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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de espécies arbóreas em ambientes 
degradados por sais. Os solos foram coletados em área irrigada, no município de São José do Bonfim - 
PB, na profundidade de 0,0-0,20 m, foram realizadas caracterizações químicas e físicas dos solos 
coletados. Foram instalados dois experimentos, o primeiro experimento foram avaliadas as espécies 
cumaru, gliricídia, nim, angico, aroeira e turco e no segundo experimento avaliou-se o cauaçu, 
craibeira, embiratanha, mulungu e pereiro. Todas as espécies foram cultivadas em solos não salino, 
solo salinizado, solo salinizado mais gesso e solo salinizado mais rejeito de mineração, ambos os 
experimentos foram cultivados em vasos com capacidade de 2,8 L, com 3 repetições em cada 
experimento . Foram avaliados as seguintes variáveis, altura de planta, diâmetro do coleto e massa seca 
de parte aérea. Conclui-se que a incorporação do rejeito e do gesso agrícola em solos salinizados 
seguidos de lavagem reduz a concentração de sais solúveis, os teores de sódio no solo, e as plantas que 
apresentaram maior tolerância à salinidade foram o nim, turco e cauaçu. 
 
Palavras-Chave: salinidade, degradação do solo, essências florestais, região semi-árida.  

 
Initial development of arboreal species in degraded enviromental by salts 

 
ABSTRACT 
 
The objective of this work was evaluate the initial development of arboreal species in enviromental 
degraded by salts. The sample soils were collected in irrigated area, in the farm  São José of Bonfim - 
PB, in the depth of 0,0-0,20 m, chemical and physical characterizations of the collected soils. Two 
experiments were installed, the first experiment was present the species cumaru, gliricídia, nim, angico, 
aroeira and turco and the second experiment it was evaluated the cauaçu, craibeira, embiratanha, 
mulungu and pereiro. All the species were cultivated in soils non saline or saline soil, saline soil more 
gypsum and mining debris addtion to the saline soil, both experiments were cultivated pots with 
capacity of 2,8 L, with 3 repetitions each experiment. They were evaluated the following variables, 
plant height, collar diameter and mass of aerial part. It is ended that the incorporation of the I reject and 
of the agricultural plaster in soils salinizados followed by wash reduces the concentration of soluble 
salts, the tenors of sodium in the soil, and the plants that presented larger tolerance to the salinity were 
the nim, turco and cauaçu. 
 
Keywords: salinity, soil degradation, forest essences, semiarid region. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A salinidade e a sodicidade são condições 

do solo que ocorrem principalmente nas regiões 
áridas e semi-áridas do mundo.  Uma avaliação 
nessas áreas revela que os solos afetados por sais 
ocupam uma superfície de 952,2 milhões de 
hectares, constituindo 7% da área total das terras  
 
 
 
 
ou 33% dos solos potencialmente aráveis do 
mundo (Gupta & Abrol, 1990). No Brasil as áreas 
salinas localizam-se principalmente na região 
Nordeste ou mais especificamente nos perímetros 
irrigados, que perfazem 57% da área total da 
região semi-árida.  Pereira et al. (1986) em seus 
estudo afirmam que as áreas de solos afetados por 
sais no Brasil é superior a 9,1 milhões de 
hectares, estando localizados mais notadamente 
nos municípios de Morada Nova-CE (3.611 ha), 
Lima Campos-CE (3.553 ha), Moxotó, PE (2.462 
ha), Curu Paraipaba-CE (1.918 ha), São Gonçalo-
PB (4.600 ha), Sumé-PB (147 ha) e Capoeira-PB 
(320 ha). Na área do perímetro irrigado de São 
Gonçalo - PB, dos 850 há ocupados, 40% da área 
são afetadas por sais (Cordeiro et al. 1988). 
 A precipitação pluviométrica limitada 
nessas regiões, associada à baixa atividade 
bioclimática, menor grau de intemperização, a 
drenagem deficiente e a utilização de água de má 
qualidade, conduzem à formação de solos com 
alta concentração de sais.  Por outro lado o 
excesso de sais, os altos teores de sódio trocável, 
o alto pH, as propriedades físicas indesejáveis e a 
reduzida disponibilidade de nutrientes limitam o 
desenvolvimento das culturas em tais solos.  
Nesse cenário as culturas desenvolvidas, 
invariavelmente, sofrem desordens nutricionais.   
 A baixa produtividade das culturas, 
principalmente nos perímetros irrigados, é de 
ocorrência comum e o subseqüente abandono das 
terras é uma prática rotineira.  A utilização de 
corretivos, principalmente o gesso, tem sido uma 
alternativa para a recuperação desses solos. A 
utilização de outras fontes, como rejeitos de 
mineradoras de caulim, constitui uma opção, pois 
com o seu emprego agrícola, resolve-se um grave 

problema ambiental dando-se uma utilização 
agrícola ao subproduto das mineradoras. 
Entretanto é imprescindível ainda que se 
desenvolvam estudos no sentido de buscar 
espécies que mais se adaptem as condições 
salinas, de modo que áreas degradadas voltem a 
ser produtiva. 

A avaliação do comportamento de 
espécies arbóreas em solos degradados, visando à 
escolha de plantas mais tolerantes aos sais, 
representa uma alternativa viável já que são 
espécies de uso múltiplo, que além de fornecer 
uma excelente cobertura vegetal, apresenta 
sistemas radiculares profundos, que pode reduzir 
a evaporação da água, aumentar a permeabilidade 
e a porosidade do solo. Várias são as formas de se 
elevar à produção de biomassa em solos com 
características desfavoráveis, uma delas é a 
utilização de insumos agrícolas (fertilizantes, 
corretivos ou fontes alternativas), a adoção de 
técnicas de manejo adequada e a utilização de 
espécies tolerantes às condições salinas. 

Diante dessa problemática o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito de corretivo e fonte 
alternativa em área degradada química e 
fisicamente pela salinidade e sodicidade, 
selecionar espécies arbóreas que apresentem 
tolerância às condições salinas, e cultivá-las em 
ambientes salinos ou em processos de salinização. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido em viveiros 

do Centro de Saúde e Tecnologia Rural/UFCG, 
Patos – PB, localizada sob coordenadas 
geográficas: latitude 7° 03’35”S e longitude 
37°16’29”W e altitude 247 m. O solo foi coletado 
de uma área irrigada no município de São José do 
Bonfim - PB, sendo o mesmo caracterizado como 
Planossolo Nátrico e Planossolo Hálplicos 
(Embrapa, 1999). O clima da região é, segundo a 
classificação de Koppen, quente e seco, tipo Bsh, 
com precipitação pluvial média de 600 mm, com 
período chuvoso abrangendo os meses de janeiro 
a maio. 
 As amostras foram coletadas na camada de 
0,0 - 0, 20 m de profundidade e, após secas ao ar 
e destorroadas, foram passadas em peneira com 
malha de 2 mm de abertura. Foram realizadas 
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análises granulométricas foi feita pelo método do 
densímetro (Bouyoucos), e a densidade global 
através do método do anel volumétrico (Camargo 
et al., 1986). O extrato de saturação do solo foi 
obtido segundo o procedimento descrito em 
(Embrapa, 1979).  O cálcio e o magnésio 
trocáveis foram extraídos em KCl a 1 M, o 
fósforo disponível foi determinado por Mehlich 1. 
A partir desses dados foi calculado o PST (PST = 
Na

CTC  x 100). 

No primeiro experimento adotou-se um 
delineamento em blocos casualisados, num 
fatorial 6x4, referindo-se às espécies cumaru 
(Amburana cearensis), gliricídia (Gliricidia 

sepium), nim (Azadirachta indica), angico 
(Anadenanthera macrocarpa), aroeira 
(Myracrodruon urundeuva) e turco (Parkinsonia 

aculeata) e aos solos não salino (NS), solo 
salinizado (S), solo salinizado mais gesso (SG) e 
solo salinizado mais rejeito (SR), com três 
repetições. No segundo experimento também 
adotou-se um delineamento em blocos 
casualisados, num fatorial 5x4, referindo-se a 
craibeira (Tabebuia áurea), cauaçu (Triplaris 

gardneriana), embiratanha (Pseudobombax 

marginatum), mulungu (Erythrina velutina) e 
pereiro (Aspidosperma pirifolium) e aos solos não 
salino (NS), solo salinizado (S), solo salinizado 
mais gesso (SG) e solo salinizado mais rejeito 
(SR), com três repetições. Sendo todos cultivados 
em vasos com capacidade para 2,8 litros de solo.  

Após a aplicação dos tratamentos os solos 
foram mantidos por 15 dias com conteúdo de 
água correspondente a 70% da capacidade de 
campo. A fase seguinte correspondeu à lavagem 
do solo, aplicando-se um volume d’água 
equivalente a 2 (duas) vez a porosidade do solo, 
procedendo-se em seguida a semeadura.  
    O gesso agrícola foi passado em peneira 
em malha de 1,0 mm de abertura, em seguinda foi 
incorporado e homogeneizado aos 2,8 litros de 
solo contidos em cada vaso. A dose de gesso 
aplicada segundo Richards (1954). O rejeito, após 
ser peneirado em malha de 2,0 mm, foi aplicado 
no solo na dose 15 % v/v. Seguindo-se a correção 
foi efetuada uma fertilização básica no solo, com 
200mg P/kg de solo, via superfosfato simples e 
160 mgN/kg de solo, via uréia. A adubação foi 

parcelada, no plantio, 30, 60 e 90 dias após a 
germinação no primeiro experimento. Para o 
segundo experimento parcelou-se com aplicação 
no plantio, 30 e 60 dias após a germinação. 
 Após a quebra da dormência foram 
semeadas seis sementes/vaso.  Oito dias após a 
germinação foi efetuado o desbaste, mantendo-se 
duas plantas por vaso. As plantas permaneceram 
por um período de 120 dias para o primeiro 
experimento e 104 dias para o segundo 
experimento. Semanalmente foram efetuadas 
medições da altura das plantas e do diâmetro do 
coleto. Transcorrido esse período, coletou-se a 
parte aérea das plantas rente ao solo, para 
determinação da massa seca. A avaliação da 
espécie mais tolerante, em todos os tratamentos, 
foi feita através de produções relativas em relação 
a altura das plantas (PR), considerando a 
produção máxima (100%) para as espécies 
cultivadas em solos não salinos. 

As análises estatísticas dos resultados 
foram realizadas por meio de análise de variância 
e comparados pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A caracterização física, química dos solos, 

caulim e do extrato de saturação são apresentados 
nas tabelas 1, 2 e 3. 
Tabela 1. Características físicas do solo Salino e Não 
Salino. 

Solo Areia Argila Silte dp dg 
 g.kg-1 g.cm3 
Salino 420 300 280 2,77 1,69 
Não 
Salino 

240 520 240 2,63 1,42 

Tabela 2. Caracterização química dos solos e do caulim, 
utilizados no experimento. 

Variáveis Solos 
 Salino Não Salino Caulim 
pH em CaCl2 6,3 5,4 6,1 
CE (dS.m-1) 3,93 0,42 - 
P(mg.dm3) 1,0 4,4 3,0 
H+Al (cmolcdm-3) 1,1 1,9 0,29 
Ca+Mg (cmolcdm-3) 11 9,5 1,0 
Na (cmolcdm-3) 19,4 0,41 0,76 
K (cmolcdm-3) 0,33 0,37 0,12 
CTC (cmolcdm-3) 31,8 12,2 2,2 
V (%) 96,6 84,2 - 
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Tabela 3. Caracterização do extrato de saturação do solo 
salino. 

Solo pH CE Ca+
Mg 

Na K PST 

  dS.m-1 cmolc dm3 % 
Salino 6,7 40,8 22,7 451 0,29 95 

 
Primeiro Experimento 

 
Verificou-se que após a lavagem, a 

aplicação do gesso e do rejeito não alterou os 
valores do pH do solo, mas reduziu a 
condutividade elétrica de 47,1; 74,5 e 71,5%, 
respectivamente, no solo salino, salino mais 
rejeito e gesso, tomando-se como referência a 
condutividade elétrica inicial (Tabela 1 e 4). Os 
teores de sódio trocável reduziram em 43,0; 70,2 
e 72,3% após a lavagem do solo salino e a 
aplicação de rejeito e gesso, respectivamente. Os 
teores de potássio encontrados nos solos salino, 
salino mais rejeito e salino mais gesso foram 
inferiores aos encontrados no solo não salino 
(Tabela 4). 
 
Tabela 4. Análise do solo após aplicação dos tratamentos e 
lavagem, no primeiro experimento. 

Solo pHCaCl2 CE 1:5 Na K 
  dS.m –1 cmolc dm-3 
Não 
Salino 

5,4  b 0,14   c 0,59   c 0,14 a 

Salino 6,6 a 2,08 a 11,07 a 0,09  b 
Salino + 
Rejeito 

6,5 a 1,00  b 5,78  b 0,09  b 

Salino + 
Gesso 

6,4 a 1,12  b 5,37  b 0,09  b 

Nas colunas, os números seguidos de mesma letra não diferem 
entre si pelo teste de Tukey , a 5% de probabilidade. 

 
No geral, observa-se que as espécies angico, 

aroeira, cumaru e gliricídia apresentaram 
sensibilidade à salinidade, pois apresentaram os 
menores valores de altura, quando comparados ao 
nim e turco que foram mais tolerantes aos níveis 
de salinidade, sendo que o nim foi à espécie que 
atingiu maior altura no tratamento SG, e a menor 
altura da planta foi encontrado no tratamento SR 
(Figura 1). 

Verificou-se também que a maioria das 
espécies apresentou crescimento superior, quando 
cultivadas em solos salinizados mais gesso 
tomando-se o solo salino como referência, sendo 
o angico a única espécie a apresentar crescimento 
superior sob condições salina mais rejeito (Figura 
1). Leite (2002), estudando o crescimento inicial 
de espécies arbóreas em solo salino-sódico tratado 
com corretivos, verificou que as espécies arbóreas 
apresentaram uma severa redução em seu 
crescimento quando cultivadas em solos 
salinizados sem aplicação prévia de corretivos, e a 
partir da adição do gesso e ácido sulfúrico, 
principalmente ácido sulfúrico as plantas 
apresentaram crescimento mais acentuado.  

 A espécie nim é uma das únicas plantas a 
apresentar diferenças entre os tratamentos e maior 
crescimento em solo salino. Não foram 
constatadas diferenças entre as médias do turco 
para os tratamentos solo não salino e salino mais 
gesso em relação ao salino (Figura 1). 
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Figura 1. Comprimento médio (cm) das espécies arbóreas em função dos tratamentos ao término do experimento I. 

 
Em relação ao diâmetro observou-se que, 

a espécie gliricídia apresentou média de diâmetro 
superior ao turco, ao cumaru e ao angico, no 
entanto as mesmas não apresentaram diferenças 
de médias entre os tratamentos. Possivelmente a 
espécie gliricídia apresenta características 
fisiológicas diferentes das outras espécies, 
fazendo com que a favoreça no crescimento em 

diâmetro. A aroeira apresentou diferenças entre os 
tratamentos, mostrando maior desenvolvimento 
sob condições salina mais gesso. O nim, 
novamente apresenta diferenças entre 
tratamentos, apresentando maiores médias em 
solo salino diferindo de salino mais rejeito 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Diâmetro médio (cm) das espécies arbóreas em função dos tratamentos ao término do experimento I. 

 
Visualiza-se na Figura 3, os valores da 

massa seca do material vegetal das espécies 
utilizadas no primeiro experimento. Constatou-se 
que as espécies gliricídia, nim e turco foram 
superiores ao angico, aroeira e cumaru, 
provavelmente devido sua fisiologia. Essas 
espécies sob condição não salina não diferiram 
estatisticamente. Observando o comportamento 

de diferentes espécies vegetais em níveis 
crescentes de salinidade do solo, Vidal et al. 
(1998) constataram que dentre as espécies 
estudadas a leucena apresentou menor decréscimo 
de matéria seca como também foi pouco afetada 
quanto à influência dos níveis de salinidade na 
absorção de nutrientes. 
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 Observa-se também que a gliricídia não 
apresentou resultados em solo salinizado sem 
tratamento, e que a aplicação de rejeito e gesso ao 
solo aumentou significativamente a produção de 
biomassa, principalmente com a aplicação do 
gesso. A espécie nim apresentou um 
comportamento peculiar, com uma produção de 
massa seca do material vegetal nos solos 
salinizados superior ao solo não salino, 
principalmente quando se aplicou o gesso. Quanto 
ao turco constatou-se também uma maior 
produção de material vegetal com a aplicação de 
rejeito e gesso (Figura 3). 
 
 

Considerando o crescimento relativo das 
espécies angico, aroeira, cumaru, gliricídia, nim e 
turco nos diferentes tratamentos, observa-se que, 
tomando como referência o crescimento sob 
condições não salinas, as espécies, angico, 
aroeira, cumaru e gliricídia não apresentaram 
resultados nos solos salinizados sem tratamentos, 
indicando que tais espécies apresentam alta 
sensibilidade às condições salinas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Santos & 
Tertuliano (1998) ao observarem que mudas de 
leucena, sabiá e jucá, em solo salino-sódico sem o 
corretivo ácido sulfúrico, mostravam-se 
raquíticas, com baixa percentagem de 
germinação, crescimento irregular e manchas 
amareladas nas folhagens. 

Dentre as duas espécies que não 
apresentaram resultados para a altura relativa (%) 
no solo salinizado sem tratamentos, o nim 
apresentou um crescimento médio superior àquele 
das plantas cultivadas nos solos não salinos, 
sugerindo, para as condições do experimento, que 
o nim é resistente às condições adversas da 
salinidade. Quando se aplicou o gesso e o rejeito 
de mineração todas as espécies germinaram, 
constatando-se maior crescimento vegetal com a 
adição do gesso (Figura 4). 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Media das massas seca do material vegetal (MSMV) das espécies em função dos tratamentos no primeiro 
experimento I. 
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Figura 4. Médias das alturas relativas das espécies arbóreas em solo não salino (NS), salino (S), salino mais rejeito (SR) e 
salino mais gesso (SG), para o experimento I. 
 

Em relação às massas relativas, constatou-
se que as espécies angico, aroeira, cumaru e 
gliricídia não apresentaram produção de biomassa 
em solo salino, enquanto o nim apresentou a 
maior produção, tomando-se como referência o 
solo não salino. Dentre os demais tratamentos 
observou-se que a produção no solo salino com 
gesso supera a do salino com rejeito, verificando-
se ainda que a espécie aroeira apresentou 

produção de biomassa, em solo salino mais rejeito 
muito inferior ao não salino e produção superior 
em solo salino mais gesso (Figura 5). Dantas 
(2002) observou que a salinidade afetou de forma 
bastante expressiva tanto a produção como a 
acumulação de massa seca total nas plantas de 
jurema e leucena enquanto que, para as plantas da 
algaroba e angico, esse efeito foi em menor 
magnitude.

 
Figura 5. Médias das massas relativas de material vegetal seco das espécies em solo não salino (NS), salino (S), salino mais 
rejeito (SR) e salino mais gesso (SG) do experimento I. 
 
Segundo Experimento 
 

Após a lavagem, verificou-se diminuição 
nos valores do pH nos solos salino e salino mais 
rejeito, e uma redução significativa na 
condutividade elétrica de 91.1, 88.5 e 74.8% em 
solo salino e salino mais rejeito e gesso em 

relação aos valores iniciais do solo. Relativo aos 
teores de sódio trocáveis do solo, constatou-se 
uma redução significativa de 79.6, 74.8 e 72.4% 
após lavagem do solo salino e a aplicação de 
rejeito e gesso respectivamente (Tabela 5). 

Os teores de potássio nos solos salinizados 
não sofreram diferença significativa, no entanto 
diferiram estatisticamente nos tratamentos. 
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Tabela 5. Análise do solo após aplicação dos 
tratamentos e lavagem, no segundo experimento.  

Solo pHCaCl2 CE 1:5 Na K 
  dS.m –1 cmolc dm-3 
Não 
Salino 

5,4   c 0,04 a 0,12 a 0,23 a 

Salino 6,3  b 0,35 a 3,95 a 0,08   c 
Salino + 
Rejeito 

6,2  b 0,45 a 4,89 a 0,11  b 

Salino + 
Gesso 

6,6  b 0,99 a 5,34 a 0,09  b 

Nas colunas, os números seguidos de mesma letra não diferem 
entre si pelo teste de Tukey , a 5% de probabilidade. 

 
Relativo ao crescimento em altura, 

verificou-se que para todas as espécies estudadas 
houve diferenças entre as médias e a espécie 
mulungu foi à única a apresentar diferenças entre 
as médias dos tratamentos, demonstrando sob as 
condições do experimento maior desenvolvimento 
em solo não salino. A espécie cauaçu apresentou 
um comportamento peculiar, pois se verificou um 
maior crescimento no solo salinizado com gesso, 
tomando-se como referência a testemunha 
cultivada em solo não salino. Foram observados 
nas demais espécies diferenças entre as médias 
dos tratamentos salino mais gesso e salino mais 
rejeito, sendo o gesso mais eficiente por 

proporcionar um maior crescimento em altura 
(Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Altura média (cm) das espécies arbóreas em função dos tratamentos ao termino do experimento II. 

 
Em ralação ao diâmetro constatou-se que o 

tratamento solo salino mais rejeito foi o que 
apresentou menor crescimento em diâmetro entre 

algumas espécies, observou-se também que o 
mulungu apresentou o crescimento em diâmetro 
superior em todos os tratamentos quando 
comparados às outras espécies, já a espécie  
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embiratanha foi à única espécie que apresentou 
diferenças estatísticas entre a testemunha e os 
solos salinizados (Figura 7).  Silva et al. (2005) 

avaliando o crescimento de plantas jovens da 
faveleira (Cnidosculus phyllacanthus) constatou 
que a salinidade afetou, severamente de forma o 
diâmetro do coleto. 

 
 

 
Figura 7. Diâmetro médio (mm) das espécies arbóreas em função dos tratamentos ao termino do experimento II. 

 
 
 
 
Quanto à massa seca do material vegetal 

(MSMV) observou-se que as espécies mulungu e 
cauaçu foram às únicas que apresentaram 
diferenças entre as medias produzindo maior 
quantidade de biomassa. Avaliando o acúmulo de 
matéria seca e os teores de sódio e potássio de três 
genótipos de sorgo forrageiro com distintos graus 
de tolerância à salinidade, Barreto et al. (1997), 

verificaram a redução de matéria seca do limbo, 
colmo mais bainha e raízes dos três genótipos. O 
teor de Na+ aumentou na partes analisadas com a 
adição de NaCl. O teor de K+ decresceu no limbo 
e aumentou nas raízes dos genótipos, em função 
do cloreto de sódio. 

Constatou-se também que a espécie 
cauaçu apresentou um comportamento 
diferenciado, com uma produção de material 
vegetal nos solos salinizados superior ao solo não 
salino, principalmente quando se aplicou o gesso 
(Figura 8).  
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Figura 8. Média das massas (g) da massa seca do material vegetal (MSMV) das espécies em função dos tratamentos, no 
segundo experimento. 
 

Após analisar o crescimento relativo das 
espécies pereiro, embiratanha, cauaçu, craibeira e 
mulungu, nos diferentes tratamentos, verificou-se 
que em solo salinizado mais gesso a espécie 
cauaçu apresentou crescimento em altura superior 
à testemunha (NS). Em solo salinizado a espécie 

que apresentou maior crescimento foi a 
embiratanha seguida por craibeira, mulungu, 
pereiro e cauaçu, já em solo salino mais rejeito a 
espécie que apresentou maior crescimento médio 
foi a craibeira e o menor, a embiratanha (Figura 
9). 

 
Figura 9. Altura relativa das espécies arbóreas em solo não salino (NS), salino (S), salino mais rejeito (SR) e salino mais 
gesso (SG). 

 
Quanto à massa relativa observou-se que a 

espécie cauaçu apresenta alta produção de 
biomassa nos tratamentos salino e salino mais 
gesso quando comparados ao solo não salinizado, 
já a espécie embiratanha apresentou menor 
produção da matéria seca em solos salinizados 
quando comparadas com as outras espécies.  

Observou-se ainda que o tratamento que 
apresentou menor produção de biomassa foi o 
salino mais rejeito, com a craibeira apresentando 
a maior produção de material vegetal seco (Figura 
10). De acordo com Jeffrey e Izquierdo (1989), os 
efeitos imediatos da salinidade sobre os vegetais 
podem ser resumidos em: seca fisiológica 
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provocada pela redução no potencial osmótico; 
desbalanço nutricional devido à inibição da 
absorção de outros cátions pelo sódio e ao efeito 

tóxico específico dos íons sódio e cloro 
provocando redução no crescimento e na 
produção das plantas. 

 
Figura 10. Massa relativa do material vegetal seco das espécies em solo não salino (NS), salino (S), salino mais rejeito (SR) 
e salino mais gesso (SG). 
 

4 CONCLUSÕES 
 
A incorporação do rejeito e do gesso 

agrícola em solos salinizados seguidos de 
lavagem reduz a concentração de sais solúveis, os 
teores de sódio no solo, e proporciona melhores 
condições para o crescimento inicial de espécies 
arbóreas.  

A principio as plantas que apresentaram 
tolerância variável às condições adversas de 
salinidade foram: nim, turco e cauaçu. 

As espécies angico, aroeira, cumaru e 
gliricídia mostraram-se sensíveis à salinidade. 
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