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REVISÃO DE LITERATURA

O desenvolvimento de cultivares de plantas superiores em ambiente com baixa 
disponibilidade de nitrogênio (N) torna-se importante do ponto de vista econômico e 
ambiental. A eficiência no uso de N é governada basicamente pela eficiência de 
absorção de N e a eficiência em que o N absorvido é utilizado pelas plantas para a 
produção de grãos ou de biomassa (Moll et al., 1982). A eficiência de absorção de N, 
definida como unidade de N na massa seca acumulada por unidade de N aplicado, 
pode estar relacionada  com características morfofisiológicas das plantas, sendo 
determinada principalmente pela taxa de influxo de N na superfície das raízes, 
tamanho e morfologia do  sistema radicular (Mackay & Barber, 1986).

O potencial para a exploração de diferenças genotípicas para eficiência na absorção e 
utilização de N tem sido demonstrado em trigo (Ortiz-Monastrio.,1997), arroz (Tirol-Padre 
et., 1996), milheto  (Alagarswamy & Bidinger, 1987) e sorgo (Gill et al., 1991).
 A avaliação da plantas no estádio inicial das plantas cultivadas em solução nutritiva  
poderia facilitar a seleção de genótipos superiores para sistemas agrícolas com baixo input de 
N com base em características associadas ao sistema radicular. 

Os objetivos desse estudo foi para avaliar a variabilidade genética para eficiência na 
absorção e de utilização de N em linhagens de sorgo e seu relacionamento com a 
morfologia radicular das plantas, na presença de dois níveis de N em solução 
nutritiva. 

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação, em solução nutritiva. 
Testaram-se dez linhagens de sorgo e dois níveis de N (10 e 100 mg L-1), três 
repetições, usando-se um delineamento inteiramente casualizado. Os genótipos 
utilizados (Tabela 1) foram selecionados sob condições de campo, com  tolerância 
diferencial ao baixo teor de N disponível no solo (<15 mg kg-1 de N;  N-NO3- + N-NH
4+). As sementes desinfestadas superficialmente foram fixadas em placas de acrílico, 
coberta com papel de germinação de semente, que foram colocadas inclinadas em um 
recipiente plástico com capacidade de 140 litros de solução. Cada placa contendo 15 
sementes foi considerada uma repetição. Esse sistema proposto por Schwarz & 
Geisler (1988) permite avaliar as características morfológicas do sistema radicular, 
através da contagem do número e comprimento  de raízes nodais e seminais e do 



número total de interseções que combina número de raízes nodais, seminais e 
ramificações laterais.  Aos 16 dias após germinação, efetuou-se a colheita, 
determinando-se: massa seca da parte aérea e das raízes, relação raiz: parte aérea, 
concentração e conteúdo de N na parte aérea das plantas, eficiência de absorção (g N 
massa seca/g N aplicado) e de utilização de N (g massa seca /g N absorvido) e taxa de 
absorção de N (g N absorvido/g raiz), número e comprimento de raízes nodais e 
seminais e número total de interseções.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Tabela 1, observaram-se diferenças significativas entre genótipos  e  
níveis de N para acúmulo de massa seca da parte aérea e relação raiz : parte aérea. Os 
valores para massa seca variaram de 18,27 (FBS 8701-106) a 44 mg/planta 
(3Dx57/1/9/10), na presença de 10 mg L-1 de N e de 20,95 (IS 5322 C) e 88,96 
mg/planta (3DX57/1/9/10), na presença de 100 mg L-1 de N.  As interações genótipo 
x N foram significativas, mostrando que o efeito do suprimento de N foi dependente 
dos genótipos. A relação raiz : parte aérea representa unidade de massa da parte aérea 
suportada por unidade de massa radicular. Os genótipos mostraram diferenças 
significativas nessa variável, ilustrando a importância de se caracterizar o sistema 
radicular.

 De modo similar, a morfologia do sistema radicular variou em função dos genótipos e do 
suprimento de N (Tabela 2), sendo as interações não significativas. O alto suprimento de N 
resultou em um aumento significativo sobre número de raízes nodais e seminais por planta, 
enquanto o comprimento da raiz seminal mais longa foi reduzido. O número total de 
interseções não foi influenciado pelo aumento do N na solução nutritiva, mas, diferiu entre 
genótipos independentemente  dos níveis de N. 

A nutrição nitrogenada das plantas de sorgo, representada pelo conteúdo de N, eficiência 
de absorção, taxa de absorção e eficiência de utilização de N, foi influenciada de modo 
significativo pelo genótipo e níveis de N (Tabela 3), sendo as interações genótipos x N 
também significativas. Exceto do conteúdo de N, os valores dessas variáveis foram reduzidos 
com aplicação do nível mais elevado de N. A eficiência de absorção mostrou-se 
positivamente correlacionada com o acúmulo de massa seca e de N da parte aérea das plantas 
(Tabela 3), indicando  a  validade de seu emprego como indicador para identificar genótipos 
eficientes no uso de N sob estresse desse nutriente.   

O número total de interseções, medida através do número de raízes nodais, seminais e 
raízes laterais, correlacionou-se significativamente com os parâmetros relacionados à 
nutrição nitrogenada das plantas (Tabela 4). Embora o mesmo não tenha sido 
observado com o menor suprimento de N, as linhagens IS 6350 e IS 5322 C, 
consideradas padrões de ineficiência no uso de N sob estresse no campo (Marriel et 
al., 1997), apresentaram menor densidade raízes em solução nutritiva, apesar de maior 
proporção raiz: parte aérea, com base no peso seco.
Os resultados indicam que a morfologia do sistema radicular constitui uma das causas 
da interação genótipos e adubação nitrogenda em sorgo e desempenha papel mais 
importante para nutrição nitrogenada das plantas que a massa seca radicular.



Tabela 1. Massa seca da parte aérea das plantas  e relação raiz : parte aérea em linhagens de 
sorgo cultivadas em solução nutritiva com dois níveis de N, aos 16 dias após a 
germinação. Valores médios de 45 plantas.

 

Tabela 2. Comprimento da raiz seminal mais longa, número de raízes nodais e seminais e 
número total de interseções  em linhagens de sorgo cultivadas em solução 
nutritiva com dois níveis de N, aos 16 dias após a germinação. Valores médios de 
45 plantas.

Tabela 3.  Conteúdo de N (Nt), taxa de absorção  de N(Tab), eficiência de absorção de N (Eab

), eficiência de utilização de N(Eut) em linhagens de sorgo cultivadas em solução 
nutritiva  com dois níveis de N, aos 16 dias após a germinação. Valores médios 
de 45 plantas.



Tabela 4. Coeficientes de correlações entre acúmulo da massa seca (M. seca.), conteúdo de 
N da parte aérea (Nt) e eficiência de absorção (Eab) e outras variáveis em 
genótipos de sorgo cultivados em solução nutritiva, aos 16 dias após a 
germinação.

ns  Não significativo
*     Significativo a 5% pelo teste de Tuckey
**    Significativo a 1% pelo teste de Tuckey 
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