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Introdução

O milho (Zea mays L.) é uma das principais culturas
da agricultura brasileira, não somente no aspecto 
quantitativo, como também no que diz respeito à sua 
importância estratégica, por ser a base da alimentação 
animal e, conseqüentemente, humana. Estima-se que 
mais de 1/3 da produção nacional de cereais e 
oleaginosas vem do milho Pinazza [1]. 

A cultura do milho é considerada moderadamente 
tolerante ao estresse salino. Entretanto, entre as 
diversas cultivares, existem diferenças quanto ao grau 
de tolerância à salinidade, e de um modo geral, as 
plantas parecem mostrar-se mais sensíveis no estágio 
de plântula do que na germinação ou na fase adulta 
Azevedo Neto e Tabosa [2]

O estresse salino induz uma série de respostas 
morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que dependem 
de processos moleculares. Tais respostas variam 
amplamente dependendo do genótipo e da fase 
fenológica da planta Pedrol [3].

Por apresentar baixo custo e relativa abundância com 
que é encontrado em várias partes do mundo, o gesso é 
o corretivo mais utilizado para recuperação de solos 
sódicos e salino sódico.

Para manter a absorção de água em condições de 
estresse osmótico, muitas plantas acumulam solutos 
orgânicos no citosol e/ou íons inorgânicos no vacúolo, 
os quais baixam o potencial osmótico, num mecanismo 
conhecido como ajustamento osmótico Hopkins [4].
Esses solutos orgânicos, na maioria, são polióis, 
carboidratos solúveis, aminoácidos e compostos de 
amônio quaternários Rodhes & Hanson, Trossat et al. 
[5].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e 
acúmulo de solutos orgânicos em milho sob estresse 
salino e diferentes doses de gesso agrícola.
Material e métodos

A pesquisa foi conduzida em casa-de-vegetação e no 
Laboratório de Bioquímica Vegetal do Departamento 

de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), em Recife-PE, no período de janeiro a agosto de 
2009. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente ao acaso, organizado em um arranjo fatorial 
entre uma variedade de milho (BR-5011), quatro níveis de 
salinidade no solo (CEes < 4,0 dS.m-¹, correspondente a um 
solo não salino, CEes   6,0 dS.m-¹, correspondente a um 
solo moderadamente salino, CEes  10,0 dS.m-¹, 
equivalente a um solo fortemente salino e CEes > 14,0 
dS.m-¹, correspondente a um solo muito fortemente salino, 
segundo Richards [6] ); quatro doses de gesso agrícola 
(equivalentes a 0; 1; 2 e 3 t/ha). Cada tratamento teve cinco 
repetições.

O solo utilizado foi artificialmente salinizado para obter 
o solo salino nas diversas condutividades elétricas do 
extrato de saturação previstas nos tratamentos. Para tanto, o 
mesmo foi incubado por quinze dias com doses crescentes 
de NaCl, na faixa de 0 a 2,5 g deste sal por kg de solo.
Após o período de incubação, o extrato saturado do solo foi 
extraído por intermédio de uma bomba de vácuo, e neste 
foi medida à condutividade elétrica (CEes) através de um 
condutivímetro. Posteriormente, os dados de CEes foram 
plotados contra as doses de NaCl utilizadas, para obtenção 
da equação de regressão. Com a equação de regressão 
foram calculadas as quantidades de NaCl  aplicadas ao solo 
para obtenção dos tratamentos desejados.

Antecedendo a semeadura, o NaCl foi adicionado ao 
solo, sendo este previamente peneirado e pesado, e a 
mistura homogeneizada e mantida sob incubação por 15 
dias em vasos de polietileno com capacidade para 2,5 dm3

contendo 2,5 Kg do solo. Durante esse período os vasos 
foram irrigados com água potável diariamente até a 
capacidade de pote. Passado esse tempo, procedeu-se a 
aplicação das doses de gesso 0,0 g/vaso; 0,83 g/vaso; 1,66 
g/vaso e 2,49 g/vaso, equivalentes a 0; 1; 2 e 3 t/ha, 
respectivamente. O gesso foi incorporado aos primeiros 5 
cm do solo e a semeadura foi realizada diretamente nos 
vasos de polietileno, colocando-se quatro sementes de 
milho. Nove dias após a semeadura foi feito o desbaste, 
ficando uma planta por vaso, e foram feitas as observações 
referentes à altura, diâmetro do colmo e número de folhas 



das plantas, estas medições foram realizadas de oito em 
oito dias por mais duas vezes. 

Para a determinação da proteína solúvel em tecidos 
frescos, utilizou-se a metodologia proposta por 
Bradford descrita por Bezerra Neto & Barreto [7], na 
qual extrai-se os solutos orgânicos com etanol a 80 % e 
em seguida faz-se reagir as proteínas com o corante 
coomassie brilliant blue (G-250), procedendo-se a 
leitura da absorbância a 595 nm. Na determinação de 
carboidratos solúveis totais, utilizou-se o mesmo 
extrato preparado para determinação de proteínas 
solúveis, aplicando-se o método colorimétrico de 
antrona, adaptado e descrito por Bezerra Neto & 
Barreto [7].

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente 
por meio do programa ASSISTAT, procedendo-se a 
análise de variância com teste F e aplicação do teste de 
Tukey.

Resultados e Discussão

As variáveis de crescimento avaliadas foram 
reduzidas nos tratamentos em que os níveis de 
salinidade foram acima de 4 dSm-1(correspondentes a  
solos salinos) quando comparados ao tratamento 0 t/ha 
de gesso e CEes de 4 dSm-1 de NaCl (tratamento
controle). (Tabela 1).

 O tratamento CEes14 dSm-1 de NaCl sem gesso 
proporcionou uma diminuição significativa na altura, 
número de folhas e diâmetro do colmo, 
respectivamente da ordem de 35%, 27% e 11% , em 
relação à testemunha. TOTAWAT e MEHTA [8], 
constataram uma redução de 43 % na altura em plantas 
de milho cultivadas em condições de salinidade 
equivalente a 12,0 dSm-1. O número de folhas foi 
avaliado em plantas de arroz submetidas a condições 
salinas, com condutividade elétricas de 16,7 a 23,3 
dSm-1, constatando-se decréscimo na quantidade de 
folhas Fageria [9].  

As doses de gesso agrícola utilizadas não 
funcionaram como amenizadoras do efeito da 
salinidade sobre os dados de crescimento estudados no 
presente trabalho. Entretanto, os resultados referentes à 
altura nos tratamentos com CEes de 10 dSm-1  com 2 
t/ha e 3 t/ha de gesso apresentaram uma tendência de 
aumento dessa variável, embora não significativo, 
comparados com o tratamento sem gesso e 10 dSm-1 de 
NaCl.

Para o nível mais alto de salinidade utilizado nessa 
pesquisa (CEes 14 dSm-1), correspondente a um solo 
muito fortemente salino, a dose de gesso aplicada de 2 
t/ha levou a um aumento na altura e número de folhas 
quando comparada às doses de 0, 1 e 3 t/ha.

As doses de cloreto de sódio utilizadas na presente 
pesquisa não influenciaram a concentração de proteínas 
e carboidratos solúveis nas plantas de milho (Tabela 2). 
A inexistência de diferenças no acúmulo de proteínas e 
carboidratos solúveis induz a duas prováveis hipóteses. 
A cultivar BR-5011 pode acumular um outro soluto 
orgânico não estudado no presente trabalho, ou possui 

uma maior habilidade na compartimentalização iônica no 
vacúolo.
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Tabela 1. Altura, número de folhas e diâmetro do colmo da cultivar de milho BR-5011 submetidas a quatro doses de gesso agrícola e 
quatro níveis de salinidade, em casa de vegetação.
      

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de                                 
probabilidade.  C.V: Altura (14,44%), Número de Folhas (8,51%) e Diâmetro do colmo (11,44 %).

Tabela 2. Teores de solutos orgânicos (proteínas e carboidratos) da cultivar de milho BR-5011 submetidas a quatro doses de gesso 
agrícola e quatro níveis de salinidade, em casa de vegetação.

TRATAMENTOS PROTEÍNAS CARBOIDRATOS
 0 t/ha de gesso e CEes 4 dSm-1

 0 t/ha de gesso e CEes 6 dSm-1

 0 t/ha de gesso e CEes 10 dSm-1

 0 t/ha de gesso e CEes 14 dSm-1

 1 t/ha de gesso e CEes 4 dSm-1

 1 t/ha de gesso e CEes 6 dSm-1

 1 t/ha de gesso e CEes 10 dSm-1

 1 t/ha de gesso e CEes 14 dSm-1

 2 t/ha de gesso e CEes 4 dSm-1

 2 t/ha de gesso e CEes 6 dSm-1

 2 t/ha de gesso e CEes 10 dSm-1

 2 t/ha de gesso e CEes 14 dSm-1

 3 t/ha de gesso e CEes 4 dSm-1

 3 t/ha de gesso e CEes 6 dSm-1

 3 t/ha de gesso e CEes 10 dSm-1

 3 t/ha de gesso e CEes 14 dSm-1

4.67 a
2.57 abcd
3.42 abc
3.10 abc
4.29 ab
4.574 a
1.74  bcd
1.88 abcd
1.33   cd
2.68 abcd
2.75 abcd
1.88abcd
2.84 abcd
0.87   cd
0.10    d

48.72 ab
55.56 ab
31.95 abc
39.93 abc
48.81 ab
31.41 abc
57.30 ab
30.22 abc
44.90 ab
34.48 abc
44.55 ab
60.06 a
44.34 ab
57.48 ab
28.44  bc
10.44   c

                          Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao
                   nível de 5% de probabilidade.  

TRATAMENTOS ALTURA (cm) NÚMERO DE 
FOLHAS

DIÂMETRO DO           
COLMO (mm)

 0 t/ha de gesso e  CEes de 4 dSm-1

 0 t/ha de gesso e  CEes de 6 dSm-1

 0 t/ha de gesso e  CEes de 10 dSm-1

 0 t/ha de gesso e  CEes de 14 dSm-1

 1 t/ha de gesso e  CEes de 4 dSm-1

 1 t/ha de gesso e  CEes de 6 dSm-1

 1 t/ha de gesso e  CEes de 10 dSm-1

 1 t/ha de gesso e  CEes de 14 dSm-1

 2 t/ha de gesso e  CEes de 4 dSm-1

 2 t/ha de gesso e  CEes de 6 dSm-1

 2 t/ha de gesso e  CEes de 10 dSm-1

 2 t/ha de gesso e  CEes de 14 dSm-1

 3 t/ha de gesso e  CEes de 4 dSm-1

 3 t/ha de gesso e  CEes de 6 dSm-1

3 t/ha de gesso e  CEes de 10 dSm-1

 3 t/ha de gesso e  CEes de 14 dSm-1

57,84 a
55,18 a
45,26 abcd
37,70   cde
54,61 a
53,10 ab
43,45 abcde
32,30    de
53,46 ab
51,17 abc
49,51 abc
38,65  bcde
54,10 a
52,88 abc
46,74 abcd
28,50     e  

6,19 a
6,13 a
5,33 abcd
4,53   cde
5,46 abc
5,73 ab
5,00  bcd
4,33    de
5,26 abcd
5,60 ab
4,99  bcd
4,86  bcde
5,73 ab
5,66 ab   
5,46 abc
3,86     e              

6,05 a
5,88 a
5,65 a
5,37 ab
5,57 ab
5,62 a
4,89 abc
4,25  bc
5,31 abc
5,62 a
5,38 ab
5,31 abc
5,29 abc
5,27 abc
5,26 abc
3,95   c


