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RESUMO 

 
 

A salinização de solos em perímetros irrigados do Nordeste Brasileiro tem levado a 

redução da produção agrícola. A alternativa é fazer a correção utilizando gesso, 

associado a lâminas de lixiviação e matéria orgânica. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a germinação e a produção de matéria seca de feijão-caupi cultivado em solo salino- 

sódico tratado com gesso, lâminas de lixiviação e matéria orgânica. Dois experimentos 

foram montados, o primeiro com lâminas de lixiviação e um segundo com a melhor 

lâmina de lixiviação e doses de matéria orgânica. Após a lixiviação do solo, foi feito o 

cultivo de feijão-caupi. A recuperação do solo salino-sódico pela utilização de lâminas 

de lixiviação associada à aplicação de matéria orgânica apresentou-se uma alternativa 

promissora. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A salinização dos solos é um problema que afeta solos de todos os continentes 

do planeta, sua causa pode ter natural ou antrópica. Registros de salinização do solo em 

perímetros irrigados do nordeste brasileiro são frequentes, e tem levado ao abandono de 

muitos lotes agricultáveis ao abandono, uma vez que solos afetados por sais não 

permitem o cultivo de plantas. 

Na formação dos solos salinos podemos ter três situações distintas: solos salinos, 

salino-sódicos e sódicos. Os solos salinos são aqueles que apresentam altas 

concentrações de sais na solução do solo, sendo determinado pela condutividade elétrica 

do solo, neste caso o solo é considerado salino quando a condutividade elétrica for igual 

ou superior a 4 dS m
-1

. 

Solo sódico é aquele que apresenta alta concentração de sódio no complexo de 

troca do solo, sendo determinado pela percentagem de sódio trocável, quando a 

percentagem de sódio trocável for maior do que 15% o solo é considerado sódico. E a 

condição de salino-sódico é quando apresentam as duas condições descritas 

anteriormente. 

A salinidade do solo além de causar alterações nas propriedades químicas do 

solo provoca efeito na parte física do solo, devido à dispersão das argilas, o que afeita o 

desenvolvimento radicular das plantas. Além disso, com o aumento do potencial 

osmótico da solução do solo as plantas reduzem a absorção de água, podendo chegar a 

morte. 

A recuperação dos solos salinos pode ser feita apenas com a instalação de 

sistema de drenagem e aplicação de água de boa qualidade (uma lâmina de lixiviação), 

garantido assim a lixiviação dos sais do perfil do solo. Os solos salinos-sódicos e 

sódicos necessitam do sistema de drenagem, da lâmina de lixiviação e da aplicação de 

um elemento químico que substitua o sódio do complexo de troca do solo,  sendo o 

gesso agrícola um dos corretivos mais utilizados para fazer esta troca do sódio, que 

depois pode ser lixiviado para fora do perfil do solo. 

O uso de matéria orgânica associado a gesso na recuperação destes solos 

também contribui com a melhoria das condições físicas e com o aporte de nutrientes aos 

solos, aumentado assim a eficiência da recuperação de solos afetados por sais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
Em um planeta cada vez mais populoso a necessidade de produzir alimentos 

cresce a cada dia, diante deste cenário a demanda por áreas agricultáveis torna-se 

crescente, apesar dos avanços tecnológicos na agricultura que possibilitam grandes 

produções em áreas cada vez menores, no entanto, o crescente processo de salinização 

dos solos que diminui ou até mesmo inviabiliza a produção de alimentos em áreas 

produtivas, tem causado perda de grandes áreas agrícolas no mundo. Fazendo-se 

necessário a recuperação e manejo desses solos salinizados (Barros et al.,2009). 

No Brasil os perímetros irrigados do nordeste são um dos locais mais afetados, 

como no caso do perímetro irrigado Califórnia em Sergipe, que apresenta altas 

concentrações de sais nas camadas superficiais, sendo a área caracterizada com salino- 

sódica, causado principalmente por um manejo inadequado da irrigação, agravando o 

problema na região, trazendo consequências econômicas devido à queda na produção e  

o abandono das áreas (Aguiar Netto et al., 2007). 

A salinidade do solo é gerada através do acúmulo de sais quando o índice de 

evaporação é muito elevado, o que favorece o acúmulo de sais nos perfis do  solo 

(Barros et al., 2009). Em consequência do acúmulo de sais há um aumento substancial 

no pH do solo chegando a 9,5 (Aguiar Netto et al., 2007). 

Em solos com elevados valores de pH há um decréscimo na condutividade 

hidráulica, isso ocorre devido ao aumento na dispersão das argilas que obstrui 

principalmente os macroporos, apresentando condições de compactação do solo (Spera 

et al., 2008) 

Diversos são os métodos de recuperação desses solos, um desses é o uso do 

gesso agrícola, que é um eficiente método na remoção de sais solúveis e sódio trocável 

dos solos, que age substituindo o sódio adsorvido no complexo de troca pelo cálcio, 

aumentando a permeabilidade do solo e aumentando a infiltração, favorecendo assim a 

lixiviação dos sais do solo (Barros, 2004). Usando lâminas de lixiviação, aplica-se água 

em quantidade suficiente para dissolver e transportar os sais solúveis até o sistema de 

drenagem e eliminando da zona de crescimento do sistema radicular das plantas (Barros 

et al., 2005). 

A matéria orgânica, um importante condicionador físico, químico e biológico do 

solo, promove a reestruturação física do solo, devido à alta atividade biológica e a 
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formação de agregados, influenciando na infiltração de água no perfil do solo, 

capacidade de retenção de água, aeração e resistência ao crescimento de raízes (Leite, 

2004). 

Em estudos realizados em colunas de lixiviação com diferentes condicionadores 

de solo, os materiais orgânicos promoveram um aumento no volume de poros 

melhorando a condutividade hidráulica em relação aos outros materiais testados como o 

gesso (Miranda et al., 2011). 

Uma cultura de interesse econômico, que é bastante cultivada nos perímetros 

irrigados é a cultura do feijão-caupi. Seu centro de origem é o continente africano, e foi 

introduzida no Brasil pelo estado da Bahia, é um dos principais componentes na 

alimentação nas regiões Norte e Nordeste do país, principalmente na zona rural, se 

adaptando bem ao clima semiárido e em regiões de solos salinos (Corrêa, 2002). É 

classificada como moderadamente tolerante a salinidade, não apresentando danos em 

concentração salina em torno de 4,0 dSm
-1

 (Barros et al., 2009). 

 
 

3. OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial do gesso agrícola na 

recuperação de solos afetados por sais do estado de Sergipe, avaliando a germinação e a 

produção de matéria seca de feijão caupi cultivado em solo salino-sódico tratado com 

lâminas de lixiviação com água saturada com gesso, associado a melhor lâmina de 

lixiviação e doses de matéria orgânica. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

Para realização deste estudo foi coletado solo de um lote do Perímetro Irrigado 

Jacaré-Curituba, localizado no município de Poço Redondo – SE. O solo foi levado para 

o Laboratório de Remediação de Solos da Universidade Federal de Sergipe, seco ao ar, 

destorroado e passado em peneira de 2mm. 

O solo utilizado no experimento foi caracterizado e classificado como salino- 

sódico (Tabela 1). A caracterização do solo foi feita no Instituto Tecnológico e de 

Pesquisa do Estado de Sergipe-ITPS (EMBRAPA, 1997; EMBRAPA, 1999). 

 

Tabela 1: Caracterização física e química do solo utilizado no estudo 

 
Solo Areia Silte Argila Classificação Textural Ds M.O. 

 ----------------%--------------- -------------------------- g/cm
3
 g Kg

-1
 

01 41,75 45,92 12,33 Franco-Siltoso  1,36 13,2 
 pH Pasta C.E Ca2+ Mg2+ Na

+
 K+ PST pH Solo 

 -------- dS m
-1

 ----------------cmol dm
-3

---------------- % -------- 

01 6,7 80,2 45,5 14,4 12,9 0,15 17,7 7,12 

 

As unidades experimentais foram constituídas de colunas de PVC com 20 cm de 

altura, e 10 cm de diâmetro, as quais foram conectadas a um CAP (PVC), onde foi 

instalado um sistema de drenagem, utilizando mangueira de 10 mm. 

Para o acondicionamento da amostra de solo nas colunas de PVC foi colocado 

uma gaze e uma tela de proteção para impedir que fosse perdido solo (Figura 1). Na 

pater interna das colunas foi feito marcações circulares na altura de 13 e 15 cm, 

respectivamente. O solo foi acondicionado até a altura de 13 cm, o que correspondeu ao 

peso de 1300 gramas. Antes de ser montado o experimento foi realizado um teste para 

verificar a retenção de água (poros), sendo 400 ml equivalentes ao volume de poros. 



8 
PIBIC 2016/2017 

 

 
 

Figura 1: Detalhe da unidade experimental, coluna de PVC, gaze, tela e sistema 

de drenagem. 

 

As colunas ficaram saturadas com água destilada por um período de 48 horas. 

Após isto, foi mantida uma lâmina de lixiviação de 20 mm de altura até a completa 

lixiviação. Os tratamentos adotados foram lâminas de lixiviação equivalentes a 50%, 

100%, 150%, 200%, 250% e 300% do volume de poros. Na figura 2 é possível observar 

o esquema de lixiviação do solo com água saturada com gesso e lâminas de lixiviação. 

 
 

Figura 2: Visão geral do experimento montado no laboratório e em processo de 

lixiviação dos sais. 
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Após a completa lixiviação do solo, o experimento foi desmontado e o solo foi 

seco, destorroado e passado em peneira de 2 mm de abertura, em seguida o solo foi 

acondicionados em potes, elevados a casa de vegetação, onde foi semeado 10 sementes 

de feijão-caupi por vaso, a cultivar utilizada no experimento foi a branquinho, já 

utilizada pelos produtores do perímetro irrigado. 

Após a emergência das plântulas (uma semana depois do plantio) foi feita a 

avaliação da germinação, neste momento também foi feito o desbaste, deixando-se 

apenas duas plantas por vaso. O experimento foi conduzido por 40 dias, neste período 

foi adicionada água destilada para irrigação das plantas deixando o solo com 80% da 

capacidade de pote, as plantas receberam adubação química com base na recomendação 

de adubação baseada nos resultados de caracterização do solo antes do experimento. 

Aos 40 dias as plantas foram coletadas, e separadas em parte aéreas e raízes, que 

foram lavadas em água de torneira e água destilada. As amostras foram secas em estufa 

a 60ºC até peso constante, sendo determinado o peso seco da matéria seca da parte aérea 

e das raízes, e pela soma a matéria seca total. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e regressão, utilizando-se o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 

2015). 

Um segundo experimento foi montado com o mesmo solo. O esquema 

experimental utilizado foi o mesmo descrito para o primeiro experimento, 

diferenciando-se os tratamentos adotados. 

No segundo experimento foi aplicado doses de matéria orgânica ao solo. As 

doses adotadas foram equivalentes a 0, 5, 10, 15, 20 e 30 toneladas por hectare, sendo o 

esterco bovino a fonte de matéria orgânica utilizado no experimento. A lixiviação foi 

feita com a lâmina equivalente a 300% do volume de poros, por ser esta a lâmina que 

reduziu a salinidade para valores inferiores a 4 dS m
-1

, sendo considerada a lâmina de 

lixiviação necessária para correção da salinidade deste solo. 

A condução do experimento seguiu o mesmo procedimento descrito para o 

primeiro experimento para determinação da percentagem de germinação, desbaste, 

adubação e coleta das plantas. Foi avaliado a produção de matéria seca da parte aérea, 

raízes e total. Também foram determinados os teores de nitrogênio total da parte aérea e 

raízes, por digestão via úmida, destilação e titulação e fósforo da parte aérea e raízes por 

colorimetria após digestão úmida (EMBRAPA, 1999). Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o programa estatístico SISVAR (Ferreira, 2015). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

A percentagem de germinação das sementes de feijão-caupi foi influenciada 

significativamente com o incremento do volume de solução aplicada pelas lâminas de 

lixiviação (Figura 3). A percentagem de germinação foi maior para a lâmina de 

lixiviação equivalente a 250 e 300% do volume de poros. Isto ocorreu devido a maior 

lixiviação de sais, em especial de sódio, comprovando pela redução deste elemento e da 

condutividade elétrica inferior a 4 dS m
-1

 no lixiviado (dados não apresentados). 

 

 

 

Figura 3: equação de regressão que mostra o efeito de lâminas de lixiviação na 

germinação de sementes de feijão-caupi. * = significativo ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 
A incorporação de gesso em solos salinizados seguidos de lixiviação reduz a 

concentração de sais solúveis, os teores de sódio no solo, proporcionando melhores 

condições para o crescimento inicial de espécies arbóreas (Holanda et al., 2007). 

A produção de matéria seca da parte aérea e total foi influenciada 

significativamente com o incremento das lâminas de lixiviação (Tabela 2). A matéria 

seca das raízes não apresentaram diferenças significativas. 
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Tabela 2: Produção de matéria seca de feijão-caupi cultivado em solo salino- 

sódico tratado com lâminas de lixiviação saturadas com gesso 

Lâminas de lixiviação Produção de matéria seca 

--------------%----------- 
Parte aérea 

*
 Raiz 

ns
 Total 

*
 

----------------------g vaso
-1

--------------------- 

50 0,46 0,57 1,03 

100 1,28 0,95 2,40 

150 1.25 1,20 2,44 

200 1,35 1,21 2,55 

250 1,02 1,05 2,07 

300 1,51 1,47 2,98 

ns = não significativo ano nível de 5% de probabilidade; * = significativo ao 

nível de 5% de probabilidade pela análise de variância. 

 

Estes resultados foram influenciados pela redução do teor de Na
+
 e da 

condutividade elétrica observados no extrato de lixiviação durante o tratamento do solo 

(dados não apresentados), indicando que o tratamento de solos salino-sódicos com a 

associação de gesso e lâminas de lixiviação é uma alternativa viável na recuperação e 

reincorporação de solos afetados por sais ao sistema produtivo. 

As doses de gesso influenciaram o crescimento inicial dos genótipos de 

mamoneira e, sendo as respostas incrementadas positivamente com a adição de lâminas 

de lixiviação, o que vai promover a retirada do excesso de Na
+
 do complexo de troca do 

solo (Alexandre et al., 2014). 

A aplicação de gesso agrícola seguido da aplicação de lâminas de lixiviação 

exerceu efeitos positivos na redução da salinidade e da sodicidade proporcionando 

melhoria química do solo e crescimento de girassol (Santos et al., 2012). 

A eficiência da aplicação de gesso e lâmina de lixiviação quando associada à 

aplicação de matéria orgânica aumentou significativamente a produção de matéria seca 

do feijão-caupi (Tabela 3). Não foi observada diferença significativa na percentagem de 

germinação das sementes (Tabela 3). 
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Tabela 3: Produção de matéria seca e percentagem de germinação de feijão- 

caupi em solo salino-sódico tratado com lâmina de lixiviação e doses de matéria 

orgânica 

Doses de esterco Produção de matéria seca  Germinação 
ns

 

Ton. ha
-1

 
Parte aérea * Raiz * Total 

*
 

------%------ 
----------------------g vaso

-1
--------------------- 

0 0,76 0,29 1,05 47,50 
5 0,66 0,31 0,97 47,50 

10 0,81 0,50 1,31 57,50 

15 0,79 0,63 1,42 60,00 

20 0,72 0,64 1,37 52,50 

30 1,02 1,14 2,15 50,00 

* = significativo ao nível de 10% de probabilidade. Lâmina de lixiviação 

equivalente a 300% do volume de poros. ns = não significativo. 

 

 
Durante a condução do experimento foi possível observar o desenvolvimento  

das plantas, sendo possível observa a nítida diferenciação entre os tratamentos com zero 

de matéria orgânica e a maior dose aplicada (Figura 4). Além do desenvolvimento, as 

plantas que receberam as maiores doses de matéria orgânica não apresentaram sintomas 

de toxidez por sais, quando comparadas as plantas do tratamento zero. 

 
 

Figura 4: Tratamento com dose de matéria orgânica 0 ton há
-1

, foto da direita, e 

30 ton ha
-1

, foto da esquerda, demonstrado a desenvolvimento das plantas de feijão- 

caupi em solo salino-sódico tratado com lâmina de lixiviação equivalente a 300% do 

volume de poros. 
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O aumento da produção de matéria seca das plantas de feijão-caupi pode estar 

relacionado à adição do esterco, pois este além de condicionador do solo pode liberar 

nutrientes para as plantas, o que favoreceu o maior crescimento destas. 

Os teores de nitrogênio no tecido vegetal não apresentaram resultados 

significativos, tanto na parte aérea quanto nas raízes, já o fósforo foi significativo na 

parte aérea e raízes, sendo os tratamentos de 20 ton ha
-1

 e 30 ton ha
-1

 de matéria orgânica 

aplicados os que apresentaram os maiores valores de fósforo translocado. 

 

 
Tabela 4: Teores de nitrogênio e fósforo em plantas de feijão caupi em solo 

salino-sódico tratado com lâmina de lixiviação e doses de matéria orgânica 

Doses de esterco  Nutrientes no tecido vegetal  

Ton. ha
-1

 
N Parte aérea 

ns
 N raiz 

ns
 Fósforo parte aérea** Fósforo raiz* 

----------------%------------- ---------------g kg
-1

------------------- 

0 6,24 2,03 0,44A 0,24A 

5 5,25 1,27 0,45A 0,32A 

10 5,11 1,29 0,64A 0,43AB 

15 5,53 2,05 0,56A 0,45AB 

20 5,09 1,30 0,75A 0,68B 

30 5,60 1,72 0,93A 0,71B 

ns = não significativo ao nível de 5% de probabilidade. Lâmina de lixiviação 

equivalente a 300% do volume de poros. * = significativo ao nível de 5% de 

probabilidade, ** = significativo ao nível de 10% de probabilidade. Letras diferentes na 

mesma coluna indicam diferença significativa ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

 
O uso do gesso agrícola associado a associado a aplicação de matéria orgânica 

promovem uma maior condutividade hidráulica e aumenta a porosidade, diminui a 

resistência à penetração, e pode ser usado para mitigar problema relacionado a solos 

afetados por sais (Miranda, 2013). 

Solos com baixos níveis de matéria orgânica podem apresentar baixa fertilidade, 

dificultando o estabelecimento de plantas, diminuindo a produtividade e deixando o  

solo mais propenso a erosão, pois além de condicionador físico do solo, a matéria 

orgânica consegue ceder nutrientes para as plantas (Blanco-Canquit et al., 2009). 

O incremento de fósforo também foi observado por Cassol et al, (2001), quando 

esterco bovino foi utilizado como adubo orgânico em plantas, indicando que a adubação 

fosfatada por ser melhor aproveitada pelas plantas quando esterco é adicionado ao solo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A recuperação de solos salino-sódico pode ser feita com a aplicação de lâmina 

de lixiviação com água saturada com gesso e matéria orgânica, possibilitando que áreas 

agrícolas salinizadas possam voltar ao sistema produtivo. 
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