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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da salinidade do solo no 
desempenho agronômico do feijão caupi. O experimento foi conduzido em lisímetros de 
drenagem, sob casa de vegetação, no delineamento inteiramente casualizado com sete 
tratamentos constituídos de um irrigadocom água doce e seis irrigados com água salina com 
diferentes frações de lixiviação (5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%) da lâmina de irrigação 
aplicada e três repetições. O aumento da fração de lixiviação até 30% provoca uma redução 
significativa da CEes, em que a partir desse ponto o decréscimo é mínimo; o aumento da 
CEes provoca uma redução siginificativa da produtividade do feijão caupi e a maior eficiência 
do uso da água, igual a 2,8 kg mm-1, ocorre com uma fração de lixiviação correspondente a 
22,62%. 
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SOIL SALINITY INFLUENCE ON PERFORMANCE BEAN AGRONOMIC 

COWPEA 

 
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the influence of soil salinity on the 
agronomic performance of cowpea. The experiment was conducted in drainage lysimeters 
under greenhouse conditions in a randomized design with seven treatments consisting of a 
irrigated com freshwater and six irrigated with saline water with different leaching fraction 
(5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%) of applied water depth and three repeats. O increased 
leaching fraction of 30% causes a significant reduction CEes in that from that point the 
decrease is minimal; CEes of the increase causes a significant reduced productivity of cowpea 
and most efficient use of water, equal to 2.8 kg mm-1, is a leaching to fraction corresponding 
of 22.62%. 
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INTRODUÇÃO 

Com a expansão da área irrigada e a demanda crescente de alimentos aumentou a 

disputa pelo uso da água, que aliado a sua contaminação e a sua deterioração em qualidade 
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tem forçado os irrigantes a buscar alternativas de uso de águas de qualidade inferior, 

especialmente no que se diz respeito à concentração salina. 

O uso de águas salinas na irrigação em regiões áridas e semiáridas, onde o balanço 

hídrico é normalmente negativo pode proporcionar, quando o manejo da irrigação é 

inadequado, o acúmulo gradativo de sais no solo, podendo culminar na esterilização do solo 

cultivado (DE VILLIERS, 2002) 

O estresse salino induz uma redução progressiva do crescimento das plantas o que pode 

ser causada pela redução do potencial osmótico e/ou acumulação excessiva de íons, podendo 

induzir à toxicidade iônica, desequilíbrio nutricionalou ambos (AZEVEDO NETO, 1997).  Os 

processos decrescimento são particularmente sensíveis ao efeito dos sais, de forma que a taxa 

de crescimento e a produção de biomassa são bons critérios para avaliação do grau de 

estresse, bem como a capacidade da planta em tolerar o estresse salino (LARCHER, 2000). 

Sendo assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da salinidade do solo no 

desempenho agronômico do feijão caupi. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido em 21 lisímetros de drenagem, com as seguintes dimensões: 

1,0 m de largura, 1,40 m de comprimento e 0,80 m de profundidade instalados, sob ambiente 

protegido, na área experimental da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia (UESB). 

O preenchimento dos lisímetros foi feito com solo seco ao ar, homogeneizado, e 

passado em peneira com malha de quatro milímetros. Foi utilizado o horizonte B de um solo 

do tipo latossolo amarelo háplico.  

A água salina utilizada nas irrigações foi preparada mediante a adição de NaCl e CaCl2 

em quantidades necessárias para se obter uma condutividade elétrica (CEai) de 2,4dS m-1 e 

uma relação iônica, em peso, equivalente a 3Na:2Ca, relação essa predominante nas águas 

salinas utilizadas na irrigação no nordeste do país, conforme citado por MEDEIROS (1992).  

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, comsete 

tratamentos e três repetições. Os tratamentos constituíram-se de umirrigado com água doce 

(sem lixiviação) e seis irrigados com água salina acrescidos com as frações de lixiviação de 

40, 30, 20, 15, 10 e 5% da lâmina de irrigação aplicada. 

O plantio do feijão-caupi variedade BRS Guariba foi realizado dentro e fora dos 

lisímetros em sulcos espaçados 0,50 m entre si, com 20 sementes por metro linear de sulco, 

sendo que foi feito um desbaste aos 15 dias após a emergência deixando-se apenas 26 plantas 
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por lisímetro. Os tratos culturais como capinas, desbastes, adubação e controle de pragas e 

doenças foram feitos manualmente, ao longo do ciclo da cultura. 

O manejo da água de irrigação foi realizado com base na evapotranspiração de 

referência calculada pelo método de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998), corrigindo-se 

esses valores pelo respectivo coeficiente da cultura (Kc) para todos os estágios fenológicos. 

Aos 30, 55, 80 dias após o plantio (DAP) foram retiradas, em cada unidade 

experimental, amostras do solo nas camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 cm para determinação do 

balanço de sais no perfil do solo, avaliado a partir da medição direta da condutividade elétrica 

do extrato solo saturado.  

Por ocasião da maturação das vagens, as plantas das parcelas foram colhidas e a 

produção de grãos determinada. Os grãos colhidos foram pesados e a produção transformada 

em kg ha-1, sendo posteriormente, determinada a eficiência de uso de água na produtividade. 

Esses dados foram analisados por meio da análise de regressão, cujos modelos escolhidos 

com base na significância dos coeficientes de regressão pelo teste t, adotando-se o nível α de 

até 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra a variação da condutividade elétrica do extrato da pasta saturada do 

solo em função das seis frações de lixiviação com água salina de 2,4 dS m-1.  
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Figura 1 – Variação da condutividade elétrica do extrato da pasta saturada do solo 

(CEes) em função das seis frações de lixiviação com água de 2 dS m-1.  
**significativo a 1% de probabilidade. 
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Observa-se que à medida que a fração de lixiviação aumenta, a CEes reduz 

significativamente até a fração de 30%, em que a partir desse ponto o decréscimo é mínimo. 

Sendo assim, constata-se que frações maiores do que 30% produzem poucos resultados na 

diminuição da salinidade do solo. Resultados semelhantes foram observados por GARCIA-

SANCHEZ et al., (2003). 

Na Figura 2 observa-se o comportamento da produção de grãos, em função da CEes 

obtida dos seis tratamentos com água salina.  
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Figura 2 – Variação da produtividade do feijão caupi em função da condutividade 

elétrica do extrato da pasta saturada do solo (CEes) dos seis tratamentos 
salinos.  
**significativo a 1% de probabilidade. 

 

A produtividade do feijão caupi reduziu linearmente com o aumento da CEes, fato este 

observado por pesquisadores de várias partes do mundo, trabalhando com diferentes culturas 

(KATERJI et al., 1996; DANTAS et al., 2002). 

Analisando conjuntamente as duas figuras anteriores constata-se que a aplicação da 

água salina de 2,4 dS m-1, associado à redução das frações de lixiviação resulta no aumento da 

CEes e, conseqüentemente, na redução da produtividade do caupi. Neste caso, constata-se que 

a planta responde à condutividade elétrica do extrato da pasta saturada do solo (CEes) e não à 

condutividade elétrica da água de irrigação (CEai), como é relatado por GURGEL et al., 

(2003), citado por Santos (2005), visto que a salinidade da água foi a mesma nos seis 

tratamentos (2,4 dS m-1). 

Na Figura 3 encontra-se o comportamento da eficiência do uso da água do feijão caupi 

em relação às frações de lixiviação.  
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Figura 3 - Eficiência do uso da água do feijão caupi em função das frações de 
lixiviação. 

 

Constata-se que a maior eficiência do uso da água do feijão na produtividade que é igual 

a 2,8 kg mm-1 ocorre com a aplicação de uma fração de lixiviação correspondente a 22,62%. 

Convém ressaltar que esse valor de eficiência encontrado como ponto de máxima para os 

tratamentos salinos é bem inferior ao encontrado para água doce, significando que a 

necessidade de empregar a fração de lixiviação para manter a salinidade do estrato de 

saturação do solo a níveis aceitáveis para a cultura diminui a sua eficiência de utilização da 

água. Estes resultados corroboram com os encontrados por Oliveira (2006) em estudos com o 

feijoeiro cv. Talismã submetido a diferentes frações de lixiviação com água salina mostrando 

que a cultivar foi sensível à salinidade, sendo a melhor eficiência de uso de água obtida com a 

fração de lixiviação de 31%. E em geral, a eficiência de uso de água diminuiu com a redução 

da fração de lixiviação. 

 

CONCLUSÃO 

O aumento da fração de lixiviação até 30% provoca uma redução significativa da CEes, 

em que a partir desse ponto o decréscimo é mínimo; o aumento da CEes provoca uma redução 

siginificativa da produtividade do feijão caupi e a maior eficiência do uso da água do feijão 

caupi, igual a 2,8 kg mm-1, ocorre com uma fração de lixiviação correspondente a 22,62%. 
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