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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar deferentes lâminas de lixiviação em relação 

os níveis de NPK encontrados nas folhas de feijão caupi. O experimento foi conduzido em 

lisímetros de drenagem, sob casa de vegetação, no delineamento inteiramente casualizado 

com sete tratamentos constituídos de um irrigado com 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. Os teores de fósforo e nitrogênio sofreram um acréscimo 

com o aumento da salinidade do solo enquanto os valores de potássio se mantiveram 

constantes. 
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EFFECTS OF SOIL SALINITY IN NPK LEVELS IN THE BEAN LEAF 

COWPEA  

 

SUMMARY: The objective of this study was to evaluate deferential leaching depths over the 

NPK levels found in cowpea leaves. The experiment was conducted in drainage lysimeters 

under greenhouse conditions in a randomized design with seven treatments consisting of an 

irrigated with fresh water and six irrigated with saline water with different leaching fraction 

(5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%) of applied water depth and three replications. The 

phosphorus and nitrogen suffered an increase with increased soil salinity as potassium values 

are kept constant. 
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INTRODUÇÃO 

O caupi (VignaunguiculataL. Walp.), também conhecido como feijão-macassar, ou 

feijão-fradinho, ou feijão-decorda, constitui a principal cultura de subsistência no semiárido 

brasileiro (TEIXEIRA et al., 1988). 

Em regiões áridas e semiáridas, tal como ocorre no nordeste do Brasil, que se 

caracteriza por apresentar insuficiência hídrica e chuvas mal distribuídas, uma das alternativas 

para aumento da produtividade é a irrigação. Nestas regiões, o uso de água proveniente de 

poços tubulares para irrigação, que em geral apresenta maiores níveis de sais, tem se tornado 

mais frequente. Entretanto, a técnica da irrigação, quando mal conduzida, seja por problemas 

de engenharia ou por falta de um manejo adequado, tem gerado vários problemas ambientais, 

sendo o principal deles, a salinização do solo que pode provocar diminuição acentuada do 

crescimento e a produtividade das culturas (GHEYI et al., 1991). 

De acordo com LARCEDA (2005) o excesso de sais no solo prejudica a nutrição 

mineral das plantas, reduzindo a atividade de íons do solo, alterando o processo de absorção, 

transporte, assimilação e distribuição dos nutrientes nas plantas. 

Segundo PEREIRA JUNIOR (2012) os macronutrientes, fósforo, nitrogênio e potássio 

(NPK), têm grande influência no desenvolvimento do feijão. O nitrogênio e o potássio 

favorecem o crescimento vegetativo e desenvolvimento de gemas, o nitrogênio em especial é 

um nutriente limitante no desenvolvimento da cultura, o fósforo participa da divisão celular, 

respiração, reprodução sexuada, fotossíntese e síntese de substâncias orgânicas e o potássio 

tem um importante papel na regulação osmótica e proteção das plantas.  

Portanto, objetivou-se com esse trabalho avaliar deferentes laminas de lixiviação em 

relação os níveis de NPK encontrados nas folhas de 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 2,4 dS m-1 e 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

305



 

 

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, com sete 

tratamentos e três repetições, perfazendo o total de 21 unidades experimentais. Os tratamentos 

constituíram-se de um irrigado 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 

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.  

Para análise química das folhas do feijão caupi coletaram-se folhas do terço mediano da 

planta na fase de enchimento dos grãos, sendo o material vegetal acondicionado em sacos de 

papel, secos em estufa a 70ºC até atingir peso constante e enviado ao Laboratório de Análise 

Foliar do Departamento de Solos da UFV para análise empregando a metodologia proposta 

pela Embrapa (1999 a, b).  

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

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

nível α de até 5%. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Na Figura 1 encontram-se os comportamentos e os modelos de regressão ajustados aos 

dados observados das concentrações de nutrientes N, P e K nas folhas do feijão caupi em 

resposta à condutividade elétrica da solução do solo. 
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Figura 1 – Concentração de nitrogênio, fósforo e potássio na folha do feijão caupi em função 
da salinidade do estrato saturado do solo. 

 

A salinidade do solo afetou, significativamente, o teor de nitrogênio e fósforo nas folhas 

das plantas do feijão caupi, conforme mostra a Figura 1, em que há um acréscimo desses 

nutrientes com o aumento da salinidade. GHEYI et al. (1997) e VIÉGAS et al. (2004) 

afirmam que a salinidade elevada faz com que a disponibilidade de N diminua para as plantas, 

fato não ocorrendo neste estudo, podendo estar relacionado à fonte de nitrogênio usada nas 

adubações de cobertura, uma vez que era na forma amoniacal. BARET al. (1991) relatam que 

absorção e o transporte do nitrato são limitados, em condições de salinidade, devido ao efeito 

antagônico existente entre o íon nitrato e o íon de cloro.  

No caso do P verifica-se que o seu aumento nos tecidos foliares em função da salinidade 

do solo foi menos expressivo do que o do N, mas, significativo. Resultados contrários foram 

obtidos por FERREIRA et al. (2007) para a cultura do milho, em que a salinidade do solo 

diminuiu a concentração de P no tecido das plantas devido aos efeitos de força iônica que 
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reduzem a atividade do fosfato na solução do solo, da elevada adsorção do fosfato e da 

diminuição da solubilidade deste mineral com o aumento dos níveis de NaCl no solo.Segundo 

GRATTAN & GRIEVA (1999) os valores de fósforo nas plantas depende da espécie da 

planta, fase avaliada, cultivar, nível de fósforo encontrado no substrato, tipo de sal e sua 

concentração. 

O teor de K não sofreu efeito significativo, em relação à variação da condutividade 

elétrica do estrato de saturação do solo corroborando com resultados obtidos por Calvetet al. 

(2013). Entretanto, AZEVEDONETO & TABOSA (2000) encontraram uma redução dos 

valores de potássio com o aumento da salinidade do solo.  

 

CONCLUSÃO  

Os teores de fósforo e nitrogênio das folhas do feijão caupi foram afetados pela 

condutividade elétrica do solo aumentando seus valores com o aumento da salinidade, 

enquanto o potássio não apresentou efeitos significativos. 
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