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Introdução

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum
L.) ocupa atualmente mais de 7,7 milhões de hectares e 
na safra 2008/2009 atingiu uma produção de mais de 
571 milhões de toneladas o que coloca o setor 
sucroalcooleiro numa posição de destaque na economia 
nacional, como grande gerador de emprego e renda [1]. 
Além da produção de açúcar, a indústria canavieira 
mantém o maior sistema de produção de energia 
comercial da biomassa no mundo através do etanol e do 
uso quase total do bagaço. 

A salinização dos solos é, sem dúvida, um dos 
fatores limitantes da produção agrícola. Os efeitos 
imediatos da salinidade sobre as plantas são: seca 
fisiológica, pela redução do potencial osmótico da 
solução do solo; desequilíbrio nutricional por elevada 
concentração iônica e inibição da absorção de outros 
cátions pelo sódio; e efeito tóxico dos íons Na+ e Cl-

[2]. Além dos distúrbios fisiológicos podem ocorrer 
variações dos sistemas enzimáticos, utilizados como 
mecanismos de defesa contra o dano oxidativo causado 
pela produção excessiva de espécies reativas de 
oxigênio (ROS), tais como: superóxido (O-

2), peróxido 
de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH-) e 
oxigênio singleto (1O2) [3].

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da 
salinidade no crescimento de plantas de cana-de-açúcar 
e analisar os níveis de peroxidase, catalse, proteínas 
totais solúveis e clorofila. 

Material e métodos

Avaliou-se o comportamento do genótipo RB 
863129, fornecido pela Biofábrica Governador Miguel 
Arraes – CETENE. O experimento foi realizado em 
casa de vegetação da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 

Plantas provenientes do Sistema de Imersão 
Temporária, in vitro, foram aclimatizadas e após 45 
dias, foram transplantadas para vasos contendo 3 kg de 
areia lavada (Fig. 1). As plantas foram irrigadas, em 

dias alternados, com solução salina em diferentes 
concentrações. A condutividade elétrica da solução 
nutritiva dos tratamentos foi mantida a, aproximadamente, 
1,06; 4,25; 6,62; 9,15; 11,82 mS cm-1, correspondendo às 
concentrações de 0, 25, 50, 75 e 100 mM de NaCl, 
caracterizando cinco níveis de salinidade. Usou-se o 
delineamento inteiramente casualizado com cinco 
repetições por tratamento.

Após 40 dias da diferenciação dos tratamentos foi 
avaliada a altura, número de folhas e o peso fresco das 
plantas e as mesmas, em seguida, foram coletadas e 
congeladas em N2 líquido para preparo dos extratos 
enzimáticos, análise de proteína total solúvel e clorofila, a 
partir de tecidos foliares. 

Para análise da catalase foi utilizado o método de Berrs 
& Sizer [4]; para peroxidase Fatibello-Filho & Vieira [5]; 
para proteína total solúvel Bradford [6]; e para clorofila
total Bezerra-Neto & Barreto [7].

Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade.

Resultados e Discussão

As plantas de cana-de-açúcar apresentaram, a partir de 
75 mM de NaCl, redução significativa no número de folhas 
(52%) e na biomassa fresca (60%) em relação ao 
tratamento controle. Na maior concentração salina (100
mM de NaCl), essas reduções aumentaram para 68% e 
79%, respectivamente (Tabela 1). Outra mudança 
morfológica observada foi à redução do crescimento da 
parte aérea (Tabela 1), o aumento da salinidade na solução 
de rega, na concentração de 100 mM, resultou numa 
redução (50%) da altura das plantas (Fig. 2). Resultados 
semelhantes foram encontrados por García & Medina [8], 
utilizando o genótipo PR 692176 de cana-de-açúcar 
submetido a 100 mM de cloreto de sódio na solução 
nutritiva. Cruz et al. [9], destacam que a presença de sódio 
e de cloreto no substrato ocasionam redução no 
crescimento dos vegetais, em virtude desses íons causarem, 
entre outros efeitos negativos, mudanças na capacidade das
plantas em absorver, transportar e utilizar alguns nutrientes.



Observou-se diminuição nos teores de peroxidase 
com o aumento dos níveis de NaCl, exceto no 
tratamento com  concentração de 75 mM (36,59 μmol 
de H2O2 consumido min-1 mg-1 de proteína) que não 
diferiu do tratamento controle (Tabela 2). Rossi et al.
[10], também verificaram a diminuição da atividade 
dessa enzima, analisando folhas de feijão de plantas 
submetidas a tratamentos de 15, 50 e 100 mM de NaCl. 
As peroxidases podem responder à salinidade 
aumentando ou diminuindo sua atividade, dependendo 
da concentração salina [11].

Os níveis de catalase apresentaram tendência de 
redução em função ao aumento dos níveis de sal na 
solução, ainda que estatísticamente essa redução 
ocorreu, apenas, nas plantas submetidas a 50 mM de 
NaCl (Tabela 2). Lee et al. [12] verificaram, em plantas 
de arroz submetidas à salinidade, uma maior resistência 
ao estresse oxidativo em função do aumento da 
atividade dessa enzima. No presente trabalho,
observou-se que a tendência à redução da atividade 
dessa enzima coincidiu com a redução do crescimento 
das plantas o que sugere a sensibilidade do genótipo 
RB 863129.

O conteúdo de proteína solúvel total (Tabela 2) não
apresentou diferença significativa entre as plantas, 
independente do nível de NaCl na solução de rega.

O teor de clorofila total (Tabela 2) foi reduzido nas 
plantas submetidas aos tratamentos com 75 e 100 mM 
de NaCl, indicando que o incremento da concentração 
salina favoreceu a degradação da clorofila. Segundo 
observações de Parida et al. [13], o incremento da 
salinidade  causa redução nos teores de clorofila a e b
em folhas de Bruguiera parviflora. Longstreth & Nobel
[14], afirmam que de uma maneira geral ocorre redução 
do conteúdo de clorofila em folhas de plantas 
submetidas a altas concentrações de sais.  

Em síntese, o incremento da salinidade diminuiu o 
crescimento das plantas coincidindo com redução da 
atividade das enzimas que atuam minimizando as 
espécies reativas de oxigênio decorrentes do estressee 
oxidativo.
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Tabela 1. Número de folhas, biomassa fresca (g) e altura média (cm) das plantas de cana-de-açúcar (variedade RB 863129) 

submetidas ao estresse salino por um período de 40 dias.

Tratamentos (mM de NaCl) Número de folhas Biomassa fresca (g) Altura média (cm)

0 6,20 a 2,55 a 68.67 a
25 3,60 ab 1,23 ab 50.83 ab
50   4,60 ab 1,27 ab 49.33 ab
75 3,00 b 1,02 b 42.00 ab

100 2,00 b 0,54 b 34.33  b

*As médias seguidas pela mesma letra, entre os tratamentos dentro da mesma variável, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade

Tabela 1. Atividade das enzimas peroxidase e catalase (μmoles H2O2 decomposto minuto-1 mg-1 de proteína), teor de proteína total 

solúvel (mg g-1 de matéria fresca) e concentração de clorofila total (mg g-1 de matéria fresca) em plantas de cana-de-açúcar cultivadas

em diferentes níveis de salinidade.

Tratamentos (mM 
de NaCl)

Peroxidase Catalase Proteína Clorofila

0 31.26  ab 35.18 a 4.55 ab 0.41ab
25  28.52  bc 36.25 a 3.45  b 0.49 a
50   23.26  cd  25.89  b 4.64 ab 0.53 a
75 36.59   a 28.81 ab 4.35 ab 0.33  b

100 18.86   d 28.56 ab 5.47 a 0.29  b

*Médias seguidas pela mesma letra, entre os tratamentos dentro da mesma variável, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade

Figura 1. Plantas de cana-de-
açúcar antes da diferenciação dos 
tratamentos salinos.

Figura 2. Redução do crescimento das plantas de cana-de-açúcar cultivadas em 
diferentes concentrações de NaCl: T0-0, T1-25, T2-50, T3-75 2 T4-100 Mm. 


