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SALIMO MACOTO HENRIQUE MUCHECUA. Acúmulo e uso eficiência de 

macronutrientes na salsa cultivada sob soluções nutritivas preparadas em águas 

salobras. 2020, Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal 
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Autor: Salimo Macoto Henrique Muchecua  

Orientador: Prof. D.Sc. José Amilton Santos Júnior 

Co - orientador: Prof. D.Sc. Gerônimo Ferreira da Silva  

 

RESUMO  

A predominância de certos íons em águas salobras utilizadas no preparo de soluções 

nutritivas podem influenciar o acúmulo de macronutrientes e sódio nas plantas. Então, 

entre os meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018, no Departamento de Engenharia 

Agrícola da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o presente trabalho foi 

desenvolvido com o objetivo de analisar o acúmulo, a uso eficiência e as interações 

iônicas de macronutrientes e sódio em plantas de salsa, cultivar Graúda Portuguesa, 

expostas a soluções nutritivas (condutividade elétrica - 1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7 e 6,7 dS m-

1) preparadas em águas salobras, salinizadas à base de cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto 

de magnésio (MgCl2), cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de potássio (KCl). Estes 

tratamentos foram alocados em delineamento experimental inteiramente casualizado, 

analisado em esquema fatorial 6 x 4, com quatro repetições. Dois experimentos em 

sequência foram desenvolvidos com este delineamento experimental, sendo que no 

primeiro, a reposição do nível da solução nutritiva que reduzia em função do consumo 

das plantas foi efetuada com água de abastecimento (CE = 0,12 dS m-1) e, no segundo 

experimento, com a respetiva água salobra. Concluiu-se que o acúmulo de 

macronutrientes e sódio foi influenciado pela predominância dos cátions na água, 

especialmente com o aumento da concentração. Verificou-se também que a reposição 

com água de abastecimento proporcionou maior acúmulo para o fósforo, cálcio e 

magnésio e que a reposição com água salobra proporcionou maior acúmulo nutricional 

para o nitrogênio, potássio e sódio.   

Palavra-chave: Petroselinum Crispum (mill), nutrição mineral, salinidade. 
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MUCHECUA, S. M. H. Accumulation and efficiency use of macronutrients in parsley 

grown under nutrient solutions prepared in brackish waters. 2020. Dissertation 
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Author: Salimo Macoto Henrique Muchecua  

Advisor: Prof. D.Sc. José Amilton Santos Júnior 
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ABSTRACT 

The predominance of certain ions in brackish waters used in the preparation of nutrient 

solutions can influence the accumulation of macronutrients and sodium in plants. So, 

between the months of October 2017 and February 2018, at the Agricultural Engineering 

Department of the Federal Rural University of Pernambuco, the present work was 

developed with the objective of analyzing the accumulation, the efficiency use and the 

ionic interactions of macronutrients and sodium in parsley plants, cultivar Graúda 

Portuguesa, exposed to nutrient solutions (electrical conductivity - 1.7; 2.7; 3.7; 4.7; 5.7 

and 6.7 dS m-1) prepared in brackish waters, saline based on calcium chloride (CaCl2), 

magnesium chloride (MgCl2), sodium chloride (NaCl) and potassium chloride (KCl). 

These treatments were allocated in a completely randomized design, analyzed in a 6 x 4 

factorial scheme, with four replications. Two experiments in sequence were developed 

with this experimental design, and in the first, the replacement of the level of the nutrient 

solution that reduced due to the consumption of the plants was carried out with water 

supply (CE = 0,12 dS m-1) and, in the second experiment, with the respective brackish 

water. It was concluded that the accumulation of macronutrients and sodium was 

influenced by the predominance of cations in the water, especially with the increase in 

concentration. It was also found that the replacement with water supply provided greater 

accumulation for phosphorus, calcium and magnesium and that the replacement with 

brackish water provided greater nutritional accumulation for nitrogen, potassium and 

sodium 

Keyword: Petroselinum Crispum (mill), mineral nutrition, salinity.
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1.1. Introdução 

 

Uma nutrição mineral adequada é importante para a melhoria da produtividade das 

culturas. Neste contexto, a disponibilidade dos nutrientes para as plantas é influenciada 

por reações físicas, químicas e biológicas que estão diretamente ligadas a interações 

iônicas, ou seja, os elementos essenciais podem auxiliar ou prejudicar a absorção de 

outros nutrientes em reações que podem ser classificadas como sinérgicas e antagônicas, 

notadamente, entre os íons que tem efeitos significativos na nutrição mineral das culturas 

(SILVA; TREVIZAM, 2015). 

As águas com elevada carga iônica são predominantes em regiões semiáridas 

(OGUNFOWOKAN et al., 2013) mas também ocorrem em poços de regiões litorâneas, 

decorrente da intrusão salina. O fato é que a maior parte das culturas de interesse agrícola 

é afetada pela salinidade e, se esta exposição ao estresse foi duradoura, dentre outros ônus,  

a composição mineral da planta passa a ser afetada pela deficiência na absorção, transporte, 

redistribuição e no metabolismo. Esses efeitos podem induzir a desordem nutricional por 

deficiência ou toxidez, refletindo na produtividade das culturas, devido à competição 

existente entre os elementos ser influenciada pelas propriedades do transporte destes e pela 

diferença na concentração dos íons na solução (HABIBI, 2017; SILVA; TREVIZAM, 

2015). 

O uso de águas salobras no preparo de soluções nutritivas permite que várias 

interações iônicas se manifestem, sendo que elas são influenciadas pela concentração, 

proporção ou preponderância iônica. O sódio, por exemplo, é um dos elementos 

responsáveis pelo equilíbrio entre os íons, no entanto, em excesso diminui o crescimento 

da planta, devido à redução do potencial osmótico, causando desequilíbrio nutricional 

(CARVALHO et al, 2008).  

No entanto, o balanço energético associado a absorção de água e nutrientes é 

reorganizado em sistemas hidropônicos, principalmente, pela minimização do potencial 

matricial em decorrência da ausência de solo (NETA et al., 2013). Assim, o potencial 

osmótico passa a ser fundamental e o balanço iônico decisivo para a mitigação e/ou 

avaliação do dano sobre a absorção hídrica e a disponibilidade nutricional das plantas, 

respectivamente.  

No cenário em que o uso de águas salobras é imprescindível, já foi constatado 

êxito na produção hidropônica de hortaliças como o coentro (SILVA et al., 2018), salsa 

(MARTINS et al., 2019a), cebolinha (SILVA JUNIOR et al., 2019), alface (ALVES et 
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al., 2018), dentre outras, embora também se tenha registrado danos fisiológicos e 

produtivos nestas hortaliças de interesse comercial. 

Por outro lado, os cultivos hidropônicos também promovem o aumento da 

eficiência do uso dos nutrientes pelas plantas (PAULUS et al., 2012; LUZ et al., 2012) e 

pesquisas recentes têm sugerido estratégias de manejo de águas salobras que considerem 

apenas o uso desta água no preparo e reposição da solução nutritiva (SILVA et al., 2015), 

mas também o uso de água doce na reposição de soluções nutritivas preparadas em águas 

salobras (SOARES et al., 2016). 

As hortaliças folhosas apresentam diferenças nas exigências nutricionais e no 

padrão de absorção durante o crescimento. Geralmente, a absorção de nitrogênio, fósforo 

e potássio segue a mesma tendência que a taxa de acúmulo de biomassa da cultura KANO, 

et al., (2011). É importante considerar que na produção de hortaliças folhosas em cultivo 

intensivo o suprimento adequado dos nutrientes desde o estádio de plântula até a colheita 

é determinante, visto que o desequilíbrio nutricional por déficit ou excesso causa estresse 

para as plantas. Esse suprimento adequado deve ser devidamente monitorado para que 

não cause impactos negativos ao meio ambiente (MARTINS et al., 2009; FURLANI; 

PURQUERIO, 2010). 

O desenvolvimento de estudos sobre a dinâmica nutricional de hortaliças 

hidropônicas de interesse comercial, notadamente àquelas sob condições de salinidade, é 

fundamental para ampliar a compreensão sobre o acúmulo, eficiência de uso e a interação 

iônica especialmente quando se utiliza no preparo das soluções nutritivas, águas com 

diferentes concentrações e preponderâncias iônicas, abrangendo as características da 

maioria das águas salobras disponíveis (ALBUQUERQUE JUNIOR et al., 2016). 

No presente trabalho a cultura adotada será a salsa Petroselinum Crispum (Mill), 

hortaliça folhosa da família das Apiáceas, altamente apreciada na culinária, sendo 

utilizada em vários pratos principalmente em saladas. As suas folhas são largamente 

apreciadas devido as suas valiosas propriedades biológicas. São uma rica fonte de 

vitaminas C e E, ß-caroteno, minerais, especialmente potássio, cálcio, fósforo e ferro, 

fibra e proteína bruta (KOLOTA, 2011). 

 

1.2. Objetivo Geral  

Analisar o acúmulo, a eficiência e as interações iônicas de macronutrientes e 

sódio, em plantas de salsa, cv. Graúda Portuguesa, expostas a soluções nutritivas 

preparadas em águas salobras, com predominância de diferentes cátions. 
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1.3. Objetivos Específicos  

 

❖ Determinar o acúmulo de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e de sódio em 

plantas de salsa expostas a soluções nutritivas preparadas em águas salobras com 

predominância de diferentes cátions;  

❖ Analisar a eficiência do uso de macronutrientes e do sódio pela salsa sob soluções 

nutritivas preparadas em águas salobras de diferentes naturezas catiônicas; 

❖ Estabelecer interações entre os íons Na+/K+; Na+/Ca+2; Na+/Mg+2; Ca+2/Mg+2 e 

Ca+2/K+, e analisar o seu impacto sobre a nutrição mineral da salsa. 

 

 

1.4. Hipóteses 

 

❖ O impacto da prevalência de diferentes cátions na água sobre a absorção, será 

maior quanto maior for a concentração; 

❖ O uso eficiência dos macronutrientes e de sódio será predominantemente 

influenciada pela concentração e, depois, pelos sítios de absorção; 

❖ A interação entre os cátions preponderantes (Na+, K+, Ca+2 e Mg+2) será mais 

afetada pela competição pelos sítios de absorção.  

 

1.5. Revisão de literatura 

 

1.5.1. A cultura da salsa 

 

1.5.1.1. Aspectos botânicos e taxonômicos 

 

A salsa Petroselinum crispum (Mill), é uma planta pertencente à família Apiacea, 

gênero: Petroselium e da espécie: Petroselinum crispum (Mill). É considerada uma das 

ervas mais antigas utilizadas pelo homem como condimento. O nome em latim vem do 

radical grego, sélinon que significa aipo, ou salsão, e quando se coloca o radical petro o 

significado passa a ser “aipo da pedra” pelo facto de ser originaria de lugares rochosos 

(CHAVES, 2006). É uma cultura condimentaria originária do continente Europeu, que 

segundo as suas especificações é uma cultura bianual que no seu primeiro ano de cultivo 

produz folhas e no segundo ano floresce e produz sementes (FRANZ et al., 2015). 

Existem poucas variedades de salsa, destacando-se a lisa comum e a lisa graúda 

portuguesa, sendo que a lisa graúda portuguesa produz folhas maiores e de realçar que as 
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duas são resistentes ao florescimento. Existe também a cultivar crespa caracterizada por 

não retomar o crescimento após o primeiro corte (ESCOBAR et al., 2010). 

 É considerada potente diurético e digestiva, na culinária é utilizada em vários 

pratos principalmente em saladas; é considerada um dos condimentos mais utilizados na 

culinária brasileira, sendo vendido junto da cebolinha ou coentro em maços de cheiro-

verde (PEREIRA; SANTOS, 2013). 

De acordo com LAROCCA et al. (2013), a salsa é uma planta que vem sendo 

produzida há mais de 300 anos, é considerada uma das plantas aromáticas mais populares 

da gastronomia mundial. Suas folhas são ricas em vitaminas A, B1, B2, C e D, isto se 

consumidas cruas uma vez que quando cozidas elas eliminam parte dos seus componentes 

vitamínicos. 

 

1.5.1.2. Aspectos morfológicos e fisiológicos 

 

A germinação de sementes de salsa Petroselinum sativum (Mill) é lenta e 

desuniforme; a sua emergência em campo é relativamente longa, podendo levar mais de 

quatro semanas, dependendo da temperatura e da umidade do solo (RODRIGUES et al., 

2008). 

A utilização de sementes de alta qualidade é um dos fatores mais importantes para 

assegurar a germinação rápida, uniforme e, consequentemente, o estabelecimento do 

estande constituído por plântulas vigorosas. Para tal tem sido desenvolvido estudos 

visando acelerar e uniformizar o processo de germinação pelo condicionamento osmótico 

que é constituído por duas etapas conhecidas como fases I e II da embebição, durante as 

quais ocorre a ação de mecanismos de reparo de macromoléculas danificadas e de 

estruturas celulares, durante essas fases de hidratação, os processos metabólicos das 

sementes necessários para a germinação são ativados mais sem que se atinge a fase de 

emissão da raiz primária (RODRIGUES et al., 2009). 

A primeira colheita da salsa é feita entre 50 e 90 dias após a semeadura. Quando as 

plantas atingirem cerca de 10 a 15 cm de altura, pode se verificar o rebrotamento após 

cortes podendo o cultivo ser explorado por dois a três anos principalmente quando são 

conduzidos em condições de clima ameno (HEREDIA et al., 2003). 

A salsa, é usada na medicina tradicional na cura de doenças como distúrbios do 

trato gastrointestinal, estimulação da digestão, problemas do trato urinário inferior, rins, 

e no tratamento de situações de dismenorreia, amenorreia e hipertensão, entre outras. A 

vasta gama de atividades farmacológicas desta planta, como atividades antioxidante, 
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hepatoprotetora, antidiabética, analgésica, espasmolítica imunossupressora, 

gastroprotetora e antibacteriana, entre outras, levam ao seu uso na medicina moderna 

(FARZAEI et al., 2013; LEANDRO, 2015). 

 

1.5.1.3. Absorção e teores nutricionais 

 

O entendimento das exigências nutricionais das hortaliças folhosas, tem uma 

relação direta com a composição química tanto com o acúmulo de nutrientes em diversas 

partes da planta. Nesse sentido a determinação da absorção e acúmulo de nutrientes nos 

diferentes estagios da planta é importante visto que permite a identificação dos momentos 

em que a cultura tem mais exigencias de nutrientes, como forma de manejar a fertilização 

(SILVA et al., 2017a).  

A produção hidropônica de hortaliças tem sido uma alternativa para obtenção de 

plantas com características comerciais em tempo reduzido devido ao fornecimento direto 

dos nutrientes na solução nutritiva, contudo é necessário um acompanhamento técnico 

especializado, para que se tenha uma solução nutritiva balanceada que forneça nutrição 

adequada às plantas e evite, o acúmulo excessivo de nutrientes (FERNANDES et al., 

2002). 

A absorção de nutrientes em hortaliças segue o padrão da curva de acúmulo de 

matéria seca VIDIGAL et al., (2015). A quantidade necessária e a velocidade de absorção 

do nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) é maior do que a do enxofre (S) e cálcio (Ca) 

que se acumulam na solução. O mesmo pode ocorrer com micronutrientes, considerando 

que o manganês (Mn) tem alta taxa de absorção em comparação com o borro (B). Assim, 

os nutrientes podem ser separados em três grandes grupos, considerando a velocidade de 

absorção (tabela 1), (COMETTI et al., 2006). 

 

Tabela 1. Taxa de absorção aproximada dos nutrientes por plantas cultivadas em solução 

nutritiva. 

Grupo Taxa de absorção Nutriente 

1 Absorção rápida N – NO3 
-, N-NH4 

+, P, K, Mn 

2 Absorção intermediária Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mo 

3 Absorção lenta Ca, B 

Fonte: COMETTI et al. (2006) adaptado de BUGBEE (1995). 

 

 



19 

  

1.5.2. Águas salobras no contexto do semiárido Brasileiro 

O semiárido Brasileiro é caraterizado pela irregularidade ou baixas taxas de 

precipitação, que são aliadas às elevadas taxas de evapotranspiração e a predominância 

de rochas impermeáveis, que favorecem para a escassez de águas superficiais nestas 

regiões. Estas condições são desfavoráveis para a implantação de sistemas de produção 

agrícola convencionais. Por outro lado, nestas regiões existem reservas subterrâneas que 

podem minimizar o impacto da relação de convivência com as estiagens prolongadas. 

Contudo, muitos dos poços perfurados possuem baixas vazões e altos teores de sais 

dissolvidos, restrições que, em parte, explicam o abandono de inúmeros poços públicos e 

privados (SANTOS et al., 2010). 

Do total da água existente no Brasil apenas 3% encontra-se na região Nordeste, 

sendo que 63% estão localizados na bacia hidrográfica do rio São Francisco e 15% na 

bacia do rio Parnaíba, que juntos detêm 78% da água da região. As bacias dos rios 

intermitentes detêm apenas 22% e concentram-se em 450 açudes, como também em 

aquíferos profundos com vários poços tubulares perfurados. Porém, a água desses poços 

em maior parte é salobra não sendo apropriada para o consumo humano nem para a 

produção de culturas (RIBEIRO et al., 2017). 

No Nordeste Brasileiro, existe o problema de escassez de água uma vez que 80% 

das descargas de rios ocorrem em áreas ocupadas por apenas 5% da população, enquanto 

os restantes 20% fornecem aos 95% da população. Cerca de 19,5 bilhões de m3 de água 

poderia ser extraída do subsolo por ano sem o risco de esgotamento das fontes. Contudo 

o uso desta água é limitado por um problema típico dos poços desta região, que é referente 

ao teor de sal, uma vez que grande parte da região contém rochas cristalinas que com o 

tempo de contato entre a água e esse tipo de rocha gera salinização (MENEZES et al., 

2011). 

 

1.5.3. Classificação dos sais presentes na água 

Encontram-se presente nas águas constituintes iônicos que são classificados como 

cátions, o sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+), e os ânions os 

cloretos (Cl-), sulfatos (SO4
2-), carbonatos (CO3

2-) e bicarbonatos (HCO3
-) 

(VASCONCELLOS, 2011).  

Para medir a salinidade da água, podem ser realizadas diferentes análises, entre elas, 

análise de condutividade elétrica (CE) e sólidos totais dissolvidos (STD).  

A condutividade elétrica representa a capacidade da água em conduzir a corrente 

elétrica, está diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons e os sólidos 
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totais dissolvidos que representam todo o material dissolvido na água 

(VASCONCELLOS, 2011). 

De acordo com a classificação do conselho nacional do meio ambiente (COMANA 

- 357/2005) as águas são classificadas considerando os intervalos de sólidos totais 

dissolvidos (tabela 2). 

 

Tabela 2. Classificação da água em relação a concentração de sólidos totais dissolvidos  

Concentração de STD (mg L-1) Classificação 

0 a 500 Água doce 

501 a 1.500 Água salobra 

> 1.500 Água salina 

 

1.5.4. Natureza catiônica das águas salobras  

O sódio (Na+), cálcio (Ca2+) e o magnésio (Mg2+) são íons carregados 

positivamente; estes são chamados de cátions e expressos em milimol carga por litro 

(mmolc L-1); eles são indispensáveis para o cálculo da razão de adsorção de sódio. Por 

sua vez, a concentração do sódio é também necessária para a identificação de certos 

efeitos tóxicos nas plantas SILVA et al., (2011); a classificação iônica tem como 

finalidade identificar a água em relação aos ânions e cátions predominantes (BARROSO 

et al., 2010). 

Os compostos catiônicos possuem cargas positivas uma vez que perdem elétrons na 

camada de valência, tendo influencia na condutividade elétrica. Como exemplo destes 

compostos tem-se os cátions de sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio e amônio 

(NAKAI et al., 2013). 

 

 1.5.5. Efeito dos sais sobre as plantas 

O impacto dos sais sobre as plantas é resultado do componente osmótico cuja 

redução provoca um déficit hídrico, sendo o primeiro fator de redução do crescimento, 

este é afetado pelos sais que estão no exterior da mesma e é regulado por sinalização 

proveniente da raiz, sobretudo pelo ácido abscísico (ABA). O componente iônico como 

o segundo fator de redução de crescimento, decorre dos elevados teores de Na+ e Cl-, e 

da alteração da relação K+ /Na+ e outros nutrientes. Esta redução do crescimento é 

resultante do acúmulo de sais no interior da planta, causando injúria devido a elevada 

quantidade de sais absorvidos e que a planta não consegue compartimentalizar no vacúolo 

aumentando a concentração no citoplasma, inibindo a atividade de enzimas de várias rotas 

metabólicas (WILLADINO; CAMARA, 2010). 
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A absorção da água pelas hortaliças folhosas é influenciada pelo incremento da 

salinidade, reduzindo o potencial osmótico da planta e dificultando a absorção de 

nutrientes e, consequentemente, diminuindo a evapotranspiração, desenvolvimento e 

produção das culturas (MARLON et al., 2013). O cloreto de sódio (NaCl) reduz a taxa 

fotossintética, quanto maior for a concentração do NaCl a condutância estomática se 

reduz e provoca a redução da pressão parcial de CO2 intercelular, o que contribuiu para a 

fraca assimilação de CO2 por parte do aparelho fotossintético (BOSCO et al., 2015).  

Os sais podem ter efeitos prejudiciais na produção da biomassa seca de algumas 

hortaliças folhosas, sendo que a salinidade afeta os processos de síntese das proteínas, e 

o conteúdo dos pigmentos fotossintéticos (RODRIGUES et al., 2015). Também reduzem 

significativamente as taxas de crescimento vegetal, concentração e absorção de N, P, K, 

S e Fe, Mn e Zn em plantas (AZIZ et al., 2013). 

 

1.5.6. Uso de águas salobras no preparo da solução nutritiva 

Considerando a alta frequência das águas salobras nos recursos subterrâneos das 

regiões semiáridas, o uso dessas pode ter impactos ambientais significativos quando se 

considerar os sistemas de cultivo baseados no solo.  

No entanto, cultivos hidropônicos usando águas salobras no preparo das soluções 

nutritivas, surgem como alternativa para a produção nessas regiões. Nesse sentido 

(COSME et al., 2011), com objetivo de minimizar o impacto ambiental causado pelo uso 

das águas salobras, realizaram estudo para avaliar três níveis de salinidade de uma solução 

nutritiva obtida pela mistura de água de rejeito da dessalinização por osmose reversa, 

adicionando - se fertilizantes a solução nutritiva básica composta por 8,5; 2,2; 2,0; 5,8; 

3,7; 2,2 e 2,5 mmolc L-1, de NO3
-, NH4

+, P, K, Ca, Mg e S, respectivamente, e de 60; 50; 

13; 1,7; 0,5 e 0,4 mmolc L-1 de Fe, B, Mn, Zn, Cu e Mo, foi constatado que a interação 

da salinidade do rejeito com sua época de início de aplicação na solução nutritiva às 

plantas de tomateiro, não produziu efeito significativo para as variáveis do tomateiro 

estudadas. 

MARTINS et al., (2019b), em outra pesquisa realizada com objetivo de avaliar os 

componentes de produção da salsa, submetidas a níveis isosmóticos da condutividade 

elétrica na solução nutritiva (1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7 e 6,7 dS m-1) preparadas em águas 

salinizadas com quantitativos crescentes de NaCl, CaCl2, MgCl2 e KCl, tendo sido 

verificadas reduções na massa fresca e seca com o incremento das ECns, contudo os 

resultados da produção de salsa foram satisfatórios. 
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Estes estudos mostram a relevância do conhecimento dos efeitos dos sais nas 

culturas, e ajudam a desenhar estratégias para garantir a produção considerando a 

qualidade de água disponível em cada região. 

 

1.5.6.1. Vantagens e limitações  

O uso de águas salobras no preparo da solução nutritiva é vantajoso em sistemas 

hidropônicos devido à redução do potencial matricial visto que não há contato direto com 

o solo e também devido ao estado de saturação o qual as plantas estão submetidas, 

permitindo o aumento de tolerância por parte destas à alta salinidade (MORAIS et al., 

2018).  

As águas salobras afetam o desenvolvimento das culturas; este fato está diretamente 

relacionado com a capacidade de absorção das mesmas, o que causa o estresse hídrico, 

por outro lado, são responsáveis pelo desequilíbrio nutricional, interferindo na absorção 

de nutrientes essências e também pela toxicidade causada por íons específicos. Contudo 

a resposta das culturas produzidas em águas salobras varia em função das espécies e em 

cultivares da mesma espécie (NETO et al., 2014). 

Em estudo realizado por SILVA et al., (2017b)  na produção da rúcula em 

hidroponia com o uso de água salobra no preparo da solução nutritiva, reservando a água 

doce para a reposição da ETc, em salinidade de até 3,505 dS m-1 não observaram 

diferenças nas variáveis de produção da matéria de massa fresca da parte aérea e matéria 

da massa seca da parte aérea, sendo recomendado o uso de água salobra < 3,505 dS m-1 

na produção de rúcula para que não ocorra prejuízo na sua produção, agregando ainda a 

vantagem do maior controle ambiental e a preservação da água doce para outros fins.  

Os autores SOARES et al., (2010) realizaram estudos utilizando águas doce e 

salobras no cultivo da alface em dois experimentos no qual o primeiro foi designado 

experimento I e o segundo designado experimento II, tendo utilizado água salobra no 

preparo da solução nutritiva e água doce para repor o volume evapotranspirado,  

constatou-se que neste experimento as diferenças entre as condutividade elétrica da 

solução nutritiva dos tratamentos se mantiveram constantes do início ao final do ciclo 

devido a reposição da evapotranspiração com água doce, o que tende a conservar a 

concentração dos sais. 

No segundo experimento onde usou se a água salobra para a reposição da 

evapotranspiração, sendo a água doce usada no preparo da solução nutritiva constatou-se 

que a salinidade foi crescente para todos os tratamentos salinos ao longo do tempo, o que 
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se refletiu nas elevadas variações absolutas e percentuais da condutividade elétrica da 

solução nutritiva. 

Em outro estudo realizado por SILVA et al., (2018) avaliando a viabilidade do uso 

de água subterrânea salobra na região semiárida e recôncavo da Bahia, para a produção 

hidropônica de duas variedades de alface (alface-crespa ‘Verônica’ e alface roxa de folha 

solta), nas quais a germinação foi com base na água de abastecimento. A solução nutritiva 

foi preparada usando água salobra proveniente dos furos profundos e de dejetos de 

dessalinização com condutividade elétrica (CE) de aproximadamente 2,0 dS m-1, 

constatou-se que estas até certo ponto são tecnicamente viáveis para produção de alface 

hidropônica, contudo altas concentrações de sais podem provocar a toxicidade por íons 

específicos. 

 

1.5.7. Eficiência do uso de macronutrientes pelas culturas submetidas a salinidade 

O efeito da salinidade na absorção e utilização de nutrientes está relacionado com 

o aumento da pressão osmótica na solução, devido ao acúmulo em concentrações tóxicas 

de certos íons no tecido vegetal, e redução no crescimento e desenvolvimento do sistema 

radicular.  

O pH e a condutividade elétrica (CE) são algumas das propriedades químicas 

importantes para a determinação da eficiência nutricional. No entanto é importante que 

se encontrem na faixa adequada, visto que a sua variação poderá causar deficiência ou 

toxidez nutricional e consequentemente prejuízos na produção das culturas (FAGERIA 

1998). A salinidade provoca reduções na condutância estomática, perdas nas taxas de 

transpiração e de fotossíntese, e aumento na temperatura foliar, essas reduções dificultam 

a absorção e acúmulo de nutrientes com o aumento crescente da salinidade SOUSA, et 

al., (2012), no entanto o fornecimento de K em concentração adequada, pode reduzir a 

relação Na/K nas folhas, promovendo o restabelecimento do equilíbrio nutricional e 

mitigação dos efeitos tóxicos do íon Na+, impondo maior tolerância das plantas à 

salinidade (BONIFÁCIO et al., 2018). 

O nitrogênio se destaca como um dos nutrientes mais significativos para as plantas 

pois desempenha função estrutural e faz parte de diversos compostos orgânicos vitais para 

o vegetal, como aminoácidos, proteínas e prolina, nesse sentido o manejo adequado da 

fertilização nitrogenada é uma alternativa para atenuar o efeito da salinidade sobre as 

plantas. No entanto a salinidade reduz a eficiência do uso deste nutriente, MELO et al., 

(2011) verificaram, trabalhando com a cultura do meloeiro, que sob estresse salino as 

plantas não responderam à adubação nitrogenada; e OLIVEIRA et al., (2014) também 
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constataram que elevadas doses de nitrogênio e o uso de água salina reduzem a eficiência 

agronômica do nitrogênio na cultura da berinjela. 

Além do efeito osmótico da salinidade sobre as plantas e dos efeitos específicos, 

que podem ser de natureza tóxica ou de desbalanço entre nutrientes essenciais, existem 

evidências de que a competição na absorção entre nitrato e cloreto, com o aumento na 

concentração de nitrato na zona radicular pode inibir uma maior absorção de cloreto pela 

planta (FERNANDES et al., 2010). 

 

1.5.8. Interações iônicas e preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ nas águas 

salobras  

Nas relações entre os nutrientes é fundamental saber que um nutriente pode afetar 

a absorção e a distribuição de outros elementos por competição, como ocorre entre os 

íons potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+), mas geralmente os cátions 

monovalentes são absorvidos com maior facilidade pelo sistema radicular (SILVA; 

TREVIZAM, 2015). 

 

1.5.8.1. Interação do Na+/ K+ 

Em muitos casos, os efeitos negativos da salinidade têm sido relacionados ao 

acúmulo de íons de Na+ dentro do citossol devido a competição com o K+ pelos sítios 

ativos das enzimas e ribossomos; portanto esses íons diminuem as concentrações de K+ 

nos tecidos das plantas, substituindo-o nas reações metabólicas, resultando em 

anormalidades no metabolismo e causando a morte celular (HABIBI, 2017).  

O K+ é ativador de mais de 50 enzimas do metabolismo vegetal, tem a função da 

regulação osmótica, permeabilidade da membrana citoplasmática, entre outras, por isso 

não deve ser substituído pelo Na+, visto que alta concentração de Na+ ou uma alta relação 

Na+ /K+ acarretará na interrupção de vários processos metabólicos essenciais, 

(WILLADINO; CAMARA, 2010). 

O aumento de NaCl dificulta a assimilação dos nutrientes pelo sistema radicular 

como é o caso do K+ e Ca2+, interferindo nas funções fisiológicas da planta. Contudo, a 

capacidade dos genótipos em manter elevados os teores de K+ e Ca2+ e reduzirem os níveis 

de Na+ no tecido vegetal das plantas tem se mostrado como um mecanismo que favorece 

a definição da tolerância das plantas à salinidade e, em muitos casos, os genótipos 

tolerantes à salinidade são capazes de manter um equilíbrio na relação K+/ Na+ nos seus 

tecidos (DIAS et al., 2016). 
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1.5.8.2. Interação do Na+/Ca+ 

A tolerância a sódio está intimamente relacionada com a salinidade limiar exigida 

pela cultura. O excesso de sódio na solução nutritiva provoca dificuldades da planta em 

absorver outros nutrientes essenciais, provocando lento crescimento, aumento da 

queimadura das folhas, doenças no sistema radicular e deficiência de cálcio e outros 

nutrientes (SLADE, 2013).  

Quando a concentração de Na+ eleva-se no citossol ocorrem alterações na absorção 

e no metabolismo do Ca2+, o Na+ substitui o Ca2+ das membranas celulares afetando a 

permeabilidade das mesmas, o mesmo processo pode ocorrer nas paredes celulares o que 

resulta na redução de sua elasticidade. O Ca2+ também está envolvido no processo de 

transdução de sinal do local de percepção do estresse para o de síntese de proteínas 

codificadas pelos genes de estresse, os quais regulam o controle da homeostase da célula, 

do tecido (WILLADINO; CAMARA, 2010). 

 

1.5.8.3. Interação Na+/Mg2+ 

O Na+ em quantidades reduzidas favorece a absorção de K+, Ca2+ e Mg2+, no 

entanto, em altas concentrações promove a deficiência desses nutrientes nos tecidos 

vegetais, principalmente da parte aérea (INOCÊNCIO; CARVALHO, 2013). A relação 

entre o sódio e o magnésio, é crescente tanto quanto for maior a concentração do sódio 

na solução nutritiva (CARVALHO et al., 2008). 

O magnésio é o componente central da clorofila, sendo está a molécula fundamental 

nos processos fotossintéticos, ele é absorvido em menor quantidade do que o cálcio e o 

potássio, sendo que a competição entre estes cátions pode acusar à sua deficiência 

(BENITES, et al., 2010). 

 

1.5.8.4. Interação entre o Ca2+/ Mg2+/K+ 

O cálcio é absorvido pelas plantas em forma de íon Ca2+, tem um papel preeminente 

no desenvolvimento do sistema radicular, formação das membranas da parede celular, é 

um nutriente necessário no processo de translocação e armazenamento de carboidratos e 

proteínas. O magnésio é absorvido como íon Mg2+, este compõe a molécula de clorofila, 

que dá a cor verde às plantas (SENGIK, 2003). 

O potássio é absorvido como íon K+, não faz parte de qualquer composto nas 

plantas, mas de forma livre regula e participa no processo da fotossíntese, abertura e 

fechamento de estômatos, absorção de água, atividades enzimáticas, formação de amido 

e síntese proteica (SENGIK, 2003). 
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Uma relação adequada entre eles é fundamental para maximizar a absorção dos 

elementos, uma vez que maiores concentrações de Ca2+ na solução nutritiva reduzem a 

absorção de K+ e de Mg
2+

 e por outro lado, maiores concentrações do K+ reduzem a 

absorção do Ca2+ (ABRAHÃO et al., 2014). Entre Ca
2+ e Mg

2+ o efeito é antagônico, uma 

vez que o excesso de um prejudica a absorção do outro (SILVA; TREVIZAM, 2015). 
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2.1. Acúmulo de macronutrientes e sódio pela salsa sob soluções nutritivas 

preparadas em águas salobras 

 

RESUMO 

A quantificação do acúmulo de macronutrientes e de sódio em hortaliças folhosas 

cultivadas com águas salobras é fundamental para a análise de diversos aspectos, a 

exemplo da dinâmica de absorção de nutrientes e qualidade nutricional da hortaliça. Neste 

sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o acúmulo de 

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) e de sódio na parte aérea de plantas de salsa, cv. 

Graúda Portuguesa, cultivadas em soluções nutritivas (1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7; 6,7 dS m-1) 

preparadas em águas salobras com preponderância de diferentes cátions (NaCl, CaCl2, 

MgCl2, KCl). Foram realizados dois ciclos em sequência, em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6×4, com quatro repetições. No primeiro 

experimento, a reposição do nível do reservatório foi efetuada com água de abastecimento 

e, no segundo, com água salobra. Os experimentos foram realizados em ambiente 

protegido, entre os meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018. A reposição com água 

de abastecimento proporcionou maior acúmulo de fósforo, cálcio e magnésio 

independente da natureza catiônica e de enxofre com exceção das soluções com 

preponderância de NaCl, já a reposição com água salobra proporcionou maior acúmulo 

de nitrogênio, potássio e sódio independente da natureza catiônica utilizada. 

Palavras-chave: Nutrição mineral de plantas, salinidade, Petroselinum crispum (Mill). 

 

Accumulation of macronutrients and sodium by parsley under nutrient solutions 

prepared in brackish waters 

 

ABSTRACT: 

The quantification of the accumulation of macronutrients and sodium in leafy vegetables 

cultivated with brackish waters is fundamental for the analysis of several aspects, such as 

the dynamics of nutrient absorption and nutritional quality of the vegetable. In this sense, 

the present work was developed with the objective of evaluating the accumulation of 

macronutrients (N, P, K, Ca, Mg, S) and sodium in the aerial part of parsley plants, cv. 

Portuguese Graúda, grown in nutritive solutions (1.7; 2.7; 3.7; 4.7; 5.7; 6.7 dS m-1) 

prepared in brackish waters with a preponderance of different cations (NaCl, CaCl2, 

MgCl2, KCl). Two cycles were performed in a sequence in a completely randomized 

experimental design, in a 6 × 4 factorial scheme, conducted with four replications. In the 

first experiment, the reservoir level was replaced with water supply and, in the second, 
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with brackish water. The experiments were carried out in a protected environment, 

between the months of October 2017 and February 2018. The replacement with water 

supply provided greater accumulation of phosphorus, calcium and magnesium regardless 

of the cationic and sulfur nature with the exception of solutions with a preponderance of 

NaCl, whereas the replacement with brackish water provided a greater nutritional 

accumulation of nitrogen, potassium and sodium regardless of nature. cationic used. 

 

Key words: Mineral plant nutrition, salinity, Petroselinum crispum (Mill). 

 

2.1.1. Introdução 

Dentre as principais características das regiões áridas e semiáridas, a limitada 

disponibilidade de água está entre os principais fatores restritivos para a agricultura 

irrigada. Outras alternativas, a exemplo do uso das águas subterrâneas que são acessadas 

via poços, em geral, apresentam teores de sais que comprometem o desempenho das 

plantas, bem como podem acarretar problemas de salinização dos solos (BIONE et al., 

2014; FREIRE et al., 2014; BEZERRA et al., 2019) quando mal manejadas. 

Nos cultivos hidropônicos, a ausência de solo implica na reordenação do balanço 

energético no processo de absorção de água e nutrientes pelas plantas, notadamente pela 

minimização do potencial mátrico, e faz com que plantas submetidas à mesma salinidade 

apresentem melhor desempenho produtivo quando comparadas ao cultivo em solo 

(SILVA et al., 2015).  

Essa disposição possibilita e estimula o uso de águas com concentrações salinas 

cada vez mais elevadas no preparo das soluções nutritivas, ou seja, o impacto da natureza 

iônica da água sobre o equilíbrio iônico da solução nutritiva e a disponibilização de 

nutrientes às plantas passa a ser cada vez maior, implicando em reações complexas que 

podem resultar na precipitação e/ou na não disponibilização de nutrientes importantes, 

causando severos danos a produção e podendo até inviabilizar o cultivo (COELHO, 2017; 

SILVA et al, 2019). 

Por outro lado, as alterações na dinâmica de acúmulo de macronutrientes e também 

do sódio, tornarão ainda mais evidentes o impacto do componente iônico do estresse 

salino sobre as plantas, distinguindo também os impactos dos íons preponderantes nos 

processos metabólicos.  Por exemplo, deficiências de Ca+2 podem ser induzidas por 

excesso de Na+ enquanto que deficiências de K+ podem ocorrer em função do excesso de 
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Na+ ou Ca+2; altas concentrações de Mg+2 podem inibir a absorção de K+ ou de Ca+2 

(BOSCO et al., 2009).  

Outro aspecto que pode afetar o acúmulo de macronutrientes e de sódio, 

especialmente em condições de salinidade, é o manejo da solução nutritiva. Técnicas 

relacionadas ao aumento da frequência de circulação (SILVA JÚNIOR et al., 2019) e a 

variação na vazão de aplicação (CRUZ et al., 2018) já foram testadas, assim como formas 

de manejo que preveem o uso exclusivo de águas salobras no preparo e reposição da 

solução nutritiva ou o uso alternado de águas salobras e doces no preparo e reposição da 

solução nutritiva (MARTINS et al., 2019).  

De um modo geral, essas técnicas influenciam positivamente os processos de 

areação e solubilização dos íons, bem como no nível de concentração dos sais ao longo 

do cultivo, mediante diluição ou aumento da concentração em função da escolha de se 

usar água doce ou salobra no preparo e reposição da solução nutritiva. 

Os estudos relacionados ao acúmulo de macronutrientes e de sódio em hortaliças 

folhosas cultivadas em condições salinas, permitem quantificar a sua absorção pelas 

plantas (VIDIGAL et al., 2015) e estimar a quantidade de macronutrientes necessária a 

ser disponibilizada via solução nutritiva, bem como permite melhor avaliar os danos 

morfológicos que comprometem o aspecto visual e a comercialização, e mensurar o 

conteúdo nutricional que será ingerido pelo consumidor final. 

Neste contexto, a salsa (Petroselinum sativum L.) é uma hortaliça disseminada em 

todo o mundo. É uma fonte de fibras, de cálcio, potássio, fósforo, magnésio, ferro e 

vitaminas A e C (TISCHER; NETO, 2012), além possuir propriedades farmacológicas 

importantes (FARZAEI et al., 2013). Dito isto, o presente trabalho foi desenvolvido com 

o objetivo de quantificar a produção e o acúmulo de macronutrientes e de sódio na parte 

aérea de plantas de salsa cultivadas em soluções nutritivas preparadas em águas salobras. 

 

2.1.2. Material e métodos  

Os experimentos foram conduzidos em ambiente protegido localizado no 

departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal Rural de Pernambuco - 

UFRPE, Recife-PE (8°03’36” de latitude Sul, 34°57’36” de longitude Oeste e altitude 

média de 7 m) entre os meses de outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Ao longo do 

experimento, dentro da casa de vegetação, a média das temperaturas mínima, média e 

máxima foi de 23 ºC, 27 ºC e 34 ºC, respectivamente. A umidade relativa do ar média foi 

de 73%. 
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O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, analisado em 

esquema fatorial 6×4, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram na 

disponibilização às plantas de soluções nutritivas (condutividade elétrica das soluções 

nutritivas - CEsn = 1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7; 6,7 dS m-1) salinizadas com quantitativos 

crescentes de NaCl, CaCl2.2H2O, KCl e MgCl2.6H2O em água de abastecimento da 

UFRPE (condutividade elétrica da água - CEa = 0,12 dS m-1). Um após o outro, dois 

experimentos foram realizados com esses tratamentos e delineamento experimental. No 

primeiro experimento, a água evapotranspirada foi reabastecida com água de 

abastecimento público e no segundo experimento com a respectiva água salina. 

O sistema hidropônico utilizado foi constituído por tubos de PVC de tamanho 

comercial com 100 mm de diâmetro, adaptados com orifícios circulares (60 mm de 

diâmetro) espaçados de forma equidistante a cada 0,20 m. Nas extremidades dos tubos 

foram acoplados joelhos de mesma bitola, com torneiras que impunham um nível de 

solução nutritiva de 4 cm dentro de cada tubo (SANTOS JÚNIOR et al., 2016). 

 

Figura 1. Vista do sistema hidropônico (A) e da casa de vegetação (B) onde foi instalado 

o sistema hidropônico. 

 

A salsa, cv. Graúda Portuguesa foi utilizada como cultura de referência. O semeio 

foi efetuado em copos descartáveis, adaptados com pequenos furos no fundo e no terço 

inferior da lateral e preenchidos com fibra de coco lavada. Distribuiu-se quarenta e cinco 

sementes de maneira equidistante, e a umidade da fibra de coco foi mantida por duas 

pulverizações diárias com água de abastecimento até os vinte dias após o semeio (DAS), 

quando os copos foram adicionados ao sistema hidropônico e os tratamentos tiveram 

início. Não foi realizado desbaste e de cada copo descartável contabilizou-se um molho 

de salsa. 

As soluções nutritivas foram preparadas apenas uma vez, antes do início de cada 

experimento. Inicialmente preparou-se as águas salobras de cada tratamento, ou seja, 

B A 
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colocou-se 90 L de água de abastecimento municipal (CE de 0.12 dS m-1) nos 

reservatórios específicos de cada tratamento. Em seguida, os respectivos sais, NaCl, 

CaCl2, MgCl2 e KCl, foram adicionados individualmente em quantidades crescentes a 

cada um dos quatro tratamentos de água salobra, resultando em um nível de CE de 1,12, 

2,12, 3,12, 4,12 e 5,12 dS m-1. 

Uma vez preparadas as águas salobras, a cada reservatório foi adicionada a mesma 

quantidade de fertilizantes (FURLANI et al., 1999), a saber: 67,5 g de nitrato de cálcio, 

45 g de nitrato de potássio, 36 de sulfato de magnésio + micronutrientes e 13,5 g de fosfato 

monoamônico. Essas quantidades de fertilizantes correspondem a seguinte concentração 

de nutrientes em mmol L-1: N 13,59; Ca 2,37; K 5,50; P 2,61; S 1,37; Mg 1,48; e em µmol 

L-1: B 180; Cu 30; De 180; Mn 140; Mo 8; Zn 90 correspondente a uma condutividade 

de 1,58 dS m-1. Como resultado, a condutividade elétrica final (ECns) nas soluções 

nutritivas foi de 1,7 (controle, sem adição de sais), 2,7, 3,7, 4,7, 5,7 e 6,7 dS m-1. 

 

Tabela 3. Composição do quantitativo de fertilizantes da solução nutritiva utilizada 

Sal ou fertilizante g 1.000 L-1 

Nitrato de cálcio hydro especial (Ca(NO3)2 750,00 

Nitrato de potássio (KNO3) 500,00 

Fosfato monoamônico (MAP) 150,00 

Sulfato de magnésio (MgSO4) 400,00 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 0,15 

Sulfato de zinco (ZnSO4) 0,50 

Sulfato de manganês (MnSO4) 1,50 

Ácido bórico (H3BO3) 1,50 

Molibdato de sódio (Na2MoO4 2H2O)  0,15  

Molibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24) 0,15  

Tenso-Fe (FeEDDHMA-6% Fe,) 30,00  

 

Quanto ao manejo da solução nutritiva, estabeleceu-se o protocolo de duas aplicações 

diárias de quarenta litros de solução nutritiva aos tubos, pela manhã (07:00 horas) e a 

tarde (15:00 horas), não obstante, como se utilizou um sistema fechado, o excedente de 

solução em relação ao nível dentro do tubo, retornava ao reservatório de solução, via 

mangueira e o processo se repetia diariamente. Como o consumo hídrico das plantas 

reduzia o nível do reservatório, a reposição foi efetuada com água de abastecimento da 

UFRPE (primeiro experimento) e com a respectiva água salobra (segundo experimento). 
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A condutividade elétrica e o pH da solução nutritiva foram monitoradas diariamente para 

controle e eventual correção, caso houvesse necessidade (FURLANI et al., 1999). 

Não se verificou ataque de pragas ou doenças durante o período experimental. A 

colheita da parte aérea dos molhos ocorreu aos 50 DAS os quais foram acondicionados 

em sacos de papel, e colocados em estufa de circulação forçada a 65°C até atingir a massa 

constante. O material seco foi pesado em balança de precisão (0,01g) e moído em moinho 

tipo Wiley e o valor da massa seca da parte aérea (MSPA) doravante utilizado é o valor 

médio da massa seca da parte aérea de quatro molhos. 

A extração dos macronutrientes e do sódio foi realizada por via úmida, sendo o N 

extraído por meio de digestão sulfúrica, e o P, K, Ca, Mg, S e o Na extraídos por digestão 

nítrica de acordo com metodologia proposta por (SILVA, 2009). 

A quantificação do nitrogênio total foi realizada pelo método de araste de vapor 

Kjeldahl; o potássio pelo método de fotometria de chamas; fósforo pelo método 

colorimétrico molibdo-vanadato; enxofre pelo método turbidimétrico do sulfato de bário 

e, cálcio e magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, de acordo 

procedimentos metodológicos propostos por BEZERRA NETO; BARRETO (2011). De 

posse dos resultados das análises químicas, foi obtido o acúmulo dos nutrientes através 

da multiplicação da concentração dos nutrientes pela matéria seca da parte área do molho.  

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância em caso de 

significância, a condutividade elétrica da solução nutritiva foi comparada mediante 

análise de regressão e as naturezas catiônicas pelo teste de médias (Scott Knott), todas ao 

nível de 0,05 de probabilidade com auxílio do Software SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

2.1.3. Resultados e discussão 

A variação da CEsn e do pHsn ocorreu dentro do intervalo recomendado 

(FURLANI et al., 1999), quando a reposição do nível do reservatório estoque de solução 

nutritiva, que reduzia em função do consumo hídrico das plantas, foi efetuada com água 

de abastecimento (AB). Registra-se, no entanto, que a cada aporte de AB, processos de 

diluição foram estabelecidos e mais, quando associados a absorção de nutrientes pelas 

plantas consolidaram a redução dos valores iniciais da CEsn e também do pH, conforme 

também já verificado por outros autores (SILVA et al., 2012).    

No experimento cuja reposição foi feita com a respectiva água salobra, àquela 

utilizada no preparo de cada solução nutritiva, notou-se que houve aumento da CEsn em 

relação aos valores iniciais nos níveis 3,7; 4,7; 5,7 e 6,7 dS m-1. Nas soluções nutritivas 

preparadas em águas com preponderância de KCl e MgCl2, o maior aumento constatado 
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na CEsn foi de 25,47 e 38,46%, respetivamente e, para as soluções à base de NaCl e CaCl2 

o acréscimo foi de 21,01 e 28%, respectivamente.  

Esse aumento da CEsn pode ser associado ao aporte de sais na água da reposição, 

inclusive ALVES et al. (2011), avaliando estratégias de uso de água salobra na cultura da 

alface, também constataram que o aumento da CEsn foi causado pelo acúmulo de íons não 

absorvidos pelas plantas devido à reposição do volume de água evapotranspirado ter sido 

realizado com água salobra. A variação do pHsn não foi superior à faixa proposta por 

FURLANI et al., (1999). Vale salientar, que a natureza catiônica de alguns sais 

originários das reações de ácidos fortes com bases fortes, não causam mudanças bruscas 

no pH, mesmo com a aumento de CEsn (SILVA et al., 2018). 

A CEsn e a natureza catiônica preponderante na água influenciaram 

significativamente (p<0,01) a MSPA do molho sob as duas estratégias de reposição e, 

apenas sob reposição com AB, constatou-se efeito significativo (p<0,01) da interação 

entre a CEsn e a natureza catiônica preponderante da água (Tabela 4). 

Sob reposição com AB e após análise do desdobramento de interação entre os 

tratamentos, verificou-se que no intervalo de CEsn estudado, a preponderância dos 

cátions bivalentes na água proporcionou maiores taxas de redução por dS m-1 

incrementado, a saber, 0,7180; 0,9849; 1,0170 e 0,6991 g sob preponderância de Na+, 

Ca+2, Mg+2 e K+, respetivamente. Por outro lado, só se constata diferença significativa do 

efeito dos diferentes cátions sobre a MSPA a partir de 4,7 dS m-1 para o Mg+2 e de 5,7 dS 

m-1 para o Ca+2, ou seja, o aumento da concentração de sais evidenciou as diferenças entre 

o efeito dos diferentes cátions sobre a MSPA e destacou a maior interface de troca dos 

bivalentes uma vez que, no contexto iônico proposto, as relações de sinergia, antagonismo 

e inibição (MARSCHNER, 2012) também foram influenciadas pelo aumento da 

concentração.    

Tabela 4: Produção de massa seca da parte aérea do molho e acúmulo N, P, K e S na parte 

áerea de plantas de salsa, cultivar Graúda Portuguesa, expostas a soluções nutritivas 

preparadas em águas salobras com preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ à base de 

cloreto. 

 CE da solução nutritiva (dS m-1)   

 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 Equação R² 

 
MSPA do molho (g) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsnvsNC: p<0,01; CV = 5,52%) 
 

 

NaCl 8,4750a 7,5225a 6,7325a 6,4275a 5,9600a 4,4475a y =-0,7180**x + 9,6098 
       

0,95 

CaCl2 8,2675a 7,1450a 6,6525a 6,3175a 3,9500b 3,3575b y =-0,9849**x + 10,084 0,93 

MgC2 8,1750a 7,6250a 6,9725a 4,7850b 4,0300b 3,6500b y = -1,0170**x + 10,144 0,94 

KCl 8,3775a 7,3475a 6,9225a 6,3875a 5,8150a 4,5100a y = -0,6991**x + 9,4964 0,96 
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MSPA do molho (g) – Salobra 

                  (CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsnvsNC: p>0,05; CV = 8,29%) 
 

                    NaCl             CaCl2                MgCl2                    KCl 
                     6,7975a           6,5450b         6,5091b             6,2950b 

      y =-0,7633**x + 9,743                0,99 

 
Acúmulo de nitrogênio (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p>0,05; CEsnvsNC: p>0,05; CV = 7,62%) 
  

                    NaCl           CaCl2             MgCl2                    KCl 

                  0,1624a        0,1624a            0,1587a            0,1644a            
y = -0,0249**x + 0,2670 0,99 

 
Acúmulo de nitrogênio (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsnvsNC: p>0,05; CV = 8,69%) 
  

                    NaCl             CaCl2                MgCl2                    KCl 
                     0,1842a           0,1828a          0,1753b            0,1742b 

y = -0,0253**x + 0,2855 0,99 

 
Acúmulo de fósforo (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 6,99%) 
 

 

CaCl2 0,0362a 0,0310a 0,0270a 0,0230b 0,0185b 0,0145b y = = -0,0043**x + 0,0431 0,99 

KCl 0,0375a 0,0305a 0,0230b 0,0182d 0,0145c 0,0110c y = -0,0053**x + 0,0446 0,97 

MgC2 0,0377a 0,0325a 0,0297a 0,0215c 0,0165b 0,0122b y = -0,0053**x + 0,0471 0,98 

NaCl 0,0355a 0,0325a 0,0290a 0,0270a 0,0250a 0,0222a y = -0,0026**x + 0,0394 0,99 

 
Acúmulo de fósforo (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 11,32%) 
 

 

CaCl2 0,0317a 0,0257b 0,0242b 0,0202a 0,0135c 0,0125b y = -0,0039**x + 0,0377 0,96 

KCl 0,0335a 0,0325a 0,0290a 0,0245a 0,0175b 0,0140b y = -0,0042**x + 0,0428 0,95 

MgC2 0,0312a 0,0317a 0,0287a 0,0235a 0,0190b 0,0122b y = -0,004**x + 0,041 0,92 

NaCl 0,0300a 0,0252b 0,0250b 0,0237a 0,0232a 0,0217a y = -0,0014**x + 0,0307 0,83 

 
Acúmulo de potássio (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 9,52%) 
 

 

CaCl2 0,2207a 0,1917b 0,1592d 0,1382c 0,1050b 0,0732b y = -0,0291**x + 0,2702 0,99 

KCl 0,2370a 0,2560a 0,2640a 0,2782a 0,2492a 0,2250a y = -0,0065**x2 + 0,0527nsx + 0,1638 0,90 

MgC2 0,2195a 0,2332a 0,2270b 0,1860b 0,1277b 0,0852b y = -0,0294**x + 0,3032 0,82 

NaCl 0,2252a 0,2045b 0,1870c 0,1400c 0,1172b 0,0807b y = -0,0295**x + 0,2829 0,98 

 
Acúmulo de potássio (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 10,65%) 
 

 

CaCl2 0,2725a 0,2145b 0,1772b 0,1527c 0,1032c 0,0860b y = -0,0369**x + 0,3226 0,97 

KCl 0,2565a 0,2860a 0,2830a 0,2927a 0,2647a 0,2420a y = -0,0064**x2 + 0,0505nsx + 0,1911 0,92 

MgC2 0,2640a 0,2735a 0,2562a 0,2230b 0,1690b 0,1137b y = = -0,0314**x + 0,3484 0,86 

NaCl 0,2512a 0,2215b 0,1830b 0,1662c 0,1315c 0,1135b y = -0,0279**x + 0,2949 0,98 

 
Acúmulo de enxofre (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 7,95%) 
 

 

CaCl2 0,0100a 0,0100a 0,0087b 0,0075a 0,0057a 0,0042a y = -0,0012**x + 0,0129 0,95 

KCl 0,0102a 0,0090b 0,0077a 0,0067a 0,0055a 0,0045a y = -0,0011**x + 0,0121 0,99 

MgC2 0,0105a 0,0102a 0,0090a 0,0070a 0,0055a 0,004a y = -0,0014**x + 0,0135 0,96 

NaCl 0,0100a 0,0082b 0,0075b 0,0052b 0,0047a 0,0037a y = -0,0013**x + 0,0119 0,97 

 
Acúmulo de enxofre (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CV = 10,09%) 
 

 

 
CaCl2 

0,0073 b 

KCl 

0,0067 c 

MgCl2 

0,0077 b 

NaCl 

0,0088 a 
y = -0,0013**x + 0,0132 0,99 

Letras diferentes em coluna indicam diferenças significativas entre as naturezas catiônicas em nível de 0,05 

da probabilidade pelo teste de média (de Scott-Knott). CEsn – condutividade elétrica da solução nutritiva; 

** significativo em nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns – não 

significativo. 

 

Sob reposição com água salobra, constatou-se uma redução linear da MSPA à razão 

de 0,7633g por dS m-1 incrementado e, dentre os diferentes cátions, sob a preponderância 

do NaCl verificou-se maior (p<0,01) MSPA (Tabela 4). Esta estratégia de preparo e 
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reposição da solução nutritiva exclusivamente com água salobra preconiza um aumento 

substancial na CEsn ao longo do ciclo, no entanto, como já discutido, o aumento máximo 

percentual da CEsn ora constatado para o caso de preponderância de NaCl na água foi 

menor em relação aos demais sais, favorecendo o ganho de MSPA.   

Estimou-se uma redução de 0,0249 e 0,0253 g de N na MSPA do molho a cada dS 

m-1 incrementado na solução sob reposição com água de abastecimento e salobra, 

respectivamente, destarte, sob reposição com AS, evidenciou-se ainda que a 

preponderância de Mg+2 e K+ na água, proporcionou menor acúmulo de N na parte aérea 

(Tabela 4).  

A redução no acúmulo de N está associada ao aumento da oferta de cloreto na água, 

em função do aumento da CEsn, notadamente, uma resposta a competição entre o nitrato 

(NO3
-) e cloreto (Cl-), ou seja, o fato de haver competição do Cl- pelos sítios de absorção 

dos transportadores de NO3
-, por serem eletroquimicamente similares, acarreta efeitos 

biofísicos negativos sobre os transportadores (RUBINIGG et al., 2005) que pode ser 

percebido no metabolismo e desenvolvimento das plantas (LOBO et al., 2011).   

Neste sentido, é evidente que uma nutrição adequada de nitrato (NO3) reduz as 

injúrias do estresse salino proporcionado pelo Cl (FEIJÃO et al., 2013). No estudo 

realizado por DING et al., (2010) por exemplo, pode ser observado que um maior 

suprimento de NO3 em plantas de Tamarix laxa Willd reduziram a absorção do íon tóxico 

Cl, favorecendo o aumento da resistência das plantas ao estresse salino. 

A interação entre o aumento da concentração de sais e a natureza do cátion 

preponderante na água influenciou (p<0,01) o acúmulo de P na MSPA do molho, tanto 

para reposição com AB como AS (Tabela 4). Verificou-se, vale destacar, que sob 

predominância de Na+ a taxa de redução do P na MSPA do molho por cada dS m-1 

incrementado foi menor, por outro lado, nos maiores níveis de CEsn, a saber, 4,7 dS m-1 

(reposição com AB) e 5,7 dS m-1 (reposição com AS), constatou-se maior acúmulo de P 

na MSPA do molho, quando houve preponderância de Na+ na água. 

Fica evidente que a redução no acúmulo de P na MSPA verificada em função do 

aumento da concentração é diferente, sendo maior sob predominância de K+, de Ca+2 e 

Mg+2 e, depois, do Na+, o que pode ser atribuído ao estoque de P formado na presença do 

sódio visando uso posterior mais eficiente (CAMARGOS; MURAOKA, 2007), ou 

também, a redução da disponibilidade do P na solução nutritiva mediante a precipitação 

dos sais, em função do aumento da concentração, na forma de KH2PO4 e Ca3(PO4)2, 

respectivamente (COELHO et al., 2017; SOUSA et al., 2004).  



44 

  

O acúmulo de K+ foi reduzido linearmente nas soluções com presença de CaCl2, 

MgCl2 e NaCl em ambas as estratégias de reposição. Quando houve preponderância de 

KCl verificou-se acúmulo máximo de K+ sob CEsn de 4,05 dS m-1 (reposição com AB - 

0,2706 g de K+ na MSPA do molho) e 3,94 dS m-1 (reposição com AS - 0,2907 g de K+ 

na MSPA do molho). Ou seja, a partir do ponto de máximo, a concentração de K+ na água 

foi tal, que comprometeu a sua absorção, conforme também já verificado por outros 

autores (WILLADINO; CAMARA, 2010).  

Dentro de cada CEsn, analisando-se a variação do acúmulo de K+ em função da 

natureza catiônica da água, verificou-se que sob maiores níveis de CEsn, especialmente 

a partir de 3,7 dS m-1, houve menor acúmulo de K+, notadamente sob predomínio de 

CaCl2 e NaCl.  

Embora sob maior concentração de Ca+2, Mg+2 e Na+ na água, os valores da redução 

estimada para o K+ por cada dS m-1 incrementado tenham sido próximos, na análise dentro 

de cada CEsn, verificou-se menor comprometimento da absorção do K+ sob predomínio 

do Mg+2, em relação ao Ca+2 e Na+. De todo modo, a redução no acúmulo de K+ está 

relacionada à competição pelo mesmo sítio transportador quando ocorre maior 

concentração de Na+ (SOARES et al., 2016), e ao efeito da maior concentração que 

compensou a absorção preferencial do K+ em relação ao Ca+2 e Mg+2 (SILVA;
 

TREVIZAM, 2015).  

Por outro lado, as respostas ora verificadas quanto a absorção de K+ também podem 

ser relacionadas a adaptação da planta à salinidade, tanto pela tolerância ao estresse 

osmótico, a exemplo da exclusão do Na+, como pela tolerância do tecido ao Na+ 

acumulado (MUNNS; TESTER, 2008). Em suas análises, WILLADINO; CAMARA, 

(2010) atribuem a capacidade de absorção de K+ em ambiente salino à extrusão do Na do 

citosol para o vacúolo ou apoplasto das plantas. 

A estratégia de reposição do reservatório estoque, cujo nível decresceu em função 

do consumo hídrico das plantas, influenciou (p<0,01) o acúmulo de enxofre. Sob 

reposição com AB houve efeito interativo entre os tratamentos, tendo sido estimado 

decréscimos na faixa de 0,0011 a 0,0014 g de S na MSPA do molho por cada dS m-1 

incrementado, independentemente do cátion testado preponderante na água. No entanto, 

analisando-se o impacto da natureza catiônica dentro dos níveis de CEsn 2,7; 3,7 e 4,7 dS 

m-1 verificou-se redução no acúmulo de enxofre, especialmente quando houve 

preponderância de Na+ nas águas.  

Sob reposição com AS constatou-se efeito isolado dos tratamentos, sendo estimado 

decréscimo relativo por cada dS m-1 incrementado na ordem de 0,0013 g de S na MSPA 
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do molho e, quanto a influência da natureza catiônica, verificou-se o maior acúmulo de 

enxofre na MSPA em plantas cultivadas sob preponderância de Na+ e menor sob 

preponderância de K+(Tabela 4).  

Apesar de informações sobre o acúmulo de enxofre nos tecidos das plantas sob 

condições de salinidade ainda serem incipientes FERREIRA et al., (2007), é possível 

perceber que o enxofre na forma de sulfato liga-se a cátions multivalentes tais como Ca+2 

e Mg+2 e reduzem a atividade destes cátions, diminuindo assim a toxidez de íons para as 

plantas (SANTOS JÚNIOR et al., 2016). 

O acúmulo de Ca+2 (reposição com AB), Na+ (reposição com AB e AS) e Mg+2 

(reposição com AS) foi influenciado significativamente (p<0,01) pela interação entre os 

tratamentos. Enquanto que o acúmulo de Ca+2 (reposição com AS) e Mg+2 (reposição com 

AB) foi influenciado (p<0,05) de forma isolada pelos tratamentos (Tabela 5). 

Sob reposição com AB, o acúmulo de Ca+2 foi máximo sob as CEsn de 4,28 (0,063 

g  de Ca+2 na MSPA do molho) e 2,96 dS m-1 (0,05 g de Ca+2 na MSPA do molho) quando 

houve preponderância de Ca+2 e Mg+2 na água, respectivamente, bem como a redução 

estimada por cada dS m-1 incrementado foi de 0,0053 e 0,0036 g de Ca+2 na MSPA do 

molho, quando houve preponderância de K+ e Na+ na água, respectivamente.  

O ponto de inflexão no acúmulo de Ca+2 em 2,96 dS m-1 sugere que a predominância 

de Mg+2 em situações de baixa concentração resulta em menor competição pelos sítios de 

troca com o Ca+2, no entanto, o efeito pode se inverter sob maiores concentrações, como 

já verificado para o milho (SALVADOR et al., 2011), por exemplo. 

Analisando-se, no entanto, o efeito da preponderância dos diferentes cátions dentro 

de cada CEsn, fica evidente que a menor absorção de Ca+2 ocorreu com o aumento da 

concentração de K+ e Na+ na água. É fato que a seletividade no processo de absorção é 

altamente dependente da afinidade do íon com os sítios de troca, neste caso, o aumento 

gradativo da concentração destes monovalentes superou a maior força iônica do Ca+2, 

dado a maior valência, preterindo a sua absorção (WILLADINO; CAMARA, 2010). 

Tabela 5. Acúmulo de Ca, Na e Mg em plantas de salsa, cultivar Graúda Portuguesa, 

expostas a soluções nutritivas preparadas em águas salobras com preponderância de Na+, 

Ca+2, Mg+2 e K+ à base de cloreto. 

 CE da solução nutritiva (dS m-1)   

 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 Equação R² 

 
Acúmulo de cálcio (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 15,42%) 
 

 

CaCl2 0,0467a 0,0610a 0,0617a 0,0632a 0,0562a 0,0457a y = -0,0028**x2 + 0,0227nsx + 0,0172 0,96 

KCl 0,0472a 0,0390c 0,0352c 0,0305c 0,0262c 0,0187c y = -0,0053**x + 0,0551 0,98 

MgCl2 0,0460a 0,0500b 0,0512b 0,0440b 0,0382b 0,0345b y = -0,0012*x2 + 0,0071**x + 0,0385 0,90 
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NaCl 0,0432a 0,0397c 0,0360c 0,0312c 0,0290c 0,0252c y = -0,0036**x + 0,0493 0,99 

 
Acúmulo de cálcio (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p>0,05; CV = 45,28%) 
 

 

 
CaCl2 

0,0514 a 

KCl 

0,0257 c 

MgCl2 

0,0414 b 

NaCl 

0,0296 c 
y = -0,0025**x2 + 0,019*x + 0,0087 0,84 

 
Acúmulo de sódio (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 13,42%) 
 

 

CaCl2 0,0715a 0,0535d 0,0437d 0,0357d 0,0292c 0,0185c y = -0,0099**x + 0,0835 0,97 

KCl 0,0710a 0,0802b 0,0787b 0,0820b 0,0765b 0,0677b y = -0,0019*x2 + 0,0152nsx + 0,0511 0,91 

MgCl2 0,0802a 0,0697c 0,0635c 0,0505c 0,0390c 0,0320c y = -0,0099**x + 0,0973 0,99 

NaCl 0,0835a 0,0950a 0,1140a 0,1222a 0,1185a 0,1175a y = 0,0071**x + 0,0786 0,73 

 
Acúmulo de sódio (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 13,45%) 
  

CaCl2 0,0832a 0,0622b 0,0570b 0,0487b 0,0350b 0,0290b y = -0,0103**x + 0,0958 0,96 

KCl 0,0900a 0,0760b 0,0622b 0,0565b 0,0487b 0,0425b y = = -0,0093**x + 0,1017 0,96 

MgCl2 0,0782a 0,0692b 0,0565b 0,0470b 0,0380b 0,0290b y = -0,01**x + 0,0949 0,99 

NaCl 0,0872a 0,0952a 0,1232a 0,1460a 0,1515a 0,1590a y = 0,0157**x + 0,0609 0,94 

 
Acúmulo de magnésio (g na MSPA do molho) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p>0,05; CV = 42,89%) 
  

 
CaCl2 

0,0188 b 

KCl 

0,0150 b 

MgCl2 

0,0265 a 

NaCl 

0,0165b 
y = -0,004**x + 0,036 0,95 

 
Acúmulo de magnésio (g na MSPA do molho) – Salobra 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,05; CV = 20,54%)   

CaCl2
 

0,0237a 0,0210b 0,0182b 0,0157b 0,0115b 0,0110a y = -0,0027**x + 0,0282 0,98 

KCl 
0,0222a 0,0177b 0,0137b 0,0107b 0,0080b 0,0065b y = -0,0032**x + 0,0264 0,97 

MgCl2
 

0,0245a 0,0327a 0,0272a 0,0245a 0,0190a 0,0130a y = -0,0013**x2 + 0,0078**x + 0,017 0,89 

NaCl 
0,0242a 0,0200b 0,0162b 0,0137b 0,0050b 0,0082b y = -0,0036**x + 0,0299 0,90 

Letras diferentes em coluna indicam diferenças significativas entre as naturezas catiônicas em nível de 0,05 

da probabilidade pelo teste de média (de Scott-Knott). CEsn – condutividade elétrica da solução nutritiva; 

** significativo em nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns – não 

significativo. 
 

Sob reposição com AS não houve significância no efeito interativo dos tratamentos, 

no entanto, os resultados retificaram uma tendência relativa quadrática e que a absorção 

de Ca+2 foi maior sobre preponderância de Ca+2>Mg+2>K+=Na+ (Tabela 5). Em condições 

de salinidade, a presença de Na+ nas membranas celulares proporciona uma tendência da 

substituição pelo Ca+2 (PRISCO et al.; 2016). A preeminência do Ca+2 implicou em uma 

estabilização na estrutura das membranas, além disso, também se estabeleceu competição 

entre o Na+ e o K+ por locais nos canais da membrana, resultando na diminuição da 

absorção de K+.  

Em ambas as estratégias de reposição da água evapotranspirada, houve 

significância no efeito interativo entre os tratamentos, quanto ao acúmulo de Na+ (Tabela 

5). Em ambas as situações, sob preponderância de Na+ na água, verificou-se um ganho de 

40,71% (reposição com AB) e de 82,33% (reposição com AS) quando se comparou o 

acúmulo de Na+ nas plantas expostas a 1,7 e 6,7 dS m-1, respectivamente.  

Sob evidência de Ca+2 e Mg+2 na água, a redução foi estimada em 0,0099 g de Na+ 

na MSPA do molho por cada dS m-1 incrementado, enquanto que sob maior concentração 
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de K+ o acúmulo foi máximo (0,0815 g de Na+ na MSPA do molho) sob CEsn de 4,0 dS 

m-1 (Tabela 5).  

Até o ponto de inflexão ora constatado, os importadores de Na+/K+ podem ter 

proporcionado incremento na concentração de K+ junto com a compartimentação de Na+ 

em organelas como vacúolos (FAKHRFESHANI et al., 2015), resultando num equilíbrio 

dessa relação. Sob maiores concentrações de Na+, a semelhança na natureza química entre 

esses monovalentes (JOUYBAN, 2012) comprometeu a absorção de K+.  

O Na+ tende a substituir o K+ nas reações metabólicas, resultando em anormalidades 

no metabolismo e, a depender do nível da concentração, causando até morte celular 

(HABIBI, 2017). O K+ é ativador de mais de 50 enzimas do metabolismo vegetal uma 

alta concentração de Na+ ou alta relação Na+ /K+ implica na interrupção de vários 

processos metabólicos essenciais WILLADINO; CAMARA (2010). No entanto, do ponto 

de vista da qualidade das plantas, não se verificou danos à parte aérea da salsa que possam 

sem atribuídos a toxicidade pelo o acúmulo de Na+. 

O acúmulo de Mg+2 (sob reposição com água de abastecimento) não foi 

influenciado pela interação entre os tratamentos (p>0,05). No entanto, estimou-se uma 

redução relativa de 0,004 g de Mg+2 na MSPA do molho por cada dS m-1 incrementado, 

e maiores acúmulos de Mg+2 sob prevalência de Mg+2>K+=Na+=Ca+2 (Tabela 5). 

Quando houve reposição com água salobra, o acúmulo de Mg+2 decresceu em 

plantas expostas a águas com predomínio de Ca+2, K+ e Na+ a razão de 0,0027; 0,0032 e 

0,0036 g de Mg+2 na MSPA do molho por cada dS m-1 incrementado, respectivamente. 

Quando houve predominância de Mg+2 o seu acúmulo foi máximo (0,0287 g de Mg+2 na 

MSPA do molho) sob 3,0 dS m-1. Altas concentrações de Mg2+ 
não causam o mesmo 

efeito sobre o K+ 
visto que ele pode atravessar a membrana plasmática com maior 

velocidade, diminuindo a absorção de cátions mais lentos como Ca+2 e Mg+2 por serem 

cátions bivalentes. A absorção preferencial do íon K+ ocorre por ser monovalente e de 

menor grau de hidratação quando comparado com os outros (SILVA;
 
TREVIZAM, 

2015). Na relação Mg/Ca, de acordo com EPSTEIN (1975) o excesso de um desses 

elementos resulta na diminuição na absorção do outro, devido às suas propriedades 

químicas similares. 

 

2.1.4. Conclusões 

As distintas naturezas catiônicas preponderantes na água não influenciaram de 

forma diferente a redução no acúmulo de N na parte aérea, mesmo com o aumento da 

concentração de sais; 
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O aumento da concentração de sais influenciou o efeito das distintas naturezas 

catiônicas preponderantes na redução do acúmulo de P e K; 

O acúmulo de enxofre foi reduzido com o aumento da concentração de sais, sendo 

verificado menor acúmulo quando houve preponderância de K+ na água. 

O menor acúmulo de Ca+2 ocorreu com o aumento da concentração de K+ e Na+ na 

água e, sob reposição com a respectiva água salobra, a absorção de Ca+2 foi maior sobre 

preponderância de Ca+2>Mg+2>K+=Na+; 

Em águas com preponderância de Na+ o seu acúmulo na parte aérea aumentou 

linearmente com o aumento da concentração, o mesmo não ocorreu para o Ca+2 e o Mg+2. 

A reposição com água de abastecimento proporcionou maior acúmulo de fósforo, 

cálcio e magnésio independente da natureza catiônica e para o enxofre com exceção das 

soluções com preponderância de NaCl. 

A reposição com água salobra proporcionou maior acúmulo de nitrogênio, potássio 

e sódio independente da natureza catiônica estudada. 
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3.1. Uso eficiência de macronutrientes e sódio pela salsa sob soluções nutritivas 

preparadas em águas salobras 

 

RESUMO  

A eficiência do uso de macronutrientes e do sódio por plantas cultivadas em condições 

de salinidade é influenciada pela concentração, natureza dos íons preponderantes e suas 

respectivas interações. Neste viés, o presente artigo foi desenvolvido com o objetivo de 

compreender a eficiência de uso do N, P, K, Ca, Mg, S e Na e as interações que ocorrem 

entre o Ca+2, Mg+2, Na+ e K+ após análise do tecido vegetal de plantas de salsa, cv. Graúda 

portuguesa, expostas a soluções nutritivas (CEsn = 1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7; 6,7 dS m-1) 

preparadas em águas salobras com preponderância de Ca+2, Mg+2, Na+ e K+ à base de 

cloreto. Estes tratamentos foram distribuídos em um delineamento experimental 

inteiramente casualizado, analisado em esquema fatorial 6 x 4, com quatro repetições. 

Realizou-se dois ciclos de cultivos sucessivos; no primeiro, a reposição da lâmina 

evapotranspirada pelas plantas foi efetuada com água de CE de 0,12 dS m-1, enquanto que 

no segundo, com a respectiva água salobra utilizada no preparo da solução nutritiva. 

Foram realizadas análises químicas no tecido vegetal da salsa para posterior obtenção da 

eficiência de uso dos nutrientes e de sódio, e suas relações. Verificou-se que todas as 

interações entre os cátions foram afetadas pelo aumento da salinidade da solução 

nutritiva, no entanto os cátions monovalentes apresentaram semelhança quanto à 

eficiência no uso do seu respectivo nutriente. As soluções nutritivas com preponderância 

do Na+ propiciaram bons resultados, exceto na sua interação com o K+. A água de 

abastecimento mitigou o efeito deletério dos sais tanto nas relações entre os cátions bem 

como na eficiência do uso dos nutrientes. 

Palavras-chave: Nutrição mineral de plantas. Salinidade. Cultivo sem solo. 

 

Efficient use of macronutrients and sodium by parsley under nutrient solutions 

prepared in brackish waters. 

 

ABSTRACT:  

The efficiency of the use of macronutrients and sodium by plants grown under salinity 

conditions is also influenced by the concentration, nature of the predominant ions and 

their respective interactions. In this bias, this article was developed with the objective of 

understanding the efficiency of use of N, P, K, Ca, Mg, S and Na and the interactions that 

occur between Ca+2, Mg+2, Na+ and K+ after analysis of the vegetable tissue of parsley 

plants, cv. Graúda Portuguesa, exposed to nutrient solutions (CEsn = 1.7; 2.7; 3.7; 4.7; 



55 

  

5.7; 6.7 dS m-1) prepared in brackish waters with a preponderance of Ca+2, Mg+2, Na+ and 

K+. These treatments were distributed in a completely randomized design, analyzed in a 

6 x 4 factorial scheme, with four replications. Under these treatments, two successive 

cycles were performed; in the first, the replacement of the evapotranspirated blade by the 

plants was carried out with EC water of 0.12 dS m-1, while in the second, with the 

respective brackish water used in the preparation of the nutrient solution. Chemical 

laboratory analyzes, calculations of use efficiency and interactions were performed based 

on the literature and the results were subjected to analysis of variance, at the level of 0.01 

probability. It was found that all interactions between cations were affected by the 

increase in the salinity of the nutrient solution, however the monovalent cations showed 

similarity in terms of efficiency in the use of their respective nutrient. Nutritional 

solutions with a preponderance of Na+ provided good results, except in their interaction 

with K+ due to their antagonism, on the other hand, the supply water mitigated the effect 

of salts on the relationships between cations as well as on the efficiency of the use of 

nutrients. 

 

Keywords: plant mineral nutrition, salinity, cultivation without soil. 

 

3.1.1. Introdução  

 

As diferenças genotípicas entre as culturas e as interações com o ambiente podem 

alterar a capacidade de absorção, transporte e utilização dos macronutrientes e do sódio 

(SANES et al., 2013). Por outro lado, quando cultivadas em condições de salinidade, a 

eficiência de uso destes íons pelas plantas também é influenciada por outros fatores, a 

exemplo da concentração, da natureza iônica e das suas respectivas interações (SILVA et 

al., 2018).   

A influência osmótica imposta pelo aumento da concentração, compromete o 

desenvolvimento das plantas e o efeito tóxico causado principalmente pelos íons Na+ e 

Cl- (ALVARENGA et al., 2019), provoca desequilíbrio nutricional por deficiências de 

Ca2+, Mg2+, K+ e NO3
- induzidas pela competição iônica decorrente do excesso de Na+ e 

Cl- (MARSCHNER, 2011). 

De pronto, a capacidade de retirar nutrientes essenciais de soluções nutritivas com 

elevado teor de sais, onde a concentração de íons não essenciais (tóxicos) é maior, 

impacta diretamente a sua eficiência de uso e a correlaciona à tolerância a salinidade, uma 



56 

  

vez que a absorção seletiva de íons é um mecanismo importante para regular o estresse 

osmótico (SOUSA et al., 2010). 

Por outro lado, a preeminência de determinados íons na solução nutritiva preparada 

em água salobra pode influenciar a absorção de outros íons, a exemplo do potássio que 

compete diretamente com o cálcio e o magnésio no processo de absorção, ou a 

predominância de Ca+2 que implica na redução da absorção de K+ e de Mg+2 (ABRAHÃO 

et al., 2014). De um modo geral, os cátions monovalentes são mais facilmente absorvidos 

pelo sistema radicular do que os bivalentes, relação que pode ser alterada por excesso de 

certos íons na solução nutritiva (SILVA; TREVIZAM, 2015).      

Em análise geral, a prevalência de íons Ca+2, Mg+2, K+ e Na+ e suas respectivas 

interações na solução nutritiva, especialmente quando preparadas em águas salobras, em 

seus desdobramentos sobre a eficiência de uso dos nutrientes, impactam o estado 

nutricional das culturas, também em função da sua capacidade de tolerância ao equilíbrio 

imposto pela predominância de determinado íon (SILVA; TREVIZAM, 2015). Visando 

o equilíbrio iônico adequado (YANG; KIM, 2019), a estratégia a ser adotada no preparo 

e reposição da solução nutritiva é imprescindível no cultivo de culturas sensíveis à 

salinidade, como já verificado para o coentro (SILVA et al., 2015), rúcula (CAMPOS 

JUNIOR et al., 2018), cebolinha (SILVA JUNIOR et al., 2019), entre outras hortaliças 

folhosas.  

Deste modo, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de compreender 

a influência de diferentes cátions presentes na água salobra (Ca+2, Mg+2, K+ e Na+) 

utilizada no preparo da solução nutritiva sobre a eficiência de uso de macronutrientes e 

do sódio por plantas de salsa Petrocelinum crispum (Mill).  

 

3.1.2. Material e métodos  

 

O estudo foi desenvolvido entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, em ambiente 

protegido do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), Recife, PE (8° 01’ 07” de latitude Sul e 34° 56’ 53” de longitude 

Oeste, e altitude de 6,5 m). Durante o período experimental, registrou-se no ambiente 

experimental, temperatura média máxima e mínima de 34ºC e 23ºC, respectivamente, e 

umidade relativa do ar média de 73%, bem como não se verificou problemas 

fitossanitários. 

O sistema hidropônico adotado foi constituído por tubos de PVC de 0,1 m, 

assentados em nível e adaptados com orifícios circulares de 0.06 mm, espaçados, de 
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forma equidistante, a cada 0,14 m. Nas extremidades dos tubos, foram acoplados joelhos 

de PVC da mesma bitola, com torneiras que impunham um nível de solução nutritiva de 

4 cm dentro de cada tubo, as quais foram interconectadas ao reservatório estoque por 

meio de mangueiras. Os tubos de PVC foram organizados numa estrutura vertical de 

madeira (Figura 2). 

 

A. 

 
B.                     C. 

  

Figura 2. Estrutura utilizada no sistema hidropônico. (A) Desenho esquemático do tubo de 

PVC, (B) da vista frontal e (C) perspectiva do suporte de madeira para os tubos. 

 

A cultura de referência foi a salsa, cv. Graúda Portuguesa. No semeio, utilizou-se 

copos plásticos descartáveis com capacidade para 180 ml, com pequenas perfurações no 

fundo e no último terço das laterais. Estes foram preenchidos com fibra de coco lavada 

e sobre esta, foram depositadas quarenta e cinco sementes distribuídas de forma 

homogênea e cobertas com fibra de coco seca. Não foi realizado desbaste e de cada copo 

descartável contabilizou-se um molho de salsa.  

Até os dez dias após o semeio (DAS) a irrigação foi realizada mediante 

pulverização com água pela manhã e à tarde e, depois deste período, os copos contento 

as plântulas foram adicionados aos tubos do sistema hidropônico e os tratamentos 

iniciados. 
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Os tratamentos consistiram na disponibilização às plantas de soluções nutritivas 

preparadas em águas salobras (CEsn = 1,7; 2,7; 3,7; 4,7; 5,7; 6,7 dS m-1), salinizadas a 

partir da dissolução de sais de diferentes naturezas catiônicas (NaCl, CaCl2.2H2O, KCl e 

MgCl2.6H2O) em água de abastecimento da UFRPE (condutividade elétrica da água - CEa 

= 0,12 dS m-1). Estes tratamentos foram organizados em delineamento experimental 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 4, com quatro repetições.  

Um após o outro, dois experimentos foram realizados com esses tratamentos e 

delineamento experimental. No primeiro experimento, a solução nutritiva 

evapotranspirada foi reabastecida com água de abastecimento público e no segundo 

experimento com a respectiva água salobra. 

As soluções nutritivas foram preparadas apenas uma vez, antes do início de cada 

experimento. Inicialmente preparou-se as águas salobras de cada tratamento, ou seja, 

colocou-se 90 L de água de abastecimento municipal (CE de 0.12 dS m-1) nos 

reservatórios específicos de cada tratamento. Em seguida, os respectivos sais, NaCl, 

CaCl2, MgCl2 e KCl, foram adicionados individualmente em quantidades crescentes a 

cada um dos quatro tratamentos de água salobra, resultando em um nível de CE de 1,12, 

2,12, 3,12, 4,12 e 5,12 dS m-1. 

Uma vez preparadas as águas salobras, a cada reservatório foi adicionada a mesma 

quantidade de fertilizantes (FURLANI et al., 1999), a saber: 67,5 g de nitrato de cálcio, 

45 g de nitrato de potássio, 36 de sulfato de magnésio + micronutrientes e 13,5 g de fosfato 

monoamônico. Essas quantidades de fertilizantes correspondem a seguinte concentração 

de nutrientes em mmol L-1: N 13,59; Ca 2,37; K 5,50; P 2,61; S 1,37; Mg 1,48; e em µmol 

L-1: B 180; Cu 30; De 180; Mn 140; Mo 8; Zn 90 correspondente a uma condutividade 

de 1,58 dS m-1. Como resultado, a condutividade elétrica final (ECns) nas soluções 

nutritivas foi de 1,7 (controle, sem adição de sais), 2,7, 3,7, 4,7, 5,7 e 6,7 dS m-1. 

Quanto ao manejo da solução nutritiva, estabeleceu-se o protocolo de duas 

aplicações diárias de quarenta litros de solução nutritiva aos tubos, feita de forma manual, 

pela manhã (07:00 horas) e a tarde (15:00 horas), não obstante, como se utilizou um 

sistema fechado, o excedente de solução em relação ao nível dentro do tubo, retornava ao 

reservatório de solução, via mangueira e o processo se repetia diariamente.  

Como o consumo hídrico das plantas reduzia o nível do reservatório, a reposição 

foi efetuada com água de abastecimento da UFRPE (primeiro experimento) e com a 

respectiva água salobra (segundo experimento). A condutividade elétrica e o pH da 
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solução nutritiva foram monitoradas diariamente para controle e eventual correção, caso 

houvesse necessidade (FURLANI et al., 1999). 

Em ambos os experimentos a colheita das plantas ocorreu aos 50 dias após o semeio 

e o material vegetal da parte aérea e das raízes foi acondicionado em sacos de papel, os 

quais foram colocados para secar em estufa de circulação forçada a 65°C, até atingir peso 

constante. A massa seca da parte aérea e das raízes foi pesada e moída em moinho tipo 

Wiley, de modo que o valor da massa seca da parte aérea (MSPA) e total (MST) doravante 

utilizado corresponde ao valor médio da massa seca da parte aérea (MSPA) e total (MST) 

de quatro molhos de salsa.  

Para os nutrientes P, K, Ca, Mg, S e o íon Na, realizou-se digestão nítrica da matéria 

seca para a obtenção dos extratos; para o N procedeu-se a digestão sulfúrica, com base na 

metodologia proposta por (SILVA, 2009). A determinação dos teores de P, K, Na, Ca, 

Mg e S, foi realizada com base na metodologia proposta por BEZERRA NETO; 

BARRETO (2011). O fosforo e o enxofre foram determinados em espectrofotômetro UV; 

o cálcio e o magnésio foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica; 

o sódio e o potássio por fotometria de chamas. A determinação do teor de N, foi realizada 

por destilação com arrasto de vapores (Método Kjeldahl). 

De posse dos teores dos macronutrientes e de sódio bem como da massa seca da 

parte aérea, obteve-se o acúmulo na parte aérea da do molho da salsa. A eficiência de uso 

dos macronutrientes e do sódio foi determinada pela razão da massa seca total (g) e o 

acúmulo do nutriente na parte aérea (g). As interações entre os íons foram estimadas pela 

razão entre os valores de acúmulo obtidos. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância por meio de teste F. A 

condutividade elétrica da solução nutritiva foi comparada mediante análise de regressão, 

enquanto que as naturezas catiônicas foram comparadas pelo teste de médias (Scott-

Knott) em nível de 0,05 de probabilidade, com auxílio do Software SISVAR 

(FERREIRA, 2011). 

 

3.1.3. Resultados e discussão 

A condutividade elétrica da solução nutritiva (CEsn) decresceu sob reposição com 

água de abastecimento (AB) para todas as naturezas catiônicas estudadas; tais 

decréscimos podem ser atribuídos à diluição de sais, já que a CE da AB foi de 0,12 dS m-

1, implicando sempre em valores de CEsn menores que o inicial. Dentre as naturezas 

catiônicas estudadas, foi verificado decréscimo máximo de 15% para os níveis de 5,7 e 

6,7 dS m-1. 
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Sob reposição com água salobra (AS), como esperado, a CEsn aumentou em relação 

a CEsn inicial em todas as naturezas catiônicas, com incrementos máximos de 25,70; 

38,47; 21,01 e 21,28% quando houve predominância de KCl, MgCl2, NaCl e CaCl2 na 

água, respectivamente.  

Para o pHsn sob reposição com AB, no tratamento sobre preponderância de K+ foi 

observada uma redução máxima de 15%, atingindo o valor de 5,5 aos 50 DAS. Este valor 

não difere muito com o valor médio do pH de 5.96 obtido por SILVA et al., (2014) em 

cultivo hidropônico de plantas de coentro. Ao passo que na reposição com AS, também 

sob preponderância de K+ verificou-se um decréscimo na ordem de 11,47%; à medida 

que a planta absorveu o potássio, houve uma tendência de disponibilização de H+ para 

viabilizar o ajustamento osmótico. De acordo com AQUINO et al., (2013) variações de 

pH na faixa de 4,5 a 7,5 são toleradas sem problemas ao crescimento das plantas e 

variações fora desta faixa não foram observadas nesse estudo. 

 

3.1.4. Interações Na+/K+; Na+/Ca+2; Na+/Mg+2; Ca+2/Mg+2 e Ca+2/K+ 

Uma vez que a estimativa dos resultados das interações foi calculada com base na 

razão entre o acúmulo dos íons na MSPA do molho, vale registrar a influência (p<0,05) 

do efeito interativo (p<0,05) entre os tratamentos na MSPA das plantas sob reposição 

com água de abastecimento (AB), e a significância (p<0,05) dos tratamentos de forma 

isolada nas plantas sob reposição com a respectiva água salobra (AS).  

De um modo geral, sob reposição com AB, o decréscimo da MSPA foi linear com 

o aumento da CEsn, no entanto, a taxa de redução por dS m-1 incrementado foi maior para 

os cátions bivalentes, na seguinte ordem Mg+2>Ca+2>Na+>K+. Sob reposição com AS, a 

estimou-se uma redução linear relativa de 0,7633 g de MSPA por cada dS m-1 

incrementado, bem como uma maior MSPA (p<0,05) quando houve preponderância de 

Na+ na água (Tabela 6). Essa redução na MSPA pode ser atribuída aos danos 

proporcionados pela salinidade (TAIZ; ZEIGER, 2009) e já foram observados em outras 

hortaliças folhosas como o coentro (REBOUÇAS et al., 2013) e alface (SANTOS et al., 

2010). 

 

 

 

Tabela 6: Massa seca da parte aérea, interações Na+/K+; Na+/Ca+2 e Na+/Mg+2 no tecido 

vegetal de plantas de salsa, cultivar Graúda Portuguesa, expostas a soluções nutritivas preparadas 
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em águas salobras com preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ e reposição da lâmina 

evapotranspirada com água de abastecimento e água salobra 

Condutividade elétrica da solução nutritiva (dS m-1) 

 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7     Equação                                           R2 

MSPA do molho (g) – Abastecimento 

(CEsn: p<0,05; NC: p<0,05; CEsn vs NC: p<0,05; CV = 5,52%) 

NaCl 8,4750a 7,5225a 6,7325a 6,4275a 5,9600a 4,4475a y = -0,7180**x + 9,6098                 0,95 

CaCl2 8,2675a 7,1450a 6,6525a 6,3175a 3,9500b 3,3575b y = -0,9849**x + 10,084                 0,93 

MgCl2 8,1750a 7,6250a 6,9725a 4,7850b 4,0300b 3,6500b y = -1,0170**x + 10,144                 0,94 

KCl 8,3775a 7,3475a 6,9225a 6,3875a 5,8150a 4,5100a y = -0,6991**x + 9,4964                 0,96 

MSPA do molho (g) – Salobra 

(CEsn: p<0,05; NC: p<0,05; CEsn vs NC: p>0,05;  CV = 8,29%) 

                    NaCl             CaCl2                MgCl2                    KCl 

                6,7975a           6,5450b         6,5091b       6,2950b                            y = -0,7633**x + 9,743                  0,99 

Água de abastecimento - Na+/K+ 

 (CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 16%) 

CaCl2 0,3250a 0,2775b 0,2760b 0,2625b 0,2795b 0,2525b Ῡ = 0,2788 

KCl 0,2982a 0,3140b 0,2977b 0,2945b 0,3057b 0,3010b Ῡ = 0,3018 

MgCl2 0,3667a 0,2982b 0,2810b 0,2725b 0,3062b 0,3727b y = 0,0157**x2 – 0,1306nsx + 0,5419     0,98 

NaCl 0,3712a 0,4630a 0,6125a 0,8740a 1,014a 1,4805a y = 0,2132**x + 0,0923                   0,93 

Água salobra - Na+/K+ 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 12,26%) 

CaCl2 0,3067a 0,2912b 0,3230b 0,3222b 0,3420b 0,3440b Ῡ = 0,3215 

KCl 0,3517a 0,2655b 0,2217c 0,1922c 0,1840c 0,1775d y = -0,0327**x + 0,3695                  0,83 

MgCl2 0,2965a 0,2537b 0,2197c 0,2130c 0,2242c 0,2557c Ῡ = 0,2438 

NaCl 0,3472a 0,4292a 0,6740a 0,8792a 1,1510a 1,4027a y = 0,2185**x – 0,1038                    0,98 

Água de abastecimento - Na+/Ca+2 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 35,36%) 

CaCl2 0,6547a 1,1587a 1,4185a 1,7982a 1,9450a 2,6215a y = 0,3592**x + 0,0908                   0,97 

KCl 0,6807a 0,4907b 0,4502c 0,3715c 0,3480c 0,2750c Ῡ = 0,4360 

MgCl2 0,5762a 0,7230b 0,8095b 0,8625b 0,9995b 1,0850b y = 0,0979**x + 0,4315                   0,98 

NaCl 0,5285a 0,4192b 0,3177c 0,2545c 0,2435c 0,2135c Ῡ = 0,3294  

Água salobra - Na+/Ca+2 

(CEsn: p<0,01; NC: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 36,99%) 

CaCl2 2,3175a 1,3315b 0,8997b 1,2722b 0,7892b 0,8307c Ῡ = 1,2401 

KCl 0,7552a 2,6475a 2,4667a 2,1957b 2,1765a 2,2957b Ῡ = 2,0895 

MgCl2 2,6752a 1,4460b 1,1110b 0,9407b 0,9937b 1,0097c Ῡ = 1,3627 

NaCl 2,8197a 2,5197a 3,3957a 4,3750a 2,9487a 7,2200ª y = 0,2437**x2 – 1,3537x + 4,5558 0,68 

Água de abastecimento - Na+/Mg+2 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 28,20%) 

CaCl2 2,6185a 2,1580b 2,1327c 2,1735b 2,2155b 1,8980b Ῡ = 2,1994 

KCl 2,6855a 3,7755a 4,6082b 6,8737a 9,5337a 15,038a y = 2,3230**x – 2,6709                    0,89 

MgCl2 2,7342a 2,2265b 1,9542c 2,5035b 2,4465b 2,6500b Ῡ = 2,4191 

NaCl 3,1190a 4,5542a 6,7605a 8,7210a 10,383a 13,440a y = 2,0302**x – 0,6969                    0,99 

Água salobra - Na+/Mg+2 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs NC: p<0,01; CV = 43,37%) 

CaCl2 3,4692a 2,9645a 3,1212b 3,1057b 3,0807b 2,6437c Ῡ = 3,0641 

KCl 4,0752a 4,2655a 4,5867b 5,2887b 6,1477a 6,6572b Ῡ = 5,1701 

MgCl2 3,1752a 2,3747a 2,0577b 1,9012b 1,9917b 2,2777c Ῡ = 2,2797 

NaCl 3,6712a 4,7117a 7,5750a 10,913a 8,2840a 19,208a  y = 2,6211**x – 1,9481                   0,76 

Letras diferentes em coluna indicam diferenças significativas entre as naturezas catiônicas em nível de 0,05 

da probabilidade pelo teste de média (de Scott-Knott). CEsn – condutividade elétrica da solução nutritiva; 

Nc - natureza catiônica preponderante na água; ** significativo em nível de 1% de probabilidade; * 

significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns – não significativo. 
 

A interação entre os tratamentos influenciou significativamente (p<0,01) a relação 

Na+/K+; Na+/Ca+2; Na+/Mg+2 em ambas as estratégias de reposição da solução nutritiva 

adotadas (Tabela 6). 
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Sob em ambas as estratégias de reposição da solução nutritiva, quando houve 

preponderância de Ca+2, o aumento da concentração não afetou (p>0,05) a relação 

Na+/K+, enquanto que nas soluções à base de Na+, essa relação aumentou à taxa de 0,213 

e 0,218 a cada dS m-1 adicionado na solução, para reposição com AB e AS, 

respectivamente (Tabela 6). 

Por outro lado, sob reposição com AB, a predominância de K+ na água não afetou 

(p<0,05) a relação Na+/K+ mas, sob reposição com AS, o aumento sucessivo da 

concentração de K+ implicou em redução do Na+ no tecido vegetal. Quando houve 

predomínio de Mg+2 na água constatou-se que a relação Na+/K+ foi mínima (0,2703) sob 

a CEsn de 4,16 dS m-1 (Tabela 6) sob reposição com água de abastecimento; já sob 

reposição com AS, mesmo com o aumento da CEsn, relação Na+/K+  média foi de 0,2438. 

A relação Na+/K+ no tecido vegetal das plantas cultivadas em condições de 

salinidade é um indicador do antagonismo entre estes íons e é importante para quantificar 

o nível da competição entre eles pelos sítios de absorção no plasmalema ou indicar o 

aumento do efluxo de K+ das raízes no meio de desenvolvimento, em função de distúrbios 

na integridade das membranas (INOCÊNCIO; CARVALHO, 2013). 

Fica evidenciado que a reposição com água de baixa salinidade atenuou os efeitos 

antagônicos da relação Na+/K+ (Tabela 6) e que o aumento da CEsn acentuou o impacto 

dos cátions prevalentes na ordem Na+>Mg+2>Ca+2=K+ e Na+>Ca+2=Mg+2>K+ na 

reposição com água de abastecimento e salobra, respectivamente. 

Em ambas as estratégias de reposição, a prevalência do K+ na água não afetou 

(p>0,05) a relação Na+/Ca+2 no tecido vegetal. Quanto a predominância de Na+ na água, 

sob reposição com AB, o aumento da CEsn não afetou (p>0,05) a relação Na+/Ca+2, 

enquanto que a reposição com AS proporcionou ajuste quadrático da relação Na+/Ca+2.  

A predominância de Ca+2 e Mg+2, aumentou (p<0,01) a relação Na+/Ca+2 à razão de 

0,3592 e 0,0979 por cada dS m-1 incrementado, sob reposição com AB. Neste caso, é 

provável que o maior acúmulo de Na+ em detrimento ao Ca+2 possa estar associado a 

diluição do Ca+2 e a sua competição com o Mg+2. Por outro lado, o uso de AS na reposição 

não afetou (p>0,05) a relação Na+/Ca+2 sob premência de Ca+2 e Mg+2 na água. 

Em análise geral, verifica-se que sob reposição com AB, a relação Na+/Ca+2 não foi 

afetada (p>0,05) quando houve predominância de K+ e Na+, mesmo com o aumento da 

concentração e, por outro lado, a absorção de Na+ foi favorecida em relação a do Ca+2 

com o incremento da CEsn quando houve prevalência de Ca+2 e Mg+2 na água.  

Sob reposição com AS, a relação Na+/Ca+2 não foi afetada (p>0,05) quando houve 

predominância de Ca+2, Mg+2 e K+ na água, mesmo com o aumento da CEsn.  É provável 
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que o aporte de sais decorrente desta estratégia de reposição tenha implicado em 

processos de precipitação de sais em diferentes formas iônicas, afetado a absorção e não 

influenciando assim a relação Na+/Ca+2 no tecido vegetal (Tabela 6). 

Analisando-se o impacto dos diferentes cátions dentro de cada CEsn notou-se que a 

relação Na+/Ca+2 variou mais incisivamente com o aumento da concentração sob 

reposição com AB (Tabela 6) e propiciou maior acúmulo de Na+ em detrimento ao Ca+2 

quando houve premência de Ca+2>Mg+2>K+>Na+ na água e, sob reposição com AS, de 

K+>Na+=Ca+2=Mg+2. 

A relação Na+/Mg+2 não variou com o aumento da concentração, quando houve 

predominância de Ca+2 e Mg+2 na água, em ambas as estratégias de reposição da lâmina 

evapotranspirada (Tabela 6). Quando houve preponderância de Na+, houve incremento 

linear na relação Na+/Mg+2 à razão de 2,0302 e 2,6211 por dS m-1 incrementado, sob 

reposição com água de AB e AS, respectivamente, chegando à razão de 19,2 na CEsn de 

6,7 dS m-1. 

Quando houve predomínio do K+ na água, sob reposição com AB estimou-se um 

aumento na relação Na+/Mg+2 de 2,3230 por cada dS m-1 incrementado, enquanto que o 

aumento da CEsn não afetou (p>0,05) a relação Na+/Mg+2 sob reposição com AS (Tabela 

6). Depreende-se, portanto, que a prevalência de K+ e Na+ favoreceram a absorção de Na+ 

em detrimento do Mg+2, uma vez que os cátions monovalentes são absorvidos mais 

rapidamente pelas raízes do que os bivalentes; neste caso, o K+ competiu fortemente com 

a absorção de cálcio e de magnésio (SILVA; TREVIZAM, 2015).    

Os diferentes cátions impactaram de modo semelhante à relação Na+/Mg+2 dentro 

de cada CEsn. Tanto na reposição com AB e AS, verificou-se maior relação Na+/Mg+2 sob 

predominância de Na+=K+>Ca+2=Mg+2 nas águas (Tabela 6). 

Em ambas as estratégias de reposição, não se verificou influência da interação entre 

os tratamentos para a interação Ca+2/Mg+2. Sob reposição com AB, o aumento relativo 

nesta relação estimado foi em 0,4046 por cada dS m-1 incrementado, sendo verificado 

maior média na relação Ca+2/Mg+2 no tecido vegetal das plantas cultivadas sob premência 

de Ca+2>K+>Na+=Mg+2. Quando a reposição se deu com AS, a relação Ca+2/Mg+2 foi 

mímina (2,755) sob a CEsn estimada em 5.64 dS m-1, e a ordem das médias em função 

da predominância iônica não se alterou em relação ao verificado sob reposição com AB 

(Tabela 7). 

Tabela 7. Interações Ca+2/Mg+2 e Ca+2/K+ no tecido vegetal de plantas de salsa, cv. 

Graúda Portuguesa, expostas a soluções nutritivas preparada em água salobra com 
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preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ a reposição da lâmina evapotranspirada com 

água de abastecimento e água salobra 

Reposição com água de abastecimento - Ca+2/Mg+2 

 (CEsn: p<0,01; Nc: p<0,05; CV = 27,35%) 

            CaCl2                        KCl                  MgCl2                  NaCl                             y = 0,4046**x + 0,8593             0,97 

          3,3533a            2,6262b              2,0467c              2,2072c                                        

Reposição com água salobra - Ca+2/Mg+2 

 (CEsn: p<0,01; Nc: p<0,05; CV = 42.10%) 

            CaCl2                        KCl                  MgCl2                  NaCl            y = -0,0878*x2 + 0,9908**x - 0,0394       0,92 

          3,2004a            2,1947b              1,8433b              2,0272b                                        

Condutividade elétrica da solução nutritiva (dS m-1) 

 1,7 2,7   3,7     4,7   5,7  6,7            Equações                     R2 

                                                       Reposição com água de abastecimento - Ca+2/K+ 

                                                  (CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 20,66%) 

CaCl2 0,2122a 0,3172a 0,3892a 0,4585a 0,5460a 0,6147a y = 0,0791**x + 0,0908                       0,99 

KCl 0,2015a 0,1522b 0,1332b 0,1092c 0,1060c 0,0825d y = -0,0217**x + 0,2217                      0,92 

MgCl2 0,2097a 0,2147b 0,2247b 0,2342b 0,3017b 0,4055b y = 0,0129**x2 - 0,0729x + 0,3055     0,97 

NaCl 0,1922a 0,1935b 0,1937b 0,2222b 0,2470b 0,3135c y = 0,0227**x + 0,1316                       0,79 

Reposição com água salobra - Relação Ca+2/K+ 

 (CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 49,63%) 

CaCl2 0,1317a 0,2182a 0,4557a 0,4230a 0,4342a 0,4150a y = -0,0256**x2 + 0,2731x - 0,2744   0,89 

KCl 0,1275a 0,1005a 0,0920b 0,0875b 0,0860b 0,0775c Ῡ = 0,0951 

MgCl2 0,1242a 0,1755a 0,1990b 0,2282b 0,2260b 0,2542b Ῡ = 0,2011 

NaCl 0,1332a 0,1710a 0,2010b 0,2052b 0,1065b 0,1945b Ῡ = 0,1685 

CEsn: condutividade elétrica da solução nutritiva; NC: natureza catiônica. Para a relação Ca+2/Mg+2 as 

letras diferentes em linha comparam as NC, assim como para a relação Ca+2/K+ as letras diferentes em coluna 

indicam diferenças significativas entre as NC em nível de 0,05 da probabilidade pelo teste de média (de 

Scott-Knott). ** significativo em nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; ns – não significativo. 

 

Se tratando da relação Ca+2/K+, sob reposição com AB, verificou-se um acréscimo 

linear na ordem de 0,0791 e 0,0227 sob presença de Ca+2 e Na+, respectivamente (Tabela 

7), bem como um decréscimo à razão de 0,0217 e um ponto mínimo (0,2025 sob 2,82 dS 

m-1) com predominância de K+ e Mg+2 na água, respectivamente. Quando houve 

reposição com AS, a CEsn não influenciou a relação Ca+2/K+ sob prevalência de K+, Mg+2 

e Na+. Sob preponderância de Ca+2 estimou-se um ponto de máximo (0,4539) na relação 

Ca+2/K+ sob CEsn de 5,3 dS m-1. 

Na análise da influência dos cátions sobre a relação Ca+2/K+ dentro de cada CEsn, 

verificou-se, de um modo geral, que os maiores valores foram obtidos sob hegemonia dos 

cátions bivalentes, com destaque para o Ca+2, e que estas diferenças foram intensificadas 

com o aumento da concentração.  

3.1.5. Eficiência do uso do N, P, K, Ca, Mg, S e Na  

Como a estimativa da eficiência de uso se baseia também na MST, vale registrar 

que o efeito interativo do aumento da CEsn e da NC proporcionou (p<0,01) reduções 

lineares na MST quando a reposição foi efetuada com AB. Comparando-se as NC dentro 

de cada CEsn, fica evidente que o impacto das NC sobre a MST só foi perceptível nas 

maiores concentrações, sendo constatado menores danos sob a premência dos cátions 



65 

  

monovalentes. Quando a reposição foi efetuada com AS, a redução relativa na MST 

ocorreu à razão de 0,8089 g por dS m-1 incrementado e, com maiores danos (p<0,05) 

constatados sob a predominância de K+ (Tabela 8). 

Tabela 8. Massa seca total e uso eficiência do NPK em plantas de salsa, cv. Graúda 

Portuguesa, expostas a soluções nutritivas preparadas em águas salobras com 

preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ e repostas com água de abastecimento ou água 

salobra. 

Condutividade elétrica da solução nutritiva (dS m-1) 

 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 Equação                                R2 

Reposição com água de abastecimento – Massa seca total, MST (g)  

(CEsn: p<0,05; NC: p<0,05; CEsnvsNC: p<0,05; CV = 5,66%) 

CaCl2 10,22a 8,71a 7,63a 6,90ab 4,42b 3.64b             y= -1.3286**x + 12.5      0.9773 

KCl 10,69a 8,94a 7,81a 7,07a 6,50a 5.08a       y=-1.0317**x + 12.015    0.9707 
MgCl2 10,43a 8,87a 7,83a 5,50b 4,56b 3.96b      y= -1.3603**x + 12.572    0.9731 
NaCl 8,36a 7,53a 6,83a 6,45a 5,85a 4,47a       y=-1.1646**x + 12.865    0.9256 
Reposição com água salobra – Massa seca total, MST (g)  

(CEsn: p<0,05; NC: p>0,05; CEsnvsNC: p>0,05; CV = 7,82%) 

 CaCl2                                                             KCl MgCl2 NaCl           y=-0,8089**x + 10,699       0,9969 

 7,27ab 7.10b 7,31ab 7,54a    

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso de nitrogênio, EUN (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 14%) 

CaCl2 0,4740a 0,3630a 0,3262a 0,3167a 0,1557b 0,1357b        y = - 0,0664**x + 0,5740             0,92 

KCl 0,5442a 0,4207a 0,3595a 0,3417a 0,3430a 0,2497a        y = - 0,0492**x + 0,5833             0,86 

MgCl2 0,4995a 0,3952a 0,3457a 0,2450b 0,1812b 0,1827b        y = -0,0665**x + 0,5874              0,94 

NaCl 0,5111a 0,4162a 0,3525a 0,3782a 0,3737a 0,2462a        y = -0,0407**x + 0,5507              0,78 

Reposição com água salobra - Eficiência do uso de nitrogênio, EUN (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Sal: p<0,05; CV = 9,14%) 

            CaCl2                        KCl                  MgCl2                  NaCl                                  y = -0,0257**x + 0,4086         0,98 

          0,2904b            0,2920b             0,3062a              0,3135a                                        

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso de fosforo, EUP (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 14,56%) 

CaCl2 2,9672a 2,3975a 2,1070b 2,1052b 1,0537c 0,9157b y = -0,4083**x + 3,6392                 0,92 

KCl 3,2950a 2,7012a 2,7550a 2,8182a 3,1015a 2,4872a Ῡ = 2,8597 

MgCl2 2,9132a 2,3830a 2,0730b 1,6675b 1,3115c 1,3610b y = -0,3252**x + 3,3173                 0,94 

NaCl 3,2808a 2,5188a 2,1005b 2,0025b 1,8970b 1,1850b y = -0,3555**x + 3,6571                 0,90 

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do fosforo, EUP (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 10,94%) 

CaCl2 3,0155a 2,7687a 2,5777a 2,4125a 2,1782a 2,1977a y = -0,1722**x + 3,2481                  0,95 

KCl 2,6795a 2,0677b 1,7897b 1,8825b 1,8992a 2,1185a Ῡ = 2,0728 

MgCl2 2,9675a 2,4090b 2,1267b 1,9975b 1,8922a 2,0160a y = -0,1839**x + 3,0073                  0,73 

NaCl 2,9497a 2,9202a 2,4360a 2,2307a 1,8190a 1,6432b y = -0,2869**x + 3,5381                  0,96 

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso do potássio, EUK (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 14,70%) 

CaCl2 0,4898a 0,3890a 0,3598a 0,3533a 0,1903b 0,1820b y = -0,0612**x + 0,5843                  0,91 

KCl 0,5233a 0,3208b 0,2373b 0,1883b 0,1778b 0,1200c y = -0,0713**x + 0,5605                  0,84 

MgCl2 0,4988a 0,3403b 0,2735b 0,1928b 0,1668b 0,1948b y = -0,0606**x + 0,5323                  0,81 

NaCl 0,5178a 0,4000a 0,3278a 0,3890a 0,4035a 0,3283a y = 0,0099*x2 – 0,1089**x + 0,646 0,60  

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do potássio, EUK (g mg-1) 

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 11,42%) 

CaCl2 0,3527a 0,3355a 0,3495a 0,3170a 0,2835a 0,3157a Ῡ = 0,32565 

KCl 0,3377a 0,2347c 0,1840c 0,1592c 0,1257c 0,1230c y = -0,04073**x + 0,3651               0,87 

MgCl2 0,3492a 0,2805b 0,2390b 0,2142b 0,2130b 0,2127b y = -0,0260**x + 0,3606                 0,79 

NaCl 0,3532a 0,3347a 0,3325a 0,3202a 0,3190a 0,3135a Ῡ = 0,3286 

 

Para eficiência de uso do N, reposição com água salobra, as letras diferentes em linha indicam diferenças 

significativas entre as naturezas catiônicas. Nos demais casos, letras diferentes em coluna indicam 

diferenças significativas entre as naturezas catiônicas em nível de 0,05 da probabilidade pelo teste de média 

(de Scott-Knott). CEsn – condutividade elétrica da solução nutritiva; NC – natureza catiônica ** 

significativo em nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns – não 
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significativo. 

 

A eficiência de uso de todos os nutrientes foi influenciada (p<0,01) pelo aumento 

da CEsn e pela natureza catiônica (NC) predominante, tanto para a reposição da solução 

nutritiva com água de abastecimento (AB) como para salobra (AS). A interação entre a 

CEsn e a NC não influenciou (p>0,05) a eficiência do N; Ca e S, quando a estratégia de 

reposição foi com AS (Tabela 8). 

A eficiência do uso do nitrogênio (EUN), foi influenciada (p<0,05) pela interação 

entre os tratamentos sob reposição com AB e pelos fatores isolados na reposição com AS 

(Tabela 8). Sob reposição com AB, a redução estimada foi linear, na ordem de 0,0664; 

0,0492; 0,0665; 0,0407 por cada dS m-1 incrementado para preponderância de Ca+2, K+, 

Mg+2 e Na+ na água, respectivamente.  

Neste caso, a resposta da planta ao aumento da concentração de sais, na forma do 

ajustamento osmótico, está associada a uma absorção limitada de NO3
- e ao seu acúmulo 

no vacúolo (DING et al., 2010), somado a isso, a competição Cl- e NO3
- pelo mesmo 

transportador constituem-se fatores que afetam diretamente a EUN, até por que a 

eficiência de absorção e de utilização de nitrogênio é dependente do nível de 

disponibilidade do nutriente (BECHE et al., 2014). 

 Por outro lado, quando se analisa o impacto das NC dentro de cada CEsn, fica 

evidente que a EUN só foi influenciada a partir de 4,7 dS m-1, com danos significativos 

(p<0,01) registrados sob premência dos cátions bivalentes. Sob reposição com AS o 

decréscimo linear relativo foi estimado em 0,0257 por dS m-1 incrementado, com 

destaque (p<0,01) para os resultados verificados sob predominância de NaCl e MgCl2. 

Também se constatou influência (p<0,01) da interação entre os tratamentos sobre a 

eficiência do uso do fósforo (EUP) nas duas estratégias de reposição adotadas. Estimou-

se ainda reduções lineares por cada dS m-1 incrementado, sob prevalência de Ca+2 (à taxa 

de 0,04083 e 0,1722), Mg+2 (à taxa de 0,3252 e 0,1839) e Na+ (à taxa de 0,3555 e 0,2869 

mg g-1) sob reposição com AB e AS, respetivamente (Tabela 8).  

Vale registrar ainda, que a premência de K+ na água não afetou (p>0,05) a EUP em 

nenhuma das estratégias de reposição, mesmo com o aumento da concentração. De acordo 

com PRADO (2008), a presença de K em conjunto com P propicia efeitos diretos na 

produção das culturas, principalmente àquelas submetidas a condições desfavoráveis, 

proporcionando mecanismos de adaptação com maior translocação de carboidratos para 

a raiz, minimizando os prejuízos ao sistema radicular, verificando assim, uma melhor 

eficiência no uso do P com a presença de K.  
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Por outro lado, ZAMBROSI, et al. (2012) afirmam que em condições de deficiência 

de P causada pela presença de sais na solução nutritiva, ocorrem alterações na atividade 

das enzimas, que passam a operar em vias alternativas no catabolismo de carboidratos, 

contribuindo para uso mais eficiente do P por meio de reciclagem, redução de consumo 

e utilização de outras frações do nutriente.  

A eficiência do uso do potássio (EUK) também foi influenciada (p<0,01) pela 

interação entre os tratamentos em ambas as estratégias de reposição. Sob reposição com 

AB a redução estimada por cada dS m-1 incrementado foi de 0,0612; 0,0713 e 0,0606 sob 

predomínio de Ca+2, Mg+2 e K+ de água, respectivamente, sendo mínima (0,346) sob CEsn 

de 5,5 dS m-1, quando houve predominância de Na+. Sob reposição com AS a estimativa 

de redução foi de 0,0407 e 0,0260 por dS m-1 incrementado, quando houve predominância 

de Mg+2 e K+ na água, respectivamente, não sendo constatado efeito significativo (p>0,05) 

quando houve prevalência de Ca+2 e Na+ na água (Tabela 8).  

Apesar do antagonismo entre os dois cátions (K+ e Na+) a eficiência do uso do K 

obteve maior rendimento com a presença do Na+, demonstrando a boa eficiência da salsa 

em absorver K+ mesmo em condições adversas, visto que ela é uma cultura rica em K+ 

(AL-YOUSOFY et al. 2017), logo, necessita de alta absorção de K+. De acordo com 

ARAÚJO et al. (2014) as hortaliças em geral são exigentes em potássio, tornando-o o 

macronutriente mais extraído pela maioria delas. 

A interação entre os tratamentos afetou (p<0,01) a eficiência de uso do Ca+2 

(reposição com AB), do Mg+2 (reposição com AB e AS), do S (reposição com AB) e do 

Na+ (reposição com AB e AS), enquanto que os tratamentos isolados influenciaram 

(p<0,01) a eficiência de uso do Ca+2 e Na+ quando a reposição se deu com AS (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Uso eficiência do Ca+2, Mg+2, S e Na+, em plantas de salsa, cv. Graúda 

Portuguesa, expostas a soluções nutritivas preparadas em águas salobras com 

preponderância de Na+, Ca+2, Mg+2 e K+ e repostas com água de abastecimento e salobra. 

Condutividade elétrica da solução nutritiva (dS m-1) 

 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 Equações        R2 

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso do cálcio, EUCa  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 17,82%) 

CaCl2 2,3515a 1,2305b 0,9262b 0,7737b 0,3455b 0,3285c y = -0,3692**x + 2,5434           0,84         

KCl  2,5997a 2,1280a 1,8107a 1,7190a 1,7072a 1,4535a y = -0,2024**x + 2,7533           0,87           

MgCl2 2,4015a 1,5785b 1,2247b 0,8342b 0,6300b 0,5012c y = -0,3639**x + 2,7235           0,91               

NaCl 2,6922a 2,0742a 1,6930a 1,7610a 1,6372a 1,0507b y = -0,2700**x + 2,9521           0,86         

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do cálcio, EUCa  

 (CEsn: p<0,01; Nc: p<0,05; CV = 32,80%) 

            CaCl2                        KCl                  MgCl2                  NaCl                                  y = -0,3214**x + 2,9788         0,76 

          1,2962b            1,9913a              1,4656b              1,7619a                                        

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso do magnésio, EUMg  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 27,47%) 



68 

  

CaCl2 3,9532a 3,0225a 2,7800b 2,9450b 1,4830c 1,4092c y = -0,4907**x + 4,6597           0,87 

KCl 4,7115a 3,8525a 3,6725a 4,3572a 5,5980a 6,1655a Ῡ = 4,7262  

MgCl2 3,7260a 2,5242a 1,9647b 1,8995b 1,3405c 1,4015c y = -0,4354**x + 3,9714           0,84 

NaCl 4,3830a 3,9410a 3,5995a 3,8505a 4,1397b 2,9867b Ῡ = 3,8167  

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do magnésio, EUMg  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 20,51%) 

CaCl2 4,0035a 3,4285a 3,3762a 3,0652b 2,5355a 2,4300a y = -0,3102**x + 4,4427           0,95 

KCl 3,9177a 3,7762a 3,8165a 4,3727a 4,1972b 4,6320b Ῡ = 3,9520  

MgCl2 3,7662a 2,6105b 2,2232b 1,9312c 1,89,57a 1,8585a y = - 0,3421**x + 3,8179          0,75 

NaCl 3,6727a 3,6777a 3,7447a 3,9787a 2,0915a 4,3177b Ῡ = 3,5805  

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso do enxofre, EUS  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,05; CV = 14,72%) 

CaCl2 10,805a 7,3252b 6,4427b 6,4035b 3,4620c 3,2297b y = -1,4145**x + 12,2189        0,90 

KCl 11,795a 9,0942a 8,0235a 7,8105a 7,7615b 5,8477a y = -0,9700**x + 12,6428        0,84 

MgCl2 10,539a 7,7477b 6,9977b 4,9000c 3,9540c 4,1157b y = -1,3028**x + 11,8475        0,90 

NaCl 11,573a 9,7722a 8,3767a 10,413a 10,436a 7,2772a Ῡ = 9,6413  

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do enxofre, EUS  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,05; CV = 8,73%) 

            CaCl2                        KCl                  MgCl2                  NaCl                                  y = -0,3503**x + 8,5625         0,86 

          7,2995a            7,6212a              6,8879b              6,5562b                                        

Reposição com água de abastecimento - Eficiência do uso do sódio, EUNa  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 19,21%) 

CaCl2 1,5100a 1,4305a 1,3142a 1,3922a 0,6792a 0,7580a y = -0,1696**x + 1,8930           0,75 

KCl 1,4737a 1,0470b 0,7965c 0,6385b 0,5932a 0,3977b y = -0,1971**x + 1,6524           0,91 

MgCl2 1,3642a 1,1435b 0,9850b 0,7095b 0,5455a 0,5275a y = -0,1787**x + 1,6296           0,96 

NaCl 1,4257a 0,8722b 0,5395d 0,4447b 0,3972a 0,2247b y = -0,2150**x + 1,5537           0,85 

Reposição com água salobra - Eficiência do uso do sódio, EUNa  

(CEsn: p<0,01; Nc: p<0,01; CEsn vs Nc: p<0,01; CV = 12,42%) 

CaCl2 1,1185a 1,1657a 1,0930a 0,9947a 0,8510a 0,9282a y = -0,0569**x + 1,2645           0,77 

KCl 1,1092a 0,8852b 0,8365b 0,8287b 0,6835b 0,6985b y = -0,0762**x + 1,1603           0,85 

MgCl2 1,1067a 1,1082a 1,0867a 1,0110a 0,9522a 0,8550a y = -0,0515**x + 1,2363           0,89 

NaCl 1,0877a 0,7797b 0,4960c 0,3642c 0,2827c 0,2232c y = -0,1699**x + 1,2524           0,90 

Letras diferentes em coluna indicam diferenças significativas entre as naturezas catiônicas em nível de 0,05 

da probabilidade pelo teste de média (de Scott-Knott). CEsn – condutividade elétrica da solução nutritiva; 

** significativo em nível de 1% de probabilidade; * significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns – não 

significativo. 
 

A eficiência do uso do cálcio (EUCa) reduziu à razão de 0,3692; 0,2024; 0,3639 e 

0,2700 por dS m-1 incrementado, quando houve prevalência de Ca+2, K+, Mg+2 e Na+, 

respectivamente, sob reposição com AB, entretanto, vale destacar que a premência do K+ 

na água, favoreceu (p<0,01) a EUCa, notadamente, quando se compara as diferentes NC 

dentro de cada CEsn testada. 

Quando a reposição foi efetuada com AS, a redução relativa foi de 0,3214 por cada 

dS m-1 incrementado, com efeito, as maiores EUCa foram verificadas quando houve 

predominância de K+=Na+>Mg+2=Ca+2 na água. O antagonismo existente entre o Ca+2 e 

Mg+2 pode explicar a menor EUCa em águas ricas em MgCl2 e, por outro lado, essa menor 

eficiência no uso do cálcio pode estar associada a desativação da sua ação por conta da 

interação entre íons ou por sofrer precipitação na forma de oxalato ou fosfato de cálcio 

(TOMAZ, et al., 2003). 

A eficiência do uso do magnésio (EUMg) foi influenciada (p<0,05) pela interação 

entre os tratamentos em ambas as estratégias de reposição adotadas (Tabela 9). Reduções 

lineares por dS m-1 incrementado foram estimados na ordem de 0,4907 e 0,3102; e de 
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0,4354 e 0,3421 quando houve preponderância de Ca+2 e Mg+2, respectivamente, para a 

reposição com AB e AS, respectivamente. 

A premência de K+ e Na+ na água não afetou (p>0,05) a EUMg mesmo com o 

aumento da concentração de sais, mas por outro lado, a EUMg foi sensível ao aumento 

da concentração de sais quando estes foram CaCl2 e MgCl2. Dentre as razões, vale citar 

a competição iônica entre o Ca+2 e o Mg+2, bem como a saturação da solução com aumento 

da concentração de Mg+2 que também pode ter implicado em precipitação (GRANSEE; 

FÜHRS, 2013). Vale ressaltar que no presente trabalho não foi verificado sintomas de 

deficiência de Mg+2 ou sintomas de toxicidade, mas situações de precipitação observadas 

sugerem que a saturação iônica pode ter ocasionado desequilíbrios de nutrientes na 

solução. 

Sob a reposição com AB, a interação entre os tratamentos afetou (p<0,01) a 

eficiência do uso do enxofre (EUS), notadamente, quando houve predominância de Ca+2, 

K+, Mg+2 na água, com reduções lineares estimadas em 1,4145; 0,9700 e 1,3028 

respectivamente, por cada dS m-1 incrementado. Por outro lado, sob premência de Na+, 

mesmo com o aumento da concentração, a EUS não foi afetada (p>0,05). De fato, a 

predominância de cátions bivalentes, assim como constatado nas análises anteriores, 

proporcionou maior sensibilidade (p<0,01) na EUS. 

Uma redução relativa na ordem de 0,3503 por cada dS m-1 incrementado foi 

constatado na EUS, quando a reposição foi efetuada com AS, notadamente, sob 

preponderância de K+ e Ca+2 na água foram observadas maiores EUS, ou seja, o enxofre 

é preferencialmente absorvido na presença de NPK na solução nutritiva (SOARES et al., 

2017). 

A eficiência do uso do Na+ (EUNa) também foi sensível (p<0,01) a interação entre 

os tratamentos, em ambas estratégias de reposição da solução nutritiva, porém, ao 

contrário do constatado nos outros cátions já discutidos, a EUNa foi maior quando houve 

predominância de cátions bivalentes na água (Tabela 9). No entanto, em todas as 

predominâncias catiônicas na água, houve redução linear da EUNa que podem ser 

atribuídas às competições iônicas na solução nutritiva, bem como o direcionamento de 

Na+ para o vacúolo, no contexto do ajustamento osmótico. 

 De um modo geral, a presença dos macronutrientes e do sódio na parte aérea da 

salsa sofreu influência da interação iônica estabelecida na solução nutritiva, da saturação 

de certos cátions na solução e a resposta da cultura à salinidade na forma do ajustamento 

osmótico e iônico. 
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3.1.6. Conclusões  

 

Exceto Ca+2/Mg+2, todas as interações entre os cátions foram afetadas pelo aumento 

da concentração de sais na solução nutritiva; 

Os cátions monovalentes (K+ e Na+) e os bivalentes (Ca+2 e Mg+2) apresentaram 

mesma tendência em relação à eficiência do uso dos nutrientes; 

A eficiência de uso dos nutrientes foi afetada com maior intensidade pela 

predominância catiônica da água nos maiores níveis de concentração de sais; 

A reposição com água de abastecimento mitigou o efeito dos sais quanto as relações 

entre os cátions bem como na eficiência do uso dos nutrientes. 
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CAPÍTULO IV 

______________________________________________________________________ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4.1. Considerações finais 

Em função dos resultados da presente pesquisa sobre o acúmulo e eficiência de 

macronutrientes e sódio pela salsa sob soluções nutritivas preparadas em águas salobras  

notou-se que:  

❖ O impacto da preponderância dos diferentes cátions na água sobre a absorção, será 

maior quanto maior for a concentração; 

❖ O uso eficiente dos macronutrientes e de sódio será predominantemente 

influenciada pela concentração e, depois, pelos sítios de absorção; 

❖ A interação entre os cátions preponderantes será mais afetada pela competição. 

Pesquisas referentes a análise de macronutrientes e sódio em hortaliças folhosas, 

com destaque para a salsa, cultivada em soluções nutritivas preparadas em águas salobras 

com preponderância de diferentes cátions são escassas, por isso estes resultados tornam-

se uma base de informação relevante para orientar futuras pesquisas com esta cultura ou 

outras similares. Por outro lado, o conhecimento do aspecto nutricional da salsa produzida 

em condições de salinidade, ajuda o produtor a entender os seus níveis de tolerância, o 

que facilita no manejo da produção e a avaliação dos custos e benefícios de adoção dessas 

estratégias.   

Ciente da escassez de informação referente a questão nutricional da salsa, estudos 

complementares podem ser realizados, com intuito de se obter mais informações, 

contemplando os micro nutrientes bem como o cloreto e nitrato. Também podem ser 

desenvolvidas pesquisas com intuito de compreender os processos de extração e 

exportação de nutrientes em condições de salinidade. 

  

 

  


