1982) atentou para a idéia de que a sua extração poderia ser uma

indústria auxiliar à da cera de Carnaúba e recomendou que estudos fossem

feitos no sentido de determinar a possibilidade de sua utilização comercial.

As folhas são usadas na produção artesanal, principalmente os olhos

(folhas jovens), com as quais são confeccionados chapéus, bolsas, esteiras,

baús, urus (sacos) e vassouras (D’ALVA, 2004). O pecíolo da folha ou o talo

também é utilizado para a produção artesanal de utensílios domésticos e

móveis (D’ALVA, 2004). A extração do ticum ou tucum da Carnaúba, a fibra da

palha, era atividade comum entre os indígenas e sertanejos que a utilizavam

para a fabricação de cordas (D’ALVA, 2004). Ainda hoje, muitos habitantes das

áreas de ocorrência de Carnaúba sabem extrair e trançar seu ticum, muito

embora a produção de cordas esteja bastante reduzida (D’ALVA, 2004).



Capítulo 1                                                                                                                      13

A bagana ou paul, palha triturada, é amplamente utilizada como

cobertura morta e adubo pelos agricultores de sua zona de ocorrência, e na

atualidade é bastante procurada para uso agrícola, tendo em vista tratar-se de

excelente adubo vegetal (CARVALHO, 1982). Um uso ainda potencial é a

produção de celulose e papel a partir das folhas de Carnaúba (CARVALHO,

1982).

Do ponto de vista econômico, a cera é o principal produto comercial

extraído da Carnaúba utilizado para as mais diversas finalidades industriais:

polidores, discos fonográficos, revestimentos, isolantes, cosméticos, tintas,

produtos farmacêuticos, explosivos, componentes eletrônicos (SOUZA, 1972).

Segundo Carvalho (1982), a cera de Carnaúba reúne atributos que a

posicionam junto às ceras de melhor qualidade para fins industriais. Entre suas

principais características destacam-se: 1) brilho: apresenta ótimo desempenho

para polimentos, e é reconhecido como a melhor cera para esta finalidade, o

que inclusive é utilizado como diferencial de marketing por empresas

especializadas em polidores de piso e automóveis; 2) dureza e alto ponto de

fusão: a cera de Carnaúba é uma cera dura e que permanece em estado sólido

sob altas temperaturas (ponto de fusão em torno de 84ºC) o que lhe garante

alta demanda em aplicações como revestimentos, isolantes e componentes

eletrônicos; 3) baixa toxicidade e tolerância para consumo humano: a cera de

Carnaúba pode ser utilizada em produtos em que há contato ou ingestão

humana, como: cosméticos, alimentícios e farmacêuticos (CARVALHO, 1982).

Drumond et al. (2000) falando da problemática da região Nordeste e da

vegetação de caatinga, cita o extrativismo vegetal como parte fundamental na

economia do Ceará. Ele afirma que o Piauí e o Ceará são responsáveis por

aproximadamente 90% da produção brasileira de cera de Carnaúba. Porém,

enfatiza a exploração desordenada dessa espécie nativa na região.

Esse tipo de exploração vem se acentuando desde a década de 70,

quando o desenvolvimento econômico do Ceará foi estimulado pelos produtos

de extrativismo vegetal, como a cera de Carnaúba, os óleos da Mamona e

Oiticica e o Café (FARIAS, 1997).
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Cunha (1995) ao estudar a produção da cera de Carnaúba no município

de Campo Maior, PI, afirmou que a Carnaúba é uma planta de alto valor

econômico e científico, pois oferece ótimas condições de domesticação,

proporcionando assim uma excelente oportunidade para o aumento produtivo e

aproveitamento, tanto em base comercial como não comercial.

Corrêia (1984) destacou a cera de Carnaúba ao afirmar que mesmo hoje

diante de tantas tecnologias ela ainda é insubstituível. Destaca seu uso no

preparo de couros e graxas para calçados; na fabricação de vernizes

resistentes à lavagem; na confecção de ceras para enceragem e lustração de

madeiras; lubrificantes; fósforos; sabonetes e etc. Porém, mesmo diante de

toda a sua importância econômica, pouco se sabe sobre a biologia e,

conseqüentemente, sobre o manejo da espécie.

Duque (2004) ressaltou que a cultura de Carnaúba é de grande valor

econômico e ecológico para o Ceará e, conseqüentemente, à região

nordestina. Ele dá perspectivas positivas, diz que a produção de Carnaúba é

quase toda de árvores nativas, suas plantações são pequenas considerando a

grande área potencial a essa cerífera. Explica que depois de um século de

exportação, as lavouras plantadas pouco ultrapassam os 2.000.000 de

palmeiras, desta forma a produção não acompanha as necessidades e a

expansão dos mercados. Destacou a possibilidade de diminuição natural da

produção, em conseqüência de que não se está plantando em quantidades

suficientes, para aumentar a produção, diminuída pela exploração das velhas

palmeiras.

1.4. A problemática da salinização e o rendimento das plantas
cultivadas

Os solos com problemas de sais são encontrados principalmente em

regiões de climas áridos e semi-áridos (DAKER, 1984; MACÊDO, 1988). As

áreas salinizadas nestas regiões têm crescido bastante e este problema é

antigo, onde sua origem relaciona-se com a origem da irrigação (DAKER,

1984).
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“Isso se deve em grande parte ao volume e ao teor de sais da
água usada na irrigação e à falta ou deficiência de uma
drenagem do solo. Por outro lado, a falta de drenagem,
acompanhada por excesso de água de irrigação, inclusive a que
se perde por infiltração nos canais, reservatórios, etc. Faz com
que o nível do lençol freático se eleve, chegando às
proximidades da superfície do solo ou mesmo a aflorar nas
partes baixas do terreno. No primeiro caso, subindo ela a cerca
de 1,50m a 1,80m da superfície do solo, o movimento capilar
ascensional pode alcançar o sistema radicular das plantas, que
absorverá a água, deixando os sais concentrados no perfil. A
evaporação da água que se aflora ou da que estar a poucos
decímetros do nível do solo ocasiona a concentração de sais na
superfície do terreno” (DAKER, 1984).

No Brasil, os problemas de degradação dos solos por salinização e

sodificação encontram-se particularmente na região semi-árida do Nordeste

(CORDEIRO, 2001).  Nesta região o “déficit hídrico” atinge mais de 2.000 mm

por ano, favorecendo assim, a acumulação de sais solúveis e sódio trocável,

levando em conta a prejudicial concentração no perfil ou superfície; após a

transpiração e evaporação de água do solo (CORDEIRO, 2001).

Segundo Cordeiro (2001), em 1977 o Departamento de Agricultura e

Abastecimento (DAA) da SUDENE apresentou um relatório sobre a salinização

e os problemas de drenagem em áreas irrigadas da região Nordeste,

concluindo que cerca de 25% do total implantado estava salinizado. O Quadro

1 ilustra a distribuição total e percentagem dos solos salinos em quilômetros

quadrados em toda a região Nordeste.

No estado do Ceará, o problema tem se agravado ano após ano. Até

1940 a área irrigada em todo o Nordeste não ultrapassava 500 ha. (PINHEIRO;

SHIROTA, 2000). A partir de 1963, as ações voltadas para o aproveitamento

dos recursos hídricos permitiram a desapropriação de terras por interesse

social e isso fez com que, no período entre 1970 e 1992, o DNOCS

desapropriasse 207,7 mil ha. (PINHEIRO; SHIROTA, 2000).
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Quadro 1: Distribuição dos solos em km2 por estados, incluíndo
principalmente planossolos solódicos, Solonetz solodizados,
Solonchack solonétzicos, solos halomórficos, por estado na
região Nordeste do Brasil.

CE RN PB PE AL SE BA TOTAL

Planassolo

solódico
2.708 3.690 944 5.163 3.370 2.098 30.516 58.491

Solonets

solodizado
8.436 4.064 2.769 2.654 393 1.013 5.161 24.490

Solonchack

solonético
450 837 - - - - - 1.287

Halomórfico 18 - - - - - - 18

Outros 1.645 - - - - - - 1.645

Total 23.257 8.591 3.713 7.819 3.763 3.111 30.677 85.931

% 27 10 4,3 9,1 4,4 3,6 41,5 100

Fonte: Cordeiro (2001).

Esse desenvolvimento brusco da irrigação, associados a inabilidade dos

irrigantes, interesse comercial e política agrícola, compromete ainda mais a

carência alimentar pelo crescente desprezo de áreas salinizadas pela irrigação

(MACÊDO, 1988).

Segundo Cordeiro (2001), extensas áreas estão fora de operação por

apresentarem condições adversas ao desenvolvimento e produção rentável

das culturas, necessitando de serem recuperadas e reincorporadas ao

processo produtivo.

De acordo com laudos realizados pelo Centec (Instituto centro de ensino

tecnológico) de Limoeiro do Norte, Ceará (2005), as áreas que apresentam
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maior grau de salinidade no Estado, encontram-se no município de Morada

Nova, onde foram encontrados amostras de solos apresentando

condutibilidades elétricas que variam de 0,47 a 6,34 dS/m.

Mello et al. (1967) apresentaram o grau de restrição existente no solo de

acordo com a condutividade elétrica (C.E.) e fazem a relação existente entre

esta limitação com o desenvolvimento das culturas existentes, como mostrado

no Quadro 2.

Nem todas as culturas respondem igualmente à salinidade, algumas

produzem rendimentos aceitáveis a níveis altos de salinidade e outras são

sensíveis a níveis relativamente baixos (AYERS; WESTCOT, 1991). Essas

diferenças devem-se à melhor capacidade de adaptação osmótica que

algumas culturas têm o que permite absorver, mesmo em condições de

salinidade, maior quantidade de água (AYERS; WESTCOT, 1991). Esta

capacidade de adaptação é muito útil e permite a seleção das culturas mais

tolerantes e capazes de produzir rendimentos economicamente aceitáveis,

quando não se pode manter a salinidade do solo no nível de tolerância das

plantas que se cultivam (AYERS; WESTCOT, 1991).

Quadro 2: Efeito da salinidade no crescimento de plantas.

CLASSES CATEGORIA C.E INFLUÊNCIA PARA PLANTAS

A Não salinos 0 Salinidade imperceptível

B Ligeiramente 0 a 2 Salinidade praticamente
imperceptível.

C Moderada normal 2 a 3,9 O rendimento de algumas plantas é
afetado

Moderada salina 4 a 8 O rendimento de várias plantas é
afetado

D Fortemente 8 a 16 Somente as plantas tolerantes
produzem satisfatoriamente.
Rendimento grandemente afetado

Fonte: Mello et al. (1967).

C.E. – Condutividade Elétrica
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A indicação da salinidade em função da condutividade elétrica (CE) e

não da quantidade ou porcentagem de sais (PS) no solo, fornece a vantagem

de relacioná-la diretamente com a tolerância das plantas (MACÊDO, 1988).

Segundo Larcher (2000), o rendimento de plantas sensíveis ao estresse

salino é reduzido se a condutividade elétrica do extrato aquoso de saturação

(EAS) ultrapassar o valor de 4 mS.cm-1 e, por esse motivo, afirma que a água

de irrigação não deve apresentar valores maiores que 2 mS.cm-1.

Ayers e Westcot (1991) afirmaram que, à medida que a salinidade da

água aumenta dentro do grau de restrição de ligeira a moderada, os

rendimentos das culturas mais sensíveis podem ser limitados pela

impraticabilidade da lixiviação requerida, particularmente quando estas culturas

encontram-se em solos argilosos pesados. Quando a salinidade da água

ultrapassa 3,0 dS/m, o que corresponde à restrição severa, seu uso pode ser

restringido a culturas de maior tolerância e para solos permeáveis e bem

drenados, onde a aplicação de alta fração de lixiviação é mais fácil (AYERS;

WESTCOT, 1991).

Pizarro (1976) afirma que, à medida que aumenta a concentração salina

da solução no solo, aumenta a pressão osmótica e logo a planta não absorve a

água do solo, ocasionando distúrbios fisiológicos e morfológicos que dificultam

a sobrevivência da planta ao estresse.

No Quadro 3, verifica-se a produtividade potencial de algumas culturas

em função da salinidade. Mostra que, à medida que aumenta a Condutividade

do extrato de saturação do solo (Cees) e a Condutividade da água de irrigação

(Cei) em dS/m-1, a produtividade potencial das culturas diminui. Indicando que,

praticamente todas as culturas podem alcançar seu potencial máximo de

rendimento quando a água de irrigação tem salinidade menor que 0,7 dS/m-1.
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Quadro 3: Produtividade potencial de algumas culturas em
função da salinidade.

PRODUTIVDADE POTENCIAL
100% 90% 75% 50% 0%

Cees Cei CEes Cei CEes CEi CEes CEi CEes

Cevada 8,0 5,3 10,0 6,7 13,0 8,7 12,0 18,0 28

Feijão 1,0 0,7 1,5 1,0 2,3 1,5 3,6 2,4 07

Milho 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10

algodão 7,7 5,1 9,6 6,4 13,0 8,4 17,0 12,0 27

Amendoim 3,2 2,1 3,5 2,4 4,1 2,4 4,9 3,3 07

Arroz inundado 3,0 2,0 3,8 2,6 5,1 3,4 7,2 4,8 12

Girassol 5,3 3,5 6,2 4,1 7,6 5,0 9,9 6,6 15

Sorgo 4,0 2,7 5,1 3,4 7,2 4,8 11,0 7,2 18

Soja 5,0 3,3 5,5 3,7 6,2 4,2 7,5 5,0 10

Trigo 6,0 4,0 7,4 4,9 9,5 6,4 13,0 8,7 20

Beterraba 4,0 2,7 5,1 3,4 6,8 4,5 9,6 6,4 15

Brócoli 2,8 1,9 3,9 2,6 5,5 3,7 8,2 5,5 14

Repolho 1,8 1,2 2,8 1,9 4,4 2,9 7,0 4,6 12

Melão 2,2 1,5 3,6 2,4 5,7 3,8 9,1 6,1 16

Cenoura 1,0 0,7 1,7 1,1 2,8 1,9 4,6 3,1 08

Pepino 2,5 1,7 3,3 2,2 4,4 2,9 6,3 4,2 10

Alface 1,3 0,9 2,1 1,4 3,2 2,1 5,2 3,4 09

Cebola 1,2 0,8 1,8 1,2 2,8 1,8 4,3 2,9 08

Pimenta 1,5 1,0 2,2 1,5 3,3 2,2 5,1 3,4 09

Batatinha 1,7 1,1 2,5 1,7 3,8 2,5 5,9 3,9 10

Rabanete 1,2 0,8 2,0 1,3 3,1 3,1 5,0 3,4 09

Espinafre 2,0 1,3 3,3 2,2 5,3 3,5 8,6 5,7 15

Batata doce 1,5 1,0 2,4 1,6 3,8 2,5 6,0 4,0 11

Tâmara 4,0 2,7 6,8 4,5 10,9 7,3 12,3 17,9 32

Tomate 2,5 1,7 3,5 2,3 5,0 3,4 7,6 5,0 13

Abacate 1,3 0,9 1,8 1,2 2,5 1,7 3,7 2,4 06

Figo 2,7 1,8 3,8 2,6 5,5 3,7 8,4 5,6 14

Uva 1,5 1,0 2,5 1,7 4,1 2,7 6,7 4,5 12

Laranja limão 1,7 1,1 2,3 1,6 3,2 2,2 4,8 3,2 08

Pêssego 1,7 1,1 2,2 1,4 2,9 1,9 4,1 2,7 07

Morango 1,0 0,7 1,3 0,9 1,8 1,2 2,5 1,7 04

Alfafa 2,0 1,3 3,4 2,2 5,4 3,6 8,8 5,9 16

Capim Bermuda 6,9 4,6 8,5 5,7 10,8 7,2 14,7 9,8 23

Fonte: Ayers e Westcot (1991), apud Ayers e Westcot (1976)

      Cees – Condutividade do extrato de saturação do solo em mmhos/cm ou dS/m.

      Cei – Condutividade da água de irrigação em dS/m.
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1.5. Efeito da salinidade sobre o crescimento e desenvolvimento inicial
de plantas

Quando as plantas se desenvolvem sob condições de salinidade e/ou

sodicidade, um dos sintomas mais característicos é a inibição, pelos sais, do

crescimento (CORDEIRO, 2001). Esta inibição de crescimento, segundo

Munns (2002), dar-se-á pela redução da habilidade das plantas absorverem

água, sofrendo assim uma série de alterações metabólicas semelhantes às de

plantas submetidas ao estresse hídrico. Esta afirmativa confirma a hipótese da

“seca fisiológica”, a mais aceita pelos cientistas. Segundo Prisco (1980),

quando a concentração de sais na solução do solo aumenta, há uma redução

nos seus potenciais osmótico e hídrico. Em conseqüência, o gradiente do

potencial hídrico do sistema solo-planta é diminuído e as plantas são, por sua

vez, submetidas ao estresse hídrico. No entanto, as plantas, em geral, tendem

a se ajustar osmoticamente mantendo este gradiente de potencial (PRISCO,

1980).

Várias teorias como a da “seca fisiológica”, explicam os efeitos sofridos

pelas plantas submetidas ao estresse salino. Cordeiro (2001), em seus

conceitos básicos sobre salinidade em áreas irrigadas cita três teorias

conhecidas: a) Teoria da disponibilidade de água: os sais aumentam a pressão

osmótica da solução do solo fazendo com que a disponibilidade de água para

as plantas diminua, provocando deficiência de água, o que afeta seu

crescimento; b) Teoria da inibição osmótica ou ajuste osmótico: a planta

precisa realizar um ajuste osmótico para manter gradiente favorável em suas

células para permitir extrair água do solo. Ao fazer este ajuste, a planta gasta a

energia, a qual em condições normais seria usada no crescimento; c) Teoria da

toxicidade específica: considera que os efeitos tóxicos dos sais sobre as

plantas se realizam via metabolismo, por trocas causadas na atividade

metabólica que produzem a acumulação de substâncias intermediárias, que

não se encontram em plantas que crescem em condições normais. O efeito,

neste caso, é específico, tendo origem químico-biológica, mais do que física.

Segundo Prisco (1980), a inibição no crescimento está associada a duas

causas principais: a) as células não absorvem água suficiente e como resultado
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o potencial de pressão é insuficiente para promover o aumento no volume

celular; b) a extensibilidade da parede celular é tão baixa que mesmo havendo

absorção de água, o gradiente de potencial de pressão não é suficiente para

romper a resistência oferecida pela parede ao aumento em volume das células.

Uma outra explicação para a redução do crescimento é que o NaCl

altera o metabolismo do sistema radicular, especialmente a atividade de certas

enzimas  (MUNNS, 2002). Há uma redução na síntese e translocação de

hormônios sintetizados na raiz que são necessários ao metabolismo foliar

(MUNNS, 2002). Em conseqüência, haverá diminuição no crescimento das

folhas como também uma aceleração no processo de envelhecimento dos

órgãos, assim como uma diminuição na área fotossintética da planta (MUNNS,

2002).

As plantas submetidas ao estresse salino podem, por exemplo, reduzir a

área foliar ou perder folhas por abscisão, justamente durante episódios de

estresse osmótico (TAIZ; ZEIGER, 1998). Ferreira (1998), ao estudar o efeito

do estresse salino sabre o crescimento da Goiabeira, concluiu que, à medida

que, aumenta a concentração de sal nas plantas, diminui a produção de

matéria seca, principalmente da parte aérea. Assim também dectou Ferreira

(2001), ao estudar crescimento e relações hídricas em plantas de Goiabeira

submetidas a estresse salino com NaCl, que a sobrevivência das plantas não

foram afetadas até a aplicação de estresse salino de 125 mmol.L-1 de NaCl,

quando submetidas a 150 mmol.L-1 de NaCl, apenas sobreviveram 25% das

plantas em estudo.

O estresse salino também ocasiona desordens nutricionais causadas

pelo excesso de sais, principalmente com a presença de NaCl na planta

(FERNANDES et al., 2003). Para compreensão destes distúrbios Salisbury e

Ross (1991), em seus estudos sobre o balanço nutricional do vegetal,

afirmaram que a planta é constituída por alguns dos 89 elementos químicos

existentes na natureza, mas somente 17 desses elementos químicos são

realmente essenciais ao seu ciclo vital. E que estes nutrientes encontram-se

divididos em: 1) macronutrientes: C, O, H, N, K, Ca, Mg, P e S, necessários em

grandes quantidades para o desenvolvimento estrutural do vegetal; 2)
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micronutrientes: Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo e Ni, necessários em pequenas

quantidades para desempenhar o papel de ativação enzimática no vegetal.

A produtividade de uma cultura é limitada pelo elemento que estiver

presente em menor quantidade, o aumento na concentração dos demais não

aumentara a produtividade (SALISBURY, 1991). O aumento na concentração

dos demais só pode ocorrer com os macronutrientes, pois a planta pode

acumulá-los no vacúolo, sem provocar respostas no crescimento. No caso dos

micronutrientes essa sobra pode provocar toxidez nos tecidos e reduzir o

crescimento da planta (SALISBURY, 1991).

Segundo Salisbury e Ross (1991), as reações metabólicas dos vegetais

são bastante integradas e uma perturbação específica causada por um

determinado nutriente pode desencadear uma série de reações. A análise

química do solo é uma das maneiras de se determinar se uma cultura está bem

nutrida ou se algum nutriente está em carência (SALISBURY, 1991).

1.6. Mecanismos de resistência ao estresse salino

A resistência à salinidade é a habilidade tanto de evitar, por meio de

regulação salina, que excessivas quantidades de sal provenientes do substrato

alcancem o protoplasma, como de tolerar os efeitos tóxicos e osmóticos

associados ao aumento na concentração de sais (LARCHER, 2000).

As plantas variam em sua tolerância segundo a espécie, a variedade e a

idade, além das condições climáticas oferecidas ao meio (LARCHER, 2000).

De acordo com Taiz e Zeiger (1998), as plantas podem ser divididas em dois

grupos amplos, com base na sua resposta às altas concentrações de sais: 1)

halófitas: plantas nativas de solos salinos que completam seu ciclo de vida

naquele ambiente; 2) glicófitas: não têm resistência ao sal no mesmo grau que

as halófitas. Geralmente, existe um limiar de concentração de sal acima do

qual as glicófitas começam a mostrar sinais de inibição do crescimento,

descoloração foliar e perda de peso seco (TAIZ; ZEIGER, 1998).
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Segundo Larcher (2000), as plantas halófitas regulam o conteúdo de

sais de quatro maneiras: 1) exclusão de sais: ultrafiltração por meio de

barreiras de transporte nas raízes limita a salinidade da água nos tecidos de

condução de longa distância; 2) eliminação do sal: a planta pode, por si só,

eliminar o excesso de sal através da eliminação da substância volátil cloreto de

metila, por exsudação pelas glândulas e excreção de sais pelas superfícies da

parte aérea e, ainda pela abscisão de partes fortemente carregadas de sal. As

glândulas secretoras de sal eliminam ativamente os sais, acomodando-os nas

folhas dentro de certos limites; 3) suculência: se o volume celular aumenta

proporcionalmente à absorção de sal, a concentração de sal pode ser mantida

praticamente constante por longos períodos; 4) redistribuição do sal: Na+ e Cl-

podem ser prontamente translocados por meio do floema e, dessa forma, as

altas concentrações que ocorrem em folhas que transpiram ativamente podem

ser diluídas através de uma redistribuição por toda a planta.

Segundo Mengel e Kirkby (1987), a planta apresenta resistência ao sal

devido a sua capacidade de compartimentalização dos íons no vacúolo da

célula vegetal. Explicam as diferenças existentes entre espécies segundo seu

crescimento em diferentes concentrações salinas, onde espécies que

apresentam maior capacidade de compartimentalização apresentam-se mais

resistentes que as espécies que apresentam menor capacidade.

Munns (2002) comparou fisiologicamente estresse salino de estresse

hídrico, destacou que plantas tolerantes ao sal (halófitas) diferem das

sensitivas (glicófitas), por apresentarem dois tipos de mecanismos: o de

exclusão de sais e o de compartimentalização (concentração de sais no

vacúolo para prevenir seu acúmulo no citoplasma ou parede celular, e assim

evitar toxidade salina). Afirmou que as glicófitas desenvolvem apenas o

mecanismo de exclusão e que ainda diferencia-se das halófitas por

apresentarem este mecanismo limitado, com baixa taxa de transporte, podendo

concentrar sais a níveis tóxicos na folha.

O ajustamento osmótico é uma das maiores habilidades de resistência

das plantas ao estresse salino, pois embora algumas halófitas cresçam em

ambientes salinos com abundante suprimento hídrico, elas necessitam realizar
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ajustes osmóticos para obter água do ambiente externo com baixo potencial

hídrico (TAIZ; ZEIGER, 1998). As células vegetais podem ajustar seu potencial

hídrico em resposta ao estresse osmótico, pelo abaixamento de seu potencial

de soluto, onde dois processos intracelulares contribuem para esse

abaixamento: a acumulação de íons no vacúolo e a síntese de solutos

compatíveis no citosol (TAIZ; ZEIGER, 1998).

Estudando o crescimento em cultivares de Milho com tolerância

diferenciada a salinidade, Azevedo Neto e Tabosa (2000), identificaram as

variáveis de crescimento que melhor expressam os caracteres de tolerância e

sensibilidade à salinidade: a razão parte aérea/raiz, a taxa de assimilação

líquida e a razão da área foliar.

Fernandes et al. (2003), no estudo sobre diferentes níveis de salinidade

no crescimento da Pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), verificaram que o

sistema radicular foi a parte da planta mais afetada pela salinidade,

diferentemente do que acorre na maioria das espécies, em que a parte aérea é

a mais sensível ao estresse salino do que a raiz. Do mesmo modo Marinho et

al (2005) observaram os efeitos da irrigação com águas salinas (CEa = 2,2, 5,

10, 15 e 20 dS.m-1) sobre a germinação e o crescimento inicial de plântulas de

Coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.) até 120 dias após semeadura (fase I).

Os autores notaram que a salinidade afetou a fitomassa total a partir de 5,4

dS.m-1; e que o sistema radicular foi a variável mais afetada pela salinidade.

Segundo eles a redução mais acentuada do sistema radicular nas plântulas de

coco, em níveis elevados de salinidade, pode estar ligada a mecanismos

fisiológicos do Coqueiro que estimulam mais o crescimento da parte aérea,

decorrente do tipo de semente rica em substâncias de reserva; outro fator a

ser, também, considerado, é o tipo de folha do Coqueiro, com tecidos do limbo

ricos em esclerênquima, epiderme espessa e de textura grossa, tendo inclusive

estômatos localizados apenas na face inferior, o que, naturalmente, resulta em

menor perda de água por transpiração. Constata-se que, mesmo no tratamento

com mais baixa condutividade elétrica (controle), a fitomassa da parte aérea

(FPA) foi mais de cinco vezes superior à das raízes e, com o incremento da
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salinidade, aumentou ainda mais a proporção da parte aérea em relação ao

sistema radicular.

Copernicia prunifera é uma palmeira que ocorre naturalmente em solos

salinos, suportando bem as condições edafoclimáticas da região (DUQUE,

1980), resistente a alagamentos periódicos (ARRUDA: CALBO, 2003) e

apresenta características anatômicas consideradas típicas de vegetais

xerofíticos, tais como: parte aérea (folha) com esclerênquima abundante,

epiderme espessa e textura grossa revestida por uma porção cutinizada

(ARRAES et al., 1966). Com base no exposto, espera-se que:

 a) esta espécie seja resistente à salinidade em nível de condutividade

elétrica elevado e, portanto, pode ser aproveitada para restauração de áreas

salinizadas em perímetros de irrigação

b) caso não seja resistente a altas concentrações salinas,

possivelmente, no desenvolvimento inicial, o sistema radicular deve ser a parte

mais afetada, uma vez que a espécie apresenta uma semente rica em

substâncias de reserva, como afirmado por Meerow (2004), contribuindo para

que a parte aérea seja menos afetado na fase de crescimento inicial. Segundo

Prisco (1980), plantas cultivadas sob condições de salinidade apresentam o

metabolismo do sistema radicular alterado, o qual acarreta uma redução na

síntese e ou translocação de hormônios sintetizados na raiz e necessários ao

metabolismo foliar.

1.7. Objetivo da pesquisa

Diante da necessidade de identificar e selecionar espécies com

potencial econômico que sejam resistentes a solos salinizados para o

aproveitamento de áreas degradadas e ou salinizadas. O presente trabalho tem

por objetivo avaliar o efeito da salinidade induzida sobre o crescimento e

desenvolvimento inicial de plântulas de Copernicia prunifera através das

variáveis que destacam a sensibilidade da espécie ao NaCl, destacando assim,

os níveis de condutividade elétrica de maior e menor resistência.
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CAPÍTULO 2

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Caracterização da espécie estudada

Copernicia prunifera (Miller) H.E.Moore, “Carnaúba”, uma das espécies

com maior dominância e freqüência na região semi-árida do Nordeste,

principalmente Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí (DUQUE, 2004), ocupando

dezenas de kilometros quadrados (CORREIA, 1984). Pertencente a família

Palmae, é uma árvore que atinge de 10 a 20m de altura, com estipe (tronco) de

10 a 20 cm de diâmetro (BRAGA, 1976).  Folhas longamente pecioladas,

abrindo-se em limbo de 60 a 100 cm de diâmetro, sustentadas por pecíolos

espinhosos de 1 a 1,5 m de comprimento (BRAGA, 1976).  As plantas quando

jovens mantém as bainhas presas aos caules, perdendo à medida que a idade

vai avançando (BRAGA, 1976). A inflorescência apresenta numerosas flores,

pequenas, dispostas em espádice, paniculada, com até 2 m de comprimento,

protegidas por esparta tubulosa, seca, membranácea (BRAGA, 1976). Floresce

durante os meses de junho a outubro, vindo a amadurecer seus frutos de

novembro a março (LORENZI, 1992).

O fruto é uma baga arredondada com cerca de 2 cm de comprimento,

glabra, esverdeada, passando a roxo-escura ou quase negra na maturação, de

epicarpo carnoso envolvendo um caroço duríssimo, provido de albume branco,

duro e oleoso (BRAGA, 1976).  As bagas aglomeram-se às centenas, em

grandes cachos pendentes (BRAGA, 1976).

2.2. Procedimentos do experimento para análise do efeito da salinidade

Um experimento foi conduzido nas hortas do Departamento de

Fitotecnia, na Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, nos meses de

Setembro/2005 a Janeiro/2006. Foram utilizadas plântulas de Carnaúba

produzidas a partir das sementes de frutos coletados no município de Novo

Oriente, CE, em dezembro de 2004. Estes foram condicionados em sacos

plásticos e transportados para o Laboratório de Análise de Sementes do
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Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade

Federal do Ceará, em Fortaleza, Ceará, onde foram armazenados.

2.3. Armazenamento dos frutos

Antes do armazenamento, os frutos foram submetidos ao processo de

beneficiamento. Este processo foi realizado em três etapas, segundo

recomendações de Schumacher et al. (2002): 1) os frutos foram expostos ao

sol para secagem sobre um terreno cimentado durante dois dias, facilitando

assim a abertura do tegumento, a liberação das sementes e também reduzindo

o conteúdo de umidade até o teor adequado para seu armazenamento; 2) os

frutos foram submetidos ao processo de expurgo, para eliminação de insetos,

este foi realizado com o auxílio de uma lona plástica preta, utilizando-se uma

pastilha de fosfeto de alumínio (fosfina) por m3, durante 48 horas, para a

pulverização; 3) foi realizada a retirada do tegumento fibroso que envolve a

semente, feita através de processo manual e mecânico e em seguida foi feita a

separação entre sementes de boas e de má qualidade, ou seja, aquelas

afetadas por insetos.

Após o beneficiamento, as sementes foram armazenadas em câmara

fria, onde permaneceram no período de janeiro a agosto de 2005 na

temperatura de 15°C até o dia da instalação do experimento.

2.4. Instalação experimental e tratamentos

Sacos de polietileno preto com dimensão 20x30 cm foram preenchidos

com areia grossa para a preparação e seleção das mudas. Em seguida, as

sementes de Carnaúba foram separadas por tamanho utilizando-se uma

peneira de crivo redondo de 12,54 mm de diâmetro. Após a uniformização do

tamanho, 1.100 sementes foram submetidas ao processo de pré-embebição

em bandejas plásticas, fazendo-se a troca diária da água para evitar a

proliferação de microorganismos, conforme recomendações de Pinheiro (1986).

As sementes permaneceram embebidas pelo tempo necessário à emissão da

protusão do pecíolo cotiledonar. Após a protusão, foram selecionados lotes



Capítulo 2                                                                                                                       28

para semeadura, padronizados pelo comprimento (≤4 mm) do pecíolo

cotiledonar (ver MEEROW, 2004) como mostrado na figura 1. Essa

uniformização evita que respostas à diferença seja resultante do tamanho do

pecíolo cotiledonar.

As sementes pré-germinadas foram semeadas em posição horizontal,

na profundidade de 21mm, em número de uma a duas por recipiente (saco),

totalizando 525 sacos. Estas foram submetidas à irrigação diária por aspersão

através de uma mangueira com um chuveiro adaptado na ponta. Após a

semeadura observou-se diariamente a emergência e o crescimento durante 50

dias de vida das plântulas, para análise das seguintes variáveis respostas:

velocidade de emergência (VE), índice de velocidade de emergência (IVE),

percentagem de emergência e comprimento da primeira folha. Na emergência,

foi acompanhada a primeira plântula por saco a emergir. O índice de

velocidade de emergência foi realizado simultaneamente com o tempo médio

de emergência, contabilizando-se diariamente a emergência do primeiro limbo

(VIEIRA, 1994).

Nos sacos com duas plântulas (Figuras 2 e 3) foram excluídas as folhas

e cotilédones de uma delas, com o auxílio de uma tesoura de poda pequena,

de forma que ficasse apenas uma plântula por saco. O critério adotado para a

padronização dos tamanhos das plântulas que permaneceram nos sacos foi o

comprimento da parte aérea (CRa), altura da folha, medida com uma régua

graduada em centímetros (cm). O total selecionado foi de 300 plântulas de 13 a

16 cm de altura. Em seguida, fez-se a poda das raízes que ultrapassavam o

saco e forrou-se o solo com uma lona revestida por cima com placas de isopor,

como mostra as figuras 4 e 5, de forma a impedir a ultrapassagem da raiz e

conseqüente absorção de água do solo desconcentrada de NaCl.
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Figura 1: Protusão do pecíolo cotiledonar de C. prunifera após
o período de pré-embebição das sementes.

Figura 2: Plântulas de C. prunifera com 50 dias de emergidas.
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Figura 3: Detalhe do número de plântulas (duas) de C.
prunifera emergidas por saco de muda.

Figura 4: Lona e blocos de isopor como proteção das mudas
de C. prunifera em experimento de irrigação com
água concentrada de NaCl.
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Figura 5: Distribuição das parcelas com 15 plântulas de C.
prunifera por repetição em experimento de irrigação
com água concentrada de NaCl.

Com 60 dias de vida, as plântulas foram submetidas a cinco tratamentos

distribuídos nos seguintes níveis de NaCl comercial, isento de iodo: 0, 25, 50,

75 e 100 mol.m-3, correspondendo aos valores de condutividades elétricas (CE)

e potencial osmótico mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Características das soluções referentes aos
tratamentos de salinidade utilizados no experimento
com mudas de C. prunifera.

Níveis de NaCl  (mol.m-3)       Condutividade Elétrica1 (dS.m-1)          Potencial Osmótico2(MPa)

                0                                                       2,0                                0,07

              25                                                       4,6                                0,20

              50                                                       7,1                                0,32

              75                                                       9,6                                0,43

            100                                                     12,0                                0,57

Fonte: Azevedo Neto e Tabosa (2000).
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Cada solução foi preparada diariamente, para aplicações nas parcelas,

separados por tratamentos. A aplicação da solução foi gradativa, ou seja, no

primeiro dia de irrigação todas as parcelas receberam 25 mol.m-3, no segundo

dia apenas uma parcela recebeu 25 mol.m-3 e as demais receberam

50 mol.m-3, no terceiro dia as parcelas de 25 mol m-3 receberam 25 mol.m-3, as

de 50 mol.m-3 receberam 50 mol.m-3 e as demais 75 mol.m-3 e assim

sucessivamente até alcançar a aplicação individual de cada parcela. Após este

acréscimo, os sacos foram mantidos com 15% cc diariamente para atingir o

total de 60 % cc (estes ainda encontravam-se com 45% cc) estimando assim, o

índice de evaporação da água nos tratamentos. As plântulas foram regadas

diariamente, no mesmo horário, com a mesma quantidade de solução.

2.5. Cálculos do preparo das soluções aplicadas na experimentação

Para o cálculo da capacidade de campo foi necessário obter a curva de

retenção de água do substrato utilizado através da seguinte forma: foram

adicionados 200 ml de água destilada em 200g do substrato seco em um funil

revestido com papel umedecido. Após este procedimento esperou-se o total de

água escoada. Observou-se que a areia reteve 55 ml de água para que

atingisse a capacidade de saturação (100 % cc). A partir deste resultado,

calculou-se a capacidade de campo (cc) de 60% para 200g de substrato

através de regra de três. Para o cálculo da capacidade dos sacos, foi pesada

uma amostra de cada parcela, verificado que em média cada saco pesou

5.000g. A partir desse dado, novamente foi feita regra de três para obtenção da

quantidade de água necessária para que os sacos atingissem 60% cc, e, para

isso, em cada saco foi utilizado 825 ml de água.

Para o preparo das soluções aplicadas em cada tratamento, além do

cálculo da quantidade de água utilizada em cada saco (825 ml), foi necessário

calcular a quantidade de soluto utilizado para cada saco e tratamento. Para tal,

foi utilizado o peso atômico do NaCl, sendo 58,4 g/l para 1 molar de água.

Novamente, foi feita uma regra de três para encontrar a quantidade em gramas

necessária para cada saco/tratamento, utilizando a conversão das unidades, de

molar (M) para milimolar (mol.m-3). Por exemplo, para 25 mol.m-3 foi encontrado
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1,46 g/l para a solução em 1000 ml.m-3. Para o preparo da solução em 60% cc,

a quantidade de água utilizada para cada saco foi de 825 ml e não 1000 ml,

assim foi aplicada uma outra regra de três, encontrando para 25 mol. m-3 1,2 g

de soluto em 825 ml de água para cada saco deste tratamento. Este cálculo foi

adotado para os quatro tratamentos nos seguintes níveis de NaCl: 25, 50, 75 e

100 mol.m-3, determinando assim a solução a ser preparada.

Para a manutenção dos sacos com 15% cc o cálculo foi realizado

através do mesmo procedimento.

2.6. Delineamento experimental e análise estatística

O experimento constou de um arranjo fatorial (5x1) com cinco

concentrações de NaCl e uma época de colheita. O ensaio dispôs de 4

repetições com 15 plântulas cada, sendo 60 plântulas por parcela totalizando

300 plântulas. Foi adotado o método de delineamento casualizado,

demonstrado nas figuras 4 e 5. Para analise foi feito o teste de homogeneidade

e homocedasticidade e em seguida uma análise de variância (ANOVA)(ZAR,

1984). A posteriori foi feita uma análise comparativa entre as médias dos

tratamentos pelo teste de tukey ao nível de 5 % de probabilidade.

2.7. Variáveis analisadas

As variáveis selecionadas para analise do efeito da salinidade no

crescimento e desenvolvimento das plântulas foram realizadas de acordo com

Barbosa (1989b), Vieira (1994) e Benicasa (1988).

Comprimento da parte aérea (CRa): foi medido semanalmente, com o auxilio

de uma régua, o comprimento entre o nível do solo e o ápice da haste principal,

tanto na primeira, quanto na segunda folha, quando presente.

Largura da parte aérea (LRa): mediu-se na posição mediana a largura da folha,

tanto na primeira, quanto na segunda folha, quando presente, medida esta,

feita apenas no final da experimentação, com o auxilio de uma régua.

Comprimento da raiz principal (CRp): No final da experimentação, com o auxilio

de uma régua, foi medido o comprimento do ápice à coifa da raiz principal.
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Peso da matéria fresca (PMF): As plântulas foram cortadas e separadas a

parte aérea (folha) da raiz. As partes aéreas das plantas cortadas (sem o

cotilédone) e as raízes foram colocadas separadamente em sacos plásticos,

para evitar a perda de água e em seguida levadas ao laboratório para a

pesagem. O material fresco foi retirado dos sacos e pesado, em uma balança

de precisão de 0,001g. Dividiu-se o peso total pelo número de plântulas em

cada repetição, obtendo-se a média aritmética para cada uma das quatro

repetições.

Peso da matéria seca (PMS): após a pesagem da matéria fresca, as partes

foram colocadas separadamente em sacos de papel e levadas para estufa com

circulação de ar forçado, mantida à temperatura de 80ºC durante 48 horas. O

material seco foi retirado dos sacos e pesado, em uma balança de precisão de

0,001g. Dividiu-se o peso total pelo número de plântulas em cada repetição,

obtendo-se a média aritmética para cada uma das quatro repetições.

Razão parte aérea/raiz (PAR): foi determinada pela divisão entre o peso seco

da raiz e o peso seco da parte aérea (folhas).

Taxa de sobrevivência (TS): foi determinada através da contagem de plantas e

ou de folhas mortas, levando em consideração a realização fotossintética

(presença de clorofila). Esta contagem foi realizada no final da experimentação,

na primeira e segunda folha da planta.

2.8. Análise química do substrato

Após a indução do estresse salino, durante os 120 dias de

experimentação, foi feita a análise química dos substratos (areia) das mudas

com a finalidade de obter a composição mineral e a condutividade elétrica final

de cada parcela.

Para cada repetição das parcelas foi coletada uma amostra, totalizando

20 amostras (4 repetições e 5 tratamentos). Estas foram etiquetadas e levadas

ao laboratório de Solo e Água da Embrapa do campus do Pici, Fortaleza-CE,

onde foi realizada a análise.
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3. RESULTADOS

3.1. Características químicas do substrato no final do experimento

De acordo com grau de restrição existente no substrato indicado pelo

índice de condutividade elétrica, as plântulas de C. prunifera manifestaram

limitações nos tratamentos aplicados com 75 e 100 mol.m-3 de NaCl

apresentando condutividade elétrica máxima de 5,3 dS/m-1 e solo salino

moderado. Aumentos consideráveis na concentração de sais no substrato, em

função da maior saturação nos tratamentos levaram a distúrbios no

metabolismo geral das plântulas (Figuras 12 e 13).

Com base na condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) aos

60 dias de aplicação dos tratamentos, verificou-se maior saturação no

tratamento onde foi aplicado 100 mol.m-3 de NaCl, apresentaram  5,3 dS/m-1 na

repetição 4 e 5,2 dS.m-1 na repetição 1 e menor saturação no tratamento

controle (0 mol.m-3 de NaCl), cuja saturação foi inferior a 0,7 dS. m-1(Tabela 2).

Os maiores valores da CEes observados indicam o aumento da

salinidade da água no tratamento, justificado pela diminuição nos teores dos

íons Ca2++, Mg2+, e aumento do íon Na+ no solo (Tabela 2).

Variações no índice de condutividade elétrica em cada parcela estão

demonstradas na figura 6. Porém, mesmo sendo observadas variações dentro

da cada parcela verifica-se que, através da média feita com as repetições, à

medida que aumenta o nível de salinidade da água, aumenta o índice de

condutividade elétrica nas parcelas. As variações sofridas nas parcelas

estudadas, ocorreram devido ao aumento nas concentrações de NaCl, bem

como a evapotranspiração ocorrida diariamente pelas plântulas.
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Tabela 2: Resultado analítico de amostras dos substratos
provenientes da experimentação realizada com
plântulas de C. prunifera submetida ao estresse
salino.

Repeticões       CEes          Ca2++           K+          Mg           Mn        Na          P          PH        Zn
em parcelas    (dS/m-1)

    0-1          0,7        7,13        1,69       8,57       21,23         8,61     3,07       8,3       1,83
    0-2          0,5        7,00        1,74       8,54       21,78         8,61     2,60       8,4       2,49
    0-3          0,5        7,25        1,89       8,49       23,98         8,61     2,35       8,4       2,18
    0-4          0,6        6,26        1,64       8,62       22,55         9,09     3,07       8,3       1,69

  25-1          2,0        3,95        1,51        5,38      28,05       33,50     2,59       8,6       2,16
  25-2          2,2        1,30        1,64        4,34      25,52       32,54     2,57       8,7       1,64
  25-3          2,7        5,00        1,59        5,35      25,74       34,45     3,06       9,0       2,08
  25-4          4,6        3,63        1,54        5,81      27,83       60,77     3,03       8,06     1,88

  50-1          3,0        5,36        1,41        2,53      19,03       52,64     2,57       8,6       1,54
  50-2          2,5        3,27        1,36        3,04      18,59       41,63     2,39       8,5       0,01
  50-3          3,5        6,92        1,59        1,61      20,57       49,29     2,57       8,9       1,92
  50-4          2,0        2,91        1,33        2,85      19,91       50,24     2,39       8,4       1,57

  75-1          3,9        3,22        1,28        2,34       20,68      54,07     2,59       8,9       1,53
  75-2          3,8        3,15        1,31        1,15       13,97      54,07     3,05       8,9       1,64
  75-3          4,8        6,58        1,51        0,10       24,20      78,47     2,36       9,1       1,90
  75-4          1,9        2,97        1,28        1,69       21,29      36,37     3,06       8,9       1,87

100-1          5,2       5,81        1,43        0,18       21,45       34,93     2,57       9,0       7,26
100-2          3,7       2,90        1,28        5,76       19,91       73,69     2,38       8,9       1,47
100-3          3,8       3,15        1,43        0,53       21,56     131,11     3,05       9,0       2,30
100-4          5,3       5,63        1,41        0,01       21,89       71,78     3,04       9,0       2,32
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Figura 6: Variação do índice de condutividade elétrica por
repetição do extrato de saturação nos tratamentos
aplicados em plântulas de C. prunifera aos 60 dias
após de experimentação.

3.2. Germinação e emergência da plântula

A Copernicia prunifera apresentou germinação lenta com crescimento

desigual e do tipo epígea (MEEROW, 2004). Apesar desta germinação lenta e

crescimento desigual apresentada pela Carnaúba, o lote de sementes

utilizadas na experimentação apresentava-se em condições viáveis, pois o fato

das sementes de Carnaúba terem permanecidas armazenadas por oito meses

a temperatura de 15º C, não apresentou grande diminuições em sua taxa de

germinação, pois as sementes atingiram 95% de germinação. Este tempo de

armazenagem reduziu o vigor de tais sementes que dispuseram de um tempo

de pré-embebição de 1 a 18 dias para o aparecimento do pecíolo cotiledonar.

A Tabela 3 apresenta o número de plântulas de C. prunifera emergidas a

partir de 24 dias após a semeadura, onde de 525 semeadas, 499 (95%)

plântulas emergiram até o final do trigésimo quinto dia. Tais plântulas

emergidas atingiram um índice de velocidade de emergência (IVE) de 17,62

com cerca de 28,5 dias velocidade de emergência (VE). O maior número de

emergência de plântulas (42%) ocorreu entre vigésimo oitavo e vigésimo nono

dias pós-semeadura (figura 8). O vigor das sementes influenciou tanto na
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percentagem de germinação, quanto na altura de cada plântula, pois a data de

emergência apresentou-se diretamente proporcional à média do tamanho foliar

da plântula, ou seja, as primeiras plântulas emergidas apresentaram um maior

vigor e logo um maior tamanho, ver Figura 7.
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Tabela 3: Teste de velocidade de emergência (VE) de
plântulas de C. prunifera analisado através do índice
de velocidade de emergência (IVE).

  Dias após            Número de plantas     Número de plantas                 IVE                    VE
a semeadura             emergidas             emergidas no dia (E)

        24                        11                            11                              0,46                    264

        25                        53                            42                              1,68                  1050

        26                        92                            39                              1,50                  1014

        27                      156                            64                              2,37                  1728

        28                      268                          112                              4,00                  3136

        29                      371                          103                              3,55                  2987

        30                      411                            40                              1,33                  1200

        31                      434                            23                              0,74                    713

        32                      460                            26                              0,81                    832

        33                      485                            25                              0,76                    825

        34                      496                            11                              0,32                    374

        35                      499                              3                              0,09                    105

 Total                                                                                                      17,62                  28,5 dias

3.3. Crescimento vegetativo

3.3.1. Comprimento e largura das folhas e comprimento da raiz
principal

O estresse salino reduziu significativamente o crescimento vegetativo da

folha de C. prunifera. A plântula no tratamento controle, atingiu 17cm de altura

na folha 1 e 11,7cm de altura na folha 2. A folha 1 cresceu somente até a 3ª

semana, parando seu crescimento com 15,5 cm de comprimento no nível de

100 mol.m-3. A folha 2 cresceu até a oitava semana, os tratamentos 75 e 100
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mol.m-3 de NaCl, atingiram 10 e 9 cm, com 17 e 25% respectivamente (figura 9

e 10).

Quanto a largura da folha 2, o tratamento 2 (25 mol.m-3 de NaCl),

apresentou 100% (0,9 cm) de crescimento em relação ao tratamento controle

(0 mol.m-3 de NaCl), que apresentou 89% (0,8 cm), obtendo o tratamento 2,

11% a mais de crescimento (Tabela 4). A largura da folha 2 nos tratamentos 3

e 4 (50 e 75 mol.m-3 de NaCl), não obteve diferença estatística, apresentando

reduções significativas, apenas quando submetidas ao tratamento 5 (100

mol.m-3 de NaCl),  apresentando 0,7 cm de largura, ou seja, 78%. Esses dados

demonstram que o crescimento em largura da folha é estatisticamente maior

quando recebe dosagens pequenas de NaCl em volumes de água de irrigação,

e que quando submetidas a maiores dosagens de NaCl a planta reduz o

crescimento em 22% quando submetida ao nível mais elevado de salinidade,

ver Tabela 4.

Na Tabela 4 observa-se que o comprimento da folha 2 foi mais atingida

pela salinidade que o comprimento da folha 1.

O comprimento da raiz principal no tratamento controle foi de 38,55cm,

enquanto nos demais foram: 29,07cm e 35,77cm quando submetidas às

concentrações 75 e 100 mol.m-3 de NaCl respectivamente (Tabela 4).

Variações foram observadas nos diferentes níveis de salinidade, onde

diminuições de 25 e 7% foram constatadas nos respectivos níveis de 75 e 100

mol.m-3 NaCl. O crescimento das raízes apresentou-se mais sensível ao

estresse salino que a parte aérea, devido apresentarem uma maior redução

estatística nos diferentes níveis de salinidade em relação ao tratamento

controle.
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Figura 9: Variação no comprimento da folha 1 de C.
prunifera de acordo com o crescimento semanal,
iniciado a partir dos tratamentos:
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Figura 10: Variação no comprimento da folha 2 de C.
prunifera de acordo com o crescimento semanal,
iniciado a partir dos tratamentos:
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Tabela 4: Comprimento da parte aérea (CRa) da folha 1
(CRaf1) e folha 2 (CRaf2), Largura da parte aérea
da folha 2 (LRaf2) e Comprimento da raiz principal
(CRp), de plantas de C. prunifera cultivadas em
diferentes níveis de NaCl aos 60 dias de estresse
salino.

 NaCl             CRaf1                 CRaf2                      LRaf2                       CRp

(mM)       (cm)     (%)        (cm)           (%)        (cm)         (%)           (cm)        (%)

0        17,0 a      100       11,7 a      100         0,8 ab          89        38,55 a       100

25      17,0 a      100       11,5 ab      92         0,9 a          100        31,97 ab       83

50      16,7 a        94       10,3 abc    83         0,8 ab         89         33,68 ab       87

75      16,7 a        94       10,0 bc      83         0,8 ab         89         29,07 b         75

100    15,5 a        88         9,0 c        75         0,7 b           78         35,77 ab       93

Médias na mesma coluna, seguidas da mesma letra não diferem
estatisticamente no nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

3.3.2. Matéria fresca, matéria seca e razão parte aérea/raiz

A adição de cloreto de sódio no substrato das plântulas de C. prunifera

provavelmente desestabilizou seu metabolismo nutricional, pois levou a

diminuição da produção da matéria fresca e matéria seca das plântulas. Aos 60

dias de estresse salino constatou-se que o peso fresco e seco total das

plântulas controle foi superior estatisticamente aqueles das plântulas

submetidas ao estresse salino. Estas diminuições tenderam a maior

acentuamento com relação às plântulas submetidas a um maior índice de

salinidade (Tabela 5 e 6).

Proporcionalmente, a parte aérea mostrou-se mais resistente que a raiz,

pois a raiz apresentou uma queda estatística no peso da matéria fresca e no

peso da matéria seca. Observando as Tabelas 5 e 6, nota-se que as médias do

peso da matéria fresca e do peso da matéria seca das folhas, foram

estatisticamente menor apenas no nível mais elevado de salinidade 100 mol.m-

3 de NaCl, apresentando biomassa 27 e 16 % menor, respectivamente, em
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relação ao controle. Enquanto, a raiz apresentou queda estatística diferente de

23, 28 e 23% no peso da matéria fresca nas concentrações salinas, 50, 75 e

100 mol.m-3 de NaCl, respectivamente. No peso da matéria seca, ocorreu

redução, em relação ao controle, apenas a partir da concentração salina de 75

mol.m-3 de NaCl, a biomassa foi cerca de  21 e 18% menor, em 75 e 100

mol.m-3 de NaCl, respectivamente.

Na Tabela 6 estão contidos os dados médios da razão parte aérea/raiz,

tanto no tratamento controle, quanto nos de estresse. Constatou-se que a

razão parte aérea/raiz das plantas sem estresse apresentou diferenças quando

comparadas estatisticamente àquelas submetidas ao estresse salino. Diferindo

apenas no nível de 75 mol.m-3 de NaCl onde a redução de 15%.

Tabela 5: Peso da matéria fresca da folha (PMFf), peso da
matéria fresca da raiz (PMFr), peso da matéria fresca
da planta (PMFp) de C. prunifera cultivadas em
diferentes níveis de NaCl aos 60 dias de estresse
salino.

 NaCl                      PMFf                             PMFr                                PMFp
(mM)             (g)          (%)                    (g)            (%)                    (g)         (%)

   0             18,35a        100              46,18a          100             64,55a          100

 25             17,50ab        95              38,83ab          84             56,38ab          87

 50             17,56ab        96              36,48b            77             54,04b            83,5

 75             15,93b          87              33,16b            72             49,09b            76

100            13,37c          73              35,43b            77             48,83b            75,5

Valores dentro de uma mesma coluna, seguidos da mesma letra não diferem
estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
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Tabela 6: Peso da matéria seca da folha (PMSf), peso da
matéria seca da raiz (PMSr), razão parte aérea/raiz
(PAR) de plantas de C. prunifera cultivadas em
diferentes níveis de NaCl aos 60 dias de estresse
salino.

  NaCl                   PMSf                           PMSr                              PAR
(mM)             (g)          (%)                (g)        (%)                  (g/g)         (%)

    0            6,49a        100             13,77a         100               2,12a          100

   25           6,37ab        98             11,76ab         85               1,85ab          87

   50           6,18ab        95             11,93ab         87               1,93ab          91

   75           6,02b          93             10,83b           79               1,79b            85

  100          5,45c          84             11,33b           82               2,07ab          98

Valores dentro de uma mesma coluna, seguidos da mesma letra não diferem
estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

3.3.3. Taxa de sobrevivência

A taxa de sobrevivência total das plântulas foi de 95% ao final dos 60

dias de tratamento, ou seja, de 300 plantas, apenas 14 não sobreviveram.

A taxa de sobrevivência da folha 1 (TSF1) foi a mais afetada pela

salinidade, aos 20 dias de estresse salino as plântulas submetidas a 75 e 100

mol. m-3 de NaCl já apresentavam sinais de injúrias (clorose) (figura 12). Aos

60 dias, estas já apresentavam 42 e 50% de mortalidade, respectivamente

(Figura 11). Não houve morte de folhas nas plântulas do tratamento controle.

 A maior porcentagem de mortalidade da folha 2 foi encontrada nas

plântulas submetidas a 100 mol.m-3 de NaCl, onde apresentou 13,5% de

mortalidade. Somando todas as parcelas do experimento, 95% da folha 2

mantiveram-se viva, o que resulta numa taxa de mortalidade de apenas 5%.
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Figura 11: Percentagem de sobrevivência das folhas das
plântulas de C. prunifera quando submetida aos
diferentes níveis de salinidade aos 60 dias de
estresse salino, sendo: −�− folha 2;  −♦− folha 1.

Figura 12: Aspecto das folhas de C. prunifera aos 20 dias de
estresse salino submetidas aos níveis de 75 e 100
mol.m-3 de NaCl.
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Figura 13: Aspecto da folhas de C. prunifera apresentando a
área fotossintetizante afetada pela salinidade,
acentuando a morte prematura da primeira folha
submetidas aos 50 dias de estresse.
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Capítulo 4

4. DISCUSSÃO

4.1. Concentração de sais no substrato

Com base na classificação dos solos e o rendimento das plantas

associado ao índice de condutividade elétrica proposto por Mello et al. (1967),

verifica-se que a Carnaúba melhor se desenvolve no nível de salinidade

moderada normal, cuja condutividade elétrica varia de 2 a 3,9 dS/m-1. Neste

nível poucas plantas foram afetadas. A indicação da salinidade em função da

condutividade elétrica (CE) no solo, segundo Macedo (1988), fornece a

vantagem de relacioná-la diretamente com a tolerância das plantas cultivadas.

A mortalidade de 5% do total das plântulas de C. prunifera e a

sobrevivência das demais com redução na produção de biomassa

principalmente nas maiores concentrações de sais, possivelmente deve-se ao

excesso de micronutrientes e macronutrientes no substrato. Conforme

Salisbury e Ross (1991), o aumento na concentração de sais no solo ocasiona

o excesso de micronutrientes e macronutrientes. Estes autores ressaltaram que

micronutrientes como o manganês, zinco e o cloro, que possuem função de

regulação enzimática, quando encontrados em excessos provocam necroses e

estresses nas plântulas.

 A redução no número de folhas e sinais de injúrias, como clorose,

seguida de necrose nas pontas e margens das folhas de C. prunifera, também

foi observada em estudos com outras palmeiras. Em estudos realizados por

Fernanades et al. (2003) com crescimento de mudas de pupunheira (Bactris

gasipaes Kunth) submetidas a diferentes níveis de salinidade, foi detectado

sintomas de fitotoxidez por NaCl, nas doses a partir de 15 mmol.L-1. Segundo

Salisbury e Ross (1991), isso ocorre porque o excesso de macronutrientes

como o íon Na+ provoca a deficiência de alguns outros nutrientes como as

diminuições nos teores dos íons de Ca2++, Mg2+, levando as plântulas a

apresentarem sintomas de clorose (amarelamento), ou seja, falta de clorofila.

Segundo Ayers e Westcot (1991), os sintomas típicos
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de toxidez pelo sódio aparecem, depois de vários dias e semanas, em forma de

queimadura ou necroses ao longo das bordas. O aparecimento dos sintomas

primeiro nas folhas mais velhas e em suas bordas e, à medida que se

intensifica, a necrose espalha-se progressivamente na área internervural até o

centro das folhas (AYERS; WESTCOT, 1991).

4.2. Influência do vigor na emergência e comprimento da plântula

A protusão do pecíolo cotiledonar somente após o 18º dia, pode estar

relacionada ao tempo de armazenamento das sementes, pois segundo Meerow

(2004), o período de pré-embebição da Copernicia prunifera recém coletada

varia de 1 a 7 dias para que o pecíolo cotiledonar apareça. Esse parece ser um

padrão para o gênero Copernicia, pois Pinheiro (1986), trabalhando com este

gênero afirma que sementes recém coletadas, descascadas e embebidas

apresentaram o pecíolo cotiledonar em até dois dias, enquanto que sementes

armazenadas passaram semanas embebidas para o aparecimento desta

estrutura. Gomes (1949), estudando a germinação da Carnaubeira com três

tipos de tratamentos: 1) sementes com casca; 2) sementes perfuradas; 3)

sementes descascadas. Observou que as sementes descascadas

apresentaram a melhor percentagem de germinação, pois absorveram maior

quantidade de água, germinando aos 17 dias, porém, neste caso, foi

considerada germinação o aparecimento da radícula.

Observa-se que o tempo de armazenamento das sementes de C.

prunifera influencia no seu vigor. Além disso, deve-se considerar a

temperatura. Segundo Meerow (2004) a maioria das espécies tropicais de

palmeiras de ambientes úmidos perde a viabilidade quando armazenadas com

temperaturas abaixo de 60ºF (15,5 °C), enquanto, espécies de palmeiras de

ambientes sazonais temperados podem ter uma tolerância maior para

armazenagem em baixas temperaturas. Neste caso, falta ser testado o efeito

da temperatura em C. prunifera que é uma planta de ambiente tropical

estacional. Meerow (2004) afirma que, o vigor de sementes de palmeiras pode

variar entre árvores da mesma espécie, e a viabilidade depende da idade da
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semente e dos métodos de armazenagem, que dependendo da espécie, pode

durar de duas a três semanas ou, a mais de um ano.

4.3. Crescimento vegetativo

4.3.1. Comprimento, largura das folhas e comprimento da raiz

principal

A diminuição no crescimento e desenvolvimento das plantas de

Carnaúba com o aumento do excesso de sais no substrato deve ser

conseqüência da diminuição na permeabilidade do sistema radicular para água,

fato este observado por Prisco (1980) em plantas cultivadas em ambiente de

alta demanda evaporativa e luz solar intensa. Prisco (1980) ressaltou que a

baixa permeabilidade do sistema radicular para água das plantas cultivadas

sob condições de estresse salino determina, diariamente, o fechamento mais

cedo dos estômatos, resultando em menor taxa fotossintética diária, sendo

uma das causas do reduzido crescimento das espécies cultivadas em solos

salinos.

Quanto ao fato das plântulas apresentaram-se mais sensíveis ao

estresse salino nas raízes do que na parte aérea, parece ser um padrão em

palmeiras, Resultados similares foram encontrados por Fernandes et al. (2003)

ao estudar o efeito da salinidade na Pupunheira (Bactris gasipaes Kunth),

verificaram que o sistema radicular foi a parte da planta mais afetada pela

salinidade. Além da Pupunheira, plântulas de Coqueiro anão-verde (Cocos

nucifera L.) estudadas por Marinho et al. (2005) também apresentaram

comportamento similar. Os autores avaliaram os efeitos da irrigação com águas

salinas em diferentes concentrações sobre a germinação e o crescimento

inicial, por 120 dias após semeadura (fase I) e constaram que o sistema

radicular foi a variável mais afetada.

Como ressaltado por Prisco (1980), plantas cultivadas sob condições de

salinidade apresentam o metabolismo do sistema radicular alterado, o qual

acarreta uma redução na síntese e/ou translocação de hormônios sintetizados

na raiz e necessários ao metabolismo foliar. Como resultado, o autor informa

que não só há diminuição no crescimento das folhas como também aceleração
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dos processos de envelhecimento destes órgãos. Segundo Ayers e Westcot

(1991) as alterações ocorridas na raiz das plântulas são devido ao aumento do

gasto de energia para absorver água do solo. Estes autores explicam que em

ambientes salinos este gasto é dobrado, e que as forças de absorção das

plantas atuam em toda a profundidade radicular e extraem água de onde se

encontra mais facilmente disponível. Segundo Ayers e Westcot (1991), a

camada superior da zona radicular contém maior quantidade de raízes e,

portanto seca mais rapidamente que as camadas mais profundas. Afirmam que

à medida que isso ocorre, a planta tem que extrair água de maiores

profundidades para satisfazer a evapotranspiração, chegando o momento em

que tanto a água da parte da zona radicular como das outras zonas, a maiores

profundidades, alcancem maior concentração de sais e, portanto, potencial

osmótico menor. No entanto os efeitos conseqüentes, tais como paralisação do

crescimento, danos nas folhas e necroses ou danos nos tecidos, aparecem

depois que as culturas tem sido expostas em condições de alta salinidade

(AYERS; WESTCOT, 1991).

O fato de C. prunifera encontrar-se com suas raízes limitadas em

profundidade por permanecer no saco de muda, deve ter influenciado na

absorção de água, contribuindo assim para o aumento na velocidade da seca

fisiológica. Gomes (1946) sugeriu que a Carnaúba desenvolve um vigoroso

sistema radicular como proteção à seca. Em relação a velocidade de

crescimento na raiz/folha, o autor destaca que aos 40 dias depois da

semeadura a primeira folha da plântula surge, quando sua raiz já atinge 15 cm

de profundidade, aos 60 dias a folha tem 22 cm e a raiz já apresenta 50 cm de

profundidade. Aos 10 meses de idade, Gomes (1946) observou que a planta

apresenta apenas três folhas e a raiz apresenta-se com 1,5 m de profundidade.

Segundo Gomes (1946), o crescimento acelerado das raízes explica a

resistência desta espécie às estiagens, e a continuidade de seu crescimento

mesmo ao longo de vários meses de seca completa.

Além da intensa busca por água através do rápido crescimento das

raízes, plantas que habitam ambientes secos desenvolvem adaptações que

possibilitam sua resistência e desenvolvimento. Entre estas adaptações,
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Marinho et al. (2005) ressaltaram a importância do tipo de folha do Coqueiro

para a tolerância a salinidade e conseqüente estresse hídrico, descrevem que

os tecidos do limbo são ricos em esclerênquima, com epiderme espessa e de

textura grossa, com estômatos localizados apenas na face inferior, o que,

naturalmente, resulta em menor perda de água por transpiração. Assim como o

Coqueiro, a Carnaúba também apresenta características morfológicas que

podem ser consideradas expressivas em vegetais tipicamente xerofíticos.

Segundo descrições de Arraes et al. (1966) a Carnaúba apresenta reentrâncias

e saliências nos espaçamentos da parede ventral, a parede dorsal é uniforme e

fina, o lumem das células guardiãs, em corte transversal, é um pouco triangular

exibindo, entretanto, no vértice, uma invaginação que o prolonga até quase os

limites da parede externa. Em secção transversal, as cristas externas mostram

uma região de densidade menor envolvida pela porção cutinizada. Os

estômatos são do tipo tetrácico e encontrados em maiores quantidades na

superfície abaxial. No mesófilo o esclerênquima é abundante e constituído de

fibras.

4.3.2. Matéria fresca, matéria seca e razão parte aérea/raiz

A redução na produção de matéria fresca/seca em função do aumento

da salinidade em Carnaúba foi similarmente encontrado em estudos realizados

em outras duas espécies de palmeiras, a Pupunheira (Bactris gasipaes H.B.K e

o Coqueiro (Cocos nucifera L.), registrado por Fernandes et al. (2003) e

Marinho et al. (2005), respectivamente. Segundo Azevedo Neto e Tabosa

(2000) essa redução se dá pelo desvio da energia do crescimento para a

manutenção, reduzindo assim os custos metabólicos de energia associada à

adaptação a salinidade e redução no ganho de carbono. Portanto, com base no

exposto, a diminuição da matéria fresca das raízes de C. prunifera deve estar

relacionada à baixa disponibilidade de água devido ao aumento na contração

de sais, o que dificulta a turgescência dos ápices e assim impedindo o seu

crescimento. Este crescimento reduzido diminui o acúmulo de nutrientes na raiz

e, conseqüentemente, a produção da matéria seca (SALISBURY; ROSS,

1991).
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4.3.3. Sobrevivência das plântulas

O alto índice de mortalidade da primeira folha (95%) foi provavelmente

devido a diminuição da água disponível no solo, pelo aumento de soluto,

diminuindo o potencial osmótico e conseqüentemente o potencial hídrico da

planta, afetando a área fotossintetizante da Carnaúba, acentuando a morte

prematura da primeira folha, uma vez que não ocorreu mortalidade no grupo

controle durante o experimento.

Segundo as explicações de Taiz e Zeiger (1998) a fotossíntese é inibida

em altas concentrações de Na+ e/ou Cl-, estes se acumulam nos cloroplastos,

podendo afetar desta forma, tanto o metabolismo do carbono como a

fotofosforilação. De acordo com Ayers e Westcot (1991) o Cl- é absorvido pelas

raízes e translocado às folhas, onde se acumula pela transpiração. Se sua

concentração excede a tolerância da planta produzem-se danos como

queimaduras e necroses nas folhas, vindo acompanhado, geralmente, por

desfolhação prematura. Segundo Munns (2002) quantidades excessivas de

sais na planta causam sintomas de toxidade nas folhas mais velhas,

ocasionando senescência prematura e reduzindo a área fotossintética ao nível

de não poder sustentar seu crescimento. Isto pode explicar a morte prematura

das folhas de Carnaúba quando submetidas aos níveis de 75 e 100 mol m-3 de

NaCl. Portanto, a concentração de sais nos níveis de 75 e 100 mol m-3 de NaCl

representa o limite máximo de tolerância das plantas de C. prunifera.

Embora a Carnaúba seja naturalmente encontrada em solos salinos,

esse limite de tolerância à salinidade é inferior ao já encontrado para espécies

de dicotiledôneas. Ferreira (2001) ao estudar crescimento e relações hídricas

em plantas de Goiabeira (Psidium guajava) submetidas a estresse salino com

NaCl, detectaram que a sobrevivência das plantas não foi afetada até a

aplicação de estresse salino de 125 mmol.L-1 de NaCl. Resultado este superior

ao limite encontrado para Carnaúba. Porém, deve-se ressaltar que, embora

haja plantas com potencial econômico de maior tolerância ao estresse salino

do que a Carnaúba, como é o caso da Goiabeira, além de tolerar bem níveis

intermediários de salinidade (25 e 50 mol. m-3 de NaCl) como constatado neste

trabalho, esta espécie, no seu desenvolvimento inicial, não é afetada por
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alagamento como demonstrado por Arruda e Calbo (2003), justificando a sua

ocorrência natural em áreas que passam por períodos de alagamento e seca, o

alagamento no período chuvoso e o estresse hídrico o período seco.
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CAPÍTULO 5

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Copernicia prunifera apresenta alta germinabilidade com tratamento

prévio, cotilédones fotossintetizantes e persistentes; rápido crescimento da raiz

principal com presença de tuberosidade e maior razão de alongamento e

alocação de biomassa para as raízes nas plantas submetidas a pequenas

concentrações salinas.

A salinidade afetou de forma diferenciada cada variável estudada: altura,

largura, massa fresca e seca da parte aérea e massa fresca e seca das raízes,

sendo mais crítico na produção de matéria seca da raiz.

Os melhores resultados para a produção de mudas com relação ao

estresse salino foram os de 0, 25 e 50 mol.m-3 de NaCl, em especial

25 mol.m-3, haja visto o melhor desenvolvimento da largura foliar neste nível de

salinidade. Quando submetida a níveis elevados de salinidade como maior ou

igual a 100 mol.m-3 de NaCl compromete o desenvolvimento e possivelmente a

vida desta planta, não sendo aconselhável tentativas de produção e ou

implantação de mudas em áreas que apresentem este nível de salinidade no

solo.

 É recomendável o seu plantio no aproveitamento de áreas salinizadas

em perímetros de irrigação, que apresentem a condutividade elétrica de até 3

dS.m-1 (para plântulas de até dois meses de idade), gerando uma renda

(produção de cera) na época em que no semi-árido brasileiro (período seco) o

homem do campo praticamente não tem opção de renda.
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A Copernicia prunifera apresentou comportamento similar ao esperado

em plantas glicófitas, não resistindo altas concentrações salinas. Porém,

trabalhos sobre a fisiologia e anatomia desta espécie devem ser realizados,

para que haja uma maior precisão quanto sua classificação e quanto ao nível

de resistência e tolerância em ambientes salinizados. Também pesquisas

sobre a germinação, o crescimento, estabelecimento de plântulas e a

reprodução desta espécie em seu ambiente natural e em solos nativos

salinizados devem ser intensificadas para um manejo sustentável e plantio em

programas de reflorestamentos da vegetação ciliar do bioma Caatinga.
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