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RESUMO 

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o crescimento e a produção de matéria seca das mudas de 

maracujazeiro-amarelo em função das concentrações de amônio (NH4
+) em solução nutritiva. O 

experimento foi conduzido de agosto a novembro de 2020 no telado do Departamento de Fitotecnia, 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, Teresina – PI. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições envolvendo três concentrações de amônio: 

sem toxidade (5,0 mmol L-1); toxidade moderada (10,0 mmol L-1) e toxidade elevada (20 mmol L-1). 

Aos 30 dias após o transplantio, foram realizadas avaliações de altura da planta, diâmetro do caule, 

clorofila foliar, volume radicular e massa seca da parte aérea e da raiz. As concentrações de amônio 

aplicadas tiveram efeito significativo, sobre os parâmetros diâmetro do caule, volume radicular e matéria 

seca da raiz das mudas de maracujazeiro-amarelo.  

Palavras-chave: Passiflora edulis; toxidade amoniacal; nutrição de plantas, qualidade de 

mudas. 

 

INTRODUÇÃO 

A fase de produção de mudas é de extrema importância e representa uma estratégia para 

quem deseja tornar sua produção mais competitiva e expandir o seu mercado consumidor. Cerca 

de 60% do sucesso de uma cultura está na implantação de um pomar com mudas de alta 

qualidade (VERDIAL et. al., 2000). Mudas, desde que adequadamente manejadas, originam 

pomares produtivos e rentáveis, mas para isso é necessária uma boa técnica (PASQUAL et al., 

2001). Atualmente a forma mais empregada na produção de mudas de maracujazeiro é cultivo 

em ambiente protegido, pois garante o elevado desenvolvimento, plantas sadias, em menor 

tempo, e baixo custo (CUNHA et al., 2005). 

O amônio, apesar de ser uma fonte de N para as plantas, o íon NH4
+ pode causar 

toxicidade aos vegetais, quando em concentrações excessivas no meio de cultivo (SILVA 

JÚNIOR et al., 2020). Apesar de seu valor como fertilizante, está bem estabelecido que o 

excesso de NH4
+ pode promover a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), que podem 

causar reduções no pH citoplasmático, taxa fotossintética, transpiração e condutância 

estomática. Ademais, o excesso de NH4
+ pode inibir o crescimento da raiz e, subsequentemente, 



 

 

do crescimento vegetativo do rebento e rendimento devido os danos à integridade física das 

membranas das células dos vegetais (KOCHANOVÁ et al., 2014). Com isto, pode haver 

diminuição da atividade fotossintética, um dos processos metabólicos mais afetados pelas 

formas de nitrogênio absorvido pela planta (BITTSÁNSZKY et al., 2015). Consequentemente, 

pode ocorrer efeitos negativos no desenvolvimento da planta, como a redução do crescimento, 

encurtamento das raízes, em casos de toxicidade severa, as raízes e caules ficam com aspecto 

insalubre e apresentam podridão, podendo ocorrer a morte do vegetal (WONG, 2005; ROOSTA 

e SCHJOERRING, 2007; JAMPEETONG et al., 2012). Considerando esses fatores, é 

importante estabelecer as concentrações ideais da fonte nitrogenada amoniacal para o 

maracujazeiro-amarelo, dada a maior demanda de N pela planta. 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a sintomatologia, o crescimento e a produção de 

matéria seca de mudas de maracujazeiro-amarelo em função de concentrações de amônio em 

solução nutritiva. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida em telado, na área experimental do Departamento de 

Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias/Universidade Federal do Piauí (CCA/UFPI), durante 

os meses de agosto a novembro de 2020, em Teresina – PI (5º05’21’’S e 42º48’07”, 72 m de 

altitude). O clima do município, de acordo com Koppen é classificado como clima tropical, 

com temperatura média anual é de 28,1 °C e pluviosidade média anual de 1349 mm (BASTOS 

e ANDRADE JÚNIOR, 2016). 

A pesquisa foi realizada com mudas de maracujazeiro-amarelo da variedade Redondo 

Amarelo, cultivadas em bandejas compostas por 32 tubetes de 200 mL, preenchidos com 

substrato comercial Basaplant® (composto por casca de pinus, turfa, carvão e vermiculita), 

juntamente com a biomassa decomposta de babaçu (volume 1:1). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições e três 

concentrações de amônio: sem toxidade (5,0 mmol L-1); toxidade moderada (10,0 mmol L-1) e 

toxidade elevada (20 mmol L-1), com base nos resultados apresentados por Silva Júnior et al., 

(2020) em estudo com mudas de maracujazeiro-amarelo. A parcela experimental foi constituída 

por cinco plantas cultivadas individualmente em tubetes, totalizando 60 plantas. 

A semeadura foi realizada em bandejas de polipropileno com 128 células, contendo 

substrato a base de solo e biomassa decomposta de buriti (volume 3:2, respectivamente).  O 

transplantio das plântulas para bandejas tipo tubete de 200 mL foi realizado aos 10 dias após a 

emergência, quando as mudas apresentaram um par de folhas completamente formadas. 

As aplicações das concentrações de NH4
+ foram realizadas diariamente a partir dos 20 

dias após o transplantio (DAT), no momento da irrigação em cada tubete, de acordo com os 

respectivos tratamentos. A fonte de NH4
+ para as concentrações a serem utilizadas foi o cloreto 

de amônio (NH4Cl). 



 

 

O manejo da irrigação foi realizado com base na determinação da capacidade máxima 

de retenção de água do substrato comercial Basaplant® obtida através do método gravimétrico 

(SOUZA et al., 2000). O cálculo do peso da bandeja, correspondente ao nível de retenção de 

água (NRA) que foi aplicado, foi determinado por meio de equações propostas por Soares et al. 

(2012). As unidades experimentais foram pesadas diariamente com o objetivo de repor a água 

dissipada por evapotranspiração e manter os níveis de retenção de água do substrato a nível de 

100%. As irrigações realizaram-se diariamente de forma manual, uma vez ao dia com o auxílio 

de proveta graduada. 

Ao longo do experimento foi feito o acompanhamento dos sintomas visuais com o 

registro fotográfico. Aos 30 dias após o transplantio ou 10 dias após a aplicação dos 

tratamentos, foram realizadas as seguintes avaliações: 1) altura de plantas (cm), determinado 

aferindo-se da base do caule a inserção da folha mais jovem com uso de uma régua milimetrada; 

2) diâmetro do caule (mm), mensurado a 2 cm da base do caule da muda por meio de leitura 

com paquímetro digital (0,01 cm, Digimes®); 3) Índice de clorofila foliar, determinado através 

da quarta folha completamente desenvolvida, utilizando-se clorofilômetro portátil 

(ClorofiLOG®, CFM-1030, Falker); 4) volume radicular, determinado pelo deslocamento da 

coluna de água presente em proveta graduada de 200mL; 5) massa seca da parte aérea e massa 

seca da raiz, obtidas ao final do experimento, retirando-se o substrato do sistema radicular, por 

meio de água corrente. As plantas foram acondicionadas em sacos de papel tipo Kraft 

devidamente identificadas e levadas para secagem em estufa de circulação forçada de ar (65 ± 

5 ºC) até alcançar massa constante, durante aproximadamente 48 horas. Por fim, obtiveram-se 

as massas das matérias secas da raiz e da parte aérea em balança de precisão de duas casas 

decimais. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F ao nível de 5% 

de probabilidade. As médias das concentrações de amônio foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as variáveis de crescimento avaliadas, as concentrações de amônio aplicadas 

tiveram efeito significativo sobre os parâmetros altura da planta, diâmetro do caule, índice de 

clorofila foliar (ICF), volume radicular e matéria seca da raiz das mudas de maracujazeiro-

amarelo, ao nível de 5% de probabilidade.  

O excesso de amônio (20 mmol L-1) aplicado em solução nutritiva para o cultivo das 

mudas de maracujazeiro-amarelo, causou efeito prejudicial para o parâmetro altura de plantas, 

com valor máximo de 64,04 cm, que corresponde a uma diminuição de 16,42% na altura da 

planta em relação as plantas cultivadas na menor concentração do nutriente nas mudas de 

maracujazeiro-amarelo (Figura 1). Este efeito negativo do NH4
+ sobre a altura das mudas de 

maracujazeiro-amarelo, também foi observado em plantas de Eucalyptus urophylla 

(GUIMARÃES et al., 2014) e Eustoma grandiflorum (MENDOZA-VILLAREAL et al., 2015), 

retratando o efeito deletério do excesso dessa forma nitrogenada no crescimento das plantas.  



 

 

 

Figura 1. Altura de plantas das mudas de maracujazeiro-amarelo em função de concentrações 

de amônio em solução nutritiva. Médias seguidas por letras diferentes apresentam variações 

significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Neste mesmo sentido, o excesso de amônio ocasionou menores valores de diâmetro do 

caule (4,06 cm), correspondendo a diminuição de 9,78% desta variável em relação as mudas 

cultivadas na menor concentração de NH4
+ (Figura 2). Este efeito do amônio, causando 

prejuízos sobre variáveis de crescimento das plantas, especialmente no diâmetro do caule, 

também foi observado em plantas de de Solanum lycopersicum (BORGOGNONE et al., 2013) 

e de maracujazeiro-amarelo (SILVA JUNIOR et al., 2019 e SILVA JUNIOR et al., 2020). 

 

Figura 2. Diâmetro do caule de mudas de maracujazeiro-amarelo em função de concentrações 

de amônio em solução nutritiva. Médias seguidas por letras diferentes apresentam variações 

significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 



 

 

O índice de clorofila, que foi de 50,20 na concentração de 10 mmol L-1 de NH4
+, 

apresentou um incremento de 22,92% em relação ao tratamento com toxidade elevada, se 

mostrando estatisticamente superior a este tratamento, com resultados similares ao tratamento 

sem toxidade de amônio (5 mmol L-1) (Figura 3). 

 

Figura 3. Índice de clorofila foliar (IAC) de mudas de maracujazeiro-amarelo em função de 

concentrações de amônio em solução nutritiva. Médias seguidas por letras diferentes 

apresentam variações significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Este resultado pode ser explicado pela relação que existe entre a concentração de 

nitrogênio fornecido à planta, uma vez que este é o elemento mineral mais requerido por elas, 

pois faz parte de muitos componentes celulares vegetais, entre eles, a clorofila, os aminoácidos 

e os ácidos nucléicos. Neste ponto, destaca-se que a maior parte do total de folhas são 

constituídas de enzimas associadas a síntese de cloroplastos e clorofila. Desse modo, quando 

há baixa disponibilidade de N à planta, o principal sintoma apresentado é a clorose, 

especialmente em folhas velhas, devido a mobilidade do N nas plantas.  Esses mesmos sintomas 

podem se apresentar quando há o excesso de N, neste caso atribuído pela concentração de 20 

mmol L-1 de NH4
+, que provocam danos ao maracujazeiro, devido às mudanças nas reações 

metabólicas das plantas, como a redução do conteúdo de clorofila a e b culminando na menor 

atividade fotossintética e tais mudanças refletem em um menor índice de clorofila foliar (TAIZ 

et al., 2017; SILVA JÚNIOR et al, 2020). 

Verificou-se que houve uma redução no volume de raiz de 27,45% na dose de 10 mmol 

L-1 e de 46,47% na dose de 20 mmol L-1 em relação à dose de 5 mmol L-1 (Figura 4). Este fato 

é explicado em decorrência desse cátion estar diretamente relacionado ao desenvolvimento da 

raiz, que é o principal órgão afetado pela exposição desse íon em relação aos outros órgãos da 

planta com ações fisiológicas severas e alterações morfológicas (ZANIN et al., 2015). O 

aumento da concentração de amônio no meio de cultivo, relacionado com a diminuição do 

crescimento das raízes já foi relatado por vários autores (BARRETO et al., 2018; SILVA 

JÚNIOR et al, 2019). 



 

 

 

Figura 4. Volume radicular de mudas de maracujazeiro-amarelo em função de concentrações 

de amônio em solução nutritiva. Médias seguidas por letras diferentes apresentam variações 

significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 

 

Para a matéria seca da raiz, verificou-se que houve uma redução em 24,66% na dose de 

20 mmol L-1 em relação a menor concentração de amônio, com valores médios de 1,07 g (Figura 

5). No entanto, essa redução dos valores refletiram na matéria seca total, considerando a soma 

da matéria seca raiz e da parte aérea, pois a matéria seca das raízes foi mais comprometida do 

que a matéria seca da parte aérea, que neste caso teve resultado não significativo, corroborando 

com a pesquisa de Huang et al., (2013) com Lemna minor, na qual, a toxidade do NH4
+ afetou 

principalmente as raízes das plantas. Este efeito negativo pode ser explicado pelo fato da 

concentração de cátions está diretamente relacionada ao desenvolvimento da raiz, que é mais 

afetado quando exposto a este íon comparado com outros órgãos da planta (ZANIN et al., 2015).   

 

Figura 5. Massa seca da raiz de mudas de maracujazeiro-amarelo em função de concentrações 

de amônio em solução nutritiva. Médias seguidas por letras diferentes apresentam variações 

significativas entre os tratamentos, pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). 



 

 

Houve diminuição nos parâmetros estudados no ambiente com excesso de amônio em 

virtude do seu efeito tóxico às plantas já demonstradas em alguns experimentos, como em 

couve-flor e brócolis (BARRETO et al., 2017), tomate (BARRETO et al., 2018) e 

maracujazeiro (SILVA JÚNIOR et al., 2019), aonde estes autores concluíram que o excesso de 

amônio na solução nutritiva causou diminuição nas variáveis de crescimento importantes para 

mudas, como altura de plantas, diâmetro de caule e volume radicular, resultando em menor 

produção de matéria seca.  

Foram observados os sintomas ocasionados nas plantas mediante as diferentes 

concentrações de NH4
+ (Figura 6), sendo que a planta que recebeu o tratamento com a maior 

concentração de amônio, apresentou clorose, atrofiamento, murcha das folhas e sinais de 

senescência. Tais resultados podem ser reflexo da formação reduzida da área radicular, que por 

sua vez compromete o crescimento da parte aérea da planta. Isso pode ter acarretado a redução 

da atividade fotossintética, que é um dos processos metabólicos mais afetados pelas formas de 

nitrogênio absorvido pela planta. Tais efeitos sintomáticos são semelhantes aos já descritos na 

literatura por outros autores (HUANG et al., 2013; ZANIN et al., 2015; SILVA JÚNIOR et al., 

2019). 

 

 

Figura 6. Imagens ilustrando os sintomas de toxicidade amoniacal em mudas de maracujazeiro-

amarelo cultivadas com 20 mmol de NH4
+ após 10 dias de aplicação dos tratamentos, com 

clorose e necrose nas folhas velhas e intermediárias. 

 

CONCLUSÕES 

A concentração de 20 mmol L-1 de amônio causa toxicidade às plantas de maracujazeiro 

causando diminuição do índice de clorofila foliar, diâmetro do caule, volume radicular e massa 

seca da raiz, com sintomas de clorose nas folhas velhas e intermediárias das mudas.  
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