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RESUMO:  Objetivou-se avaliar a interação entre salinidade e o uso de biofertilizante bovino

sobre  o  crescimento  inicial  de  plantas  de  gergelim.   O  experimento  foi  conduzido  em

Fortaleza, Ceará, no período de setembro a novembro de 2014. O delineamento experimental

foi  inteiramente  casualizado  em  esquema  fatorial  (4  x  2),  com  cinco  repetições.  Os

tratamentos  foram  constituídos  de  quatro  valores  de  condutividade  elétrica  na  água  de

irrigação,  sendo: 0,8 dS m-1;  1,5 dS m-1;  3,0 dS m-1 e 4,5 dS m-1 aplicada em vasos sem

biofertilizante (B0) e com biofertilizante aeróbio (B1). O aumento da concentração salina da

água de irrigação provoca redução na matéria seca da parte área da raiz, porém com menor

intensidade na presença do insumo orgânico.

PALAVRAS-CHAVE: Sesamum indicum L.. insumo orgânico. estresse salino

Biomass accumulation in irrigated sesame plant with soil in saline water with bovine

biofertilizer

SUMMARY: This study aimed to evaluate the interaction between salinity and the use of

biofertilizer beef on the initial growth of sesame plants. The experiment was conducted in

Fortaleza - Ceará, in the period from September to November 2014. The experimental design

was completely randomized in a factorial (4 x 2), with five repetitions. The treatments were

four of electrical conductivity in the irrigation water, as follows: 0.8 dS m-1; 1.5 dS m-1; 3.0 dS

m-1 and 4.5 dS m-1 applied to vessels without biofertilizer (B0) and aerobic biofertilizer (B1).

Increasing the salt concentration of the irrigation water causes reduction in dry matter of the

part above ground, root and all, but with lower intensity in the presence of organic input.
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INTRODUÇÃO

O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma cultura de clima quente, originário da Índia e

cultivado,  atualmente,  em quase todos os  países  do mundo com a finalidade  principal  de

extração de óleo, dado ao seu largo emprego na indústria, na medicina e na alimentação.
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A  salinidade  em  áreas  irrigadas  é  consequência,  muitas  vezes,  do  uso  de  água  de

qualidade inadequada, associado ao manejo do sistema solo-água-planta, e à deficiência do

sistema de drenagem (Ayers  & Westcot,  1999).  Segundo  Ashraf & Harris  (2004) os sais

presentes na água de irrigação, provoca restrição no crescimento das plantas uma vez que as

taxas de elongação e de divisão celular dependem diretamente do processo de extensibilidade

da parede celular.

Uma forma de atenuar o estresse salino está no uso de produtos orgânicos, como por

exemplo,  o  biofertilizante  bovino,  que  é  um comporto  orgânico  bastante  utilizado  pelos

agricultores  rurais  como  uma  alternativa  viável  e  econômica  (SOUSA  et  al.,  2012).

Objetivou-se avaliar a interação entre salinidade e o uso de biofertilizante bovino sobre o

crescimento inicial de plantas de gergelim.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento  foi  conduzido a  pleno sol  na Estação  Agrometereologica,  Fortaleza,

Ceará, (3°45’S; 38° 33’W e altitude de 19 m). Segundo a classificação de Köppen, a área do

experimento está localizada numa região de climaAw’. 

O material utilizado como substrato foi um Argissolo Vermelho Amarelo, apresentando

classe textural arenosa, cuja as características física e química estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Características físicas e químicas do solo antes da aplicação dos tratamentos

Prof. Atributos químicos Atributos físicos

(cm) (Ca2+ Mg2+ Na+ H++Al2+ Al3+)1 (K)2 (pH)3 (CEes)4 (PST)5 (CT)6 (DS)7

0-20 1 0,8 0,63 1,65 0,4 0,15 7 0,54 19 Franco arenosa 1,47

1=cmolc dm-3; 2= mg dm-3; 3= H2O 1:2,5; 4= Condutividade elétrica do extrato de saturação (dS 
m-1); 5= Percentual de sódio trocável (%); 6= Classe textural; 7=Densidade do solo

O plantio das sementes de gergelim foi realizado em vasos plásticos com capacidade de

60 litros,  em setembro de 2014. Após o estabelecimento das plântulas,  aos 8 dias após a

semeadura (DAS), fez-se o desbaste deixando-se uma planta por vaso. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial (4 x 2),

com cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos de quatro valores de condutividade

elétrica na água de irrigação, sendo: 0,8 dS m-1; 1,5 dS m-1; 3,0 dS m-1 e 4,5 dS m-1 aplicada

em vasos sem biofertilizante (B0) e com biofertilizante aeróbico (B1). Na preparação da água
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salina foram utilizados os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O, na proporção de 7:2:1

(MEDEIROS, 1992). 

A irrigação foi  iniciada  após o desbaste  com uma frequência  de irrigação diária.  O

biofertilizante bovino foi preparado a partir de uma mistura de partes iguais de esterco fresco

bovino e água não salina (CEa = 0,8 dS m-1) sob fermentação anaeróbia, durante 30 dias, em

recipiente plástico. 

No final do experimento, aos 50 DAS, as plantas colhidas e acondicionadas em saco de

papel, identificados e colocadas para secar em estufa a 60 °C, até atingirem valor constante de

matéria seca. Foi avaliada a matéria seca da parte aérea, da raiz e total.

Os resultados obtidos foram submetidos a analises de variância e de regressão, e, de

acordo com o nível de significância no teste F para os níveis salinidade da água de irrigação e

biofertilizantes, procedeu-se analise de regressão polinomial, utilizando-se o nível de 0,01 ou

0,05  de  probabilidade,  sendo  apresentados  os  modelos  polinomiais  de  melhor  ajuste.  O

programa computacional utilizando-se foi o ASSISTAT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A matéria total não foi influenciada pelos fatores estudados. Já a matéria seca da parte

aérea decresceu em função do aumento dos níveis de sais na água de irrigação (Figura 1).

FIGURA 1. Matéria seca da parte aérea em função da salinidade da água de irrigação

Vale ressaltar que a inibição do crescimento deve ter sido provocada, em maior parte,

pelos efeitos tóxicos dos sais absorvidos pelas plantas, pela baixa capacidade de ajustamento

osmótico da cultura e pela redução do potencial total da água provocado pelo aumento da

concentração salina. Tendências semelhantes foram observadas por Galvão et al. (1998) em
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condições  de  casa  de  vegetação.  Em amendoim,  Sousa  et  al.  (2012)  também  obtiveram

reduções da matéria seca da parte aérea com o aumento da concentração de água salina.

Os níveis crescentes de salinidade da água de irrigação diminuíram de forma negativa a

matéria seca da raiz em plantas de gergelim, porém com menor intensidade na presença do

biofertilizante bovino (Figura 2).

FIGURA 2. Área foliar de plantas de amendoim, irrigadas com águas salinas no solo com

( ) e sem ( ) biofertilizante bovino.

De forma similar, Sousa et al. (2014), ao avaliaram o crescimento do amendoim em solo

irrigado com águas salinas, verificaram redução na massa seca das raízes. Já Campos et al.

(2009) observaram efeito positivo do biofertilizante bovino na cultura da mamoneira irrigada

com água salina em solo com biofertilizante bovino.

CONCLUSÕES

O aumento da concentração salina da água de irrigação provoca redução na matéria seca

da parte aérea e da raiz, porém com menor intensidade na presença do insumo orgânico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYRES, R. S.; WESTCOT, D. W. A qualidade da água na agricultura. 2. ed. Campina 
Grande: UFPB, 1999. 153 p.

ASHRAF, M.; HARRIS, P.J.C. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in 
plants. Plant Science, v. 166, p. 3-16, 2004.

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

1654



GALVÃO, F. A. D.; DANTAS, J. P.; NASCIEMNOT, J. S.; ALVES, A. G. C. Influênciia da
salinidade do solo sobre o crescimento e o estado nutricional do gergelim (Sesamum indicum
L.). Agropecuária Técnica, v. 19, n.1, p.1-8, 1998.

MEDEIROS, J. F. Qualidade da água de irrigação utilizada nas propriedades assistidas pelo 
"GAT" nos Estados do RN, PB, CE e avaliação da salinidade dos solos. 1992. 173f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal da Paraíba, Campina 
Grande, 1992.

SOUSA, G. G.; MARINHO, A. B.; ALBUQUERQUE, A. H. P.; VIANA, T. V. A.; 
AZEVEDO, B. M. Crescimento inicial do milho sob diferentes concentrações de 
biofertilizante bovino irrigado com águas salinas. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 
43, n. 2, p. 237-245, 2012.

SOUSA, G. G.; LIMA, F. A.; GOMES, K. R.; VIANA, T. V. A.; COSTA, F. R. B.; 
AZEVEDO, B. M.; MARTINS, L. F. Irrigação com água salina na cultura do amendoim em 
solo com biofertilizante bovino. Revista Nativa, v. 02, n. 02, p. 89-94, 2014.

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

1655


