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Introdução

O feijão vigna (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma 
planta anual herbácea, trepadora ou não, sendo bastante 
cultivado no Brasil principalmente na região Nordeste. 
Esta leguminosa é um dos principais componentes da 
dieta alimentar do nordestino, além de ser um 
importante gerador de emprego e renda e por 
apresentar baixo custo de produção [1].

O feijão vigna é cultivado principalmente para a 
produção de grãos, secos ou verdes, visando seu 
consumo humano, in natura uma vez que é uma 
excelente fonte de proteínas (23-25 % em média), 
aminoácidos essenciais, carboidratos, vitaminas, 
minerais e não conter colesterol [2]. Além disso, 
também é utilizado como forragem verde, feno, 
ensilagem, farinha para alimentação animal e, ainda, 
como adubação verde e proteção do solo [3].

Por ser uma espécie bem adaptada às condições do 
semi-árido, o feijão vigna consegue se desenvolver sob 
condições adversas de seca, salinidade, temperaturas 
elevadas e alta insolação. Esses fatores de estresse 
interagem fortemente entre si, determinando respostas 
complexas na planta. [4].

O problema da salinidade ocorre com mais 
freqüência em regiões áridas e semi-áridas, como é o 
caso do Nordeste brasileiro, pois a lixiviação e o 
transporte de sais solúveis são restritos devido às 
baixas precipitações e às altas taxas de evaporação, 
sendo esse processo acelerado usualmente pelas 
irrigações mal dimensionadas e pela drenagem 
deficiente [5]. 

Em ambientes protegidos, existem algumas causas 
que são consideradas as principais formas de 
salinização dos solos, dentre elas destacando-se a 
utilização de água de má qualidade e adição de 
fertilizantes de elevados índices salinos em quantidades 
superiores à requerida para a nutrição das plantas, 
sendo esta última mais freqüentemente encontrada [6].

A salinidade pode afetar a germinação, não só 
dificultando a absorção de água pelas sementes, mas 
também facilitando a entrada de íons em concentrações 

tóxicas caracterizadas pelo acúmulo de íons específicos 
na planta [5].

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 
determinar o teor de nitrogênio, potássio e sódio em
feijão vigna cultivado em condições de salinidade.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
localizada na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, sendo composto por um arranjo fatorial 
entre duas cultivares de feijão vigna com quatro
concentrações salinas (2 x 4) mais testemunha e cinco
repetições, totalizando 40 unidades experimentais com 
delineamento em blocos ao acaso.

Foram utilizadas as cultivares de feijão BR-17 
Gurguéia e BR-Guariba as quais apresentam porte ereto 
e ramador, respectivamente. Os tratamentos foram 
definidos a partir da formulação da solução nutritiva 
proposta por Hoagland & Arnon [7] (Tabela 1), com ou 
sem adição de sal, onde foram adicionados as 
concentrações de zero (testemunha), 50, 100 e 150 mM 
de NaCl diferenciando os tratamentos.

As sementes foram postas para germinar em 
bandejas de poliestireno de 128 células contendo o 
substrato comercial Tropstrato®. Foram colocadas duas
sementes por célula e irrigandas com água potável 
diariamente até completarem aproximadamente 10 dias. 
Realizou-se o desbaste ficando apenas uma semente 
por célula. A partir deste período as plântulas foram 
irrigadas com solução nutritiva proposta por Hoagland 
& Arnon [7] a 50 % de sua concentração original sem a 
adição de NaCl até o momento do transplantio para o 
local definitivo.

As plantas foram transplantadas para vasos de 
polietileno contendo 2,5 litros de solução nutritiva
Hoagland & Arnon [7] e fixadas com espuma sintética 
envolta na região do colo. Após o transplantio, os 
tratamentos foram aplicados de forma gradativa para 
evitar o choque osmótico nas plantas. O sistema de 
aeração dos vasos foi feito através da utilização de 
bombas de aquário. Diariamente foi realizado o 
monitoramento do pH e da condutividade elétrica da 
solução nutritiva através de peagâmetro e 



condutivímetro respectivamente. À medida que as 
plantas se desenvolviam, foi necessário promover o 
tutoramento das mesmas com a utilização de fitas de 
algodão para mantê-las eretas, evitando a competição 
por espaço principalmente para a cultivar com porte 
ramador. 

As plantas foram cultivadas durante um período de 
40 dias (período equivalente ao semeio até a colheita 
antecipada), sendo em seguida colhidas e separadas em 
folha, caule + pecíolo + bainha e raiz. Posteriormente 
foram acondicionadas em sacos de papelão, e levadas 
para estufa com circulação de ar forçado a uma 
temperatura regulada de 65 ºC para secagem até 
apresentarem peso constante. 

Após a secagem, o material foi triturado em moinho 
de facas para posterior análise de nutrientes.
Inicialmente foi feita a determinação de nitrogênio 
através do método de Kjeldahl, a determinação de 
sódio e potássio pelo método de fotometria de chama 
[8].

Os dados obtidos foram submetidos a análise de 
variância pelo software Assistat [9] e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de significância.

Resultados e Discussão

Antes do encerramento do experimento, houve uma 
mortalidade das plantas de feijão das duas cultivares na 
maior concentração salina (150 mM de NaCl) uma vez 
que níveis elevados de NaCl podem provocar uma 
redução no potencial osmótico da planta fazendo com 
que ela perca água para o meio, levando-a a morte.

 Desta forma, o tratamento 150 mM de NaCl  

superestimou  a tolerância da cultura, não sendo levado 
em consideração para efeito da análise estatística. A 
análise foi realizada com os neveis salinos de 0 a 100 
mM de NaCl  para as variáveis nitrogênio, sódio e 
potássio.

Com relação ao acúmulo de nitrogênio nas folhas de
feijoeiro, houve diferença significativa entre as duas 
cultivares, onde a cultivar BR 17 Gurguéia apresentou 
a maior média para o tratamento 0 mM de NaCl
atingindo um valor de 59,29 mg.g-1. Porém a medida 
que a concentração salina foi aumentando, os valores 
das médias foram diminuindo, de forma que o
tratamento 100 mM de NaCl para a mesma cultivar,
houve uma redução de cerca de 23 % no teor de 
nitrogênio, obtendo-se uma média de 45,69 mg.g-1

(Tabela 2). 
Para a cultivar Guariba, a menor média foi 

observada para o tratamento 0 mM de NaCl. De acordo 
com Jeffrey e Izquierdo [10] a tolerância das culturas 
quando submetidas ao estresse, tende a ter uma redução 
significativa de seu desenvolvimento, 
conseqüentemente afetando a sua produtividade. Já 
para caule e raiz, não houve diferença significativa.

Para a variável teor de potássio, o tratamento 50 mM 
de NaCl apresentou uma redução no teor de potássio na 
folha em relação a testemunha e ao tratamento 100 mM 
de NaCl, tendo o mesmo comportamento para a raiz da 
cultivar BR 17 Gurguéia (Tabela 3). Para caule, 
semelhantemente ao ocorrido com nitrogênio, não 

houve diferença significativa entre as diferentes 
concentrações salinas. Na raiz, a cultivar BR 17 
Gurguéia apresentou as menores médias para as 
concentrações 50 e 100 mM de NaCl sendo elas 56,93 
e 61,08 mg.g-1  respectivamente. 

O teor de sódio apresentou diferença significativa 
apenas para folha e caule. Os efeitos imediatos da 
salinidade podem provocar um desbalanço nutricional 
devido à elevada concentração iônica e efeito tóxico 
dos íons sódio (Tabela 4).

Ao longo da condução do experimento as plantas 
apresentaram baixa tolerância às altas concentrações 
salinas, principalmente a cultivar Gurguéia que se 
mostrou mais sensível aos níveis salinos aplicados, 
provavelmente pelo fato da elevada concentração salina 
implicar em uma redução no potencial osmótico da 
planta afetando seu desenvolvimento
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Tabela 1. Solução nutritiva proposta por Hoagland & Arnon diluição para 1L + adaptações.

Fertilizantes Fórmula mL
Fosfato de Amônio (MAP) NH4H2PO4 (1M) 1

Fosfato de potássio KH2PO4 (1M) -
Nitrato de potássio KNO3 (1M) 6
Nitrato de cálcio Ca(NO3)2 (1M) 4

Sulfato de magnésio MgSO4 (1M) 2
Fe-EDTA - 1

Micronutrientes H3BO3, MnCl2,ZnSO4, CuSO4,H2MoO4 1
Adição salina (Adaptação)

50 mM NaCl NaCl (4M) 12,5
100 mM NaCl NaCl (4M) 25
150  mM NaCl NaCl (4M) 37,5

Tabela 2- Teor de nitrogênio em folha, caule e raiz de plantas de feijão vigna submetidas a diferentes níveis salinos

Médias seguidas de letras idênticas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

Tabela 3- Teor de potássio em folha, caule e raiz de plantas de feijão submetidas a diferentes níveis salinos

Médias seguidas de letras idênticas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

Tabela 4- Teor de sódio em folha, caule e raiz de plantas de feijão submetidas a diferentes níveis salinos

Médias seguidas de letras idênticas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.

NITROGÊNIO
-------------------------mg.g-1----------------------

FOLHA CAULE RAIZ
TRATAMENTO GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
0 mM NaCl 51,00 AB 56,88 AB 23,93 A 29,95 A 35,56 A 39.14 A            

50 mM NaCl 56.55 AB           59.29 A            24.43 A            22.49 A            36.99 A            33.52 A            
100 mM NaCl 53.17 AB           45.69  B           23.93 A            26.35 A 37.79 A            39.22 A            

CV (%) 9,97 9,97 18,23 18,23 11,98 11,98

POTASSIO
-------------------------mg.g-1----------------------

FOLHA CAULE RAIZ
TRATAMENTO GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
0 mM NaCl 88,10 A 76.58 AB           82,19 A 88,07 A 56,38 C 88,23 AB

50 mM NaCl 78.41 AB           70.35  B           65,40 A 71.26 A            92,72 A 81,96 B

100 mM NaCl 59.47 B           72.76 AB           56.14 A            54,51 A 56,93 C 61,08 C

CV (%) 10,78 10,78 26,33 26,33 2,95 2,95

SÓDIO 
-------------------------mg.g-1----------------------

FOLHA CAULE RAIZ
TRATAMENTO GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
GUARIBA BR 17 

GURGUÉIA
0 mM NaCl 27,24 AB 43.62 A 47,96 A 39,99 A 55,13 A 42,44 A 

50 mM NaCl 2.67 B 0.24 B 12,72 B 12,25 A 21,95 A 30,66 A

100 mM NaCl 8.53 B 36.99 AB 30,72 A 59,41 A 40,66 A 32,70 A

CV (%) 59,72 59,72 61,85 61,85 81,09 81,09


