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 RESUMO 

 

 

 O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito da aplicação de uma 

solução salina no crescimento e na composição química da Atriplex nummularia, planta 

arbustiva, absorvedora de sais utilizada na dieta de animais e no manejo de águas e 

solos salinos. Mudas desta erva foram plantadas e cultivadas no Horto da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. A plantação foi dividida em dois blocos, no qual um 

deles foi irrigado com solução salina com concentração de 2840 mgL-1 de cloreto e o 

outro irrigado com água potável. Após seis meses do plantio as plantas foram colhidas e 

dividas em três partes: folha, caule fino e caule grosso. O crescimento da Atriplex foi 

avaliado através de medidas mensais. Para a caracterização química fez-se necessário o 

uso de técnicas analíticas como: Cromatografia de Íons (IC) e Espectroscopia de 

Emissão Óptica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). Os resultados dessas 

análises destacaram a diversidade de ânions e cátions absorvidos pela planta durante seu 

processo evolutivo, apresentando em especial uma maior concentração dos íons sódio e 

cloreto. A Microscopia Eletrônica de Varredura identificou a presença de pequenos 

cristais na superfície da folha. Análises de condutividade elétrica das partes aéreas da 

planta foram realizadas juntamente com medidas do potencial hidrogeniônico e essas 

mostraram que na folha encontram-se as maiores concentração de íons. Medidas da área 

superficial específica das plantas irrigadas com solução salina apresentaram maior área 

superficial. As medidas mensais realizadas durante todo o cultivo mostraram que as 

plantas irrigadas com água potável se desenvolveram 5% a mais do que as plantas 

cultivadas com solução salina. Com base em todos os resultados obtidos durante o 

estudo foi concluído que a Atriplex é uma planta que apresenta potencialidade em 

sobreviver e adaptar-se a ambientes salinos, podendo ser utilizada como uma fonte 

absorvedora de sais dos solos contaminados por efluentes resultantes de processos 

industriais nos quais tem a água salina como produto final de seus processos. 
 

Palavras - chave: Atriplex nummularia. Salinidade. Efluentes 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 
 This study aimed to analyze the effect of a saline solution on growth and 

chemical composition of Atriplex nummularia, shrubby plant, absorbing salts used in 

the diet of animals and the management of water and saline soils. These plant seedlings 

were planted and grown in a reserved area at the Federal University of Rio Grande do 

Norte. The plantation was divided into two blocks, in which one of them was irrigated 

with saline solution with a concentration of 2840 mgL-1 of NaCl and the second group 

was irrigated with drinking water. After six months, the plants were collected, harvested 

and divided into three parts: leaf, thin and thick stem. Monthly, dimension 

measurements were carried out for cataloging the growth of Atriplex. Ion 

Chromatography (IC) and Optical Emission Spectroscopy Inductively Coupled Plasma 

(ICP-OES) were used to analyze the chemical composition of the partition plant parts. 

The results of these analyses revealed that an absorption process of anions and cations 

by Atriplex nummularia plant during its growth was achieved, in particular by a higher 

concentration of sodium and chloride ions. Scanning electron microscopy images 

showed and confirmed the presence of small crystals on the leaf surface. Electrical 

conductivity and pH measurements of the aerial parts of the plant were carried out and 

these results showed that the leaf is the plant part where there is a largest concentration 

of ions. In addition, measurements of specific surface were obtained from irrigated 

plants with saline solution, achieving higher surface area, in all cases. Plant dimensions 

obtained monthly showed that the plants irrigated with water grew 5% more than those 

plants irrigated with saline solution. Based on results obtained, Atriplex plant showed a 

higher potential to survive and adapt to environments (aquatic or geological) with high 

levels of salinity and this property can be used as a tool for removing salts/metals from 

industrial contaminated soils and effluents. 

 

Key Words: Atriplex nummularia. Salts. Effluents 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 A Atriplex nummularia conhecida como erva-sal é uma espécie forrageira 

originária da Austrália, possuindo alta capacidade absorvedora de sais. Foi introduzida 

no Brasil pelo pesquisador Guimarães Duque (BOLETIM, 1938). Possui elevado teor 

protéico (16% nas folhas, 14% em ramos finos e 12% em ramos grossos). Na Austrália, 

esta espécie é usada como alimento humano e tida como principal ingrediente de pratos 

culinários bastante apreciados (PORTO e ARAÚJO, 2000). Segundo Souto (2005) ela 

têm sido utilizada como um recurso forrageiro importante na complementação de dietas 

para ruminantes e não-ruminantes. A tolerância desta espécie a ambientes salinos é 

originada a partir do desenvolvimento de mecanismos especializados de acumulação de 

sais no interior da planta, ou de eliminação destes por meio de vesículas especiais 

existentes na superfície das folhas (PORTO e ARAÚJO 2000). Uma peculiaridade desta 

planta é que ela requer sódio como elemento essencial em sua nutrição (WILSON 

1966).  

 Por apresentar alta aceitabilidade de sais em seus tecidos ela vem sendo 

utilizada como uma forte alternativa no manejo de águas desprezadas no semi-árido 

brasileiro, provenientes dos dessalinizadores. A dessalinização de água é uma 

alternativa inovadora de conversão de água salgada em água de boa qualidade, já 

consolidada em diversos países do mundo. A água salinizada é tratada, no entanto, o 

rejeito é um problema ainda a ser resolvido (ALBINATI, 2003), umas das alternativas 

que vem sendo utilizada é a irrigação dessas halófitas. 

 A Atriplex nummularia tem atributos desejáveis de uma cultura cicladora de 

rejeito: alto uso consuntivo de água para maximizar a absorção, alta tolerância aos sais 

para minimizar a fração de lixiviação requerida e elevada produtividade de biomassa, a 

qual tem utilidade forrageira (SOARES, 2006).  

 No futuro, pretendem-se novos projetos com o aproveitamento da “água 

produzida” após tratamento para eliminação de substâncias orgânicas e diminuição da 

salinidade, há uma possibilidade de utilização na cultura da Atriplex nummularia, 

espécie bastante resistente à presença de sais dissolvidos na água, principalmente em 

regiões carentes que suscita o desenvolvimento de um planejamento estratégico de 
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segurança alimentar e a adoção de políticas públicas que possibilitem o rápido 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o resgate destes recursos, gerando 

renda sustentável e melhoria da qualidade de vida de comunidades carentes nestas 

regiões. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

 

 O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de uma solução salina 

no crescimento e na composição química da Atriplex nummularia.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 Caracterizar a Atriplex nummularia quanto ao seu desenvolvimento, 

morfologia, constituição química do solo e da planta, estudo da área superficial 

específica, análise dos grupos funcionais presentes na planta, condutividade elétrica e 

medidas do potencial hidrogeniônico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
Desde que surgiu sobre a terra, criado por um Deus eterno, onipotente, 
onipresente e onisciente, o homem é uma planta ou planta 
transformada. Por sua vez, a planta também necessita de alimento para 
viver, retirando-o do ar, da água e do solo. É necessário alimentar o 
solo, que alimenta a planta, que alimenta o homem e o animal 
(MALAVOLTA, 2008). 

 

 

3.1 ANATOMIA DAS PLANTAS 
 

 

 O corpo vegetal é constituído de unidades morfologicamente reconhecíveis, 

as células; cada uma delas apresenta sua própria parede e está ligada a outra por meio de 

uma substância intercelular cimentante. Os agrupamentos de massas celulares são 

denominados tecidos. As variações estruturais dos tecidos baseiam-se nas diferenças das 

células componentes e na maneira de como elas se interligam. A disposição dos tecidos 

na planta como um todo, bem como os seus órgãos principais, revela organização 

estrutural e funcional definida.  

 

 

3.1.1 A folha: estrutura básica e desenvolvimento 

 

 

 Segundo Esau (2005) a folha no sentido mais abrangente da palavra é 

altamente variável em estrutura e função. Evidencia com clareza sua especialização 

como estrutura fotossintetizante. Na histologia das folhas a epiderme é um sistema de 

células variáveis em estrutura e funções e que constituem a cobertura do corpo da 

planta. É nessa parte da planta onde é possível encontrar os estômatos, que estão 

relacionados com as trocas gasosas.  

 A epiderme tem geralmente a espessura de uma camada de células. Ela pode 

permanecer durante a vida toda de uma determinada parte da planta ou pode ser 

substituída, mais tarde, por outro tecido de proteção, a periderme. Dentre as células 
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epidérmicas mais especializadas, situam-se as células-guarda dos estômatos. A 

característica mais típica das células epidérmicas das partes aéreas das plantas é a 

presença da cutina, uma substância graxa, como incrustação da parede externa e como 

camada separada. Em numerosas plantas, a cutícula acha-se coberta por um depósito de 

cera. 

 

 

3.1.2 O caule 

 

 

 A estreita associação do caule com as folhas faz com que esta parte do eixo 

da planta seja mais complexa que a raiz. O caule divide-se em nós e entrenós, com uma 

ou mais folhas em cada nó, constituindo-se em três sistemas de tecidos: o dérmico, o 

fundamental e o fascicular ou vascular. O caule é revestido pela epiderme, que é um 

sistema de células variáveis em estruturas e funções e constituem a cobertura do corpo 

da planta em estado primário. Os tecidos vasculares encontrados no caule aparecem de 

ordinário como um cilindro entre o córtex e a medula ou assumem um ou vários padrões 

mais complexos. Se o cilindro aparecer contínuo, uma análise detalhada mostrará que 

ele consiste também em unidades que ocorrem muito juntas. Os estômatos constituem 

componentes de importância menor na epiderme do caule (ESAU, 2005). 
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3.1.3 Os estômatos 

 

 

 Os estômatos são aberturas na epiderme em toda parte aérea da planta, 

limitados por duas células epidérmicas especializadas, as células guarda, as quais 

mediante mudança de formato ocasionam a abertura e o fechamento da fenda. Eles são 

mais abundantes nas folhas e são influenciados pelas condições ambientais. Nas folhas 

podem ocorrer nos dois lados das faces ou em uma só, mais freqüentemente na parte 

inferior da folha (ESAU, 2005). O mecanismo de abertura e fechamento estomático é 

bem complexo, sendo regulado por diversos fatores, entre eles: a concentração de íons 

potássio, influenciando na pressão osmótica, a intensidade luminosa, a concentração de 

gás carbônico e o teor hídrico vegetal1. [Tabela 1]. Prado (2005) em seu manual de 

Nutrição de Plantas Forrageiras descreve que as plantas atraem por meio dos estômatos 

o dióxido de enxofre atmosférico para a planta inteira, atendendo dessa forma parte de 

suas necessidades. Têm-se também efeitos osmóticos do cloreto no mecanismo de 

abertura e fechamento de estômatos e balanço de cargas elétricas, embora a necessidade 

da planta deste elemento seja maior para exercer o efeito osmótico, no vacúolo, o teor 

de cloreto é cerca de três vezes superior ao do citoplasma. Uma das características de 

plantas tropicais cultivadas em solos áridos e semi-áridos é apresentar os estômatos 

localizados na parte inferior da folha, uma vez que é nessa área onde a temperatura é 

menor. A Tabela 1 mostra o comportamento estomático das plantas. 

 
Tabela 1 - Comportamento estomático das plantas 

FATOR AMBIENTAL COMPORTAMENTO ESTOMÁTICO 

Concentração de K+ 
  Alta concentração - Abertura do ostíolo 

  Baixa concentração - Fechamento do ostíolo 

Intensidade luminosa 
  Alta intensidade - Abertura do ostíolo 

  Baixa intensidade - Fechamento do ostíolo 

Concentração de CO2 
  Alta concentração - Fechamento do ostíolo 

  Baixa concentração - Abertura do ostíolo 

Suprimento de água 
  Alto teor - Abertura do ostíolo 

  Baixo teor - Fechamento do ostíolo 

Fonte: http//www.mundoeducacao.com.br. 

                                                                  
1 Disponível em http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/estomatos 
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Figura 1 - Estômato localizado na folha do tomate 

Fonte http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/estomatos 

3.1.4 A Raiz 
 

 

 A primeira raiz de uma planta com semente desenvolve-se a partir do 

promeristema da raiz do embrião, denominada de raiz primária. A organização da raiz 

quando comparada com o caule é variável e ao mesmo tempo relativamente simples, 

não apresentando nós e entrenós. A epiderme nessa parte da planta tem a função de 

absorção, em geral apresenta pêlos em sua superfície capazes de ampliar a capacidade 

de absorção. Em algumas plantas elas servem para sustentação, em outras como 

armazenadoras de nutrientes, como é o caso da beterraba, batata e cenoura (ESAU, 

2005). 

 

 

3.2 NUTRIÇÃO DAS PLANTAS  

 

 

 Os desequilíbrios minerais são responsáveis pela baixa produção de carnes, 

leites, problemas reprodutivos, crescimento retardado, abortos, fraturas e queda da 

resistência orgânica. Tanto a deficiência severa, acompanhada por taxas de elevada 
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mortalidade, como as deficiências subclínicas, cujos sintomas não são perceptíveis 

clinicamente e podem levar a perdas consideráveis na produtividade. 

 No século XIX, o Químico Just Von Liebig (1803-1873), “pai da nutrição 

mineral de plantas”, estabelecia, na Alemanha, que os alimentos de todas as plantas 

verdes são as substâncias inorgânicas ou minerais (PRADO, 2005). A nutrição mineral 

é essencial para o crescimento e o desenvolvimento das plantas, tendo importância 

capital, tanto na ciência básica como nas ciências aplicadas. Os elementos minerais 

macro e micronutrientes, junto com outros fatores tais como água, luz e gás carbônico 

constituem a matéria prima que a maquinaria biossintética utiliza para crescer e se 

desenvolver (BONATO et al., 1998). De acordo com Malavolta (2008), os estudos 

sobre Nutrição Mineral de Plantas teve início no século XIX e foi marcado pela busca 

dos materiais que constituem os vegetais, e se prolonga até os dias de hoje.  

 A literatura mundial considera dezesseis elementos químicos como 

nutrientes de plantas, a saber: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre, boro, cloro e 

molibdênio (PRADO, 2005). Segundo Bonato et al. (1998), as plantas maiores 

requerem, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, mais treze elementos que elas 

absorvem na forma de íons na solução do solo, seis destes, requeridos em maiores 

quantidades, denominados de macronutrientes: nitrogênio, fósforo, cálcio, enxofre, 

magnésio e potássio. Os sete restantes, as plantas requerem em baixas concentrações, 

são chamados micronutrientes: ferro, Manganês, cobre zinco, boro, molibdênio e 

Cloreto.  

 Malavolta (2008) classifica 19 elementos como essenciais para plantas 

superiores, esses elementos estão classificados de acordo com a Tabela 2 na ordem 

cronológica de descoberta. 
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Tabela 2 - Cronologia da descoberta dos macro e micronutrientes 

Macronutrientes metais 
K, Ca, Mg (Liebig, 1840; Knop, 1860; Sachs, 1865) 

Macronutrientes não metais 
C, H, O (Senebier, 1742-1809) 

N, P, S (Liebig, 1840; Knop, 1860; Sachs, 1865) 

Micronutrientes metais 
Fe (Knop, 1860; Sachs, 1865), Mn (Mazé, 1915), 

Zn (Sommer e Litman, 1926), Cu (Sommer, 1931), Mo (Arnon e Stout, 1939), 
Co (Delwiche et al., 1961), Ni (Eskew et al., 1984) 

Micronutrientes não metais 
B (Warington, 1923), Cl (Broyer et al., 1954), Se (Wen et al., 1988) 

Fonte: adaptada de MALAVOLTA (2008). 

 

 

 Para Bonato et al. (1998) são denominados elementos benéficos, aqueles 

minerais que compensam ou eliminam os efeitos tóxicos de outros elementos. Ex. O 

alumínio em concentrações abaixo de 0,2 ppm pode reduzir ou eliminar efeitos tóxicos 

de cobre, manganês de fósforo. Substituem um elemento essencial em algumas de suas 

funções menos específicas. Ex.: o sódio pode satisfazer parte da função osmótica do 

potássio. São essenciais para algumas espécies. Ex.: o sódio é essencial para a halófita 

Atriplex vesicaria. Ele e o silício são exemplos de elementos benéficos, sendo assim 

definidos – sem eles a planta vive; entretanto, em dadas condições, podem melhorar o 

crescimento e aumentar a produção.  

 De acordo com Williams (1960 apud BRILHANTE, 2006, p. 98), em 

algumas espécies de halófitas como a Halogeton glomeratus, uma erva daninha, ela tem 

uma necessidade tão elevada de sal que o Na+ pode ser considerado um macronutriente. 

 

• Carbono, oxigênio e hidrogênio 

 

 O Carbono, Oxigênio e Hidrogênio constituem a base dos compostos 
orgânicos responsáveis pela formação estrutural das plantas. 
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•Nitrogênio 

 

 É conhecida a importância do nitrogênio quanto as suas funções no 

metabolismo das plantas, participando como constituinte de moléculas de proteínas, 

coenzimas, ácidos nucléicos, citocromos, clorofila etc., além de ser um dos nutrientes 

mais relevantes para o aumento da produção (FERREIRA, et al., 2001). Ele é um 

elemento com alta mobilidade nas plantas e também no solo, é incorporado ao solo na 

forma de compostos orgânicos, como resíduos animais e vegetais, excreções, adubos, 

fertilizantes naturais e sintéticos arrastados da atmosfera pelas chuvas na forma de 

amônia e de nitrato que varia entre 3 e 9 kg/ha, fixado por microrganismos (OLIVEIRA 

et al., 2005).  

 

• Potássio 

 

 Para Malavolta (2008), a presença de potássio na planta representa 

economia de água, abertura e fechamento dos estômatos, fotossíntese, ativação de 

enzimas e transporte de carboidratos. Segundo Prado (2005) uma das razões que 

explicam o fato de as plantas apresentarem alto nível de exigência em potássio é a 

necessidade que a planta tem de manter o seu teor elevado no citoplasma das células e 

manter a neutralização de ânions e manutenção do pH nos níveis adequados para o 

funcionamento da célula. O potássio além de ser um potente ativador enzimático, exerce 

uma função fisiológica fundamental às plantas, que seria na abertura e fechamento dos 

estômatos. Quando o potássio entra nas células guarda, por transporte ativo, aumenta a 

pressão osmótica nestas células, levando à entrada de água por osmose. As células 

guarda ficam túrgidas, abrindo, então, o estômato. Quando o potássio sai da célula, por 

difusão simples, diminui a pressão osmótica nestas células, levando à saída de água por 

osmose. As células guarda ficam plasmolisadas, fechando o estômato.2  

 

• Cálcio 

 

 Segundo Malavolta (2008) o cálcio apresenta várias funções na planta, ou 

seja, apresenta-se como pectato na lamela média, funciona como “cimento” entre 

                                                                  
2 Disponível em: http://www.mundoeducacao.com.br/biologia/estomatos 
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células adjacentes, participa do crescimento da parte aérea e das pontas das raízes, reduz 

o efeito catabólico das citicininas na senescência. No vacúolo, o cálcio está presente 

como oxalato, fosfato, carbonato, e nestes vacúolos ocorrem à regulação do nível desses 

ânions. No citoplasma, o cálcio apresenta-se como ativador de enzimas, mensageiro 

secundário de estímulos mecânicos, ambientais, elétricos e manutenção da estrutura 

funcional do plasmalema. 

 Em estudos apresentados por Prado (2005), a taxa de absorção do cálcio é 

menor do que a do potássio, embora a concentração do cálcio nas plantas seja maior. 

Isso ocorre por que a absorção do cálcio é feita unicamente nas raízes jovens. O cálcio 

se encontra no floema na forma de complexos “sais insolúveis”, formando oxalato ou 

fosfato que restringe sua redistribuição nas partes aéreas das plantas.  

 

• Magnésio  

 

 Entre as principais funções do magnésio nas plantas, destaca-se a sua 

participação na constituição da clorofila, na qual o magnésio é o átomo central, e 

corresponde a 2,7% do peso molecular e, também, como ativador enzimático (PRADO, 

2005). 

 O magnésio ocupa o centro do núcleo tetrapirrólico da clorofila, cofator das 

enzimas ele participa das reações que envolvem a fixação do CO2, ativando a 

carboxilase da ribulose fosfato (esqueleto de carbono que recebe o CO2 fixado) e da 

carboxilase do fosfoenolpiruvato que é o responsável pela estabilização dos ribossomos 

para a síntese de proteínas (MALAVOLTA, 2008). 

 

• Fósforo 

 

 De acordo com estudos realizados por Neves et al. (2004) embora sendo 

classificado como macronutriente, os seus teores nas plantas são mais baixos que o 

nitrogênio e o potássio. Em quantidades adequadas, ele estimula o desenvolvimento 

radicular, é essencial para a boa formação da planta incrementando o seu 

desenvolvimento. Principais funções do fósforo na planta: regulação da atividade de 

enzimas, liberação de energia do ATP e do fosfato de nucleotídeo de adenina, 

respiração e fixação de CO2, biossíntese, absorção iônica, constituinte dos ácidos 
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nucléicos, fosfatos de uridina, citosina e guanidina, principais responsáveis pela síntese 

de sacarose (MALAVOLTA, 2008). 

 Segundo Prado (2005), o fósforo é absorvido da solução do solo na forma 

de H2PO4
- ou HPO4

2-. Entretanto, como no solo predomina a forma H2PO4
- esta é a 

forma que predomina durante o processo da absorção, no entanto, antes que ocorra a 

absorção propriamente dita do fósforo, é preciso ocorrer o contato deste nutriente com a 

raiz. 

 

• Enxofre 

 

 Para Oliveira (2005) ele é absorvido principalmente na forma de SO4
2-, o 

enxofre pode ser metabolizado nas raízes numa pequena extensão, conforme as 

necessidades desse órgão, a maior parte do SO4
2- é transportado para a parte aérea. 

Compostos essenciais que contêm enxofre são as vitaminas tiamina e biotina, além da 

coenzima A, essencial para a respiração e para a síntese e degradação de ácidos graxos. 

Sintomas de deficiência de enxofre são comuns no Cerrado, uma vez que a maioria dos 

solos não o contém em quantidades apreciáveis. O enxofre está presente em todas as 

proteínas, enzimáticas ou não, e em coenzimas, como componente da glutationa e de 

hormônios (MALAVOLTA, 2008).  

 

• Boro 

 

 Segundo Oliveira (2005), o boro é um micronutriente catiônico que é 

absorvido na forma de ácido bórico não-dissociado, encontrando-se sob a mesma forma 

na planta. Considera-se que a fonte de boro mais importante para a planta é a matéria 

orgânica a qual, através da mineralização, libera-o para a solução do solo. O boro está 

relacionado com crescimento do meristema, diferenciação celular, maturação, divisão e 

crescimento necessário para a síntese de uracila, parte do DNA. Ele tem influência no 

crescimento do tubo polínico, proteção do ácido indolilacético oxidase, bloqueio da via 

da pentose fosfato, o que impede a formação de fenóis e biossintese de lignina 

Malavolta, (2008).  

 Já para Prado (2005) as principais funções do boro estão relacionadas com a 

estrutura da parede celular, atuando na biossíntese, como auxiliador do cálcio na 

deposição e na formação de pectatos que farão parte dessas estruturas. O boro participa 



28 
 

da síntese da base nitrogenada uracila, e acredita-se que o boro influencia nos processos 

de divisão celular. 

 

• Cloro 

 

 Dentre os micronutrientes, o cloro é o mais exigido, apresentando alto teor 

nas plantas. Ele não é fixado pela matéria orgânica do solo ou pelas argilas, sendo 

facilmente lixiviado, sendo um dos primeiros elementos removidos dos minerais pelos 

processos de intemperização e acumulando-se nos mares. Altos níveis de cloro estão 

associados a solos sódicos, alcalinos ou salinos encontrados em regiões áridas do 

Nordeste brasileiro (Prado, 2005). 

 Segundo Marschner (1995 apud PRADO, 2005, p.223), 
 

Indicam que a toxicidade de Cl pode ser atingida com teores de 3500 mg kg-1 
(~10 mM no extrato foliar fresco) (ex. algodoeiro, feijoeiro) ou de 20000 a 
30000 mg kg-1 (ex. cevada, espinafre e alface). As plantas halófitas são 
conhecidas por apresentar alto teor do presente elemento em seus tecidos, 
desenvolvendo diferentes mecanismos de tolerância a salinidade (formação 
de barreiras ao transporte do Cloreto e sódio; eliminação dos sais através dos 
pêlos; perdas de folhas velhas com alto teor de sais e compartimentalização 
do sal nos vacúolos). 

 

• Cobalto 

 

 Alguns pesquisadores consideram o cobalto e o silício benéficos ao 

crescimento de certas plantas, bem como o sódio, níquel e o selênio. Entretanto outros 

consideram como benéficos apenas o silício e o sódio (PRADO, 2005).  

 O cobalto constitui parte da coenzima da vitamina B12, fixadora simbiótica 

do nitrogênio. É o responsável pela ativação da isomerase da metilmalonil e de outras 

enzimas ativadoras como: mutase de glutamato desidratase do glicerol, desidratase do 

diol, desaminase de etanolamina e mutase de lisina (MALAVOLTA, 2008). Para Prado 

(2005), o cobalto está entre os elementos minerais deficientes na alimentação de 

ruminantes em condições exclusiva de pastejo. 

 

• Cobre 

 

  O cobre é um micronutriente que está fortemente ligado à matéria orgânica 

ou a compostos solúveis na solução do solo e encontra-se principalmente como Cu2+ em 
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solos úmidos e encharcados. A grande maioria do cobre foliar encontra-se nos 

cloroplastos. Além desse fator, a matéria orgânica forma complexos e quelatos com o 

cobre através dos seus grupos carboxílicos e fenólicos (principalmente), bem como com 

seus grupos alcoólicos, enólicos, cetônicos, amínicos e imílicos (OLIVEIRA, 2005). 

Para Prado (2005), o cobre é um elemento de transição, com facilidade para o transporte 

de elétrons sendo, portanto, bastante relevante nos processos fisiológicos de 

oxirredução. Uma das principais funções do cobre é como ativador ou como constituinte 

de enzimas.  

 

• Ferro 

 

 Segundo Malavolta (2008), o ferro é um elemento de transição, participando 

de reações de oxi-redução e de transferência de elétrons é o componente de sistemas 

enzimáticos: oxidases do citocromo, catalases, peroxidases, ferredoxina (proteínas) 

exigida para a redução do nitrato e do sulfato, responsável pela fixação do nitrogênio e 

armazenamento de energia, ainda exerce alguns papéis indiretos, tais como: síntese da 

clorofila e de proteínas, crescimento do meristema da ponta da raiz e controle da síntese 

de alanina. 

 Em geral, a maior parte do ferro nas plantas está localizada nos cloroplastos, 

na forma de fitoferritina (proteína de reserva) ele é importante na biossintese de 

clorofila, nos constituintes enzimáticos que transportam elétrons e também como 

ativador enzimático. Na síntese de proteínas ele ajuda na formação de alguns sistemas 

respiratórios enzimáticos (PRADO, 2005).  

 

• Manganês 

 

 O manganês é o segundo micronutriente mais abundante em solos tropicais, 

perdendo apenas para o ferro. O manganês no sistema planta percorre vários 

compartimentos desde a solução do solo até as folhas, ou seja, do solo até a sua 

incorporação em um composto orgânico ou como um ativador enzimático, 

desempenhando suas funções vitais e consequentemente a produção de massa seca 

(grão, forragem) de animal (PRADO, 2005). 

 Para Oliveira (2005) o manganês é fundamental para a estrutura lamelar dos 

tilacóides dos cloroplastos. O manganês atua na fotólise da água, no processo de 
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transferência de elétrons que catalisa a decomposição da molécula de água. É o Cofator 

para redutases de nitrito e hidroxilamina, oxidase de ácido indolacético, polimerase do 

RNA, fosfoquinase e fosfotransferases, controle de superóxidos e radicais livres 

produzidos pelo ozônio e por poluentes da atmosfera (MALAVOLTA, 2008).  

 

• Molibdênio 

 
 Para Prado (2005), o molibdênio participa como constituinte de várias 

enzimas, especialmente as que atuam no metabolismo do nitrogênio e do enxofre, que 

estão relacionadas com a transferência de elétrons. O molibdênio é o componente 

essencial da redutase de nitrato e da nitrogenase (fixação do nitrogênio atmosférico), 

oxidases de sulfito e de xantina (MALAVOLTA, 2008). 

 

• Níquel 

 

 Existem estudos indicando a essencialidade do níquel em baixas 

concentrações, em algumas espécies. 

 
 

Salienta-se que, muitas vezes, a quantidade de níquel contida nas sementes atende à 
exigência destes grupos de plantas. Os estudos indicam que o níquel faz parte da 
urease, onde as plantas supridas de nitrogênio (uréia), via foliar, podem não 
assimilar o nitrogênio, acumulando-se uréia, provocando toxicidade, e outros 
trabalhos indicam efeito benéfico no aumento do vigor de sementes. Entretanto, em 
plantas supridas com outras fontes de nitrogênio (sulfato de amônio, nitrato de 
amônio) e nas leguminosas com fixação biológica de nitrogênio, esse efeito do 
níquel na ação da urease é desnecessário e não afetaria a produção (PRADO, 
2005, p.27). 

 
 
 O níquel é importante na hidrogenase e fixação biológica do nitrogênio, que 

exige níquel e selênio. Faz parte da Urease e aumenta a resistência das plantas a doenças 

(MALAVOLTA, 2005). 

 

• Selênio 

 

 Constituinte do RNA transferido (selenionucleosídeo), aminoácidos 

protéicos, e ferredoxina com Selênio (MALAVOLTA, 2008). 
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• Zinco 

 

 Para Ferreira et al. (2001), o zinco é o micronutriente mais limitante à 

produção das culturas e o que geralmente apresenta maiores problemas de deficiência 

nos solos brasileiros.  

 Segundo Oliveira et al. (2005), o zinco é um elemento que é absorvido na 

forma divalente e não sofre oxidação, ou redução, como ocorre com outros metais de 

transição. 

 A função estrutural do zinco não é definida, sabe-se que ele é ativador de 

várias enzimas, embora possa fazer parte da constituição de algumas delas. As funções 

mais conhecidas do zinco são a síntese do ácido indolilacético (AIA), síntese protéica 

(RNA) e redução de nitrato, e ainda faz parte da estrutura de enzimas e atividade 

enzimática, juntamente com o cobre (PRADO, 2005).  

 Em estudos realizados por Bonato et al. (1998), para que ocorra o 

crescimento e desenvolvimento das plantas elas dependem, além de outros fatores como 

luz, água e gás carbônico, de um fluxo contínuo de sais minerais, que embora 

requeridos em pequenas quantidades seja de fundamental importância para o 

desempenho das principais funções metabólicas das células. Daí a importância de se 

caracterizar as plantas, de maneira a tornar viável sua aplicação no bem da sociedade 

uma vez que é pensando nela e no ambiente no qual ela vive que gira nosso objeto de 

estudo. 

 

 

3.3. ATRIPLEX NUMMULARIA  

 

 

 É uma planta forrageira arbustiva, de ambientes áridos e semi-áridos, que se 

desenvolve bem em solos com alto teor de sal. É conhecida em muitos lugares pelo 

nome de “planta sal” [Figura 2]. 
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Figura 2 - Atriplex nummularia 

 

 

 Este gênero conta com mais de 400 espécies distribuídas nas diversas 

regiões áridas e semi-áridas do mundo. Pelo seu alto valor protéico elas são usadas 

como forragem para caprinos, ovinos e bovinos, como também, nos processos de 

dessalinização de solos, na produção de lenha, na medicina e na culinária. Essas plantas 

retiram do solo grande quantidade de sal para utilizar nos seus processos vitais. O 

processo de dessalinização se inicia quando os arbustos são podados duas ou três vezes 

ao ano, a uma altura de meio metro do solo. 

 A produção de cinco toneladas de matéria seca/ano de Atriplex significa 

uma extração de 1.000 kg de sal por hectare/ano. Em regiões de solos profundos e 

precipitações anuais variando entre 200 – 400 mm, a Atriplex nummularia e a halimus 

podem produzir de cinco a dez toneladas de matéria seca por hectare. Os rendimentos 

variam conforme a espécie de planta usada, tipo de solo, conteúdo de sal no solo, 

chuvas anuais e tipo de manejo dispensado à cultura. Geralmente a produção de matéria 

seca dessa espécie em diversas partes do mundo tem variado entre três e 15 toneladas 

por hectare.3 

 Segundo Porto et al. (1997) e Araújo e Porto (2000), para o aproveitamento 

do subproduto dos dessalinizadores, uma das alternativas propostas tem sido a irrigação 
                                                                  
3 Disponível em: www.ipa.br/resp11.pmp 
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de espécies halófitas, entre as quais se destacam as do gênero Atriplex, incluindo a 

nummularia. Para Brilhante (2006), plantas que podem crescer na presença de altas 

concentrações de sais de sódio são chamadas de halófitas. 

  Para Barroso et al. (2006) e Esteves e Suzuki (2008) halófitas são plantas 

tolerantes a salinidade e com capacidade de acumular significativamente quantidades de 

sais em seus tecidos. Entre elas, a erva-sal, é uma das mais importantes, por possuir 

mecanismos especializados de acumulação de sais no seu interior e de eliminação destes 

através das folhas. Em estudos realizados por Glenn et al. (1998) foi comprovado serem 

elas bem adaptadas a solos áridos e salinos, e capazes de tolerar condições climáticas 

adversas, podendo ser utilizadas em programas de reabilitação de solos em várias 

regiões com tais características, em processo de degradação ou sujeitas à desertificação.  

 Para Khan et al. (2000) este gênero está entre o possuidor de espécies de 

plantas superiores mais tolerantes ao sal, possuindo uma adaptação à salinidade, por 

tolerar altas concentrações internas de tais compostos em seus tecidos e/ou pela 

excreção destes. 

 A erva sal é uma das espécies forrageiras da família Chenopodiaceae, 

originária da Austrália, que tem se adaptado muito bem nas regiões áridas e semi-áridas 

da América do sul, em particular da Argentina, Chile, Brasil (Nordeste). O nome de 

erva sal é devido à particularidade de que essa planta possui de absorver sal através de 

seu sistema fisiológico, tendo, portanto, o sabor salgado. É sabido que tal espécie foi 

introduzida no semi-árido brasileiro na década de 30, através da Inspetoria Federal de 

Obras contra as secas, dos trabalhos de pesquisa do pesquisador Guimarães Duque 

(BOLETIM, 1938), mas somente nestas últimas décadas é que ela tem recebido mais a 

atenção da comunidade científica. 

 Segundo Araújo e Porto (2000) a planta pertencente a este gênero é do tipo 

arbustiva, considerada perene, que dependendo do favorecimento do ambiente de 

cultivo, pode atingir altura de até 3 m, apresentando uma média de 1,5 m. No caso da 

experiência de cultivo no semi-árido brasileiro, plantas com um ano de idade atingiram 

uma média de 2,2 m, e o sistema radicular podem atingir uma profundidade de 3,5 m.  

 Possui elevado teor protéico (16% nas folhas, 14% em ramos finos e 12% 

em ramos grossos) que absorve os dejetos salgados dos dessalinizadores. Na Austrália, 
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esta espécie é usada como alimento humano e tida como principal ingrediente de pratos 

culinários bastante apreciados.4 

 Segundo Brilhante (2006) a Atriplex nummulária apresenta a seguinte 

classificação botânica: reino: Plantae, subreino: Tracheobionta, superdivisão: 

Spermatophyta, divisão: Magnoliophyta, classe: Magnoliopsida, subclasse: 

Caryophyllidae, ordem: Caryophyllales, família: Chenopodiaceae, gênero: Atriplex spp, 

espécie: Atriplex nummularia Lindl. 

 A erva sal é caracterizada por apresentar alta tolerância a presença de sal e 

vários experimentos têm sido conduzidos com esta espécie, sendo irrigada com água do 

mar vermelho e do mar do golfo pérsico, que apresentam elevados teores de compostos 

salinos na ordem de 40 gramas por litro, superiores aos teores encontrados na maioria 

dos oceanos, que é de 35 a 36 gramas por litro, demonstrando assim, grande avidez por 

esses elementos principalmente cloreto de sódio. (GLENN et al., 1998 apud 

BRILHANTE 2006, p. 49). 

 De acordo com Khan et al. (2000), diversos pesquisadores tem verificado o 

comportamento dessa planta submetida a níveis crescentes de salinidade, em alguns 

experimentos ela tem apresentado crescimento ótimo em 100, 200 e 600 mM de NaCl. 

Já para outros pesquisadores, como é o caso de Araújo et al. (2005), o crescimento foi 

reduzido em concentrações acima de 300 molL-1, e em soluções de NaCl 150 mM, 

chegou a apresentar melhores resultados. 

 A tolerância desta espécie é devida ao desenvolvimento de mecanismos 

especializados de acumulação de sais no interior de seus tecidos, ou de eliminação dos 

mesmos por meio de vesículas especiais existentes na superfície das folhas. Quando 

cheias, essas vesículas ou pústulas se rompem liberando o sal, através de finas camadas 

de cristais, que se aderem à superfície da folha (PORTO e ARAÚJO, 2000).  

 Para Glenn et al. (1998) esses cristais salinos ajudam na economia de água 

pela planta, por meio da reflexão da radiação solar, reduzindo, conseqüentemente, a 

temperatura da folha e mantendo assim a turgidez das células. Assim sendo, a planta age 

desta forma, não com o objetivo de se tornar especialista em absorção de sais, mas, 

como forma de ajustar-se ao ambiente adverso.  

                                                                  
4  www.ipa.br/resp11.pmp 
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 De acordo com os dados da FAO (1996), as características que lhe dão 

importância são: alta resistência as condições de aridez, bom rendimento forrageiro, 

valor nutritivo entre 14 e 17% de proteína bruta, alto poder calorífico e pouca 

susceptibilidade a pragas e doenças. Uma peculiaridade desta planta é que ela requer 

sódio como elemento essencial em sua nutrição. 

 Em pesquisas realizadas por Wilson (1966), uma das formas encontradas de 

compostos salinos nessas plantas é como oxalatos, principalmente nas folhas. A Tabela 

3 mostra o teor de oxalato presentes em folhas de algumas espécies de plantas inclusive 

a Atriplex nummularia. 

 

 
Tabela 3 - Total de oxalato presente em folhas de espécies chenopodiaceae usada 

na alimentação de carneiros 
Espécies Total de Oxalato (% matéria seca) 

Atriplex angulata 4,6 

Atriplex inflata 5,3 

Atriplex nummulária 5,8 

Atriplex vesicaria 4,1 

Chenopodium nitrariaceum 5,2 

Kochia aphylla 3,4 

Rhagodia spinescens 6,3 

Fonte: Wilson (1966) 

 

 Outras análises de folhas dessas plantas mostraram que elas apresentam 

altos índices de proteínas em torno de 20% (WILSON, 1966). Para Barroso (2006) o 

valor nutritivo dessas forragens é frequentemente destacado pelos resultados da 

combinação entre a composição química, consumo e digestibilidade, sendo esses 

fatores, portanto, determinantes do desempenho animal. Ela se insere no semi-árido 

como um grande potencial para o fornecimento de alimentação animal, principalmente 

no período da seca em que é escassa a pastagem nativa.  

 Segundo Souto et al. (2005 apud GUIMARÃES FILHO et al., 2000, p. 377) 

a produção de forragens no semi-árido nordestino é deficiente e existem grandes 

variações na sua disponibilidade ao longo do ano. A caatinga, vegetação natural e base 

da alimentação dos ruminantes na região nordeste, encontram-se submetida a um 

processo de degradação que reduz a produção de fitomassa, diminuindo ainda mais o 
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alimento disponível para os animais nos meses secos do ano. Dessa forma a Atriplex 

tem sido utilizada, em várias regiões áridas e semi-áridas do mundo, como um recurso 

forrageiro importante na complementação de dietas para ruminantes e não-ruminantes. 

 Porto et al. (2001) avaliou o uso do rejeito da dessalinização de água salobra 

para irrigação da erva-sal e identificou que a planta consegue retirar grande quantidade 

de sais do solo, quando comparada com outras não halófitas, apesar da remoção não ser 

tão quantitativa, quando comparada ao quantitativo de sais adicionados ao solo através 

da irrigação com água de alta salinidade. De acordo com os resultados preliminares 

apresentados, pode-se considerar a Atriplex nummularia como cultivo que suporta 

ambientes de alta salinidade, podendo mesmo ser tida como de grande habilidade na 

remoção de sais encontrados no solo de áreas degradadas.  

 Em estudos realizados por Christensen (1984) ela ainda é usada no controle 

da esquitosomose em países tropicais e subtropicais, mostrando mais uma das suas 

especialidades, no controle de doenças. Para Keckeis, Sarker e Dinan (1999), nove de 

cada espécie são usadas na medicina tradicional no tratamento de fungos, bronquites, 

diabetes e também como fonte de vitamina A. 

 No entanto, apesar do esforço das pesquisas em entender melhor os 

mecanismos de absorção do Na+ nas plantas, a informação geral e precisa sobre como o 

Na+ entra nas células e em tecidos de halófitas, ainda não está disponível na literatura 

em algumas espécies os antiportes vacuolares parecem ser constitutivos, 

conseqüentemente ativado constantemente mesmo nas plantas crescidas na ausência do 

NaCl. Isto ajuda a compreender porque a Atriplex nummularia, mesmo em condições 

de ausência de NaCl, possuem uma alta concentração de sódio nas folhas 

(BRILHANTE, 2006 apud KURKOVA e BALNOKIN, 1994, p. 45). 

 

 

3.4. AGUAS SALINAS E EFLUENTES 
 

 

 A água é um recurso fundamental, substância primordial do universo e fonte 

da vida, utilizada para os mais diversos fins, e uma série de outros processos vitais para 

a indústria.  A quase totalidade das águas que cobrem a Terra é a mesma desde a sua 

origem. Desde então, essas águas circulam, mudando de estado físico e de lugar, num 
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ciclo que não se interrompe e no qual elas estão sempre se renovando e, por isso 

mesmo, mantendo generosamente, apesar do desperdício, da poluição e da 

contaminação promovidos pelo homem, a vida do planeta e dos seres que o habitam 

(CURBELO, 2002).  

 Para Cunha et al. (2005) devido ao uso não racional da água nas últimas 

décadas a escassez de água tem aumentado e por isso existe uma tendência de se 

racionalizar a utilização deste recurso. Com a falta de saneamento a água potável tem 

seu custo cada vez maior. Os parâmetros de despejo de efluentes têm sido mais 

exigentes, com o intuito de evitar um impacto danoso aos corpos receptores. Portanto é 

necessário que as indústrias tenham processos eficientes de tratamento de efluentes. 

 Os efluentes geralmente apresentam composições complexas e muitos 

destes contaminantes não são, ou são pouco biodegradáveis, inviabilizando a aplicação 

de processos convencionais, como o tratamento biológico. Um exemplo são as 

indústrias de exploração de petróleo que geram uma grande quantidade de efluente na 

sua exploração, com um alto custo para sua disposição ou tratamento. O tratamento das 

águas produzidas em campos de petróleo é necessário, uma vez que as grandes 

quantidades contidas em diferentes concentrações não podem ser jogadas no ambiente 

marinho. 

 Segundo Borroso et al. (2006) outro problema de contaminação de águas 

são as águas encontradas no semiarido brasileiro, um elevado número de poços 

tubulares são instalados, sendo estas fontes hídricas importantes recursos para 

atendimento das necessidades da população, mas devido á peculiaridade geológica de 

rochas cristalinas, em geral as águas desses poços possuem sais dissolvidos pela 

intemperização dessas rochas. No entanto, a tecnologia da dessalinização tem se 

apresentado como solução para obter água potável e de qualidade, tendo sido instaladas 

na região semi-árida centenas de unidades. 

 Sabe-se que o aumento do uso da dessalinização causa impactos ambientais 

severos devido aos seus subprodutos possuírem alto potencial de sais (BARROSO et al, 

2006).  

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu a 

Resolução 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de descarte de efluentes, e dá outras providências; de acordo com a 
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resolução, as águas salinas são definidas como sendo águas que apresentam salinidade 

igual ou superior a 30%.   

 As águas salgadas encontradas na natureza têm inúmeros sais nela 

dissolvidos e a água doce potável apresenta pequena quantidade de sal dissolvida, o que 

possibilita o consumo. A água dita salobra é a proveniente de poços com uma salinidade 

bem menor (águas com salinidade compreendida entre 0,50% e 30%) do que a água do 

mar, mas ainda acima do limite de potabilidade e de uso doméstico (ALFANO, 2008). 

 Um outro tipo de efluente que vem sendo estudado são as águas produzidas. 

Segundo Silva (2000), Água Produzida (AP) é o efluente resultante dos processos de 

separação existentes nas estações coletoras e de tratamento na produção de petróleo.  O 

crescente volume resultante constitui-se em um perigo potencial para o meio ambiente. 

Os riscos ambientais associados à AP podem variar em função da composição da água, 

das características do local em que ela ocorre e da sua disposição final.  

 Para Gabardo (2007 apud HUNT, 1995, p. 18) a composição da água 

produzida pode apresentar variações dependendo da formação geológica e do tempo de 

produção do poço, porém, em geral estão presentes em sua composição sais dissolvidos, 

podendo ser observada concentrações mais elevadas de sódio, cálcio, magnésio e 

cloretos, incluindo sulfetos e sais de amônio, hidrocarbonetos, compostos orgânicos, 

metais pesados, aditivos químicos, além de algumas vezes apresentar salinidade 

superior à água do mar. 

 O Meio Ambiente tem sido cotidianamente agredido por atividades 

antrópicas. A busca pela melhoria na qualidade dos processos, materiais, técnicas e a 

sensibilização do pessoal técnico envolvidos resulta prioritariamente da necessidade de 

se adaptar a exigências legais explicitadas através da Resolução CONAMA 393, de 8 de 

agosto de 2007, que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de 

produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural. 

 O atendimento às exigências legais, geralmente resulta para as empresas em 

reconhecimento dos consumidores e da sociedade como um todo na responsabilidade no 

trato das questões ambientais, além da minimização dos custos operacionais e dos 

passivos ambientais. Na indústria do petróleo vários segmentos podem agredir ao meio 

ambiente. No segmento representado pela extração do petróleo, o poluente mais 

relevante, particularmente pelo volume envolvido, é a água produzida juntamente com o 

petróleo (SILVA, 2000).  
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 O descarte de água produzida em geral se divide em duas situações: 

reinjeção ou descarte oceânico. No caso das operações em terra, onde é possível um 

maior tratamento da água produzida a reinjeção é um processo muito utilizado, porém, 

vários critérios devem ser atingidos para evitar poluição de lençol freático e fontes de 

água potável. Outras opções para a água de operações em terra incluem reuso e reciclo 

da água, onde pode ser utilizada para irrigação de plantações, dessedentação de animais 

domésticos e silvestres, cultivo de peixes, cultivo hidropônico de vegetais, represamento 

de água, entre outros (GABARDO, 2007 apud VEIL et al., 2004, p. 28).  

 De acordo com os estudos de Gabardo (2007), no Brasil, na região do semi-

árido do Rio Grande do Norte, já existem alguns projetos pioneiros com a utilização da 

água produzida tratada para irrigação de plantação de mamona com finalidade de 

produção de biodiesel.  E no futuro, pretendem-se novos projetos com a plantação de 

flores tropicais (heliconias) outra forma de aproveitamento da “água produzida” após 

tratamento para eliminação de substâncias orgânicas e diminuição da salinidade é a 

possibilidade de utilização na cultura da Atriplex nummularia, espécie bastante 

resistente à presença de sais dissolvidos na água, principalmente em regiões carentes 

suscita o desenvolvimento de um planejamento estratégico de segurança alimentar e a 

adoção de políticas públicas que possibilitem o rápido desenvolvimento de tecnologia 

apropriada para o resgate destes recursos, gerando renda sustentável e melhoria da 

qualidade de vida de comunidades carentes destas regiões. 

 

 

3.5 DESSALINIZAÇÃO DAS ÁGUAS DO SEMI-ÁRIDO 
 

 

 A dessalinização de água é uma alternativa inovadora de conversão de água 

salgada em água de boa qualidade, já consolidada em diversos países do mundo 

(ALBINATI, 2003). 

 O uso de recursos hídricos provenientes de fontes de água salobra é uma 

maneira de enfrentar a escassez de água potável, que é um fenômeno de âmbito 

mundial. Uma avaliação de unidades dessalinizadoras no município de Petrolina-PE 

avaliou e caracterizou os problemas resultantes dos despejos de rejeitos no solo por um 

período de aproximadamente um ano nas comunidades de Rajada e Uruás. De acordo 
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com os resultados o rejeito apresentou condutividade elétrica acima do limite aceitável 

para evitar problemas de salinização do solo. O percentual de cloretos apresentado em 

ambos ficou em torno de 90%, acima do máximo aceitável, 10%. Os índices de 

magnésio foram 71% em Rajada, e 62% em Uruás, ambos acima do índice de toxidez 

do solo, 50%. As análises do solo mostraram que ambos os solos em contato com o 

rejeito, foram afetados por sais.5  

Com a tecnologia disponível hoje, a água salinizada pode ser tratada, no entanto 

o rejeito é um problema ainda a ser resolvido. (ALBINATI, 2003). 

 Conforme Soares (et al. 2006 apud PORTO et al., 2001, p.732) nos países 

desenvolvidos, o rejeito está sendo transportado para os oceanos ou injetados em poços 

de grande profundidade; todavia, alternativas estão sendo estudadas, como: bacias de 

evaporação, redução de volume do rejeito por plantas aquáticas, bacias de percolação e 

irrigação de plantas halófitas.  

 Segundo Soares et al., (2006 apud GLENN et al., 1998, p.734), 

 

 
A halófita Atriplex nummulária tem atributos desejáveis de uma cultura 
cicladora de rejeito: alto uso consuntivo de água para maximizar a absorção, 
alta tolerância aos sais para minimizar a fração de lixiviação requerida e 
elevada produtividade de biomassa, a qual tem utilidade forrageira. 
 

 

 Para Meneses et al. (2006 apud PORTO et al, 2001, p. 978), plantas como a 

Atriplex nummularia, têm grande habilidade de suportar ambientes com altas 

concentrações de sais, depositando tais compostos em sua estruturas e uma outra 

espécie de halófita,  que já esta sendo estudada é a beldroega (Sesuvium portula castrum 

I.), esta por sua vez esta se desenvolvendo  satisfatoriamente em solos salinos, podendo 

ainda ser utilizada na alimentação humana e animal. 

 A Tabela 4 mostra a composição química da Atriplex nummularia e da 

beldroega, submetidas à alimentação animal, mostrando que a beldroega pode ser mais 

uma alternativa para o manejo de águas provenientes do processo de dessalinização do 

semi-árido.  

 

 
                                                                  
5 Disponível em: www.netcap.com.br 
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Tabela 4 - Composição química das halófitas Atriplex e Beldroega 

Halófitas 
Parâmetros 
 

Atriplex  Beldroega 

Matéria Seca %  
 

40,4   12,4 

Matéria orgânica* 

 
81,8 79,4 

Cinzas* 
 

18,2 20,6 

Proteína Bruta* 
 

14,0 12,0 

Fibra em detergente neutro* 
 

65,0 45 

Proteína insolúvel em detergente 
neutro* 

2,5 7,5 

*% da Matéria Seca (MS) 

Fonte Menezes et al, 2006 

 

 Pesquisadores como Salen e Nefzaoui (2003) também destacaram a 

importância da Atriplex quando utilizada em consórcio com outras forragens, como é o 

caso do Cactus (Opuntia Ficus), ambas apresentaram boa aceitabilidade pelos animais. 

 Além do aproveitamento dessas águas na irrigação de plantas que suportam 

altas concentrações de sais, outros métodos de manejos vêm sendo utilizados, como no 

caso na criação de tilápias. 

 Grupos de pesquisadores da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Agropecuária) vêm empregando a água de rejeito no desenvolvimento da carcinicultura 

e o cultivo de espécies halófitas, outra linha de pesquisa vem investigando a viabilidade 

dessa água na criação de camarão. 

 

 

3.6 SALINIDADE DO SOLO 

 

 

 Para Leal et al. (2008) a salinidade do solo é um problema que vem 

crescendo mundialmente, em decorrência do excesso de sais. Tais solos são mais 

encontrados em solos áridos e semi-áridos, sendo que no Brasil este problema acontece 

mais no Nordeste, em decorrência do uso de terras marginais e do manejo inadequado 

da irrigação. Já para Brilhante (2006) a salinidade no solo existe muito antes de se 

tornar um problema econômico para o homem, entretanto, esse problema vem sendo 
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agravado por práticas agrícolas deletérias. A salinidade existe quando os sais 

acumulam-se na zona radicular das plantas em altas concentrações, capazes de restringir 

a absorção de água, provocando dessa forma deficiência hídrica, até causar sintomas 

muito semelhantes aos provocados pela estiagem.  

 A salinização dos solos é particularmente evidente nas regiões áridas e 

semi-áridas, atingindo cerca de 25% das áreas irrigadas. Atualmente, estima-se que o 

mundo perde cerca de 1,5 milhões de hectares de terras aráveis a cada ano devido ao 

acúmulo de compostos salinos. Dessa forma, ela se identifica como a principal 

responsável pelo processo de degradação dos solos. No Brasil, embora a informação 

sobre áreas degradadas não estejam bem definidas, estima-se que 20 a 25% das áreas 

irrigadas enfrentam este problemas (FAO, 2000).  

 Lira et al. (1982) e Fernandes (1993) destacam em seus estudos que, este 

problema é mais abrangente na região Nordeste, a qual possui uma área de 155 milhões 

de hectares, sendo que 52% dessa superfície são semi-áridos, onde estes solos em sua 

maioria são do tipo Aluvial, onde predominam em especial os sais de sódio.  

 Portanto, uma das alternativas encontradas na dessalinização do solo 

segundo Leal et al. (2008), seria a fitorremediação. Em seu trabalho de fitorremediação 

com gesso de jazida, concluiu que a Atriplex nummularia comportou-se como planta 

hiperacumuladora de sódio, com potencial de uso na fitorremediação deste elemento no 

solo. O uso de gesso promoveu o aumento da capacidade extrativa de sódio do solo pela 

erva-sal, proporcionando o seu uso como potencializador da fitoextração. A 

fitorremediação foi feita utilizando águas salinas na faixa de 175-1500 µS cm-1. 

 Segundo Bonato et al. (1998) o solo é um sistema complexo constituído de 

três fases: matriz do solo, solução do solo e a fase gasosa. A fase sólida do solo é 

constituída pelas frações mineral e orgânica. A fração mineral resulta da ação da 

intemperização sobre as rochas e é constituída de partículas de diferentes tamanhos: 

areia grossa, areia fina, silte e argila.  

 A fração argila determina a capacidade de troca iônica do solo. A 

capacidade de trocar cátions resulta basicamente de quebras de ligações, substituições 

isomórficas e ionização de grupos hidroxílicos. A capacidade de trocar ânions resulta de 

substituições de grupos hidroxílicos na superfície dos minerais, desbalanço de cargas 

dentro na estrutura cristalina. A solução do solo é o compartimento de onde a raiz retira 

e absorve os elementos essenciais e varia de acordo com o tipo de solo, conforme 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Composição da solução do solo em vários tipos de solo 

Tipo de solo pH Ca+2 Mg+2 K+ Na+ �C+ NO3
- Cl- HCO3

- SO4
-2 �A-

Ácido 4,2 1,0 1,4 0,4 0,4 3,2 3,8 0,2 - 0,8 4,8 

Argilo Arenoso 7,2 21,0 1,2 0,7 1,8 25,1 15,6 2,2 1,1 7,0 25,9 

Com cultivo 7,3 10,1 7,1 1,8 0,7 1,8 3,7 - 1,1 12,5 18,0 

Sem cultivo 7,0 27,9 10,9 21,6 2,8 43,2 29,6 1,4 1,0 9,7 41,7 

Salino 8,3 43,5 48,0 9,6 21,7 114,8 31,2 20,1 7,2 56,3 114,8 

�C+ somatório das espécies que apresentam cargas positivas 
�A- somatório das espécies que apresentam cargas negativas  

Fonte Bonato et al. (1998) 

 

 

 Em estudos realizados por Menezes et al. (2008) algumas áreas no Semi-

árido nordestino apresentam lençóis freáticos com elevadas concentrações de sais 

dissolvidos. Isto é caracterizado pelo resíduo obtido do processo de dessalinização 

causando impacto negativo quando descartado no meio ambiente, reduzindo de forma 

trágica a qualidade do solo, uma vez que este tem sido um dos maiores alvos desses 

rejeitos.  

As grandes concentrações de sais no solo causam grandes impactos sobre a 

produtividade agrícola, tornando-se um problema, principalmente em regiões áridas e 

semi-áridas, que dependem da irrigação para um suprimento adequado de água para as 

culturas. Além disso, a salinidade afeta as plantas pela redução da taxa de absorção de 

água. (LIMA et al., 2004). 

 Para Pereira et al, (2004) o uso indiscriminado de dessalinizadores e a falta 

de alternativa de manejo dos rejeitos salinos causam danos ambientais, acarretando 

contaminação dos mananciais subterrâneos e aumento da sodicidade do solo, afetando 

drasticamente a atividade microbiana nesses ambientes. Sendo considerado um dos 

indicadores de degradação ambiental no trópico semi-árido, ameaçando a 

sustentabilidade da agricultura irrigada na região nordeste do Brasil.  

 Segundo Dantas et al. (2002), com o agravamento dos problemas de 

salinização dos solos no nordeste, em virtude do crescimento da área utilizada com 

culturas irrigadas, o sucesso da atividade agrícola pode ser alcançado através de práticas 

de manejo de solo que sejam capazes de reduzir a salinidade do solo, ou de selecionar 

genótipos tolerantes ao estresse salino. Como o primeiro procedimento é dispendioso, 

demorado e, às vezes, impraticável, a segunda opção apresenta-se muito promissora.  
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4 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

 

 As técnicas analíticas têm diferentes graus de sofisticação e seletividade, 

bem como custos e tempos de análise diferentes. Uma tarefa importante para o analista 

é selecionar o melhor procedimento para uma dada determinação. Segundo Vaitsman et 

al. (1944, pg. 9) deve ser enfatizado que apesar da atual disponibilidade de sofisticados 

equipamentos para análise química, a necessidade de sólidos conhecimentos a respeito 

das reações e condições que as regem sempre permanecerá.  

 

 

4.1 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS - X  

 

 

 A Fluorescência de Raios-X surgiu em 1895 com o pesquisador Roentgen 

quando trabalhava com descargas elétricas em uma ampola de Crookes. Ele constatou 

que da região do vidro onde incidiam os raios catódicos (elétrons) emanava certa 

radiação, que provocava luminosidade em substâncias fluorescentes. Devido ás suas 

características e origem desconhecidas, chamou-a de Raios-X. Essa descoberta trouxe 

quatro grandes campos de pesquisas: radiografia médica, radiografia industrial, difração 

de raios-x e espectrometria de fluorescência de Raios-X (SALVADOR, 1999). 

 Raios-X são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda (λ) entre 

0,1 a 100 Ǻ, produzidas pela desaceleração de elétrons de alta energia e/ou transições de 

elétrons nas órbitas mais internas dos átomos. A Espectrometria de Fluorescência de 

Raios - X relaciona quatro grandezas físicas para medir os Raios-X: freqüência (ƒ), 

comprimento de onda (λ), energia dos fótons (E) e intensidade dos fótons (I). 

 A análise por fluorescência de Raios-X é um método de análise qualitativa e 

quantitativa de composição elementar pela excitação de átomos e detecção de seus 

Raios X característicos. A radiação fluorescente medida vem de uma camada próxima 

da superfície da amostra (Salvador 1999). Esta técnica tem sido utilizada para avaliar a 

composição química em vários tipos de amostras de interesse agropecuário, 

agroindustrial, geológico e ambiental. Por ser uma técnica não destrutiva e instrumental, 



45 
 

e por permitir a análise de vários elementos simultaneamente, de modo rápido e a baixo 

custo, tem um elevado potencial de aplicação em várias áreas, na qual há necessidade de 

correlação entre os elementos essenciais e tóxicos (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

 

 

4.2 CROMATOGRAFIA 

 

 

 A cromatografia é um método físico-químico empregado de forma ampla na 

separação, identificação e determinação de componentes químicos em misturas 

complexas, realizada através da distribuição desses componentes em duas fases que 

estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária, enquanto a outra se 

move através dela (SKOOG et.al, 2005). 

 Os métodos cromatográficos apresentam dois tipos básicos: cromatografia 

em coluna na qual a fase estacionária é mantida em um tubo estreito e a fase móvel 

forçada através do tubo sob pressão ou por gravidade e a cromatografia planar, na qual a 

fase estacionária é suportada sobre uma placa plana ou nos poros de um papel, onde a 

fase móvel desloca-se através da fase estacionária por ação da capilaridade ou sob a 

influência da gravidade (SKOOG et.al, 2005). 

 A cromatografia de íons é uma divisão da cromatografia líquida, na qual os 

analitos sob sua forma ionizada ou iônica são separados por troca iônica e detectados 

por métodos eletroquímicos (CHALON, 2008). 

 Segundo Voguel (2002), o termo troca iônica é geralmente entendido como 

a troca de íons de cargas de mesmo sinal entre uma solução e um material insolúvel em 

contato com ela. Atualmente há dois tipos de cromatografia de íons em uso: a baseada 

em supressor e a de coluna única. Elas diferem no método utilizado para prevenir que à 

condutividade dos eletrólitos eluentes interfiram com a medida das condutividades dos 

analitos. Os supressores reduzem a condutância do background causada pelo eluente e 

conseqüentemente diminuem o ruído, convertem os analitos em uma forma mais 

fortemente condutiva, aumentando a sensibilidade, além de melhorar a faixa dinâmica 

linear. Pode usar colunas separadoras de maior capacidade e consequentemente, 

eluentes de maior força iônica, o que possibilita utilizar técnicas de eluição por 

gradiente em combinação com detecção por condutividade.  
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 Os detectores de condutividade apresentam propriedades de um detector 

ideal. Eles podem ser totalmente sensíveis, são universais para as espécies carregadas e 

respondem de uma forma previsível as alterações na concentração. Além disso, esses 

detectores apresentam baixo custo de construção e de manutenção, fáceis de serem 

miniaturizados e, geralmente, operam por longos períodos sem necessitar de 

manutenção (SKOOG et.al, 2005). 

 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

 

 A espectroscopia na região do infravermelho (IV) é uma técnica 

instrumental de desenvolvimento experimental simples e rápida que pode evidenciar a 

presença de vários grupos funcionais e depende da interação de moléculas com a 

energia eletromagnética (SOLOMONS, 2001).  

 Segundo Voguel, (2002) a radiação infravermelha corresponde à parte do 

espectro eletromagnético situado entre as regiões do visível e das microondas 

correspondendo ao infravermelho próximo (região das harmônicas) 0,8 - 2,5 µm 

(12.500 – 4.000 cm-1), infravermelho médio (região de vibração – rotação) 2,5 - 50 µm 

(4000 – 200 cm-1) e infravermelho distante (região de rotação) 50 – 1000 µm (200 – 10 

cm-1). 

  A região mais interessante para fins analíticos qualitativos ou de 

identificação está entre 2,5 e 25 micrômetros, isto é, cujos números de ondas estão entre 

4000 e 400 cm-1. No infravermelho os espectros têm origem nos diferentes modos de 

vibração e rotação das moléculas (SILVERSTEIN 1979 e VOGUEL 2002). 

 

 

4.4 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA COM PLASMA 

INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP-OES) 
 

 

O plasma é um gás altamente ionizado formado por íons, elétrons e 

partículas neutras. Na espectroscopia de emissão de plasma, o gás, normalmente 

argônio, se ioniza em um campo elétrico forte por uma corrente direta ou por 
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radiofreqüência. As fontes de plasma operam em temperaturas altas, entre 7000 e 15000 

K. Na região do ultravioleta, em particular, a fonte de plasma produz um número maior 

de átomos, excitados que emitem mais energia do que nas temperaturas relativamente 

baixas da espectroscopia de emissão de chama. Além disso, a fonte de plasma reproduz 

as condições de atomização com precisão maior do que a que se consegue na 

espectroscopia clássica de arco elétrico e centelha. Como resultado, obtêm-se espectros 

de um número maior de elementos, o que torna a fonte de plasma adequada para a 

determinação simultânea de elementos, favorecendo uma maior rapidez nas análises, 

devido a característica multielementar, além de ser especialmente importante no caso de 

determinações de muitos elementos em uma ampla faixa de concentração 

(MENDHAM, 2002). 

 A fonte de plasma apresenta alto grau de estabilidade e características que 

minimizam efeitos de interferências causados pela formação de compostos estáveis, é 

capaz de excitar vários elementos que não são possíveis de serem excitados pelas 

técnicas convencionais de chama e tem alto poder de detecção comparado a fotometria 

de chama.  É mais fácil de ser operada do que fontes convencionais de arco e centelha, 

especialmente na análise de soluções líquidas e combina o alto grau de estabilidade da 

centelha com a sensibilidade do arco. O plasma apresenta uma vantagem particular por 

não necessitar de eletrodos eliminando contaminações e diminuindo o nível de ruído de 

fundo (BEZERRA JÚNIOR, 2008).  
 

 

 4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura consiste na irradiação de 

um fino feixe de elétrons, numa área ou volume. Como resultado da interação do feixe 

de elétrons com a superfície da amostra, algumas séries de radiações são emitidas tais 

como: elétrons secundários, elétrons retroespalhados, Raios-X característicos, elétrons 

Auger, fótons, etc. Estas radiações quando captadas corretamente irão fornecer 

informações características sobre a amostra (topografia da superfície, composição, 

cristalografia, etc.), onde os sinais de maior interesse para a formação da imagem são os 

elétrons secundários e os retroespalhados. À medida que o feixe de elétrons primários 

explora a amostra estes sinais vão sofrendo modificações de acordo com as variações da 



48 
 

superfície. Os elétrons secundários fornecem imagem de topografia da superfície da 

amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução, já os 

retroespalhados fornecem imagem característica de variação de composição. A 

Microscópia Eletrônica de Varredura consiste basicamente da coluna ótico-eletrônica 

(canhão de elétrons e sistema de demagnificação), da unidade de varredura, da câmara 

de amostra, do sistema de detectores e do sistema de visualização da imagem.  

A utilização da microscopia eletrônica de varredura traz algumas vantagens: 

as imagens obtidas são similares às que poderiam ser vistas pelo olho humano, se ele 

fosse capaz de ver com grandes ampliações. Esse aspecto ajuda a simplificar 

enormemente a interpretação das imagens. Em adição a técnica ainda fornece imagens 

topográficas com profundidades de foco até 300x vezes superior ao da microscopia 

ótica além de imagens por contraste de peso atômico e imagens de Raios-X, indicando a 

localização de cada elemento na superfície. O microscópico eletrônico de varredura 

(MEV) se tornou um instrumento imprescindível nas mais diversas áreas: eletrônica, 

geológica, ciência e engenharia dos materiais, ciências da vida, etc (MALISKA [19--?]). 

 

 

4.6 MÉTODO DE B.E.T (BRUNAWER - EMMETT - TELLER)  

 

 

 O mundo das pequenas partículas é ao mesmo tempo fascinante e complexo. 

O processo industrial e comercial depende cada dia mais da compreensão e aplicação 

desta ciência. O comportamento de uma partícula pequena está freqüentemente mais 

relacionado com o estado de subdivisão, da superfície exposta e da estrutura de seus 

poros do que com a composição química do material em si. A área superficial de um 

material é uma propriedade importante para o controle de velocidade de interação 

química entre sólidos, gases ou líquidos. O método básico de medição da área 

superficial (Método BET) implica na determinação da quantidade de um gás inerte, 

normalmente nitrogênio, requerido para formar uma capa com uma espessura mono 

molecular sobre a superfície de uma amostra a uma temperatura criogênica. A área da 

amostra se calcula utilizando uma área conhecida a ser ocupada por cada molécula de 

nitrogênio nessas condições.6 
                                                                  
6 Disponível em: www.si‐mex.com.mx 
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5 METODOLOGIA EXPERIMETAL 

 

 

 Uma análise química completa envolve uma série de etapas e 

procedimentos. Algumas vezes a escolha é difícil, requer experiência e também 

intuição. Geralmente o método selecionado representa um compromisso entre a 

exatidão requerida, o tempo e recursos disponíveis para a análise. Seja qual for o 

método escolhido para uma determinada análise, ele deve ser um método específico, 

isto é, deve ser capaz de medir com acurácia a presença e/ou quantidade do analito de 

interesse, sejam quais forem as demais substâncias presentes.  

 
 

5.1 MATERIAL VEGETAL 

 

 

 As mudas de Atriplex nummularia foram obtidas a partir de matrizes 

oriundas do Campo da Embrapa de Petrolina – PE.  

 

 

5.2 LOCAL E PERÍODO DO EXPERIMENTO 

 

 

 O experimento foi desenvolvido em campo aberto, no Horto do campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, local de cultivo de plantas 

utilizadas para o reflorestamento da instituição, plantio de jardins e eventos culturais 

(Figura 3). O período experimental foi compreendido entre agosto de 2007 a fevereiro 

de 2008.  
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Figura 3 – Horto da UFRN 

 

 

5.3 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CLORETO PARA IRRIGAÇÃO DA 

ATRIPLEX NUMMULARIA 

 

 

 A solução de cloreto foi preparada a partir do cloreto de sódio comercial 

(NaCl - sal de cozinha) adquirido em supermercados da cidade de Natal. Após o preparo 

da solução, um litro desta foi colhido e encaminhado ao laboratório de química analítica 

e meio ambiente para posterior análise.  Este procedimento foi repetido mensalmente 

durante os seis meses de cultivo (Figura 4).  
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Figura 4 - Colheita da água utilizada durante o plantio 

 

 

5.4 PREPARAÇÃO DO SOLO PARA O CULTIVO  

 

 

 O solo utilizado para o plantio da Atriplex foi adquirido no Horto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi revolvido manualmente com a 

ajuda de um instrumento de capinar, desfazendo todos os blocos de areias empacotados, 

retirados pedaços de madeira, plásticos e metais (Figura 5). Após esse procedimento foi 

transferido para 26 recipientes com capacidade de 8 litros previamente lavados e 

etiquetados.  
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Figura 5 - Preparação do solo para o cultivo da Atriplex nummularia 

 

 

5.5 CONDUÇÃO E TRATAMENTO   

 

 

 Mudas de 20 centímetros de comprimento foram plantadas em vasos 

previamente lavados, etiquetados e preenchidos com o solo que foi preparado de acordo 

com o item 5.4. Em seguida, amostras deste solo foram coletadas. O plantio foi 

realizado em 26 vasos e separados em dois blocos de 13, como mostram as Figuras de 

7 a 11. Essas plantas ficaram expostas diretamente ao sol, como forma de garantir uma 

maior luminosidade. 

 No primeiro bloco (Amostras de 1 a 12)7 utilizou-se uma solução salina com 

concentração de 2840 mgL-1 de cloreto para a irrigação, que foi realizada manualmente 

duas vezes ao dia, durante todo período da experiência, utilizando um regador8, 

procedimento válido para todas as amostras. O segundo (Amostras 13 a 25) foi 

cultivado com água potável proveniente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN). O volume utilizado não foi controlado. A solução salina 

empregada durante a parte experimental foi preparada uma vez por mês totalizando seis 

                                                                  
7 Uma amostra do bloco 1 desapareceu do local após o plantio. Ficando este com apenas 12 vasos. 
8 Recipiente com bico onde se encaixa uma espécie de ralo, para regar plantas 
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preparações e a mesma permaneceu durante todo o plantio armazenada em recipiente 

coberto, sem presença direta da luz solar, como maneira de conservá-la sempre na 

mesma concentração. O recipiente utilizado durante este experimento apresentava em 

seu rótulo capacidade aproximada de 250 L.  

 Para a avaliação do crescimento foram realizadas medidas mensais das 

plantas na posição vertical. O monitoramento da salinidade da água de irrigação foi feita 

mediante a colheita de um litro de amostra da solução após cada preparo. A 

concentração de cloreto foi determinada pelo Método de Mohr. Após seis meses de 

cultivo as plantas foram colhidas, secas, trituradas, pulverizadas, peneiradas e 

armazenadas em frascos de polipropileno para realização das análises. A Figura 6 

mostra de forma simplificada as etapas realizadas durante o plantio da Atriplex 

nummularia. 

 

 
Figura 6 - Condução e tratamento da Atriplex nummularia 
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5.5.1 Acompanhamento do crescimento da Atriplex nummularia de setembro de 

2007 a fevereiro de 2008  

 

• Setembro 2007 

 
Figura 7  Atriplex nummularia com um mês de cultivo, setembro 2007 

 

• Outubro de 2007 

 

 
Figura 8  Atriplex nummularia com dois meses de cultivo outubro, 2007 
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Novembro de 2007 

 

 
Figura 9  Atriplex nummularia com três meses de cultivo, novembro 2007 

 

• Dezembro de 2007 

 

  
Figura 10  Atriplex nummulária com quatro meses de cultivo dezembro, 2007 
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 Janeiro de 2008 

 

 
Figura 11 Atriplex nummularia com cinco meses de cultivo, janeiro, 2008 

 

• Fevereiro de 2008 

 

 
Figura 12  Atriplex nummularia com seis meses de cultivo, fevereiro 2008 
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5.6 ANÁLISE DA ÁGUA E DO SOLO 

 

 

5.6.1 Colheita da água e preparação para análise 

 

 

 Após a preparação de cada solução de cloreto, foi colhido um litro desta 

para a determinação do cloreto. A alíquota de 1 L de água potável também foi colhida 

para análise. 

 

 

5.6.1.1 Determinação de cloreto 

 

 

 Para a determinação do cloreto na solução salina e água potável foi 

transferido 10 mL da alíquota colhida para um balão de 1L e completado até o menisco 

com água deionizada, em seguida foram realizadas medidas desse íon por volumetria de 

precipitação, utilizando o Método de Mohr. Essas análises foram realizadas em 

triplicatas e obtidas médias aritméticas finais. 

 

 

5.6.2 Colheita do solo  

 

 

 Antes da plantação uma parte do solo foi coletada para análise (Figura 13). 

A colheita foi realizada em todos os vasos após o enchimento com solo previamente 

preparado. Após colheita a preparação da análise consistiu de secagem em estufa de 

circulação forçada de ar a 1100C durante uma semana. Em seguida o mesmo foi 

processado em peneira de 20 mesh, armazenado em recipientes de polipropileno e 

encaminhado para análise. 
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Figura 13 ‐ Colheita do solo antes do plantio da Atriplex nummularia 

 

 

5.6.2.1 Determinação da composição química do solo 

 

 

 Para a determinação da composição do solo utilizou-se um Equipamento de 

Fluorescência de Raios-X com Energia Dispersiva modelo EDX-720 da Shimadzu.  

 

 

5.7 ANÁLISE DA PLANTA 

 

 

5.7.1 Escolha das amostras 

 

 

 Após colheita e secagem das plantas estas foram divididas em três partes: 

folha (F), caule fino (CF) e caule grosso (CG), totalizando 75 amostras. Em virtude da 

grande quantidade de amostras de plantas que seriam analisadas, houve a necessidade 

de se fazer uma redução no número de amostras, de modo que se procedeu à escolha de 

forma aleatória.  Para isso foi utilizado o software Excel, a partir do uso da função 
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aleatório simples, utilizando a forma de sorteio. A função fornece um numero aleatório 

inteiro entre os valores mínimo e máximo definidos. Foram geradas cinco amostras 

aleatórias de cada bloco.  

Para as irrigadas com solução salina foram analisadas as de nº 2, 3, 5, 9, e 10 e 

para as regadas com água potável às amostras 16, 19, 22, 23 e 25. 

 

 

5.7.2 Colheita e preparação 

 

 

 O período de seis meses para o cultivo e colheita da planta foi estabelecido 

em virtude do tamanho dos recipientes utilizados durante o plantio. O espaço reduzido 

dos vasos tornou-se um obstáculo para a expansão das raízes.  A colheita foi realizada 

manualmente e o material retirado foi acondicionado em sacos de polietileno antes do 

envio para o laboratório. Todas as erva-sais foram colhidas em um único dia.  

 A preparação das amostras consistiu em separar em três a parte aérea: 

folhas, caule fino e caule grosso. Como caule fino foi considerado todo o material 

lenhoso com diâmetro máximo medindo cerca de 8,0 mm, e como caule grosso todo 

material lenhoso superior a este. As amostras foram separadas e transferidas para 

recipientes de vidro, como mostra a Figura 14. Em seguida colocadas em estufa com 

circulação forçada de ar a 70oC durante uma semana, até secagem completa.  Em 

seguida as plantas foram trituradas em moinho de facas inoxidáveis, passadas em 

peneiras de 20 mesh e armazenadas em frascos de polipropileno. 
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Figura 14 - Separação das amostras 

 

 

5.7.3 Caracterização morfológica 

 

 

5.7.3.1 Preparação da amostra 

 

 

 Duas amostras foram escolhidas aleatoriamente e utilizadas nesse 

procedimento, uma obtida da irrigação com água salina e outra com água potável. As 

amostras colhidas foram secas e divididas em três partes: folha, caule fino e caule 

grosso. 

 

 

5.7.3.2 Identificação de cristais 

 

 

 Esse procedimento foi realizado em um Microscópio Eletrônico de 

Varredura Modelo Philips XL-30. Para a obtenção das imagens as condições 
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instrumentais foram: voltagem 20,0, diâmetro do feixe 4,0 (aumento de acordo com a 

necessidade de cada amostra), o detector utilizado foi retroespalhado e a análise química 

realizada utilizando o EDS (energia dispersiva de raios-x). As amostras foram fixadas 

utilizando cola prata.  As imagens foram processadas no software do equipamento 

Philips XL - 30.  

 

 

5.7.4 Análise de ânions e de cátions 

 

 

5.7.4.1 Preparação das amostras 

 

 

 Foi pesado 500 mg de cada uma das amostras secas obtidas em 5.7.2 que 

foram colocadas em contato com 50 mL de água deionizada, submetidas à agitação com 

um agitador magnético Modelo TE-0851, da TECNAL, por três horas. O tempo foi 

determinado de acordo com ensaios anteriores, no qual foi verificado que a partir de três 

horas de agitação, a condutividade elétrica estaria aproximadamente constante. Em 

seguida as amostras passaram por uma filtragem com filtro de papel quantitativo de 

0,45 µm, da Sartorius Stedim, com ajuda de uma bomba à vácuo Modelo TE-058, da 

Tecnal. O produto foi armazenado em refrigerador para posterior análise.  

 

 

5.7.4.2 Determinação de ânions e cátions 

 

 

 Esse procedimento foi realizado em um cromatográfo de íons com 

supressão e detecção por condutividade. O equipamento utilizado foi o sistema de 

cromatografia de íons para análises de ânions Modelo ICS-2000, Dionex, acoplado a 

um detector de UV-Visível, Modelo ICS VWD. O sistema opera simultaneamente com 

um cromatógrafo de íons, Modelo ICS-3000 DUAL, Dionex, para análises de cátions. 

As colunas utilizadas foram: ânions: coluna de guarda AG19 e coluna analítica AS19, 

cátions: coluna de guarda CG12A e coluna analítica CS12A. Eluentes utilizados, 

ânions: sistema com geração de eluentes (RFICTM) com cartucho de KOH. As Análises 
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foram realizadas em regime de gradiente 10 mM de 0 a 10 min, 10 a 45 mM de 10 a 27 

min, 45 mM de 27 a 30 min para os cátions: H2SO4 20 mM em regime isocrático. O 

tempo de varredura para os ânions foi 32 minutos e para os cátions de 21 minutos. 

Foram feitas análises por UV simultâneas para detecção dos ânions com leitura em  214 

nm até 21 min passando para 225 nm até o final da varredura. 

 

 

5.7.5 Análise do teor de minerais 

 

 

5.7.5.1 Preparação da amostra  

 

 

 Nesse procedimento utilizou-se o método proposto pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1999) e o Instituto Adolfo Lutz (1985). Após a 

filtração das amostras conforme discriminado no item 5.7.4.1, o tecido vegetal retido 

pelo papel de filtro foi transferido para uma cápsula de porcelana de 100 mL, colocados 

em uma mufla elétrica, Modelo EDG-3PS, a 5000C por 3 horas, numa razão de 

aquecimento de 30 0C por minuto, e em seguida armazenadas em dessecador. O resíduo 

final obtido após aquecimento foi dissolvido numa solução de 50 mL de ácido nítrico 

(1mol L-1), armazenados em frascos de polietileno tereftalato e levados para análise.  

 

 

5.7.5.2 Determinação do teor de cátions 

 

 

 Para a determinação do teor dos cátions utilizou-se um Espectrômetro de 

Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado Modelo ICAP 6300 da Shimadzu. 
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5.7.6 Detecção de grupamentos funcionais 

 

 

5.7.6.1 Preparação das amostras 

 

 

 Para essa determinação foram utilizadas duas amostras (uma irrigada com 

solução salina e a outra com água potável). O processo de escolha se deu de forma 

aleatória de acordo com o item 5.7.1, em seguida 300 mg do tecido vegetal (folha, caule 

fino e caule grosso) foi pesado e  adicionado a estes 50mL de água deionizada, logo 

após agitados por 3 horas, ao final do tempo de agitação foram filtrados utilizando 

filtros de papel quantitativo 44 da Whatman, da Schleicher e Schuell. O resíduo obtido 

foi seco em temperatura de 70oC, posteriormente essas amostras foram pulverizadas e 

submetidas à análise. Amostras de tecido vegetal (folha, caule fino e caule grosso) de 

Atriplex sem nenhum tratamento também foram analisados.   

 

 

5.7.6.2 Determinação dos grupos funcionais 

 

 

 Nesse procedimento utilizou-se um Espectrômetro que opera na região do 

Infravermelho Thermo Nicolet, Modelo Nexus 470 FTIR.  Utilizando-se da técnica do 

disco prensado, uma mistura da amostra vegetal com brometo de potássio. 

 

 

5.7.7 Análise da área superficial da Atriplex nummularia 

 

5.7.7.1 Preparação das amostras 

 

 

 Para essa determinação foram utilizadas duas amostras (uma irrigada com 

solução salina e a outra com água potável). Estas foram escolhidas de forma aleatória 

conforme item 5.7.1. 
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5.7.7.2 Determinação da área superficial 

 

 

 O equipamento utilizado para esta análise foi o BET, Modelo Nova 2000, 

séries da Quanta Chrome. As amostras foram submetidas a uma temperatura de 200oC 

por duas horas à vácuo para limpeza, e em seguida analisadas. 

 

 

5.7.8 Condutividade Elétrica e potencial hidrogeniônico da Atriplex nummularia  

 

 

5.7.8.1 Preparação das amostras 

 

 

 Após realização do procedimento utilizado no item 5.7.1. a parte líquida 

obtida depois da agitação foi conduzida ao laboratório, para a determinação do potencial 

hidrogeniônico e da condutividade elétrica. 

 

 

5.7.8.2 Determinação da condutividade elétrica e do potencial hidrogeniônico 

 

 

 Nesse procedimento utilizou-se um Condutivímetro da TECNAL e um  

pHmetro, modelo B 474, da micronal. Os dois equipamentos foram calibrados 

utilizando soluções padrões de cloreto de potássio 146,9 μS e soluções tampão 4,0 e 7,0. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Em virtude do grande número de amostras e consequentemente de 

resultados obtidos, os dados desses experimentos foram analisados empregando-se 

médias aritméticas tanto para os resultados obtidos na análise química das amostras do 

solo quanto nas plantas.  

 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

 

 
Tabela 6 – Composição química do solo no qual foi cultivada a Atriplex nummularia 

 
Elementos    Média (%) Desvio Padrão 

Silício 58,69 6,43 

Cálcio  12,05 3,67 

Alumínio  9,17 0,45 

Ferro 8,83 2,28 

 

 
Figura 15 - Percentual dos elementos presentes no solo analisados pela 

Fluorescência de Raios-X  
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 De acordo com os resultados mostrados na Tabela 6 e na Figura 15 o 

silício foi o que apresentou maior valor, provavelmente isso se deve ao fato de que ele é 

o principal elemento constituinte do solo. O segundo elemento em maior quantidade 

obtido por essa análise foi o cálcio (12,05%). É importante observar que ele é utilizado 

para o equilíbrio do pH do solo. 

 O terceiro elemento encontrado em maior quantidade no solo analisado foi o 

alumínio (9,17%), isto é esperado, pois esse elemento é comumente encontrado em 

solos tropicais e ocorre devido a sua reação ácida com liberação do íon Al3+, que em 

altas concentrações é tóxico, e é um dos fatores limitantes da produção mundial, embora 

alguns estudos o considera benéfico em baixas concentrações (0,2 mgL-1) ele ajuda na 

absorção de outros elementos como o cobre e o manganês. 

 O ferro (8,83%) foi o quarto elemento encontrado em maior quantidade no 

solo, também é muito importante, pois é essencial como micronutriente e para 

manutenção da vida normal da planta, participa de diversas reações bioquímicas 

importantes para a manutenção da saúde delas.  

 

 
Tabela 7 – Composição química do solo 

Elementos Média (%) Desvio Padrão 

Enxofre 4,27 0,53 

Potássio 3,52 0,62 

Titânio 1,97 0,64 

Fósforo 1,45 0,59 

Zircônio 0,31 0,13 

Manganês 0,25 0,09 

Zinco 0,08 0,04 

Cobre 0,07 0,03 

Estrôncio 0,04 0,01 

 



67 
 

 
Figura 16 - Percentual dos elementos presentes no solo analisados pela Fluorescência de 

Raios-X 
 

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 7 e Figura 16 o enxofre 

apresentou um percentual de 4,27%, dessa maneira foi o quinto elemento encontrado em 

maior quantidade no solo. Essa concentração deve-se principalmente pela quantidade de 

sais presentes no solo apresentarem-se na forma de sulfatos. O potássio (3,52%) foi o 

sexto elemento em quantidade encontrada no solo analisado, esse nutriente é 

importante, pois participa do equilíbrio hídrico e influencia na funcionalidade da célula 

guarda. Em seguida aparece o titânio (1,97%) que faz parte da constituição natural do 

solo e não é absorvido pelas plantas. O fósforo (1,45%) é o oitavo elemento, muito 

importante do ponto de vista fisiológico, por ser responsável pelo armazenamento de 

energia (ATP) para as reações bioquímicas.  Em nono surge o zircônio (0,31%) que faz 

parte da constituição natural do solo e não é absorvido pelas plantas. Posteriormente 

aparece o manganês (0,22%) que é um micronutriente essencial para as plantas, pois 

participa de diversas reações bioquímicas como cofator enzimático. Os três elementos, 

zinco, cobre e estrôncio são micronutrientes essenciais para a nutrição das planta. 
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6.2 TEOR DE CLORETO NA ÁGUA UTILIZADA DURANTE A IRRIGAÇÃO 

 

 
Tabela 8 - Concentração média de cloreto utilizado no cultivo da 

Atriplex nummularia irrigada com solução salina 
 

Mês Concentração média (mgL-1) 

Agosto 1.932

Setembro 3.150

Outubro 2.892

Novembro 2.958

Dezembro 3.087

Janeiro  3.023 

Média total 2.840 

  

 

 A concentração de cloreto durante a irrigação da Atriplex com solução 

salina apresentou variações, resultando numa média final na concentração de cloreto de 

2840 mgL-1  isso ocorreu devido ao volume do recipiente (250 L) não apresentar 

precisão, como também ao declive do terreno, sendo difícil conseguir volumes exatos na 

preparação. Ver Tabela 8. 

 O teor de cloreto na água potável utilizada durante o cultivo da Atriplex foi 

de 250 mgL-1 , sendo considerado a concentração máxima de cloreto para uma água 

potável, em acordo com a resolução No 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da 

Saúde.   
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6.3 ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ATRIPLEX 
NUMMULARIA DURANTE O PLANTIO QUE OCORREU NO MÊS DE AGOSTO 
DE 2007 A FEVEREIRO DE 2008 

 

 
Tabela 9 – Crescimento da Atriplex nummularia durante o seu desenvolvimento 

 

AM (cm) Outubro  Novembro Dezembro  Janeiro  Fevereiro 
1 19 24 7,0 24 10 
2 26 29 10 30 0,0 
3 33 29 5,0 22 8,0 
4 30 35 8,0 21 8,0 
5 35 30 9,0 16 5,0 
6 6,0 33 24 19 4,0 
7 26 35 28 11 18 
8 37 36 3,0 15 7,0 
9 15 35 22 19 8,0 

10 27 37 20 30 10 
11 38 32 13 25 7,0 
12 31 35 9,0 16 6,0 
13 31 21 27 6,0 15 
14 21 41 15 34 11 
15 22 31 22 31 15 
16 42 31 5,0 0,0 3,0 
17 33 39 11 18 4,0 
18 20 32 18 28 2,0 
19 29 44 23 17 8,0 
20 28 30 20 19 6,0 
21 22 37 22 24 10 
22 20 22 18 17 10 
23 24 33 21 20 5,0 
24 32 35 15 18 7,0 
25 9,0 37 23 28 8,0 
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Figura 17– Crescimento de cada amostra de Atriplex nummularia durante os meses de cultivo 

 

 

 Os valores apresentados na Tabela 9 mostram o crescimento mensal das 

plantas no período do cultivo. As amostras de 1 a 12 são as irrigadas com solução 

salina, as de 13 a 25 irrigadas com água potável, esta tabela mostra o quanto cada planta 

cresceu nos seus respectivos meses. De acordo com esses resultados foi verificado que o 

primeiro e o segundo mês apresentaram maior crescimento, isso se deve a boa 

adaptação que a planta teve tanto ao solo quanto ao sistema de irrigação e ao espaço 

disponível para seu desenvolvimento. O solo nesse período apresentou grande 

quantidade de nutrientes proporcionando a ela a comodidade e adaptabilidade.  

 No terceiro mês o crescimento das plantas começa a diminuir, esse 

decréscimo está associado com a limitação de nutrientes e um enrijecimento do solo 

durante a irrigação.  

 No quarto mês o solo das plantas foi revolvido, com isso foi verificado um 

retorno acelerado no desenvolvimento delas, exceto para amostra 16 que não se 

desenvolveu nesse mês, conforme mostrado pela Figura 17 e Tabela 9.  

 No quinto mês a maioria das plantas cresceram menos em relação ao meses 

anteriores, isso ocorreu devido ao espaço limitado pelos vasos nos quais a Atriplex foi 
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cultivada. A amostra 2 não apresentou desenvolvimento nesse mês. Esses resultados 

foram determinantes para a colheita dessas espécies. 

 

 

6.4 ACOMPANHAMENTO DA ALTURA DA ATRIPLEX NUMMULARIA A CADA 
MÊS DE CULTIVO 
 

 
Tabela 10 -  Altura da Atriplex durante o seu desenvolvimento 

 

 

AM (cm) Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

1 14 33 57 64 88 98 
2 15 41 70 80 110 110 
3 14 46 75 80 102 110 
4 14 44 79 87 108 116 
5 16 52 81 90 100 111 
6 13 19 52 76 95 99 
7 10 35 70 98 109 127 
8 18 55 91 94 109 116 
9 7 22 56 78 97 105 
10 6 33 70 90 110 120 
11 19 56 88 102 126 133 
12 17 48 83 92 108 114 
13 15 45 66 93 99 114 
14 7 28 69 84 118 129 
15 15 37 68 90 121 136 
16 22 64 95 100 100 103 
17 14 47 85 96 114 118 
18 14 34 66 84 112 114 
19 13 42 86 109 126 134 
20 16 44 74 94 113 119 
21 18 40 77 99 123 133 
22 19 38 60 78 95 105 
23 10 34 67 88 108 113 
24 19 50 85 100 118 125 
25 10 19 56 79 107 115 
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Figura 18 – Altura de cada planta de Atriplex nummularia durante os seis meses de cultivo no Horto da 

UFRN 
 

 

 

 A altura representa o tamanho das plantas em cada mês. Em setembro 

realizou-se a primeira medida, neste mês tanto as amostras irrigadas com solução salina 

quanto as com água potável apresentaram altura bastante similar. Ver Figura 18 e 

Tabela 10. 

 As medidas obtidas no mês de outubro apresentaram altura variante nos dois 

blocos, cada amostra apresentou crescimento disperso quando comparado ao do mês 

anterior.  

 Novembro de 2007 corresponde ao terceiro mês, nele as amostras cresceram 

aleatoriamente, ocorrência similar com o mês anterior. 

 No quarto, quinto e sexto mês a altura apresenta comportamentos similares 

aos meses de outubro e novembro. No ultimo mês de fevereiro as plantas cresceram 

menos quando comparado com meses anteriores. Conforme mostra a Figura 18 e 

Tabela 10. Com crescimento de forma desordenada das plantas dentro de um mesmo 

bloco submetido a um mesmo procedimento experimental, foram observados 

características particulares que cada planta apresenta durante seu processo evolutivo.  
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6.5 COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO DA ATRIPLEX IRRIGADA COM 
SOLUÇÃO SALINA E ÁGUA  POTÁVEL 
 

As Tabelas 11 e 12 mostram a média do crescimento da Atriplex do início 

ao fim de seu cultivo. 

 
Tabela 11 – Crescimento médio da Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

 
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Média (cm) 26,75 32,46 13,17 20,7 7,58 

Desvio Padrão 9,10 3,64 7,86 5,63 4,09 

 

 
Tabela 12 - Crescimento médio da Atriplex nummularia irrigada com água potável 

 
Meses Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Média (cm) 25,46 33,27 18,46 20,00 8,00 

Desvio Padrão 7,78 6,40 5,61 9,13 3,98 

 

 
 Figura 19 - Média do crescimento da Atriplex irrigada com soluçao salina e com água 

potável  
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 Devido ao número de amostras, os dados desses experimentos foram 

analisados empregando-se médias aritméticas. No primeiro mês de crescimento as 

plantas irrigadas com solução salina apresentaram desenvolvimento melhor (5,1%) em 

relação as irrigadas com água potável. Diante desses resultados podemos verificar que 

as plantas sujeitas a estresse salino por vezes toleram mudanças nessas condições em 

seu ambiente. No segundo mês as amostras do segundo bloco desenvolveram-se cerca 

de  (2,5%) a mais em relação ao primeiro, de acordo com as condições as quais essas 

plantas foram expostas pode-se dizer que não houve variação em relação ao seu 

desenvolvimento. No terceiro mês as plantas irrigadas com água potável cresceram 

(40%)  a mais quando comparada as salinas, isso ocorreu devido ao acúmulo de sais nas 

partes aereas das plantas irrigadas com solução salina. No quarto mês as ervas cutivadas 

com solução salina cresceram (3,5%) a mais. No quinto mês o bloco 2 cresceu (5,5%) 

quando comparado com o bloco 1. A capacidade destes organismos em tolerar 

ambientes salinos se deve ao desenvolvimento de mecanismos especializados de 

acumulação de sais no interior de seus tecidos, ou de eliminação dos mesmos por meio 

de vesículas especiais existentes na superfície das folhas. 
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6.6 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTES AÉREAS DA PLANTA 

 

 

6.6.1 Íons  presentes na Atriplex  nummularia irrigada com água potável analisados 

por Cromatografia de Íons 

 

 
Tabela 13 – Concentração de íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

 
Íons ( mg L-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Sódio 672,84 39,97 67,75 18,09 18,28 4,77 

Cloreto 616,50 71,88 123,33 29,90 42,98 5,97 

Potássio 357,26 94,52 177,99 31,61 96,77 4,98 

I.V – Intervalo de Variabilidade 

 

 
Figura 20 - Íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potavel 

 

 De acordo com a Tabela 13 e Figura 20 conclui-se que o sódio foi o que 

apresentou maior valor (357,26 mgL-1), isso ocorre devido a afinidade que essa erva 

apresenta em relação a este íon, e a perda de água da planta pela forma de vapor, esse 

processo conhecido como transpiração possibilita o acúmulo de sais na superficie da 
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folha. No caule fino a concentração desse íon diminui para (67,75 mgL-1 ), e no caule 

grosso 18,28 mgL-1, o que assegura que esse íon é retirado pelas raizes e retido em 

maior quantidade nas folhas. 

 O segundo elemento encontrado na folha foi o cloreto (616,50 mgL-1), 

decrescendo esse teor do caule fino para o caule grosso, conforme o analisado para o 

sódio. 

 O terceiro elemento determinado na folha foi o potássio (357,26 mgL-1), o 

qual apresentou uma concentração maior do que o sódio no caule fino e no caule 

grosso. A predominância do potássio se deve a sua forma livre, e sua redistribuição no 

xilema, apresentando grande mobilidade em toda parte da planta. A Tabela 13 e a 

Figura 20 mostram de forma abreviada a concentração desses íons nas partes aereas 

das plantas. 

 

 
Tabela 14 – Concentração de íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

Íons ( mg L-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Nitrato 34,97 1,69 8,35 4,00 2,18 0,72 

Sulfato 30,81 1,69 13,28 1,70 6,88 2,99 

Amônio 13,32 16,7 8,67 3,64 6,16 1,76 

Acetato 4,73 15,3 9,81 7,56 4,11 1,78 

Formiato 2,96 10,6 2,11 0,81 0,95 0,38 

I.V- Intervalo de Variabilidade 
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Figura 21 – Íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

 

O nitrato (34,97 mgL-1) foi o quarto íon em maior quantidade na folha, ele 

prendem-se fracamente à micela da argila alcançando concentrações relativamente altas.  

 O sulfato apresentou (30,81 mgL-1) na folha, esse ânion também se prende 

fracamente a micela da argila e atinge teores mais elevados nas plantas. Essa 

concentração decresce do caule fino (13,28 mgL-1) para o caule grosso (6,88 mgL-1). 

Essa é  a principal forma do enxofre absorvido pelas plantas através das raizes. 

 O amônio (13,32 mgL-1) foi o sexto elemento em quantidade determinada 

na folha, essa concentração decai do caule fino para o caule grosso e foi determinado 

em todas as partes da planta estudada.  

 O acetato (4,73 mgL-1) foi o sétimo ânion em quantidade encontrada na 

folha, essa concentração aumentou no caule fino e permaneceu menor no caule grosso. 

 O formiato apresentou quantidade maiores na folha (2,96 mgL-1) esse teor 

dimunuiu do caule fino para o caule grosso. A Tabela 14 e a Figura 21 mostram os 

íons determinados por essa análise e suas respectivas concentraçoes. 
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6.6.2 Íons presentes na Atriplex irrigada com solução salina analisados por 

Cromatografia de Íons 

 

 
Tabela 15 – Concentração dos íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

 
Íons (mgL-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Sódio 630,63 107,59 64,67 21,96 24,33 3,08 

Cloreto 595,50 137,13 108,42 56,74 43,05 5,64 

Potássio 216,48 17,18 138,78 37,05 83,08 6,07 

I.V – Intervalo de Variabilidade 
 
 

 
Figura 22 - Íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

 
 Desses resultados conclui-se que o sódio (630,63 mgL-1) é o íon encontrado 

em maior concentração  na folha, seguido do caule fino (64,67 mgL-1) e caule grosso 

(24,33 mgL-1). O segundo ânion em maior quantidade foi o cloreto (595,50 mgL-1) na 

folha. Esse íon pode ser encontrado nessa parte da planta na forma de NaCl. O 

potássio é o terceiro ânion em maior quantidade na folha (216,48 mgL-1), ele 

apresenta-se em maiores quantidades no caule fino e no caule grosso quando 
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comparado com a quantidade de sódio e cloreto nessa espécie. Ver Tabela 15 e 

Figura 22. 

 

 
Tabela 16 – Concentração de íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

 
Íons (mgL-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Magnésio 51,67 4,00 5,61 0,99 4,30 0,79 

Sulfato 31,04 7,90 4,83 1,47 4,55 1,57 

Nitrato 24,58 13,68 14,2 4,45 3,49 1,69 

Amônio 13,29 6,76 7,58 5,39 3,94 0,94 

Acetato 5,27 2,37 4,54 3,13 2,78 2,75 

Formiato 2,69 1,66 1,89 0,74 1,24 0,96 

Cálcio 1,26 0,24 1,95 0,19 2,42 1,67 

I.V – Intervalo de Variabilidade 

 

 

Figura 23 – Íons presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 
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 De acordo com a Tabela 16 e Figura 23, o magnésio (51,67 mgL-1) foi o 

quarto íon em maior quantidade nessa análise na folha, esse íon não foi determinado 

nas amostras irrigadas com água potável. 

 O sulfato (31,04 mgL-1) foi o quinto íon em quantidade maior na folha, ele 

se prende fracamente á micela da argila e por isso apresenta concentraçoes maiores do 

que os íons seguintes.   

 O nitrato apresentou 24,58 mgL-1 na folha e sua concentração diminuiu 

quando comparado com as amostras irrigadas com água potável.  

 O íon amônio (13,29 mgL-1) foi o sétimo  mais abundante nessa análise na 

folha. Esse resultado está bem próximo do obtido para as amostras irrigadas com água 

potável (13,32 mgL-1).  

 O oitavo íon em maior quantidade na folha foi o acetato (5,27 mgL-1), essa 

concentração aumenta novamente no caule fino e dimunue no caule grosso.  

 O formiato (2,69 mgL-1) foi o nono íon em quantidade encontrado na folha, 

esse valor decresce do caule fino para o caule grosso. 

 O cálcio é um elemento muito importante para as plantas porque constitue 

parte da lamela média e funciona como cimentante de celulas. Na análise feita com as 

amostras irrigadas com água potável não foi identificado a presença desse elemento. 

 

 

6.6.3 Cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável, 
analisados por Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 
Acoplado (ICP - OES) 
 

Tabela 17 – Concentração de cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

Cátions (mgL-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Sódio 87,17 5,91 10,59 1,91 3,86 0,23 

Cálcio 52,54 3,66 30,60 5,71 14,62 1,94 

Potássio 49,35 6,94 23,58 5,15 11,16 1,94 

Magnésio 19,86 2,66 9,43 0,57 7,94 0,66 
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Figura 24 – Cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

 

 

 O cálcio ao contrário do que foi analisado pela cromatografia de íons, 

apresentou maior quantidade quando comparado ao potássio e ao magnésio, isso 

significa que o cálcio não se desprendeu das partes aéreas da planta quando submetidas 

a agitação com água deionizada, confirmando sua presença só após calcinação. Isso foi 

possível porque o elemento no floema forma complexos “sais insoluveis”, formando 

oxalatos ou fosfato que restringe sua redistribuição. Por serem pouco solúveis em água 

não foram quantificados na cromatográfia de íons. 

O potássio encontra-se em maior concentração em relação ao sódio, o 

mesmo ocorre na cromatografia de íons, esse íon é encontrado na forma livre, daí a sua 

grande mobilidade no sistema solo-planta. Ver Tabela 17 e Figura 24. 
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Tabela 18 - Concentração de cátions presentes na Atriplex irrigada com água potável 
 

Cátions (mgL-1) Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Alumínio 1,93 0,53 0,75 0,16 0,75 0,25 

Ferro 0,69 0,59 0,94 0,50 1,69 0,99 

Zinco 0,19 0,05 0,24 0,04 0,44 0,27 

Boro 0,19 0,02 0,13 0,16 0,06 0,01 

Cobre 0,14 0,10 0,09 0,01 0,09 0,01 

Manganês 0,09 0,02 0,11 0,01 0,15 0,03 

Cromo 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 

I.V – Intervalo de Variabilidade 

 

 

 

Figura 25 – Cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com água potável 

 

De acordo com as análises foi possível verificar que ao contrário do que 

ocorreu na folha, o ferro foi o elemento encontrado em maior quantidade no caule fino e 

em seguida no caule grosso. A diminuição de sua quantidade na folha estaria 

relacionada com concentração elevada de íons na solução. As concentrações desses 



83 
 

cátions diminuem nesta parte do tecido vegetal quando comparado ao determinado nas 

folhas. 

 Conforme observado na Tabela 18 e  Figura 25, foi verificado na pesquisa 

uma maior absorção do alumínio pela folha em relação aos outros cátions, esse alumínio 

foi proveniente do solo, uma vez que este se encontrou em maior concentração.  

 O ferro foi o segundo elemento mais identificado na planta. No solo ele 

apresentau teor menor em relação ao alumínio. Além deste a planta retirou do solo o 

zinco, o cobre e o manganês. O boro e o cromo não foram identificados na análise do 

solo embora encontrados nas plantas, o primeiro foi retirado pela plantas da matéria 

organica existente no solo, pois esta é a principal fonte do referido elemento.  

 

 

6.6.4 Cátions presentes na Atriplex Nummularia irrigada com solução salina, 

analisados por Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado – (ICP-OES) 

 

 
Tabela 19- Concentração de cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

Cátions Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Sódio 122,552 10,898 13,998 13,998 7,025 0,884 

Cálcio 64,038 5,949 28,642 6,128 20,304 4,171 

Potássio 40,278 7,335 25,326 25,326 16,150 1,708 

Magnésio 18,978 3,667 11,702 1,536 11,657 1,509 
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Figura 26 – Teor de cátions presentes nas plantas irrigadas com solução salina 

 

 De acordo com os resultados obtidos na Tabela 19 e Figura 26 nas 

amostras irrigadas com solução salina foi possível verificar que a ordem de absorção e 

os elementos absorvidos são os mesmo determinados para a planta irrigada com água 

potável.   

 

 
Tabela 20- Teor de cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

Cátions Folha I.V Caule Fino I.V Caule Grosso I.V 

Alumínio 1,392 0,200 0,843 0,347 0,780 0,227 

Ferro 0,569 0,101 0,963 0,547 1,015 0,366 

Zinco  0,175 0,014 0,263 0,139 0,270 0,108 

Boro  0,153 0,012 0,077 0,016 0,050 0,004 

Cobre 0,081 0,014 0,089 0,028 0,099 0,016 

Manganês 0,070 0,029 0,101 0,012 0,109 0,015 

Cromo  0,012 0,002 0,019 0,008 0,028 0,016 

I.V – Intervalo de Variabilidade 
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Figura 27 - Teor de cátions presentes na Atriplex nummularia irrigada com solução salina 

 

De acordo com a Tabela 20 e Figura 27, o alumínio na folha foi 

identificado em maiores concentrações (1,392 mg.L-1) quando comparado aos demais 

íons presentes, porém quando comparado com amostras irrigadas com água potável 

apresentou menor absorção, este fato é explicado pela competição entre os íons. 

 É possível verificar que o ferro encontra-se em menor concentração em 

relação ao alumínio, o mesmo ocorre para as amostras irrigadas com água potável. 

Nesta análise a ordem de absorção dos cátions pela erva-sal irrigada com solução salina 

é a mesma para a potável. 

 

 

6.7 CARACTERIZAÇÃO DA ATRIPLEX NUMMULARIA PELA MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
 

 A análise da morfologia teve como objetivo verificar a estrutura das partes 

aéreas da Atriplex nummularia. Através dela foi verificada a presença de cristais 

cúbicos na superfície das folhas e mostrados de forma semi-qualitativa. Bem como, sua 

identificação nos dois blocos da planta. Esses cristais foram determinados de maneira 

semiquantitativa e cuja composição é de cloreto de sódio. Sua identificação nas folhas 
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se deve a eliminação destes nessa parte do tecido vegetal, garantindo dessa forma um 

equilíbrio osmótico. 

 Segundo Katherine Esau (2005)  
Numerosas substâncias vegetais são separadas do protoplasto e depositadas 

em células vivas, cavidades ou, ainda, em canais. O fenômeno da separação 

das substancias do protoplasto é normalmente conhecido como secreção. As 

substâncias segregadas podem ser produto de metabolismo de 

desassimilação isto é, substâncias que não mais serão utilizadas pela planta 

(por exemplo, terpenos, resinas, taninos e vários cristais). 

 

 

 Em plantas de habitat salino as glândulas secretam sais, como é o caso da 

Atriplex. Como já foi mencionado esses cristais foram observados apenas nas folhas de 

Atriplex, no caule fino e no grosso não foram observados a presença destes pela 

caracterização morfológica. Uma parte dessa análise que merece atenção foi a 

constatação da ausência de estômatos nas folhas submetidas ao estudo, isso pode ser 

explicado devido ao estresse salino ao qual a planta é submetida. Ou por outro lado, os 

estômatos podem estar localizados na parte inferior das folhas, provocando assim o 

fechamento destes, uma vez que neste estudo foi analisada apenas a parte superior 

destas. 

 

 
Figura 28 - Caracterização morfológica da folha de Atriplex irrigada com solução salina 
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Figura 29 - Análise química da folha de Atriplex irrigada com solução salina por EDS 

 

 As Figuras 28 e 29 mostram a presença de sódio, potássio, cloreto, silício, 

oxigênio e carbono encontrados na folha da Atriplex nummularia, pela análise química 

semiquantitativa. 

 

 

 
Figura 30 - Caule fino da Atriplex irrigada com solução salina 
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 A Figura 30 mostra a morfologia do caule fino da Atriplex, nessa parte da 

planta geralmente os estômatos não são visualizados, por essa técnica também não foi 

verificada a presença de cristais, apenas observamos a epiderme da planta, revestida por 

cutículas. 

 

 

 
 Figura 31 ‐ Caule grosso de Atriplex irrigada com solução salina 
  

 A Figura 31 mostra a morfologia do caule grosso da Atriplex nummularia, é 

possível verificar enormes cilindros cúbicos, dentro dos quais encontram-se o floema e 

o xilema, órgãos responsáveis pela condução de águas e alimentos para toda parte aérea 

da planta. Assim como na Atriplex tratada com solução salina, a irrigada com água 

potável também apresentou cristais de cloreto de sódio em sua superfície, mostrando o 

grande potencial dessa halófita na absorção de sal, mesmo quando não submetida a um 

estresse salino. 
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Figura 32 ‐ Folha de Atriplex irrigada com água potável 

 

 
Figura 33 - Análise química da folha de Atriplex irrigada com água potável 

  

 As Figuras 32 e 33 mostram a análise semiquantitativa dos elementos 

presentes na folha de Atriplex, cloreto, sódio, potássio, oxigênio, carbono e silício. O 

carbono e o oxigênio fazem parte da formação estrutural da planta. O sódio, cloreto, e 

potássio são elementos utilizados nos processos vitais da mesma. 
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 A morfologia do caule fino da Atriplex nummularia irrigada com água 

potável não difere nessa análise da tratada com água salina, mostrando o mesmo 

formato de tecidos cúbicos, revestidos por uma camada protetora, conforme Figura 34. 

 

 
Figura 34 ‐ Caule Fino de Atriplex irrigada com água potável  

A caracterização morfológica do caule grosso segue as mesmas 

características do caule fino. Conforme Figura 35. 

 
Figura 35 - Caule Grosso de Atriplex irrigada com água potável 
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6.8 RESULTADOS DO BET DA ATRIPLEX NUMMULARIA  

 

 

Tabela 21 - Área superficial especifica da Atriplex nummularia 

Atriplex irrigada com solução salina   

Folha 4,6551m2/g 

Caule Fino 6,8892 m2/g 

Caule Grosso 5,1528 m2/g 

  

Atriplex irrigada com água potável   

Folha 3,6586 m2/g 

Caule Fino 3,3951 m2/g 

Caule Grosso 3,8863 m2/g 

 

 

De acordo com as análises de BET apresentados na Tabela 21, as amostras 

da Atriplex irrigadas com solução salina tiveram um aumento na sua área superficial 

quando comparadas com as espécies irrigadas com água potável, esse aumento na área 

superficial pode ter sido proporcionado pelo acúmulo maior de sais em suas estruturas 

vegetais. 
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6.9 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO  
 

 
Tabela 22 - Grupos funcionais presentes no tecido da Atriplex nummularia 

Número de ondas (cm-1) Descrição 

3409 cm-1 Bandas características da deformação de O-H. 

3373 cm-1 Bandas características da deformação axial de grupos O-H 

2924 cm-1 Bandas características de deformações axiais de CH2, CH3 de 

alcanos, estruturas presentes no tecido vegetal das plantas. 
2853 cm-1 Deformação axial CH2 

1635 cm-1 Banda referente a C-O 

1507 cm-1 Deformação angular simétrica de N-H 

1377 cm-1 Deformação angula de CH3 

1322 cm-1 Deformação angular de O-H 

1421 cm-1  Deformação axial de C-N 

1247 cm-1 Deformação axial de C-O 

1068 cm-1 C-O de ésteres 

1055 cm-1 C-O de ésteres 

612 cm-1 Deformação angular assimétrica de N-H 
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As Figuras 36 a 38 mostram as bandas referentes aos grupos funcionais 
presentes na Atriplex nummularia. 
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Figura 36 - Grupos funcionais presentes nos tecidos de Atriplex nummularia, folha salina 
(FS), folha salina lavada (FSL), folha potável (FP), folha potável lavada (FPL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Grupos funcionais presentes nos tecidos da Atriplex nummularia, caule fino 
salino,(CFS), caule fino salino lavado(CFSL),caule fino potável (CFP), caule fino potável lavado 

(CFPL). 
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Figura 38 - Grupos funcionais presentes nos tecidos da Atriplex nummularia: caule grosso salino 
(CGS),caule grosso salino lavado (CGSL), caule grosso potável (CGP), caule grosso potável lavado 

(CGPL). 

  

 As análises de espectroscopia na região do infravermelho foram feitas com 

o objetivo de identificar as bandas dos compostos existentes nas três partes aéreas das 

plantas, quando in natura e submetida à agitação com água deionizada. 

 De acordo a Tabela 22 e Figuras (36 a 38) foi verificado que não houve 

modificação das bandas apresentadas nos espectros, tanto para as amostras irrigadas 

com solução salina quanto para as tratadas com água potável, mesmo quando foram 

submetidas a agitação com água deionizada, foi observado que a lavagem desses tecidos 

com água não alterou os grupos funcionais presentes nos mesmos. 

 



95 
 

6.10 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DAS PARTES AÉREAS DA ATRIPLEX NUMMULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 23 - Condutividade elétrica das partes aéreas das plantas irrigadas com solução 

salina e água potável 
 

Amostras          CE pH 
FS 02 3,474 mS/cm 5,78 
CFS 02 914 µЅ/cm 5,96 
CGS 02 405,5 µЅ/cm 6,12 
FS 03 3,457 mS/cm 5,79 
CFS 03 781 µЅ/cm 5,80 
CGS 03 430,1 µЅ/cm 6,38 
FS 05 3,098 mS/cm 5,30 
CFS 05 975,4 µЅ/cm 5,77 
CGS 05 422,2 µЅ/cm 5,88 
FS 09 4,388 mS/cm 5,20 
CFS 09 895 µЅ/cm 5,51 
CGS 09 444,8 µЅ/cm 6,09 
FS 10 3,935 mS/cm 5,56 
CFS 10 1.193 µЅ/cm 5,44 
CGS 10 471,0 µЅ/cm 4,71 
FP 16 3,452 mS/cm 5,76 
CFP 16 784,5 µS/cm 6,03 
CGP 16 438,6 µS/cm 5,87 
FP 19 2,848 mS/cm 5,53 
CFP 19 717,5 µS/cm 6,62 
CGP 19 380,6 µS/cm 6,80 
FP 22 3,638 mS/cm 5,31 
CFP 22 817,7 µS/cm 6,12 
CGP 22 406,6 µS/cm 6,77 
FP 23 3,751 mS/cm 5,42 
CFP 23 868,7 µS/cm 5,67 
CGP 23 425,4 µS/cm 6,69 
FP 25 4,203 mS/cm 5,92 
CFP 25 1,219 µS/cm 6,16 
CGP 25 500,0 µS/cm 6,18 
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De acordo com os resultados obtidos na Tabela 23 as amostras de Atriplex 

irrigadas com solução salina, foi verificado que é na folha onde ocorre a maior 

condutividade elétrica, isso significa que é nela aonde encontramos a maior quantidade 

de íons dissossiados, em especial o Na e o Cl, que foram confirmados pelos resultados 

obtidos na cromatografia de íons. O potencial hidrogenionico nas folhas foi menor do 

que nas demais partes da planta, isso se deve a hidrólise provocada pelos sais 

desprendidos do tecido vegetal durante o processo de agitação destes com a água. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

• Os resultados da presente investigação mostraram que as plantas pertencentes ao 

gênero Atriplex nummularia desenvolveram-se e mantiveram o seu crescimento em 

ambientes de teor salino médio de 2840 ppm de cloreto. 

 

• As amostras irrigadas com água potável cresceram 5% a mais em relação às plantas 

irrigadas com solução salina. 

 

• A Atriplex mostrou composição química variada, sendo verificada na análise de 

cromatografia, a presença de íons tais como: amônio, cloreto, fosfato, magnésio, nitrato, 

potássio, sódio e sulfato. No entanto, o sódio e o cloreto predominaram sobre os demais. 

Por outro lado, cálcio, acetato e formiato apareceram em menor expressão. O cálcio nas 

plantas é encontrado na forma de sais de cálcio de baixa solubilidade, tais como sulfato, 

fosfato, malato, oxalato e silicato explicando assim sua baixa concentração nesta 

análise. 

 

• Na composição química obtida por ICP as espécies seguintes apresentaram a maior 

quantidade, na ordem de absorção: sódio, cálcio e potássio. No outro extremo o ferro, o 

alumínio e o zinco, o manganês e o magnésio em concentrações menores, são 

classificados como micronutrientes.  

 

• O cálcio e o potássio foram hegemônicos sobre o sódio no caule fino e caule grosso 

das plantas. A tolerância da planta ao sal não requer somente adaptação à toxicidade 

pelo sódio, mas também à aquisição de potássio, um nutriente essencial. Ele apresenta 

similaridade química em relação ao sódio. 

 

• A condutividade elétrica diminui da folha para o caule fino e seqüencialmente para o 

caule grosso, já para as análises de pH foi identificado um aumento no pH, mostrando 

dessa forma, que na folha predomina a maior concentração de sais. 
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• As análises de infravermelho demonstraram similaridade tanto em amostras salinas 

quanto potável, apresentando bandas características na mesma região que compreende a 

impressão digital dessas amostras.  

 

• Com base em todos os resultados obtidos durante o estudo foi concluído que a Atriplex 

é uma planta que apresenta potencialidade em sobreviver e adaptar-se a ambientes 

salinos, podendo ser utilizada como uma fonte absorvedora de sais dos solos 

contaminados por efluentes resultantes de processos industriais nos quais tem a água 

salina como produto final de seus processos. 
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