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  SOLANÁCEAS IRRIGADAS COM ÁGUAS DE DIFERENTES SALINIDADES 
 

Souza, S. F. ¹ Silva, V. D. ² Alves, J. C. S. F. ¹ Aragão, C. A. ³ Queiroz, S. O. P. ³ 

 

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento de duas solanáceas 

submetidas à irrigação com diferentes salinidades, em cultivo protegido. O experimento foi 

desenvolvido em casa de vegetação, no Campus da UNEB localizado em Juazeiro-BA, no 

período de abril a agosto de 2012. Um genótipo de pimentão comercial, cv Ikeda e um de 

pimenta dedo-de-moça, cv. Cayenne foram semeados em bandejas de poliestireno e 

transplantados para recipientes plásticos de 10 litros, contendo substrato com solo e esterco. A 

irrigação, feita por pesagem, foi realizada com T1: água do rio São Francisco; T2: água de 

dreno de irrigação; T3: mistura de águas (50% T1 + 50% T2). O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado com cinco repetições.  As cultivares foram avaliadas quanto ao 

desenvolvimento da planta. Realizou-se analise completa das águas descritas, bem como do 

solo antes e após o experimento. Houve interferência negativa das águas de baixa qualidade 

(T1 e T2) em comparação com T3, para altura da planta, número de ramos e diâmetro do colo. 

Ao final do experimento foi observado valores excessivamente altos de condutividade 

elétrica, no solo, em relação ao valor inicial. 

Palavras-chaves: Capsicum, qualidade de água, condutividade elétrica. 

 

SOLANACEAE IRRIGATED WITH SALINITIES DIFFERENT WATERS 

 

SUMMARY: This work aimed to evaluate the development of two solanaceous submitted to 

irrigation with different salinities in greenhouse. The experiment was conducted in a 

greenhouse on the campus of UNEB located in Juazeiro-BA, from April to August 2012. A 

commercial pepper genotypes, cv Ikeda and pepper finger-to-girl, cv. Cayenne were sown in 

polystyrene trays and transplanted to plastic containers of 10 liters, containing substrate with 

soil and manure. Irrigation, by weighing, was performed with T1: water from the São 

Francisco River; T2: irrigation water drain; T3: water mixture (50% + 50% T1 T2). The 

design was completely randomized with five replications. The cultivars were evaluated for 

plant development. Full analysis was carried out as described in waters and ground before and 

after the experiment. A negative interference of low-quality water (T1 and T2) as compared to 
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T3 to plant height, number of branches and stem diameter. At the end of the experiment it was 

observed excessively high values of electrical conductivity, soil, relative to baseline. 

KEYWORDS: Capsicum, water quality, electrical conductivity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A família das Solanaceae está distribuída em 10 gêneros e cerca de 3.000 espécies. 

Dentre as dezenas de espécies do gênero Capsicum encontradas e descritas, duas merecem 

destaque: Capsicum annuum L. e Capsicum baccatum L. A primeira é a espécie mais 

cultivada e incluem as variedades mais comuns do gênero, como pimentões, pimentas doces e 

algumas ornamentais.  No Brasil o cultivo de pimenta é de grande importância, tanto pelas 

características de rentabilidade, quanto pela importância social devido ao emprego de elevada 

mão de obra (MONTEIRO, 2008). Segundo PIZOLATO NETO (2009) o pimentão é a 

solanácea que esta entre as hortaliças com maior área cultivada no Brasil e no mundo. Em 

pimentão a deficiência de água, especialmente durante os estádios de floração e pegamento de 

frutos, reduz a produtividade em decorrência da queda de flores e abortamento de frutos e 

também provoca o aparecimento de podridão apical nos frutos (PIZOLATO NETO, 2009). 

 A situação hídrica é fator limitante da produção agrícola, tanto em relação ao volume 

ofertado quanto em qualidade para o uso. Na agricultura as tecnologias de irrigação têm 

contribuído significativamente para o aumento na produção de alimentos, porém a irrigação 

deve ser utilizada de forma racional, uma vez que as condições de clima do Nordeste (altas 

temperaturas, baixa pluviosidade e os elevados teores de sais nas águas de irrigação), vêm 

causando problemas de salinização nos solos. A reutilização da água de irrigação é uma 

prática comum em regiões próximas a perímetros irrigados, e ocorre através da sua coleta em 

drenos de irrigação, essa é uma realidade para alguns pequenos agricultores do polo 

Juazeiro/Petrolina. No entanto isso é feito negligenciando a análise prévia da água, sendo esta 

utilizada sem adotar nenhuma prática de manejo que repare os efeitos do uso dessa água, que 

quase sempre apresentam quantidades de sais acima do recomendado para o seu uso na 

irrigação, os quais provocam toxidez nas plantas e causam prejuízos irreversíveis ao solo. 

 Para que se possa fazer a correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os 

parâmetros analisados devem estar relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no 
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manejo da irrigação, os quais serão necessários para controlar ou compensar os problemas 

relacionados com a qualidade da água (BERNARDO et al., 2006). 

 O conhecimento da qualidade da água e do seu efeito no ambiente é indispensável para 

o desenvolvimento adequado das culturas sem, no entanto, ocasionar prejuízos ao solo.  

Sendo assim, o objetivo do experimento foi avaliar o desempenho de duas solanáceas do 

gênero Capsicum irrigadas com diferentes qualidades de água.   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação telada com sombreamento de 50% 

no Campo Experimental do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais - DTCS da 

Universidade do Estado da Bahia/UNEB, localizado no Município de Juazeiro-BA, de abril a 

agosto de 2012, com três qualidades de água (água de dreno de irrigação, mistura de 50% 

água de dreno de irrigação + 50% água do rio São Francisco e água do rio São Francisco), e 

duas espécies de solanáceas (Capsicum annuum L. pimentão cv Ikeda e Capsicum baccatum 

L. pimenta Dedo-de-moça cv Cayenne), com cinco repetições em delineamento inteiramente 

casualizado. A água de rio utilizada foi coletada no canal de irrigação do DTCS/UNEB, e á 

água de dreno coletada em um dreno agrícola do perímetro irrigado Tourão (S: 09° 27' 16,0", 

Wo: 90° 28' 37,6", altitude 366 m), em Juazeiro-BA e armazenadas em tambores plásticos de 

200 litros, uma parte de cada água foi misturada na proporção de 50% de cada, para obtenção 

de uma água com qualidade intermediária. Foram coletadas amostras de cada água para 

análise química total verificando a qualidade destas para fins de irrigação. 

As cultivares foram semeadas em bandejas de polietileno com 180 células utilizado 

substrato comercial Plantmax®, e irrigadas com três qualidades de água. Após 28 dias do 

semeio as plantas foram transplantadas para recipientes plásticos de 10L, contendo substrato 

composto por solo + esterco curtido na proporção 1: 0,16 o mesmo foi analisado quanto às 

características físicas e químicas no laboratório de solos do DTCS/UNEB e adubado 

conforme resultado da analise. O manejo da irrigação foi realizado pelo método de lisimetria 

de pesagem.  

 As variáveis analisadas foram medidas por determinações da altura das plantas, 

números de ramos vegetativos e diâmetro do colo. Após o fim dos experimentos foram 
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coletadas novas amostras do substrato de cada tratamento para serem realizadas novas 

análises e verificação da situação do solo após a condução dos trabalhos.  

 As análises estatísticas foram realisadas com o auxilio do programa ASSISTAT versão 

7.2, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba o teste de média pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a qualidade da água os parâmetros avaliados foram: Nitrogênio total (mg/L-N) 

Dreno (D) 0,59 Rio/Dreno (RD) 0,51 Rio (R) 0,39; Cloretos totais (mg/L Cl) (D) 618,3 (RD) 

335,68 (R) 3,87; Sulfato total (mg/L SO4²-) (D) 0,685 (RD) 0,362 (R) 0,001; CE (dS m-¹) (D) 

2,880 (RD) 1,603 (R) 0,107; pH (D) 8,22 (RD) 7,92 (R) 7,64; Carbonatos (mg/L) (D) 0,92 

(RD) 0,0 (R) 0,0; Bicarbonatos (mgHCO3/L) (D) 2,35 (RD) 2,33 (R) 1,86; Cálcio total 

(mg/L) (D) 15,50 (RD) 14,94 (R) 5,29; Magnésio total (mg/L) (D) 71,18 (RD) 37,22 (R) 1,95; 

Sódio total (mg/L) (D) 273 (RD) 143,3 (R) 2,47; Potássio total (mg/L) (D) 13,39 (RD) 7,79 

(R) 1,8; Sólidos dissolvidos totais a180° (D) 2371,0 (RD) 1231,0 (R) 97,0.  

 Para as variáveis analisadas, o tratamento com água do rio São Francisco apresentou 

melhores médias, diferindo estatisticamente dos demais resultados (Tabela 1), resultados 

semelhantes dos encontrados por CAMPOS & CAVALCANTE (2009) estudando a aplicação 

de água salina com até 4 dS m-¹ e biofertilizante em plantas de pimentão. Segundo AYERS & 

WESTCOT (1991) as culturas respondem diferente à salinidade, sendo que algumas 

produzem rendimentos aceitáveis a níveis altos de salinidade e outras são mais sensíveis. 

Quanto à salinidade, a cultura do pimentão é considerada como moderadamente sensível e 

pode suportar teor de sais do solo entre 1,3 e 3,0 dS m-¹ de condutividade elétrica, isso sem 

perdas significativas do potencial produtivo (AYERS & WESTCOT, 1999). 

 Para os tratamentos em que se utilizou água de menor qualidade (dreno) as plantas se 

mostraram menos vigorosas, demonstrando que a grande quantidade de elementos presentes 

nesta água, interferiu negativamente no desenvolvimento vegetativo.        
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Tabela 1. Variáveis analisadas quanto ao vigor da planta altura da planta, número de ramos 
vegetativos e diâmetro do colo, Juazeiro 2012. 
Qualidades de 

Água 
Altura da planta (cm) Número de ramos Diâmetro do colo (mm) 

Pimenta Pimentão Pimenta Pimentão Pimenta Pimentão 
Dreno 20.10   c 44.54  b 1.60  b 6.8   b 4.144    b 6.494  b 
Rio/Dreno 31.88   b 60.40  b 6.80  a 8.6   b 5.846    ab 6.768  b 
Rio 62.46   a 80.48  a 9.40  a 22.4 a 7.674    a 9.002  a 
CV (%) 17.90 18.61 41.63 19.87 18.46 8.76 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade.                                                                 

 

  Após o fim do experimento foi observado valores excessivamente altos de 

condutividade elétrica (Tabela 2) em relação ao valor inicial, havendo elevação até mesmo 

para o solo em que foi irrigado com água do rio São Francisco, tendo este água de melhor 

qualidade em relação às demais, com CE da água de 0,107 ds m-¹, mas elevando a CE do solo 

de 0,12 ds m-¹ para 1,03 ds m-¹, já para o solo irrigado com a água do dreno a CE foi elevada 

em mais de 7 mil por cento saindo de 0,12 para 8,42 ds m-¹, o que demonstra que com apenas 

um ciclo de uma cultura relativamente rápida utilizando água de qualidade inferior já pode 

causar danos irreparáveis a um solo. SILVA et al. (2005) cita que independentemente do 

sistema de aplicação ou método utilizado, mesmo com água de boa qualidade, a irrigação 

transporta sais aos solos. AYERS & WESTCOT (1991) verificaram a diminuição de 

produtividade em relação à condutividade elétrica do extrato de saturação do solo da ordem 

de 0%, 10%, 25%, 50% e 100%, para valores de 1,5; 2,2; 3,3; 5,1 e 8,1 dS m-¹, 

respectivamente. 

 

Tabela 2. Situação e evolução das características física e química dos solos após serem irrigados com 
as três qualidades de água.   
Variáveis  Antes do plantio Dreno Rio/dreno Rio 
Densidade do solo (g/cm³) 1,6 1,51 1,58 1,53 
pH (H20) 6,72 5,84 5,68 6,38 
C.E. Ext. Sat. (ds/m) 0,12 8,42 3,78 1,02 
Fósforo (mg/dm³) 51,0 139 139 194 
Cálcio (cmolc/dm³ de TFSA) 2,57 4,06 3,19 3,48 
Magnésio (cmolc/dm³ de TFSA) 1,12 1,78 1,82 1,49 
Potássio (cmolc/dm³ de TFSA) 0,77 0,60 0,53 0,33 
Sódio (cmolc/dm³ de TFSA) 0,14 1,01 0,12 0,09 
Soma de base (cmolc/dm³ de TFSA) 4,60 7,45 5,66 5,39 
Hidrog. + alumí.(cmolc/dm³ de TFSA)  6,60 0,49 0.84 1,65 
CTC (cmolc/dm³ de TFSA) 11,20 7,94 6,48 7,04 
Saturação de bases (%) 41,07 93,82 97,34 76,56 
P.S.T 1,25 12,72 1,85 1,27 
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CONCLUSÕES 

 

 A utilização de água residuária de irrigação, mesmo que utilizada simultaneamente com 

outra fonte de melhor qualidade, não é recomendada para o cultivo de solanáceas para as 

condições deste experimento, por interferir no desenvolvimento das plantas, na salinidade e 

sodificação do solo. 
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