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RESUMO: Estudaram-se os parâmetros de crescimento do feijão caupí (Vigna ungüiculada)

irrigado com água salina e efluente tratado. O experimento foi realizado na FATEC Cariri em

Juazeiro  do  Norte-CE,  Os  tratamentos  foram  dispostos  em  delineamento  inteiramente

casualizado, com cinco diferentes concentrações de água salina e efluente tratado, além de um

tratamento adicional utilizando apenas água de boa qualidade. Seguindo os tratamentos em

EH1(100% água pura),  EH2  (80% água salina e  20% efluente doméstico),  EH3(50% água

salina  e  50% efluente  doméstico),  EH4(20% água salina e  80% efluente doméstico),  EH5

(100%  efluente  doméstico),  EH6 (100%  água  salina).  Aos  15  dias  após  a  semeadura,

avaliaram-se  (crescimento  em  altura,  diâmetro  caulinar,  taxa  de  crescimento  absoluta  e

relativa).  Havendo efeito significativo em todas as variáveis analisadas, exceto TCA E TCR

na fonte de variação água.  Concluísse que o reuso e a salinidade se torna uma alternativa

viável para agricultura.
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BEAN INITIAL GROWTH COWPEA IRRIGATED WITH SALINE WATER AND

WASTEWATER TREATED IN DIFFERENT CONCENTRATIONS

ABSTRACT: We studied the growth parameters of the cowpea (Vigna ungüiculada) irrigated

with saline water and treated effluent. The experiment was conducted in FATEC Cariri in

North-EC Juazeiro The treatments were arranged in a randomized design, with five different

concentrations of saline water and treated wastewater, as well as an additional treatment using

only good quality water. Following the treatment in EH1 (100% pure water), EH2 (80% brine

and 20% wastewater),  EH3 (50% brine and 50% wastewater),  EH4 (20% brine and 80%

wastewater) , EH5 (100% wastewater), EH6 (100% salt water). At 15 days after sowing, they

were evaluated (plant height, stem diameter, absolute and relative rate of growth). Having

significant effect on all variables except TCA and TCR variation in source water. Concluded

that the reuse and salinity becomes a viable alternative to agriculture.

KEYWORDS : alternative, semi -arid agriculture.

INTRODUÇÃO

O  uso  da  irrigação  no  semiárido  brasileiro  é  necessário  em  função  das  condições

climáticas (altas temperaturas,  distribuição de chuvas irregulares,  no tempo e no espaço e

intensa evaporação), porém têm causado problemas de salinidade em função dos elevados

teores de sais de parte de suas fontes de água, associados ao manejo inadequado da irrigação e

de drenagem. Isso tem ocasionado redução no crescimento e na produtividade das culturas,

além do abandono de lotes de terra nos perímetros de irrigação da região (GHEYI, 2000;

DANTAS et al., 2002). Como também a reutilização de águas residuárias para irrigação é uma

prática amplamente estudada e recomendada, por diversos pesquisadores, em todo o mundo

como alternativa viável para suprir as necessidades hídricas e, em grande parte, nutricionais

da planta (HARUVY, 1997).

O feijão caupi (Vigna unguiculata L.), também conhecido como feijão-de-corda e feijão

macássar, constitui-se na principal cultura de subsistência das regiões Norte e Nordeste do

Brasil.  A cultura apresenta grande importância  na alimentação das  populações  que vivem

nessas  regiões,  principalmente  as  mais  carentes,  pois  fornece  um alimento  de  alto  valor
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nutritivo e,  portanto,  um dos principais  componentes  da dieta  alimentar,  gerando também

emprego e renda, tanto na zona rural, quanto na zona urbana (LIMA e tal., 2007). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo de avaliar os parâmetros de

crescimento do feijão caupí, sob diferentes concentrações de água salina e de reuso.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento  foi  instalado  em uma área  pertencente  à  Faculdade  de  Tecnologia

Centec  Cariri,  situada  no  município  de  Juazeiro  do  Norte  no  Estado  do  Ceará,  com  as

coordenadas geográficas 07°12’47”S, 39°18’55”W e 377 metros de altitude. O delineamento

estatístico  utilizado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com cinco  repetições  por  tratamento,

constituídos  de  cinco  percentuais  de  efluente  tratado  com água  de  abastecimento  e  água

salina, definidas a partir do método de lisimetria de drenagem. Utilizou-se uma proveta de

500 mL para  calcular  o  volume de água em segiuda aplicava-se uma adição de 15% do

volume total para proporcionar a lixiviação dos sais. Seguindo as aplicações E1 (100% de

água de abastecimento), E2 (80% de água salina + 20% de efluente doméstico), E3 (50% de

efluente doméstico + 50% de salina) e E4 (20% de água salina e 80% de efluente doméstico),

E5 (100% de efluente doméstico), E6 (100% de água salina). As mudas do feijão caupí foram

produzidas em bandejas de isopor, sendo utilizado como substrato o próprio solo do local do

experimento adicionado composto orgânicas na proporção de 3:1 e foram acondicionadas em

vasos plásticos perfurados em sua base, com dimensões de 20 cm de altura, diâmetro de 22

cm e volume de 4,5 L, e com uma fina camada de brita na base dos vasos para facilitar a

drenagem. As adubações foram realizadas com base na análise do solo e recomendação de

FERNANDES (1993).  Para o preparo das águas salinas, foram adicionados à água os sais

NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, mantendo-se proporção equivalente de 7:2:1 entre Na, Ca e

Mg, obedecendo-se a relação entre CEa e sua concentração (mmolc L-1 = CE x 10), conforme

RHOADES et al.(2000). Os parâmetros avaliados foram: Altura caulinar da planta (AC), em

cm, determinada com a utilização de uma régua graduada, desde a superfície do solo até a

dominância  apical,  realizadas  a  cada  8  dias.  Número  de  folhas  (NF),  determinada  pela

contagem individual das folhas definitivas em cada planta.Taxa de crescimento relativo em

altura  caulinar  (TCR):em cm cm-1 dia-1,  determinada pela  equação 1.Taxa de crescimento

absoluta em altura caulinar (TCA): em cm3 cm-3 dia-1, determinada pela equação 2.
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Em que: 

TCR - é a taxa de crescimento relativo em altura cm-1 dia-1; 

A- é a altura (em dois períodos distintos), em cm; 

T - é o tempo (em dois tempos distintos), em dias
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Em que:

TCA- é a taxa de crescimento absoluta em altura, cm-1 dia-1; 

A- é a altura (em dois períodos distintos), em cm; 

T - é o tempo (em dois tempos distintos), em dias.

Inicialmente  os  dados  foram  submetidos  à  análise  de  variância  (Anova),  quando

significativos  pelo  teste  F,  foram  submetidos  à  análise  de  regressão  buscando-se  ajustar

equações com significados biológicos. Na análise de regressão, as equações que melhor se

ajustarem  aos  dados  foram  selecionadas  com  base  na  significância  dos  coeficientes  de

regressão a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F e no maior coeficiente de determinação

(R2). Os estudos da análise de variância e análise de regressão foram realizados com o auxílio

de planilhas eletrônicas do Excel e do software “ASSISTAT 7.5 BETA” (SILVA; AZEVEDO,

2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na análise de variância apresentados na Tabela 1, observa-se que

houve efeito significativo apenas no número de folhas e diâmetro caulinar em nível de 1% de

probabilidade para o fator água. Em relação a fonte de variação tempo as variáveis altura,

diâmetro e TCA e TCR foram altamente significativos. Esses resultados são corroborados por

alguns  pesquisadores,  dentre  os  quais  se  podem  citar:  Nascimento  et  al.,  (2004),  que
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estudando irrigação de mamoneira com água de abastecimento e água residuária, verificaram

incrementos na altura de plantas e no diâmetro caulinar; Ferreira et al.,(2005), que estudando

algodoeiro herbáceo verificou que a água residuária promoveu maior crescimento de plantas

(altura e área foliar por planta) em relação à água de abastecimento.

Resultados  semelhantes  foram  vistos  por  MELO  et  al.  (2012)  estudando  o

desenvolvimento e a produção do algodão sob adubação nitrogenada e irrigação com água

residuária, quando em relação à água residuária, obtiveram resultados significativos em nível

de 1%, no entanto, o mesmo constatou melhores resultados nos tratamentos que receberam

água residuária juntamente com adubação química.

AZEVEDO et al. (2005) constataram que a água residuária tratada contribuiu de forma

efetiva para uma maior produção do algodão em relação à água de abastecimento, sendo o

valor  superior  em  65,98%  em  relação  aos  tratamentos  que  receberam  apenas  água  de

irrigação.

Tabela 1 – Resumo da ANOVA para o Número de Folha por planta (NF), Comprimento da Altura caulinar (CA), Diâmetro

Caulinar (DC) Taxa de Crescimento Absoluto (TCA), e Taxa de Crescimento Relativo (TCR), Juazeiro do Norte – CE, 2014.

Fonte de variação GL
Quadrados médios

NF Diâmetro Altura TCA TCR

Água (A) 5 10777,59** 19,07** 43,96** 0,0865ns 0,0003ns
Tempo (T) 3 7488,83** 371,75** 2408,95** 1,2028**  0,0094**
Interação (A x T) 15 272,25** 3,31** 14,36ns 0,0848ns 0,00004ns
Tratamentos 23 1388,62** 54,79** 333,13** 0,2168** 0,00015**
Resíduo 96 116,28 1,53 10,83 0,0594 0,00003
CV (%) 28,50 15,16 11,75 33,0   35,3

(**) Efeito significativo a 1% e (*) a 5% de probabilidade; (ns) não significativo em nível de 5% de probabilidade pelo teste F.

CONCLUSOÕES

Diante dos resultados expostos conclui-se que:

• O cultivo do feijão caupí com uso de água salina e água de reuso surge como uma

alternativa viável na ausência de água potável.
• Os valores de coeficiente de variação se apresentaram dentro dos limites aceitáveis

para ensaios em campo.
• Em relação a fonte de variação tempo houve efeito significativo em todas as variáveis

analisadas.
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