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RESUMO: Buscou-se na presente pesquisa avaliar as variáveis: massa seca foliar, caulinar e
total  do feijão Caupí (Vigna unguiculata L.)  como também  a economia de água utilizada
durante todo o ciclo da cultura.  Utilizando como água de irrigação  efluente tratado e água
salina  comparando-as com água de abastecimento.  A presente pesquisa foi desenvolvida na
área experimental da Faculdade de Tecnologia Centec do Cariri - FATEC Cariri no período de
14  de  novembro  a  27  de  dezembro,  utilizando  um delineamento  estatístico  inteiramente
casualizado, com seis tratamentos: EH1 (100% de água de abastecimento), EH2 (80% de água
salina + 20% de efluente tratado), EH3  (50% de efluente tratado + 50% de água salina), EH4

(20% de água salina e 80% de efluente tratado), EH5 (100% de efluente tratado) e EH6 (100%
de água salina), com cinco repetições. Observou-se que houve efeito significativo referente às
concentrações de efluente tratado e água salina em todas as variáveis analisadas.  Obteve-se
uma economia de água potável de 611,7 m3 estimativa para 1 ha. Diante dos resultados o uso
da água de reúso e salina se torna uma alternativa viável para agricultura.
PALAVRAS-CHAVE: Reúso de água, salinidade, economia de água.

MASS OF DRY BEAN COWPEA IRRIGATED WITH SALINE WATER AND
WASTEWATER TREATED IN DIFFERENT CONCENTRATIONS

SUMMARY: It sought in this study to evaluate the variables: leaf dry weight, stem and total
cowpea (Vigna unguiculata L.) as well as saving water used throughout the crop cycle. Using
water as treated effluent brine irrigation and comparing them with the water supply.  This
research was conducted in the experimental area of the Faculty of Centec Technology Cariri -
FATEC  Cariri  in  the  period  from  14  november  to  27  december,  using  a  completely
randomized design with six treatments: EH1 (100% water supply) EH2 (80% brine + 20% of
treated effluent), EH3 (50% of treated effluent + 50% saline water), EH4 (20% brine and 80%
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of  treated  effluent)  EH5  (100%  treated  effluent)  and  EH6  (100%  salt  water),  with  five
repetitions. It was observed that there was a significant effect relating to the treated and saline
water effluent concentrations in all variables. Obtained drinking water savings of 611.7 m3

estimate for 1 ha. Given the results of the use and reuse of saline water becomes a viable
alternative to agriculture.

KEYWORDS : Reuse of water, salinity, water savings.
INTRODUÇÃO

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 área cultivada com essa cultura no país é de aproximadamente 1 milhão de hectares,

dos  quais  cerca  de  90%  estão  situados  na  região  Nordeste.  A cultura  apresenta  grande

importância na alimentação das populações que vivem nessas regiões, principalmente as mais

carentes,  pois  fornece  um alimento  de alto  valor  nutritivo  e,  portanto,  um dos principais

componentes  da  dieta  alimentar,  gerando  também emprego  e  renda,  tanto  na  zona  rural,

quanto na zona urbana (LIMA et al., 2007).

A prática de irrigação com águas de qualidade inferior pode ser uma alternativa viável a

cultura do feijão caupi, haja vista que, a cultura tolera condutividade elétrica de até 3,3 dS m-1,

na água de irrigação, de acordo com Ayers e Westcot (1999), razão pela qual é considerada

uma espécie moderadamente tolerante à salinidade. 

Dentre  os  principais  fatores  que  vieram  a  contribuir  para  que,  nos  últimos  anos,

aumentasse o interesse pela irrigação com efluentes, estão a escassez de recursos hídricos, o

avanço do conhecimento técnico-científico, a legislação ambiental mais rigorosa e atuante, o

maior controle da poluição ambiental, com redução de problemas à saúde humana e animal, a

diminuição dos custos de tratamento devido à atuação do solo como forma de disposição e

fornecimento  de  nutrientes  e  matéria  orgânica  às  plantas,  reduzindo  os  custos  com

fertilizantes químicos comerciais (SANDRI, 2003).

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

massa seca do feijão caupi, sob diferentes concentrações de água salina e de reúso.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo foi desenvolvido na área experimental da Faculdade de Tecnologia

FATEC Cariri, pertencente ao Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, situada no

município  de  Juazeiro  do  Norte  no  Estado  do  Ceará,  com  as  coordenadas  geográficas
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07°12’47”S, 39°18’55”W e 377 metros de altitude, onde apresenta um clima entre Tropical

Semiárido  à  Tropical  Semiárido  Brando,  com temperatura  média  de 24º  a  26ºC,  tendo o

período chuvoso de janeiro a maio. A média pluviométrica é de 925 mm (LIMA; RIBEIRO,

2012). 

O  delineamento  estatístico  utilizado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com  cinco

repetições por tratamento, constituídos de seis tratamentos de efluente tratado com água de

abastecimento e água salina na cultura do feijão caupí. 

Os  tratamentos  consistiram em:  E1 (100% Água  de  abastecimento);  E2 (80% Água

salina+ 20% Efluente  doméstico),  E3 (50% Água  Salina  +50% de  Efluente  doméstico)  e

E4(20% Água Salina + 80% de Efluente doméstico) e E5 (100% Água de Efluente doméstico e

sem Água de abastecimento), E6 (100% Água Salina). 

A  adubação  foi  realizada,  conforme  recomendação  de  Fernandes  (1993), sendo

utilizados (N), (P2O5) e (K2O), em que o N e o P2O5 foram aplicados na semeadura, enquanto

a dose de K2O foi dividida em duas vezes, uma na semeadura e a outra em cobertura aos 25

Dias Após o Plantio (DAP).  Para a avaliação da salinidade,  no preparo das águas,  foram

adicionados  (NaCl)  ,  (CaCl2),  (2H2O),  (MgCl2)  e  (6H2O), mantendo-se  na  proporção

equivalente de 7:2:1 entre sódio (Na), Cálcio (Ca) e magnésio (Mg), obedecendo-se a relação

entre a condutividade elétrica (CE) dos mesmos a e sua concentração em milimol de carga por

litro  (mmolc L-1 )  que  corresponde  a  (CE  x  10),  conforme (RHOADES et  al.,  2000).  Os

parâmetros avaliados no feijão caupí foram: Massa seca da folha (MSF), Massa seca do caule

(MSC), Massa seca total (MST).

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.  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

Com base nos  resultados  obtidos  na  análise  de variância  apresentados  na  Tabela  1,

observa-se  que  houve  efeito  significativo  em todas  as  variáveis  analisadas  no  fator  água

(Concentração de efluente tratado e água salina). 
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Fonseca (2001), trabalhando com milho irrigado com efluente tratado, observou maior

produção de matéria seca nas plantas irrigadas com efluente tratado em relação às irrigadas

com água de abastecimento. 

Levando-se em consideração estes aspectos, pode-se inferir que o aumento da produção

de  matéria  seca  total  do  feijão  caupi  com  o  incremento  da  água  residuária  na  água  de

abastecimento foi devido ao aumento da área foliar das plantas, evidenciando que este recurso

hídrico pode suprir as necessidades nutricionais das plantas, chegando compensar a aplicação

da adubação mineral no solo. Além disso, tem-se como benefício extra com o uso de efluentes

tratados a economia de insumos (adubo), conforme afirma Souza et al., (2009).

Tabela 1 – Resumo da ANOVA, de Massa Seca de folha (MSF) do feijão caupi, Massa Seca do Caule (MSC) e

Massa Seca Total (MST), Juazeiro do Norte – CE, 2014.

Fonte de variação GL
Quadrados médios

MSF MSC MST
Tratamento (A) 5 77,10** 63,64* 242,78**

Resíduo 24 17,42 18,22 51,46

CV (%) - 18,86 25,24 18,37

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

pelo teste F.

Observamos  na  Tabela  2  que  as  plantas  irrigadas  com  100%  de  água  de  reúso,

obtiveram maiores valores médios de MSF, MSC e consequentemente de MST comparados

aos demais tratamentos estudados. Em termos percentuais o tratamento 100% A.R foi superior

em 45% (MSF), 24,78% (MSC) e 36% (MST) quando comparado a testemunha (100% A.P)

e, superior em 53%, 47% e 51, respectivamente, MSF, MSC e MST, ao tratamento com 100%

( A.S). Segundo BREGA FILHO e MANCUSO (2002), a prática de reuso de água no meio

agrícola, além de garantir a recarga do lençol freático, serve para fertirrigação de diversas

culturas, bem como para fins de dessedentação animal.

Tabela 2 – Valores médios da Massa Seca Foliar (MSF), Massa Seca do Caule(MSC) e Massa Seca Total (MST)

do feijão caupi em função de diferentes concentrações de efluente tratado e água salina na irrigação. 

Tratamento MSF MSC MST
(g/ planta) (g/planta) (g/planta)

100% A.P 20,65 b 18,28 ab 38,93 ab
80% A.S + 20% A.R 22,67 ab 15,62 ab 38,29 b
50% A.S + 50% A.R 19,38 b 17,21 ab 36,59 b
20% A.S + 80% A.R 20,97 b 12,11 b 33,08 b
100% A.R 29,75 a 22,81 a 52,57 a
100% A.S 19,36 b 15,46 ab 34,83 b
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Na Tabela 3, pode-se constatar o volume de água utilizado na cultura do feijoeiro, sendo

considerado, uma estimativa de 31250 plantas ha-1. Verifica-se que nas condições estudadas

foi necessário um volume de 611,7 m3 ha-1 durante o ciclo do feijão no tratamento (100%

A.P), pois esse mesmo volume foi aplicado nos demais tratamentos. Analisando a mesma

tabela podemos ver que durante o ciclo da cultura foi economizado um total de 611,7 m3 ha-1

de água de boa qualidade quando aplicou 100% A.R, mostrando que essa técnica pode ser

perfeitamente empregada dentro de suas especificidades de contaminação.

Tabela 3 – Volume de água utilizado na cultura do feijão caupi.

Tratamentos
Água pura

(m3)

Água de

reúso

(m3)

Água

salina

(m3)
100% A.P 611,7 - -
80% A.S + 20% A.R - 122,3 489,3

50% A.S + 50% A.R -
305,8 305,8

20% A.S + 80% A.R -
489,3

122,3

100% A.R -
611,7

-

100% A.S - - 611,7

CONCLUSÃO

Foram economizados 611,7 m3 de água potável durante o cultivo do feijoeiro.  E os

resultados  encontrados  nas  variáveis  analisadas  foram  significativos.  Portanto  a  água

residuaria  é  uma  técnica,  que  pode  ser  perfeitamente  empregada  dentro  de  suas

especificidades de contaminação.
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