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RESUMO 
 

O Urucuzeiro (Bixa orellana L.) é uma planta perene da família Bixaceae que produz um pigmento que 
envolve a semente denominado de Bixina. É uma planta pouco estudada, embora sua utilização para a 
produção de corante natural esteja se tornando cada vez mais frequente. A propagação da espécie é 
através de mudas, entretanto a produção de mudas esbarra na falta de informações sobre o substrato mais 
adequado. A presente pesquisa consistiu no plantio de mudas de urucum em diferentes substratos no 
município de Paranacity-PR, visando identificar qual o melhor substrato para a produção de mudas de 
urucum. Foram utilizados 6 tratamentos diferentes: areia, solo do local, padrão de viveiro, substrato 
comercial, turfa e turfa com solo mineral. Foram avaliados altura de planta e tamanho de raiz aos 40 dias 
após a germinação. A utilização de substratos com altos teores de matéria orgânica proporcionou maior 
crescimento de raiz e influenciaram positivamente na altura de parte aérea da planta. 
    
PALAVRAS-CHAVE: Bixa orellana ; Bixina; Produtividade. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Bixa orellana L. mais conhecida como urucum ou Urucuzeiro é uma planta 
perene da família Bixaceae que produz um pigmento que envolve a semente denominado 
de Bixina. É uma planta pouco estudada, embora sua utilização para a produção de 
corante natural esteja se tornando cada vez mais frequente. A cada safra o preço da 
semente de urucum se eleva, pois, as empresas de alimentos tem optado pela utilização 
de corantes naturais livres de agrotóxicos. De acordo com Anselmo, et al. (2008) as 
sementes do urucum apresentam em sua composição celulose (40 a 45%), açúcares (3,5 
a 5,2%), óleo essencial (0,3% a 0,9%), óleo fixo (3%), pigmentos (4,5 a 5,5%), proteínas 
(13 a 16%), alfa e betacarotenos e outros constituintes. 

A propagação de urucum se dá, geralmente, por sementes, o que é mais 
econômico e fácil do que a propagação vegetativa; podendo ocorrer em sementeiras, por 
meio da semeadura direta, ou em sacos plásticos (PEREIRA, 1995). Durante a formação 
de mudas vale salientar a importância dos recipientes e substratos adequados, os quais 
podem afetar diretamente a qualidade e o custo de produção das mesmas 
(BARDIVIESSO et al., 2011). 

A escolha do substrato para a propagação vegetativa é uma questão importante na 
formação da muda, visto que os melhores  substratos  devem   apresentar   riqueza   de 
nutrientes, pH adequado, boa textura e estar isentos de patógenos (SILVA et al., 2001). O 
presente trabalho buscou verificar qual o substrato mais adequado para a produção de 
mudas de urucum.  

 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no sítio Trevo, localizado no município de Paranacity-
Paraná, com as coordenadas Latitude 22°56'15.03"S Longitude 52° 8'25.10"O, sendo o 
período de realização de dezembro de 2017 a junho de 2018. O solo da área 
experimental é Argissolo Vermelho e o clima é classificado Cfa subtropical, tendo média 
anual de 22ºC; semi-úmido, com média de 1.590 mm anuais de chuva. As temperaturas 
mais baixas são entre os meses de maio a julho, enquanto as temperaturas mais altas 
são entre novembro a março (KOPPEN & GEISER, 1928). 

Os substratos utilizados para o experimento foram areia, padrão de viveiro 
(composto por 80% de substrato comercial e 20% de solo local, acrescido de 250 gramas 
de adubo fosfatado supersimples), solo do local, substrato comercial, turfa e turfa com 
solo mineral (50% de cada), a quebra de dormência da semente foi realizada um dia 
antes do plantio sendo todas as sementes submetidas ao processo de “banho Maria”, 
processo de 24 horas com as sementes submersas em água morna; as que ficaram 
emersas foram descartadas. Todas as sementes selecionadas foram plantadas no 
mesmo dia e receberam a mesma quantidade de água. 

Os tratamentos foram avaliados conforme se observa no quadro que segue 
(Quadro 1): 

 
Quadro 1: Tratamentos utilizados no estudo 

            Tratamentos Substratos 

T1 
Areia 

T2 
Padrão de Viveiro 

T3 
Solo do local 

  T4 
Substrato comercial 

  T5 
Turfa 

  T6 
Turfa com solo mineral 

Fonte: Os autores, 2018 

 
Foram plantadas 30 células na bandeja de cada substrato e ao final do 

experimento analisados o tamanho de raiz e altura de planta aos 40 DAS (dias após a 
semeadura). Após a realização das avaliações em campo, foi elaborada a análise 
estatística através do programa SISVAR (FERREIRA, 2011). Utilizou-se o teste de Scott-
Knott, para interpretação dos resultados e verificação dos níveis de significância 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados obtidos de tamanho de raiz e de 

altura da parte aérea aos 40 dias após a semeadura (DAS) sob os diferentes tratamentos 
testados, bem como os valores de Coeficiente de Variação (CV). Pimentel (1985) propôs 
uma classificação para o CV da seguinte forma: valor inferior a 10%, baixo; entre 10 e 
20% médio; quando entre 20 e 30% alto, sendo que o presente experimento caracterizou-
se como de alta qualidade experimental. 

 
           Tratamentos Tamanho de raiz  

40 dias 
Altura da parte aérea 

 40 dias 

T1 
9,86cm  a1 5,32cm  a1 

T2 
13,24cm  a2 7,24cm  a3 
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T3 
10,60cm  a1 6,50cm  a2 

T4 
10,28cm  a1 6,16cm  a2 

T5 
10,36cm  a1 7,12cm  a3 

T6 
15,64cm a3 8,22cm  a4 

CV 
6,04cm 

4,10cm 

Tabela 1: Avaliação de tamanho de raiz e de altura da parte aérea aos 40 dias após a semeadura 
(DAS) sob os diferentes tratamentos utilizados  
Fonte: Os autores, 2018 * Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% 
pelo teste de Scott-Knott 
 

3.1     TAMANHO DE RAIZ 

 
Verificou-se através da análise estatística que houve diferença significativa entre os 

tratamentos quando se avaliou o tamanho de raiz aos 40 DAS, sendo que os tratamentos 
T1, T3,T4 e T5 não diferiram estatisticamente entre si, mas diferiram dos tratamentos T2 e 
T6, sendo que o tratamento T6 apresentou 58,6% a mais de tamanho em relação ao 
tratamento T1. É provável que isso tenha ocorrido em virtude de o tratamento T6 ser 
composto por solo mineral e turfa, que é constituída principalmente por matéria orgânica, 
o que, segundo Dias (2006) é a principal fonte de nitrogênio para o substrato, além de 
funcionar como inoculante de microrganismos, os quais fazem a decomposição gradativa 
dos compostos, tornando o nitrogênio e os demais nutrientes capazes de serem 
absorvidos diretamente pelas plantas. Assim, tal tratamento constitui-se uma fonte de 
suporte físico como os demais substratos, mas também fornece aporte químico, 
necessário para o desenvolvimento das raízes das mudas. 

 
3.2 ALTURA DA PARTE AÉREA 

 
Ao se avaliar a altura de plantas, verificou-se que aos 40 DAS o tratamento T6 se 

diferenciou estatisticamente dos demais com 54,5% a mais de altura em relação ao 
tratamento T1 que apresentou o menor valor. Os tratamentos T2 e T5 não se 
diferenciaram estatisticamente entre si, mas se diferenciaram dos demais; o mesmo 
ocorreu com os tratamentos T3 e T4. 

Foi possível verificar que os tratamentos T2,T3,T4, T5 e T6 contribuíram para o 
fornecimento adequado dos nutrientes para o crescimento das mudas, já que os 
tratamentos possuem matéria orgânica, o que conforme Caldeira, et al. (2008) é um dos 
componentes fundamentais dos substratos, responsável por aumentar a capacidade de 
retenção de água e nutrientes, além de reduzir a densidade aparente e global do solo, 
aumentando a porosidade do substrato. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Dessa forma o estudo permitiu a percepção de que a utilização de substratos com 
altos teores de matéria orgânica proporcionou maior crescimento das raízes. A altura de 
parte aérea foi influenciada positivamente com a utilização de substratos que tinham em 
sua composição solo arenoso associados a matéria orgânica. 
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