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RESUMO 

O paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke), pertencente à 
família Leguminosae - Caesalpinioideae, originário da região amazônica. Objetivou-
se  com esse trabalho avaliar a influência de diferentes substratos e regimes hídricos 
na taxa de emergência (TE) e índice de velocidade de emergência (IVE) em 
sementes de paricá no município de Capitão Poço – PA. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 5x3, constituído de cinco 
substratos (S1: areia, S2: solo local, S3: 75% de solo local + 25% de esterco bovino, 
S4: 50% de solo local + 50% de esterco bovino; e S5: 70% de terriço + 20% de 
composto orgânico curtido (esterco bovino) + 10% superfosfato simples e três 
frequências de irrigação (diária, a cada dois dias e a cada três dias). O volume de 
água aplicado em cada irrigação foi de acordo com a CRA de cada substrato 
dividido em dois períodos. Realizou-se a comparação das médias pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, por meio do software estatístico SISVAR. Os dados 
foram transformados em √(x+0,5). Na avaliação da taxa de emergência após 7 dias 
as melhores resposta foram obtidas com os substratos, areia, solo local, 75% de 
solo local + 25% de esterco bovino e composto químico na irrigação diária, aos 11 
dias houve estabilidade nesta variável resposta.  Os maiores IVE foi obtido nos 
substratos areia, solo local, 75% de solo local + 25% de esterco bovino e composto 
químico na irrigação a cada 2 dias. 
PALAVRAS-CHAVE:  produção de mudas, reflorestamento, Schizolobium 
amazonicum. 
 
RATE AND INDEX SPEED EMERGENCY PARICÁ IN DIFFERENT SUBSTRATES 

AND FREQUENCY OF IRRIGATION 
 

ABSTRACT 
The paricá (Schizolobium parahyba var. Amazonicum (Huber ex. Ducke), belonging 
to the family Leguminosae - Caesalpinioideae originating in the Amazon regionThe 
objective of this work was to evaluate the influence of substrate and water regimes 
on germination rate (TE) and emergence speed index (IVG) in paricá seeds in the 
municipality of Capitão Poço - PA. The experimental design was a randomized block 
in factorial 5x3, consisting of five substrates (S1 sand, S2: local soil, S3: 75% local 
soil + 25% of cattle manure, S4: 50% local soil + 50% cattle manure, and S5: 70% of 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 

 
1767 

composts + 20% of cured compost (manure) + 10% superphosphate and three 
frequencies irrigation (daily, every two days, every three days). The water irrigation 
volume applied at each irrigation was in accordance with CRA each substrate divided 
into two periods. Was performed comparison of means by Tukey test at 5% 
probability, by means of SISVAR statistical software. The data were transformed into 
√ (x + 0.5). In the evaluation of germination rate after 7 days the best response was 
obtained with substrates, area, local soil, 75% of local soil + 25% of cattle manure 
and chemical compound in daily irrigation at 11 days there was stability in this 
variable response. The largest IVE was obtained, using sand substrate, local soil, 
75% of local soil + 25% bovine manure and chemical irrigation every 2 days. 
KEYWORDS: seedling production, reforestation, Schizolobium amazonicum 

 
INTRODUÇÃO 

O paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke), 
pertencente à família Leguminosae - Caesalpinioideae é uma árvore de grande porte 
e rápido crescimento (DUCKE,1949), originário da região amazônica (ROSA et al., 
2009), sendo comumente encontrado em várzea alta em toda o território amazônico. 
Segundo GAZEL FILHO et al. (2007) alguns países  circundantes também 
apresentam esta espécie como: Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia. O paricá 
também é conhecido como: faveira, faveira-branca, ficheiro, flexeiro, paricá-grande, 
pinho-cuiabano, pinho cuiabano-rosa, guapuruvu-da-amazônia e bandarra (GONDIN 
et al.,  2015).  

A árvore pode alcançar entre 15 a 40 m de altura, 50 a 100 cm de diâmetro do 
coleto, razão pela qual esta espécie vem sendo utilizada na recuperação de áreas 
degradadas (CARVALHO, 2007). Sua copa é galhosa e regular. Sua madeira tem 
coloração branco-amarelado-claro, às vezes com tonalidade róseo-pálido, com 
superfície lisa, mais ou menos sedosa (MATOS, 2009).  

O paricá é indicado para reflorestamento de áreas degradadas (GOMES et 
al., 2010), plantios comerciais e sistemas agroflorestais devido ao seu rápido 
crescimento e boa adaptabilidade em consórcios (BENTES-GAMA et al., 2008). 
Além disso, tem capacidade de se adaptar às mais diversas condições 
edafoclimáticas, tornando-se uma das espécies nativas mais utilizadas em 
reflorestamentos no país (LUNZ et al., 2010). 

A busca da recuperação em áreas degradadas possibilita que o paricá seja 
cada vez mais utilizado por empresas especializadas, com isso as pesquisas 
tendem a buscar novas técnicas de cultivo para aperfeiçoar o sistema de produção. 
Pois esta cultura tem inúmeras finalidades comerciais, como na fabricação de forros, 
palitos de fósforos, pasta de celulose, papel, compensados e laminados de alta 
qualidade (GONDIN et al.,  2015). 

O substrato é um dos fatores de maior relevância para a produção de mudas, 
onde as mesmas serão acondicionadas antes de serem transplantadas para um 
local definitivo. Segundo BRASIL (2009) o substrato tem fundamental importância 
nos resultados de emergência, e deve apresentar propriedades físicas e químicas 
adequadas à germinação e desenvolvimento da plântula.   

A água é outro fator importante, pois possibilita que a semente realize as 
principais funções de promover o amolecimento do tegumento, o aumento do 
embrião e dos tecidos de reserva, favorecendo a ruptura do tegumento, a difusão 
gasosa e a emergência da raiz primária (RAMOS et al., 2006). Objetivou-se com 
esse trabalho avaliar a influência de diferentes substratos e regimes hídricos na taxa 
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de emergência (TE) e índice de velocidade de emergência (IVE) em sementes de 
paricá no município de Capitão Poço – PA. 

 
 
 

MATÉRIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA), Campus Capitão Poço, nas coordenadas geográficas 
(latitude de 01º44’47”S e longitude de 47º03’34” W). Conforme a classificação de 
Köppen, o clima da região é do tipo Ami (tropical de altitude), o solo local 
característico de um Latossolo Amarelo Álico (EMBRAPA, 2013), os valores médios 
de temperatura na casa de vegetação foram: Tmáx: 33,5ºC e Tmin: 22,5ºC com 
umidade média de 77%. Essas medidas foram obtidas com a utilização de termo-
higrômetro digital.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 
5x3, constituído de cinco substratos S1: areia, S2: solo local, S3: 75% de solo local + 
25% de esterco bovino, S4: 50% de solo local + 50% de esterco bovino; e S5: 70% 
de terriço + 20% de composto orgânico curtido (esterco bovino) + 10% superfosfato 
simples e três frequências de irrigação (diária, a cada dois dias e a cada três dias). A 
determinação da lâmina correspondente  a Capacidade Real de Água do Solo (CRA) 
de cada substrato foi realizada conforme o procedimento especificado por 
BERNADO et al., (2006).  Os valores obtidos foram convertidos para a área do 
recipiente e estão descritos na Tabela 1. 

 
TABELA 1 - Lâminas de água correspondentes a CRA (mm) e 

aplicadas nos recipientes (mL) durante o experimento 
nos diferentes substratos 

Substratos Lâminas (mm) Lâminas (mL) 
S1 20,5 360 
S2 16,5 290 
S3 36,0 640 
S4 50,0 880 
S5 18,0 300 

 
As lâminas foram aplicadas manualmente com uso de proveta graduada. A 

irrigação ocorreu em dois períodos (manhã e tarde). As sementes de Schizolobium 
amazonicum (Huber ex Ducke) foram adquiridas na empresa: Sementes Caiçara 
Ltda. 

Para superar a dormência tegumentar, as sementes foram submetidas à 
escarificação mecânica, que utilizou lixas de 20 mm, a embebição ocorreu de forma 
natural com as irrigações de cada tratamento. Foram semeadas três sementes em 
cada saco de polietileno com capacidade de 1,5 kg (15 cm de diâmetro e 25 cm de 
altura), quando germinadas foi realizado o desbaste das plantas inferiores deixando 
uma por unidade experimental. 

Foram avaliadas as taxas de emergência (TE) aos 7  e 11 dias, de acordo 
com o procedimento feito por BEHLING (2013) e índice de velocidade de 
emergência total (IVE) conforme a metodologia utilizada por MAGUIRE (1962). Os 
dados experimentais foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Bartlet (p > 
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0,01), para verificação da normalidade e homocedasticidade. Posteriormente, 
atendidas as pressuposições básicas, realizou-se a comparação das médias pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, por meio do software estatístico SISVAR 
(FERREIRA, 2011). Os dados foram transformados em √(x+0,5). 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Ao analisar os dados da TE aos 7 dias, pode-se perceber que  houve 
interação  significativa dos substratos  apenas no regime de irrigação diária, onde o 
S4 foi o que apresentou menor resposta, mas não diferiu estatisticamente do S3 
(Tabela 2).  
 
TABELA 2 - Efeitos do substrato e regime de irrigação na taxa de emergência de 

sementes de paricá sete dias após a semeadura 
Substratos Irrigação 
 Diária 2 em 2 dias 3 em 3 

dias 
 ------------------------- % ------------------------- 
Areia  91,8 Aa* 83,5 Aa 100,0 Aa 
Solo local 83,5 Aa 100,0 Aa 91,8 Aa 
75% solo local + 25% esterco bovino  66,5 Aba 91,8 Aa 66,8 Aa 
50% solo local + 50% esterco bovino 25,0 Ba 66,8 Aa 50,0 Aa 
Composto químico 
CV(%) 

91,8 Aa 
28,0 

66,8 Aa 100,0 Aa 
 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si na coluna (maiúsculas) e na 
linha (minúsculas) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Um dos fatores que podem ter contribuído para o baixo efeito na geminação 
das sementes, nesse período, no substrato S4, possivelmente foi o excedente 
hídrico temporário no substrato afetando as trocas gasosas do solo e, 
consequentemente, diminuindo as reações bioquímicas do embrião, questões essas 
podem ser demonstradas por MARQUES & JOLY (2000) em que as condições de 
excesso hídrico durante todo o experimento inibiram a germinação de sementes de 
Calophyllum brasiliense.  

Trabalho desenvolvido por ALBUQUERQUE et al., (2013) corrobora 
parcialmente com os resultados onde o substrato com adição de 80% da capacidade 
de retenção de água impossibilitou a germinação e a emergência das plântulas. 
Segundo MARCOS FILHO et al., (2005) o excesso de umidade prejudicou a 
germinação das sementes de sucupira preta, por impedir a penetração de oxigênio e 
reduzir o processo metabólico. 

Aos 11 dias, houve maior estabilidade na taxa de germinação, onde foi 
encontrada diferença expressiva do S3 nas diferentes irrigações, sendo que a 
irrigação diária apresentou menor resposta para esta variável, fato que pode estar 
ligado ao excesso de umidade no solo (Tabela 3).  
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TABELA 3 - Efeito do substrato e regime de água para a determinação da taxa de 
emergência de sementes de paricá após 11 dias após a semeadura. 
Substratos Irrigação 

 Diária 2 em 2 dias 3 em 3 dias 
 ----------------------- % ------------------ 
Areia  100,0 Aa* 83,5 Aa 100,0 Aa 
Solo local 100,0 Aa 100,0 Aa 100,0 Aa 
75% solo local + 25% esterco bovino  66,5 Ab 100,0 Aa 91,8 Aab 
50% solo local + 50% esterco bovino 91,8 Aa 100,0 Aa      83,5 Aa 
Composto químico 
CV(%) 

91,8 Aa 
15,4 

75,0 Aa 100,0 Aa 
 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si na coluna (maiúsculas) e na 
linha (minúsculas) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
A relação hídrica junto às condições físicas do solo (macro e micro 

porosidade) contribui de forma positiva na germinação e emergência das plântulas 
em substratos adequados, este fator é bem expressivo nesta tabela, onde o 
tratamento S3 no turno de rega de dois em dois dias apresentou a melhor resposta 
não diferindo estatisticamente da irrigação de três em três dias. Isso pode ser 
atribuído à capacidade destas composições de substrato ter a capacidade de reter 
mais água devido a sua maior quantidade de matéria orgânica em sua formulação.  

O adicionamento de matéria orgânica melhora os atributos físicos do solo, 
aumenta a capacidade de retenção de água, permite maior aeração e cria um 
ambiente adequado para o desenvolvimento da flora microbiana do solo (LUZ et al., 
2009). Para o IVE, houve interação dos substratos na irrigação a cada 2 dias, em 
que as melhores respostas foram apresentadas pelo  S1 e S2, mas não diferiu 
estatisticamente do S3. O tratamento S5 apresentou interação com as diferentes 
frequências de irrigação, onde os resultados superiores foram encontrados nas 
irrigações a cada dois e três dias (Tabela 4).  

 
TABELA 4 - Efeito do substrato e regime de água para a determinação do índice de 

velocidade de emergência de sementes de paricá após onze dias após 
a semeadura 

Substratos Irrigação 
 Todo dia Cada 2 dias Cada 3 

dias 
  
Areia 1,31 Aa* 1,45 Aa 1,43 Aa 
Solo local 1,44 Aa 1,36 Aa 1,30 Aa 
75% solo local + 25% esterco 
bovino 

1,25 Aa 0,89 ABa 0,99 Aa 

50% solo local + 50% esterco 
bovino 

1,04 Aa 0,66 Ba 0,87 Aa 

Composto químico 
CV(%) 

0,89 Ab 
10,6 

1,25ABab 1,43 Aa 
 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si na coluna (maiúsculas) e na 
linha (minúsculas) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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 A relação do substrato com o regime hídrico teve influência direta para as 
variáveis analisadas (TE e IVE), para a cultura, pois a lamina de irrigação quando 
adicionada em quantidades elevadas e dependendo do substrato utilizado pode 
desencadear perdas significativas para a produção de mudas, devido o aumento da 
umidade no substrato que dificulta o suprimento de oxigênio às sementes 
(AZEREDO et al., 2003). O excesso de umidade prejudicou a germinação das 
sementes de sucupira preta, por impedir a penetração de oxigênio e reduzir o 
processo metabólico (MARCOS FILHO, 2005). 

 Os valores de TE e IVE foram positivos em relação ao substrato e rega 
hídrica, onde os melhores tratamentos foram nítidos com areia e as concentrações 
de 75% de solo local + 25% esterco curtido e solo local, materiais que podem ser 
encontrados com facilidade na região, e com isso propicia ao produtor menor custo. 
 

CONCLUSÃO 
Na avaliação da taxa de emergência após 7 dias as melhores respostas foram 

obtidas com os substratos, areia, solo local, 75% de solo local + 25% de esterco 
bovino e composto químico na irrigação diária, pois aos 11 dias houve estabilidade 
nesta variável resposta. Os maiores IVE foram obtidos nos substratos areia, solo 
local, 75% de solo local + 25% de esterco bovino e composto químico na irrigação a 
cada 2 dias. 
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