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RESUMO: O presente trabalho propôs avaliar o crescimento inicial de plantas de jatobá (H. 

Coubaril L.), em diferentes substratos e lâminas de irrigação e selecionar as características 

produtivas que resultem em condições ideais para a produção de mudas desta espécie. Foi 

implantado um experimento no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, em 

parcelas subdivididas no esquema 5 x 4, sendo as parcelas compostas por cinco lâminas de 

irrigação diárias (6, 8, 10, 12 e 14 mm) e as subparcelas contendo quatro substratos: S1, 100% 

Solo (Latossolo vermelho); S2: 50% Solo (Latossolo vermelho) e 50% Areia; S3: 45% Solo 

(Latossolo vermelho), 45% Areia e 10% Esterco Bovino Curtido e S4: Substrato comercial 

Basaplant (a base de vermiculita expandida, fibra de coco e casca de pinus). As características 

avaliadas foram altura da planta (AP), diâmetro de caule (DC), número de folhas (NF), 

comprimento de raiz (CR), massa seca de raiz (MSR), massa seca de parte aérea (MSPA), 

massa seca de muda (MSM), relação das massas secas de raiz e parte aérea (MSR/MSPA) e 

índice de qualidade de Dickson (IQD). Os valores encontrados foram submetidos à análise de 

variância (teste F de Fisher), ao nível de 5% de probabilidade. Aos 200 dias após a semeadura 

(DAS) os substratos influenciaram NF, CR, MSPA, MSM, MSR/MSPA, sendo que o 

substrato S4 (Comercial) proporcionou maior crescimento e qualidade às plantas de baruzeiro. 

Dentre as lâminas de irrigação estudadas a de 12 mm dia-1 pode ser utilizada sem perdas de 

crescimento e qualidade das plantas de baruzeiro, nas condições em que ocorreu o estudo.  

PALAVRAS CHAVES: Irrigação por gotejamento; Crescimento inicial; Índice de Qualidade 

de Dickson. 
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ABSTRACT: This study aimed to evaluate the initial growth of baruzeiro plants (Dipteryx 

alata Vog), on different substrates and irrigation levels and select the productive features that 

result in ideal conditions for the production of seedlings of this species. The experiment was 

installed in a randomized block design, with four replications, in split-plot, in the scheme 5 x 

4, with plots composed of five daily irrigations levels and four subplots substrates: S1, 100% 

soil (OXISOL RED); S2: 50% soil (OXISOL RED) and 50% sand; S3: 45% soil (OXISOL 

RED), 45% sand, and 10% of tanned and S4: Commercial Substrate Basaplant (base 

expanded vermiculite, coconut fiber and pine bark). The five daily watering (6, 8, 10, 12 and 

14 mm) make up the subplot. The evaluated characteristics were plant height (PH), the stem 

diameter (SD), number of leaves (NOL), the root system length (RSL), the dry matter mass of 

roots (DRM), dry matter mass aerial part (DMAP), the dry matter  mass seedling (DMS), the 

ratio between roots dry matter mass and aerial part (DMS / DMAP) and seedling  quality 

(Dickson Quality Index - IQD). The data were submitted to analysis of variance (Fisher’s F - 

test), at 5% probability. At 200 DAS the substrates influenced NOL, RSL, DRM, DMAP, 

DMS, DMS/DMAP, and IQD. The substrate S4 (Commercial) provided greater growth and 

quality to jatobá plants. Among the irrigation levels studied, the irrigation depth of 12 mm 

day-1 can be used without compromising yield and quality of baruzeiro plants in the 

conditions on which this study was done.  

KEYWORDS: Drip irrigation; Initial growth; Dickson Quality Index 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, na região do Cerrado, tem-se observado um interesse crescente pelo 

cultivo de espécies arbóreas, as quais se destacam por sua grande importância ambiental e 

comercial (OLIVEIRA et al., 2015).  

Dentre estas, merece destaque o jatobá (Hymenaea Courbaril L.), árvore da família 

Fabaceae, encontrada tanto em áreas de Cerrado, como na Amazônia e na Mata Atlântica 

brasileira (FARIAS et al., 2006). Sua casca e tronco são utilizados nas indústrias cosméticas e 

farmacêuticas, dado os compostos antifúngicos e antibacterianos nelas presentes. A polpa 

possui alto teor de amido, açúcares e nutrientes, principalmente cálcio e magnésio. Na 

alimentação humana vai da produção de biscoitos a geléias (SILVA et al., 2001). Sua madeira 

está entre as dez mais valiosas, junto ao ipê e ao mogno (ZUBA JÚNIOR et al., 2010). 
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INITIAL DEVELOPMENT OF PLANT OF JATOBÁ (H. COUBARIL L.) IN 

FUNCTION OF DIFFERENT SUBSTRATES AND FIVE IRRIGATIONS LEVELS 



Atualmente, grande atenção é despendida a todas as fases de cultivo de espécies com 

tamanho valor agregado. Na fase inicial de cultivo, mais especificamente durante a produção 

de mudas em viveiro, dentre as técnicas empregadas para incremento de qualidade, destaca-se 

a irrigação. Para AUGUSTO et al. (2007) quando se utiliza a irrigação é necessário atentar-se 

ainda para a forma de utilização da água, visando o seu melhor aproveitamento e 

consequentemente a maior eficiência no processo, incluindo no manejo, técnicas que primem 

o uso racional da água evitando assim custos excessivos e impactos ambientais negativos. 

Outro fator que exerce influência sobre a qualidade das mudas é o substrato empregado, 

o qual deve apresentar propriedades físicas e químicas adequadas para o desenvolvimento das 

plantas (OLIVEIRA et al., 2005), possuir composição uniforme para facilitar o manejo e 

apresentar custo compatível com a atividade (DANTAS et al., 2009). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de 

jatobá (H. courbaril L.) submetidas a cinco lâminas de irrigação e quatro substratos, e ainda a 

interação entre eles. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no período de abril a outubro de 2014, em casa de 

vegetação, situada na área experimental do Instituto Federal Goiano - Câmpus Ceres, cuja 

altitude é de 590 m. O clima do local segundo a classificação de Köppen, citado por 

MARQUES (2013) é do tipo Aw (quente e semiúmido com estação seca de maio a setembro). 

Para cultivo das mudas foram utilizados sacos plásticos de 2 litros, próprios para esta 

atividade, com dimensões de 30 x 9 cm, para altura e diâmetro respectivamente, preenchidos 

com quatro substratos, nas as seguintes composições:  

• Substrato 1 (S1) - 100% Latossolo Vermelho (proveniente de um barranco localizado 

nas dependências do Instituto Federal Goiano - Câmpus Ceres). 

• Substrato 2 (S2) - 50% Latossolo Vermelho e 50% Areia. 

• Substrato 3 (S3) - formado por 45%  Latossolo Vermelho, 45% Areia e 10% Esterco 

bovino curtido. 

• Substrato 4 (S4) - Substrato Comercial Basaplant® 

O experimento foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso, com quatro 

repetições, em parcelas subdivididas, no esquema 5 x 4. Nas parcelas utilizaram-se cinco 

lâminas de irrigação diárias (6, 8, 10, 12 e 14 mm) e nas subparcelas os quatro substratos 
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citados anteriormente. Cada subparcela foi constituída por seis mudas, totalizando 480 mudas 

no experimento. A diferenciação das lâminas de irrigação teve início aos 35 DAS e foi 

controlada, utilizando o cabeçal de controle, pelo tempo de irrigação em cada parcela.  

Conectadas ao cabeçal de controle, conforme visualizado na Figura 1, o sistema era 

composto ainda, por cinco linhas de derivação de 25 mm de diâmetro, das quais saíam as 

linhas laterais de 16 mm, fabricadas em polietileno de baixa densidade (PEBD). Cada linha 

lateral foi dimensionada para irrigar uma subparcela com 24 mudas. 

Os gotejadores utilizados foram do tipo botão, de fluxo autocompensante (Figura 2), 

com vazão de 2,0 L h-1 e faixa de pressão de serviço de 5 a 40 mca. Os gotejadores foram 

acoplados em microtubos conectados a adaptadores em formato de T, que por sua vez eram 

acoplados através de conectores a linha lateral. 

 

     Figura 1. Linhas de derivação                                       Figura 2. Gotejadores tipo botão   

Os atributos avaliados foram as seguintes: (i) altura de muda (AM), em cm, do colo ao 

ponto de inserção da folha mais nova que deve setar completamente aberta; (ii) diâmetro de 

caule (DC) em mm, mensurado com paquímetro digital, de precisão centesimal (0,01 mm), a 

0,5 cm acima do nível do substrato; (iii) número de folhas (NF); (iv) comprimento do sistema 

radicular (CR) em cm, medido com régua fixa sobre uma mesa; (v) massa seca de raízes 

(MSR), g muda-1; (vi) massa seca de parte aérea (MSPA), g muda-1, (vii) relação das massas 

secas de raízes por massas secas de parte aérea (MSR/MSPA) e (viii) qualidade das mudas, 

através do índice de qualidade de Dickson (IQD). 

Os dados das características morfológicas das mudas foram submetidos à análise de 

variância (teste F de Fisher), ao nível de 5% de probabilidade, sendo usado o software 

SISVAR (Sistema de Análise de Variância). Nas características em que houve efeito de 

tratamentos, aplicou-se o teste de Tukey, a 5% de probabilidade, nos tratamentos primários 

(Substratos), e a análise de regressão polinomial nos tratamentos secundários (Lâminas de 

irrigação). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra o resultado do Teste F de Fisher, em nível de 5% de probabilidade, 

para a avaliação final, realizada aos 200 Dias Após a Semeadura (DAS). Nesta Tabela é 

possível identificar a resposta às diferentes lâminas e diferentes substratos das variáveis em 

estudo.  

Tabela 1. Análise de Variância (Teste F de Fisher) e teste Tukey para Altura de plantas (AP, 
cm), Diâmetro do Caule (DC, mm), Número de Folíolos (NFO), Comprimento de Raiz (CR, 
cm), Massa Seca de Raiz (MSR, g muda-1), Massa Seca de Parte Aérea (MSPA, g muda-1), 
Massa Seca de Muda (MSM, g muda-1), relação das Massas Secas de Raiz e Parte Aérea 
(MSR/MSPA) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD) de plantas de baruzeiro aos 200 DAS. 

 

Em uma visão geral, os resultados são mais satisfatórios para lâmina de 12 mm e para o 

substrato comercial, com interação entre eles apenas na MSPA. SILVA (2012) em estudo 

semelhante, também com jatobá, em geral, encontrou melhores índices de desenvolvimento 

ao utilizar lâminas de 10 mm.  CARVALHO FILHO et. al (2003) encontrou resultados mais 

satisfatórios utilizando substrato (Solo + Esterco – 2:1), aos 180 DAS.  

 

 

CONCLUSÕES 
 

Em média, a lâmina de 12 apresentou melhor desenvolvimento quanto às características 

avaliadas, diferindo estatisticamente, também no Índice de Qualidade de Dickson, em relação 

às lâminas menores, o mesmo não ocorrendo para a lâmina de 14 mm. Tal fato mostra que 

Variável AP DC NF CR MSR MSPA MSM 
MSR/ 
MSPA 

IQD 

Lâmina  
(L - mm) 

         

6 58,25 a  14,56 a 16,12 a 35,13 a 4,50 a 14,62 a 22,45 a 0,30 a 1,17 a 

8 61,06 ab  15,56 ab 16,56 ab  37,14 ab   5,93 ab 15,87 a 27,42 ab 0,36 ab  1,54 ab 

10 64,37 ab  15,69 ab 17,31 ab 39,15 ab 5,81 a 15,62 a 25,69 ab 0,36 ab   1,34 a 

12 66,12 b  15,56 b 18,25 ab 41,18 ab   7,44 bc 19,75 b 27,13 c 0,38 ab 1,75 c 

14 64,75 ab  15,69 b 18,00 ab 43,22 b  7,62 b 17,75 ab 25,40 bc 0,47 b   1,70 bc 

Substrato           
S1 39,65 ab 16,00 a 16,10 a 39,70 ab 3,30 a 14,55 a 17,89 a 0,23 a 1,02 a 
S2 38,00 ab 15,75 a 17,35 ab 38,00 ab 6,20 b 16,05 ab 22,19 b 0,38 b 1,43 b 
S3 36,50 a 16,00 a 18,75 b 36,50 a 6,30 b 18,35 b 24,83 bc 0,34 b 1,57 b 
S4 42,50 b 15,50 a 16,80 a 42,50 b 9,25 c 17,95 b 27,05 c 0,54 c 1,88 c 

Teste F          
L 2,697* 7,600* 3,154* 4,159* 10,283* 5,962* 8,691* 5,074* 3,202* 

S 1,639NS 0,733 NS 6,020* 3,367* 45,622* 5,602* 16,282* 28,009* 23,319* 

L x S 0,595NS 1,467NS 1,251NS 0,887NS 1,020NS 2,077* 1,811NS 1,303NS 1,443NS 

CV (%) 12,39 7,91 11,87 15,99 25,99 19,92 18,98 29,27 28,03 
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esta lâmina pode ser utilizada, sem prejuízos ao desenvolvimento e qualidade das mudas de 

jatobá. Quanto aos substratos, em média, o Substrato comercial Basaplant (S4) foi o que 

apresentou melhores resultados quanto aos índices de desenvolvimento. 
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