
 

COMPORTAMENTO VEGETATIVO DO FEIJÃO-CAUPI SUBMETIDAS A NÍVEIS 

DE SALINIDADE 
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M. Borges3, F. M. L. Bezerra4 

RESUMO:  Objetivou-se avaliar os efeitos de níveis de salinidade da água de irrigação sobre 

o comportamento morfológico de duas cultivares de feijão-caupi (Epace 10 e BRS Itaim). O 

experimento foi conduzido em vasos a céu aberto, na área experimental da Estação 

Agrometereológica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. Utilizou-se o 

delineamento estatístico de blocos ao acaso com parcelas subdivididas. Os níveis de salinidade 

corresponderam a: S1, nível de salinidade de 0,7 dS m-1; S2, nível de salinidade de 1,5 dS m-1; 

S3, nível de salinidade de 3,0 dS m-1; S4, nível de salinidade de 4,5 dS m-1; S5, nível de 

salinidade de 6,0 dS m-1. O plantio das sementes foi realizado em vasos com capacidade de 15 

L contendo solo peneirado, com a aplicação de adubo orgânico. As variáveis avaliadas foram: 

altura das plantas, número de folhas, diâmetro do caule e área foliar. Os resultados foram 

submetidos a análise de variância e a comparação de médias feita pelo teste Tukey. A altura das 

plantas, o número de folhas e a área foliar do feijoeiro são reduzidos com o aumento dos níveis 

de salinidade da água de irrigação. Entre as cultivares avaliadas, a cultivar BRS Itaim 

apresentou valores superiores para a variável diâmetro do caule. 

PALAVRAS-CHAVE: Vigna unguiculata (L) Walp. características morfológicas. cultivares. 

 

GROWING COWPEA BEHAVIOR SUBJECTED TO SALINITY LEVELS 

SUMMARY: The objective was to evaluate the effects of irrigation water salinity levels on the 

morphological behavior of two cowpea cultivars (Epace 10 and BRS Itaim). The experiment 

was conducted at an open vessels in the experimental area of Agrometereológica Station of the 

Federal University of Ceará, Fortaleza, Ceará. We used the statistical design of randomized 

blocks with split plots. Salinity levels corresponding to S1, salinity of 0.7 dS m-1; S2 salinity 

                                                             
1 Mestranda em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Ceará, Caixa Postal 12.168, CEP 60455-760, 
Fortaleza, CE. Fone (85) 33669758. e-mail: laisnique@hotmail.com; kei-via@hotmail.com 
2 Bolsista PIBIC/UFC, Depto de Engenharia Agrícola, UFC, Fortaleza, CE. 
3 Doutorando em Engenharia Agrícola, Depto de Engenharia Agrícola, UFC, Fortaleza, CE. 
4 Prof. Titular do Depto de Engenharia Agrícola, UFC, Fortaleza, CE. 

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

1357



level of 1.5 dS m-1; S3 salinity of 3.0 dS m-1; S4 salinity of 4.5 dS m-1; S5, salt level of 6.0 dS 

m-1. The planting of the seeds was performed in vessels with 15 liter capacity containing sieved 

soil, with the application of fertilizer. The variables evaluated were: plant height, leaf number, 

stem diameter and leaf area. The results were submitted to analysis of variance and comparison 

of means made by Tukey test. Plant height, leaf number and leaf area bean are reduced with 

increasing salinity levels of irrigation water. Among the cultivars, BRS Itaim showed higher 

values for the variable stem diameter. 

KEYWORDS: Vigna unguiculata (L) Walp. morphological characteristics. cultivars. 

 

INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) é a principal cultura de subsistência e fonte de 

proteína de origem vegetal do pequeno produtor da região semiárida nordestina.  Por ter 

características de rusticidade e precocidade, é considerada uma planta adaptada às condições 

criticam semiáridas, sendo amplamente cultivada em condições de sequeiro e nos perímetros 

irrigados.    

O uso da irrigação, no Nordeste brasileiro torna-se importante para a viabilidade da 

exploração comercial da cultura do feijoeiro, devido à irregularidade das chuvas. Por outro lado 

a irrigação tem causado alguns problemas ao meio ambiente. Um exemplo disso, é uso de águas 

de qualidade inferior na irrigação, que na maioria das vezes são salinas provocando queda da 

produtividade das culturas. Com isso se faz necessário adotar praticas adequadas de manejo da 

cultura, do solo, e água de irrigação. 

Dentre as práticas de manejo recomendadas para se produzir satisfatoriamente em 

condições de solo e água com altos riscos de salinização, se destacam o uso de plantas tolerantes 

à salinidade e a sodicidade, manejo adequado da irrigação e controle da salinidade do solo com 

aplicação de lâminas de lixiviação, tornando-se importantes os estudos que visem avaliar a 

sensibilidade das espécies ao estresse salino (TRAVASSOS et al., 2012). 

Neste contexto, o objetivo principal desse trabalho é observar a resposta de plantas de 

feijão caupi submetidas a níveis de salinidade da água de irrigação com as cultivares BRS Itaim 

e Epace 10. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Estação Agrometeorológica 

pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC), no período de Outubro a Dezembro de 

2014. O clima da região, é classificado como Aw’, ou seja, tropical chuvoso, com temperaturas 

elevadas e com estação chuvosa predominante no outono.  
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Foram utilizadas duas cultivares de feijoeiro (Epace 10 e BRS Itaim), produzidas pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará e  Embrapa Meio Norte. 

O delineamento estatístico foi o de blocos ao acaso com parcelas subdivididas (Split-

plot).  Os níveis de salinidade foram distribuídos nas parcelas enquanto as cultivares na 

subparcelas.  

Os níveis de salinidade definidos foram os correspondentes a: S1, nível de salinidade de 

0,7 dS m-1 (água proveniente de um poço freático, pertencente à Estação Agrometeorológica da 

Universidade Federal do Ceará); S2, nível de salinidade de 1,5 dS m-1; S3, nível de salinidade 

de 3,0 dS m-1; S4, nível de salinidade de 4,5 dS m-1; S5, nível de salinidade de 6,0 dS m-1. 

Adotou-se o sistema de irrigação por gotejamento, utilizando-se emissores com vazão 

variável de até 10 L h-1, os quais foram previamente avaliados em campo, sob condições 

normais de operação, conforme a metodologia descrita por Keller e Karmelli (1975). Na 

ocasião, o sistema de irrigação foi testado adotando-se uma vazão nominal de 2 L h-1, cujo 

coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) apresentado foi de aproximadamente 90%. 

O método de manejo de irrigação adotado foi via clima. Para a determinação da 

evapotranspiração potencial da cultura – ETpc, adotou-se a metodologia proposta por Bernardo, 

Soares e Mantovani (2006), onde, primeiramente, procedeu-se a estimativa da 

evapotranspiração de referência (ETo). Para a obtenção do (kp), foi utilizada a equação proposta 

por SNYDER (1992).  

Os dados climáticos necessários para o cálculo do (Kt) foram obtidos mediante a média 

aritmética dos últimos cinco anos, para os meses nos quais o experimento foi conduzido, sendo 

coletados em uma estação meteorológica automatizada, localizada nas imediações da área 

experimental. 

A evapotranspiração potencial da cultura foi estimada (ETpc), foi estimada através da 

multiplicação da evapotranspiração de referência e o coeficiente da cultura (Kc), segundo 

Bernardo, Soares e Mantovani (2006).   

Foram adotados os coeficientes de cultivo (Kc) igual a 0,70 (até 12 dias após o plantio, 

DAP); 0,81 (de 13 a 33 DAP); 1,2 (de 34 a 54 DAP) e 0,77 (de 55 DAP ao final do ciclo),  

conforme o proposto por Sousa, Bezerra e Teófilo (2005). 

Já o tempo de irrigação, utilizado foi calculado a partir da equação 1: 

g

v

I
qCUD

AETpc
T

.

.


                        (1) 

em que, 

TI - Tempo de irrigação (h); 
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ETpc - Evapotranspiração potencial da cultura (mm); 

Av - Área do vaso (m2) (0, 0706 m2); 

CUD - Coeficiente de uniformidade de distribuição de água do sistema de irrigação (Valor 

obtido em avaliação, CUD = 0,90); 

qg - Vazão do gotejador, L h-1 (qg = 2 L h-1); 

 

Após o plantio das sementes de feijão-caupi, o experimento foi irrigado diariamente com 

uma lâmina equivalente a 100% da evapotranspiração potencial da cultura – ETpc, a fim de 

garantir o estabelecimento inicial da cultura, até o início da diferenciação dos tratamentos, que 

se deu aos 10 dias após o plantio – DAP, mediante a variação dos níveis de salinidade da água 

de irrigação.  

 Após a imposição dos tratamentos de salinidade da água de irrigação o experimento 

passou a ser irrigado com uma frequência equivalente há dois dias consecutivo.  

A água salina utilizada nas irrigações era proveniente de um poço freático, pertencente à 

Estação Agrometeorológica da Universidade Federal do Ceará, sendo armazenada em 

reservatórios com capacidade de 310 L. A quantidade dos sais NaCl, CaCl2.2H2O, 

MgCl2.6H2O, utilizadas no preparo das águas de irrigação foi determinada de forma a se obter 

a CEa desejada na  proporção 7:2:1 obedecendo a relação entre CEa e sua concentração (mmolc 

L-1= CE x 10), conforme (RHOADES; KANDIAH; MASHALI, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No resumo da análise de variância (dados não apresentados) observou-se influência 

significativa em nível de 1% de probabilidade pelo teste F dos tratamentos de níveis de 

salinidade  sobre as variáveis morfológicas altura das plantas (h), diâmetro do caule (øc),  número 

de folhas (Nf) e área foliar (Af ). Houve interação entre os tratamentos para a variável diâmetro 

do caule a nível de 5%. 

Analisando o efeito dos níveis de salinidade sobre as variáveis altura das plantas, número 

de folhas e área foliar, constatou-se, a partir da análise que, o modelo de regressão matemático 

que melhor se ajustou aos dados destas variáveis foi o linear, obtendo valores para o coeficiente 

de determinação (R²) de 0,95; 0,92 e 0,89, respectivamente (Figura 1). 

Segundo Coelho et al. (2013), esta influência negativa dos níveis de salinidade sobre a 

altura de plantas, número de folhas e área foliar pode estar relacionada com a ação do 

componente osmótico que dificulta a absorção de água pela planta, como também a toxicidade 

causada pelo excesso de determinados íons.  
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Figura 1 - Altura das plantas, número de folhas e área foliar de plantas de feijão-caupi 

submetidas a níveis de salinidade, Fortaleza, Ceará, 2014 

 

 

 

Quanto ao efeito dos niveis  de salinidade  sobre a variável diâmetro do caule (øc) a análise 

de regressão revelou que o modelo matemático que melhor representa os dados desta variável 

foi o tipo linear, com coeficiente de determinação (R²) de 0,99 para a cultivar BRS Itaim e  (R²) 

de 0,86 para a cultivar Epace 10 (Figura 2).  

A redução do diâmetro do caule de caupi, quando submetido a estresse salino tem sido 

observado em diversos trabalhos científicos.  Lima et al. (2007), observou uma redução 34,69% 

em relação ao tratamento de menor salinidade em seu estudo com a cultivar quarentinha. Tal 

resposta pode ser ao fato da capacidade de adaptação osmótica,  que algumas culturas tem, 

permitindo absorver maiores quantidades de água, mesmo em ambiente salino. (AYERS e 

WESTCOT, 1991). 
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CONCLUSÕES 

As características vegetativas de altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e 

área foliar do feijoeiro caupi foram reduzidas com incremento da salinidade da água de 

irrigação. 

A cultivar BRS Itaim apresentou valores superiores de diâmetro do caule, demonstrando 

assim ser mais resistente as condições de irrigação com água salina. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. Qualidade de água na agricultura. Tradução GHEYI, H. R.; 
MEDEIROS, J. F.; DAMASCENO, F. A. V. Campina Grande: UFPB, 1991. 218p. (FAO. 
Estudos de Irrigação e Drenagem, 29).  
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 8. Ed. Viçosa, 
MG: UFV, 2006. 625 p  
COELHO, J. B. M.; BARROS, M. F. C.; BEZERRA NETO, E.; CORREA, M. M. 
Comportamento hídrico e crescimento do feijão vigna cultivado em solos salinizados. Revista 
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.17, p.379-385, 2013.   
KELLER, J.; KARMELI, D. Trickle irrigation design. S.1: Rain Bird Sprinkler Manufacturing 
Corporation, 1975. 133 p.  
LIMA, C. J. G. S.; OLIVEIRA, F. A.; MEDEIROS, J. F.; OLIVEIRA, M. K. T.; ALMEIDA 
JÚNIOR, A. B. Resposta do feijão caupi a salinidade da água de Irrigação. Revista Verde,  v. 
2, n. 2, p. 79-86, 2007.RHOADES, J.P.; KANDIAH, A.; MASHALI, A.M. The use saline 
waters for crop production. Trad.: GHEYI, H.R.; SOUSA, J.R.; QUEIROZ, J.E. Campina 
Grande: UFPB, 2000. 117p 
SNYDER, R.L. Equation for evaporation pan to evapotranspiration conversions. Journal of 
Irrigation and Drainage Engineering, v.118, p.977-980, 1992. 
TRAVASSOS, K. D.; GHEYI, H. R.; SOARES, F. A. L.; BARROS, H. M. M.; DIAS, N. S.; 
UYEDA, C. A.; SILVA, F. V. Crescimento e desenvolvimento de variedades de girassol 
irrigado com água salina. Irriga, edição especial, p.324 - 339, 2012. 
SOUZA, M. S. M.; BEZERRA, F. M. L.; TEÓFILO, E. M. Coeficientes de cultura do feijão 
caupi na região litorânea do Ceará. Irriga, v.10, n.3, p.241-248, 2005. 

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

1362

 

Figura 2 - Diâmetro do caule das cultivares Epace 10 e BRS Itaim em função dos níveis de 

salinidade, Fortaleza, Ceará, 2014 


