
    
 
 

STATUS SALINO DO SOLO CULTIVADO COM FEIJÃO CAUPI IRRIGADO COM 

ÁGUA SALINA SOB DIFERENTES FRAÇÕES DE LIXIVIAÇÃO 

 

C. TAGLIAFERRE 1, D. U. G. GUIMARÃES 2, L. J. GONÇALVES2, C. H. F. 

AMORIN3, G. V. VERAS2, W. V. CAMPOS4, V. da S. RODRIGUES2 

 

RESUMO: Objetivou-se com este trabalho determinar o status salino do solo cultivado com 

feijão-caupi irrigado com água salina. 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 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. A salinidade do solo foi afetada significativamente pelas frações de 

lixiviação mostrando ser uma prática eficaz para reduzir o excesso de sais solúveis na zona 

radicular efetiva da cultura do feijão-caupi. 

  

PALAVRAS-CHAVE: lisímetro de drenagem. manejo da irrigação. salinidade. 

 

STATUS OF SALINE SOIL GROWN WITH COWPEA IRRIGATION WITH 

SALINE WATER UNDER DIFFERENT FRACTIONS OF LEACH 

 

ABSTRACT: The objective of this work was to determine the saline status of soils under 

irrigated cowpea with saline water. The experiment was conducted in drainage lysimeters in a 

greenhouse in a completely randomized design with seven treatments consisting of an 

irrigated with water and six irrigated with saline water with different leaching fractions (5%, 

10%, 15%, 20%, 30%, 40%) of the applied irrigation depth and three replications. Soil 

salinity was significantly affected by the leaching fractions shown to be an effective practice 

to reduce excess soluble salts in the effective root zone of the crop of cowpea. 
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INTRODUÇÃO 

A grande disputa pelo uso da água e a deterioração de sua qualidade 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) 

Com a crescente demanda por alimentos, tanto o uso da água quanto o uso do solo 

salino tem se tornado imprescindível à expansão da fronteira agrícola, merecendo especial 

atenção do agricultor para os efeitos da concentração de sais no solo podendo resultar num 

fator de estresse salino às plantas. 

Face ao exposto, objetiva-se com este trabalho determinar o status salino do solo 

cultivado com feijão-caupi irrigado com água doce e água salina para diferentes frações de 

lixiviação. 

 

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 

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, 
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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. 

Foram feitas medições diárias das variáveis climáticas por meio de uma estação 

agrometeorológica automática instalada dentro do experimento. 

 

 
Figura 1. Valores médios diários de temperatura e umidade relativa durante o período 

experimental de cultivo da variendade de feijão-caupi. 

 

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. O extrato de saturação foi obtido conforme descrito por Ruiz (2003). 

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%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 1 encontram-se os valores da condutividade elétrica da água de irrigação e 

do extrato do solo saturado em função dos tratamentos empregados. 

 

Tabela 1. Valores da condutividade elétrica da água de irrigação (CEai) e valores médios de 

da condutividade elétrica da pasta de solo saturado (CEes) no perfil do solo determinados em 

diferentes períodos. 

Tratamentos CEai (dS m-1) 
CEes (dS m-1) 

30 DAP 55 DAP 80 DAP Média 

Água doce 0,24 0,83 1,02 1,11 0,99 

ASFL 40% 2,4 1,09 1,77 2,05 1,63 

ASFL 30% 2,4 1,30 1,78 2,11 1,73 

ASFL 20% 2,4 1,18 1,89 3,23 2,10 

ASFL 15% 2,4 1,21 1,89 3,81 2,30 

ASFL 10% 2,4 1,20 2,63 4,20 2,67 

ASFL 5% 2,4 1,37 3,32 5,03 3,24 

 

Os níveis médios de salinidade do solo (Tabela 1) durante o ciclo da cultura não 

excederam o valor de 4,9 dS m-1, estabelecido por Ayers e Westcot (1991) para produção 

máxima da cultura do caupi. Do plantio até a colheita da cultura, os níveis médios de 

salinidade do solo aumentaram até atingir valor igual a 3,24 dS m-1, com valor extremo de 

5,03 dS m-1 para o tratamento de 5% de fração de lixiviação. Maas & Hoffman (1977) e Ayers 

& Westcot (1999) relataram que valores superiores a 1,3 dS m-1 da condutividade elétrica do 

estrato saturado do solo podem expressar efeito generalizado de sais sobre a cultura do feijão 

caupi. O aumento dos níveis de salinidade do solo foram maiores nas menores frações de 

lixiviação, evidenciando que as frações de lixiviação não podem ser inferior a 20% para 

manter os níveis de salinidade adequado à cultura, baseando-se na salinidade do solo. 

Resultado semelhante foi encontrado por Garcia (2006) que determinou a condutividade 

do solo, cultivado com milho, nas profundidades de 0,1; 0,3 e 0,5 m com a aplicação de água 

salina acrescidas das mesmas frações de lixiviação. 

A salinidade do solo foi afetada, significativamente, pelas frações de lixiviação e épocas 

de avaliação ao longo do período de cultivo do feijão caupi. Na Figura 02 (A e B) encontram-

se o decréscimo e o aumento linear dos valores da condutividade elétrica da pasta do solo 

saturado em função dos tratamentos e das épocas de avaliação. 
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(A) 
 
 
30 DAP ŷ =  = 1,22                  55 DAP ŷ = 2,2973 – 0,0380* FL               r² = 0,62 

80 DAP ŷ = 5,1564 – 0,0876** FL                    r² = 0,93 

*Significativo a 5% de probabilidade         **Significativo a 1% de probabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 
 
 
AD ŷ =  = 0,99         FL 40% ŷ =  = 1,63          FL 30% ŷ = 0,8353 + 0,0163* DAP         r² = 0,99 
FL 20% ŷ = -0,1634 + 0,0411* DAP         r² = 0,97                 FL 15% ŷ = -0,5482 + 0,0519* DAP       r² = 0,93 
FL 10% ŷ = -0,6255 + 0,0600** DAP       r² = 0,99         FL 5%   ŷ = -0,7849 + 0,0732** DAP        r² = 0,99 
*Significativo a 5% de probabilidade         **Significativo a 1% de probabilidade 
 

FIGURA 2. Condutividade elétrica do extrato do solo saturado (CEes) em função dos 

tratamentos (A) e das épocas de avaliação (B) determinados durante o período de cultivo da 

variedade de feijão-caupi BRS Guariba. 

Os resultados obtidos nas Figuras 2 (A e B) mostraram e comprovaram que as 

lixiviações aplicadas foram eficientes para reduzir o excesso de sais solúveis na zona radicular 

das culturas. Resultados como estes foram encontrados por Blanco e Folegatti (2002), no 

cultivo do pepino em casa de vegetação, que verificaram aumento linear da condutividade 

elétrica do solo nas profundidades de 0,1; 0,3; 0,5 m, com a aplicação de água com diferentes 

níveis de salinidade, sob duas freqüências de irrigação. Tedeschi e Dell’Aquilla (2005) 

mantendo-se um solo irrigado com água salina em diferentes concentrações, durante sete 

anos, constataram aumento na salinidade até 0,5 m de profundidade.  
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CONCLUSÃO 

 As frações de lixiviação empregadas foram eficientes para reduzir a salinidade do 

solo, sendo que os níveis de salinidade mais elevados ocorreram para as menores frações de 

lixiviação. 
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