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RESUMO: Plântulas de cacau batongo crescendo em meio com e sem excesso de água com diferentes 
formas de nitrogênio foram utilizados para verificar os efeitos do tratamento sobre o crescimento, acúmulo 

de nutrientes , teor de clorofilas, atividade da redutase do nitrato e acúmulo de N03 e NH4 livres. As plântulas 
foram cultivadas em areia sob dois regimes de irrigaçâo com soluçâo de Hoagland. O nitrogênio foi 
fornecido sob as formas de N03 e NH4 e a combinaçâo equimolar das duas formas. Um grupo foi irrigado 

com excesso de solução. O outro irrigado próximo à capacidade de campo. O delineamento experimental 
foi de blocos casualizados em parcelas subdivididas. Os resultados mostraram que a inundação diminuiu 

a área foliar pela inibição da formação, expansão e abcissão foliar. Reduziu o incremento de peso seco e a 

taxa de crescimento relativo das pattes vegetativas, o crescimento·em altura, diâmetro e a razão raizlpatte 

aérea. O excesso de água induziu a formação de lenticelas hiperatrofiadas e raízes adventícias. Houve 

diminuição da concentração de macro-nutrientes. A redução no teor de clorofilas diminuiu a capacidade 
fotossintética. Entretanto, a forma de nitrato favoreceu maior concentração de clorofilas em solo inundado, 
enquanto o nitrogênio amoniacal propiciou maior teor de clorofilas no substrato não alagado. 
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