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As espécies florestais diferem na capacidade de absorção, translocação, acúmulo e uso dos 

nutrientes. Estas diferenças ocorrem entre espécies, procedências, progênies e até mesmo entre 

clones de uma determinada espécie, assim, a eficiência nutricional (EN) deve ser estudada nas 

diferentes espécies, inclusive para o paricá. O paricá (Schizolobium amazonicum) é uma espécie 

promissora para a indústria madeireira e sua ocorrência natural limita-se a determinadas regiões 

de solos argilosos e de fertilidade química alta. Além disso, não se sabe se existe diferença entre 

os estresses nutricionais causados em fase de muda. Dessa forma, o objetivo do trabalho é medir 

o efeito do estresse causado em fase de muda, em genótipos de paricá, sob dois tipos de 

estresses, com relação ao nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). O experimento foi instalado 

em casa de vegetação, no Câmpus de Ipameri, GO. O delineamento experimental utilizado foi o 

de blocos casualizados em esquema fatorial simples com três repetições, utilizando quatro 

procedências diferentes, sob dois estresses, total (sem aplicação do nutriente em questão) e 

parcial (metade da dose recomendada para a cultura em fase de muda).   As características 

avaliadas foram altura média das plantas (ALT), diâmetro médio do caule (DMC), número total 

de folhas (NTF), comprimento médio dos galhos (CMG), medidas na fase de muda, aos 70 dias 

após sua germinação. Existe diferença significativa para CMG, em N, ALT, DMC, NTF, CMG, 

em P, indicando que o estresse causado em fase de muda apresenta pouco efeito sob as 

características avaliadas em N e K. Para a fonte de variação procedência somente as variáveis 

NTF, CMG, em N e, ALT, em P, apresentaram diferença significativa. Com relação a fonte de 

variação estresse e interação, somente NTF e CMG, em N, além de ALT e DMC, em P. Isso 

indica que o estresse causado para a maioria das características é semelhante e que a seleção 

praticada em fase de muda, visando a eficiência nutricional pode não ser vantajosa.  
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