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O nitrogênio é extremamente importante para as plantas e as diferentes fontes desse 

nutriente causam respostas fisiológicas e morfológicas nas plantas. Estudos envolvendo 

espécies arbóreas nativas de diferentes estádios da sucessão ecológica são importantes, 

pois informações acerca da sua ecofisiologia podem ser aplicadas em programas de 

reflorestamento. Sendo assim, utilizamos mudas de Cariniana estrellensis (Raddi) 

Kuntze (não pioneira) e Croton floribundus Spreng (pioneira), para a compreensão dos 

efeitos causados por nitrato (NO3
-) e amônio (NH4

+) sobre a morfologia da raiz nessas 

plantas. As mudas foram cultivadas hidroponicamente em casa de vegetação, 

utilizando-se soluções nutritivas contendo NO3
- ou NH4

+ como fonte de nitrogênio. C. 

estrellensis cultivada com NH4
+ apresentou aumento no número de raízes laterais e 

decréscimo no comprimento médio dessas raízes, quando comparado ao tratamento 

com NO3
-. O oposto foi observado em mudas de C. floribundus, em que o NO3

- induziu 

maior número e menor comprimento das raízes laterais.   Além disso, em C. 
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floribundus, houve redução no comprimento total das raízes na presença de NH4
+, 

observou-se além de um drástico decréscimo na massa seca das raízes na presença de 

NH4
+. Por outro lado, esses parâmetros não foram afetados pela fonte de nitrogênio em 

C. estrellensis. O comprimento da raiz principal de ambas as espécies, assim como o 

diâmetro da porção mediana da raiz principal, a densidade da raiz, a razão raiz:parte 

aérea e a ocorrência de pelos absorventes não sofreram alterações em relação a fonte 

de nitrogênio aplicado. Porém, o comprimento dos pelos absorventes diminuiu em 

ambas as espécies quando cultivadas em NH4
+. Apenas C. estrellensis, a espécie não 

pioneira, apresentou diferenças significativas no diâmetro das raízes finas, com um 

maior diâmetro no cultivo com NO3
-. Esses resultados indicam a preferência de C. 

floribundus por NO3
-, característico de espécies arbóreas pioneiras, adaptadas a 

ambientes com alta luminosidade e elevados níveis desse ânion no solo. Por sua vez, 

C. estrellensis teve elevada tolerância ao NH4
+, apresentando maior plasticidade na 

resposta às fontes de nitrogênio. Dessa forma, os efeitos do NH4
+ e NO3

- sobre a 

morfologia de raiz parecem variar entre o grupo sucessional. 

(CNPq  - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

 
 


