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RESUMO 

O reaproveitamento de resíduos provenientes do tratamento de esgotos domésticos 

se faz cada vez mais necessário e a sua utilização no meio agrícola e florestal 

apresenta-se como uma boa opção de uso deste material. Os objetivos desta 

pesquisa foram avaliar o crescimento e a qualidade de mudas de três espécies 

florestais (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, Pseudobombax grandiflorum e 

Cedrella fissilis) produzidas com substratos a base de lodo de esgoto compostado e 

submetidas a três lâminas de água diárias. Após a avaliação física dos substratos, 

foram escolhidos aqueles com as características mais favoráveis à produção de 

mudas florestais, bem como um material comercial usado como testemunha. Cada 

espécie foi tratada como um experimento, com um delineamento experimental 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x4 (lâminas de irrigação e 

substratos). Para as espécies nativas, as lâminas de irrigação testadas foram de 6, 9 

e 12 mm e para o eucalipto foram de 11, 14 e 17 mm. Foram utilizados um substrato 

comercial a base de turfa Sphagnum (SC); lodo de esgoto compostado com bagaço 

de cana-de-açúcar na proporção volumétrica 1:3 (LBC); lodo de esgoto compostado 

com casca de eucalipto na proporção volumétrica 1:3 (LCE) e lodo de esgoto 

compostado com bagaço de cana-de-açúcar + lodo de esgoto compostado com 

casca de eucalipto em proporção volumétrica 2:1 (LBC+LCE).  Foram avaliados ao 

final do ciclo de produção das mudas a altura, diâmetro do colo, massa seca da 

parte aérea, radicular e total, área foliar, conformação do sistema radicular, índice de 

qualidade de Dickson, SPAD, conteúdo de nutrientes e fração de lixiviado. Os dados 

foram submetidos à Análise de Variância, seguida de teste de Scott-Knott quando 

houve diferença significativa das médias e a correlação de Pearson foi utilizada para 

os dados de conteúdo de nutrientes. As formulações empregando lodo de esgoto, 

bagaço de cana e casca de eucalipto mostraram-se viáveis tanto para a produção de 

mudas de eucalipto como para a produção de mudas das espécies nativas, com 

manejo hídrico específico para cada formulação e espécie. 

Palavras-chave: lodo de esgoto, lâminas de água, viveiro 

  



 
 

  



ABSTRACT 

The reuse of residues resulting from the treatment of domestic sewage is necessary 

and the use of this material in agriculture and forestry is a good option. The aims of 

this research were to evaluate the growth and the quality of seedlings of three 

species (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, Pseudobombax grandiflorum 

and Cedrella fissilis) produced with substrates based on composted sewage sludge 

and submitted to three daily water depths. After the physical characterisation of the 

substrates, those with the best characteristics to seedlings production were selected, 

as well as a commercial material which was used as a witness. Each species was 

considered an experiment completely randomized in factorial design 3 x 4 (water 

depths and substrates). For the native species, the water depths used were 6, 9 and 

12 mm and for the Eucalyptus the water depths used were 11, 14 and 17 mm. The 

substrates used were: commercial substrate based on Sphagnum peat (SC); sewage 

sludge composted with sugarcane bagasse (1:3 v:v)(LBC); sewage sludge 

composted with eucalyptus bark (1:3 v:v)(LCE) and sewage sludge composted with 

bagasse + sewage sludge composted with eucalyptus bark in a volumetric proportion 

(2:1)(LBC+LCE). At the end of the production cycle of the seedlings the following 

parameters were evaluated: height, stem diameter, dry mass, leaf area, root system 

conformation, Dickson quality index, SPAD index, nutrient content and leaching 

fraction. The data were subjected to analysis of variance followed by Scott-Knott test 

when there was significant difference of means and Pearson correlation index was 

used for the nutrient content data. The formulations using sewage sludge, bagasse 

and eucalyptus bark proved being practicable for both the production of eucalyptus 

seedlings and native species seedlings, with specific water management for each 

formulation and species. 

Key words: sewage sludge, water depth, nursery 
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1 INTRODUÇÃO 

O lodo de esgoto é o resíduo sólido resultante do tratamento de efluentes 

domésticos e industriais e, com o aumento populacional dos centros urbanos, a 

produção deste resíduo tem gerado problemas relacionados à sua destinação. 

Muitos países utilizam o lodo de esgoto no setor agrícola como forma de dispor esse 

material de forma mais sustentável e diminuir os impactos ambientais e sociais 

gerados por aterros sanitários próximos aos centros urbanos. 

No Brasil o uso do lodo de esgoto no setor agrícola é regulamentado pela 

Resolução CONAMA N. 375/2006, que categoriza todas as formas de uso do 

material, os limites máximos de concentração de contaminantes, bem como todas as 

culturas nas quais o lodo pode ser utilizado. O uso do lodo de esgoto como 

fertilizante orgânico pode reduzir o uso de fertilizantes minerais (CALDEIRA et al., 

2012a) e o uso deste material como substrato para a produção de mudas florestais 

pode ser boa alternativa aos materiais já existentes no mercado. 

O substrato é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de 

mudas em recipientes de volume restrito (DELARMELINA et al., 2014). Suas 

características físicas e químicas influem diretamente no desenvolvimento do 

sistema radicular das mudas e, consequentemente, na sua qualidade. Muitos 

materiais têm sido utilizados como substratos para a produção de mudas, dentre os 

mais utilizados estão a turfa, casca de Pinus, fibra de coco, casca de arroz, 

vermiculita e perlita. 

O uso de resíduos orgânicos, como o lodo de esgoto, na produção de mudas 

florestais pode ser uma alternativa. Alguns trabalhos mostram que é possível obter 

boas características físicas que geram mudas com sistemas radiculares bem 

agregados e com qualidade para serem levadas a campo (CALDEIRA et al., 2013; 

TRAZZI et al., 2014; TRIGUEIRO e GUERRINI, 2014). 

Esta qualidade é um fator determinante para o estabelecimento de 

povoamentos florestais, sejam eles para fins comerciais ou de restauração de áreas 

degradadas (BARBOSA et al., 2003). A sobrevivência das mudas após o plantio e o 

seu desenvolvimento inicial depende essencialmente das suas condições ao término 

do período de produção no viveiro. 
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A qualidade das mudas pode ser definida a partir de variáveis morfológicas 

como altura, diâmetro e massa seca, além da ausência de patologias e pragas e a 

conformação do sistema radicular. A partir dos dados mencionados, pode-se 

calcular o Índice de Qualidade de Dickson e a relação altura/diâmetro.  

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas às novas práticas de manejo e 

ao uso de novos materiais para a produção de mudas florestais é essencial para 

minimizar os impactos socioambientais relacionados a esse setor produtivo. Desta 

forma, esta pesquisa baseia-se na hipótese de que substratos a base de lodo de 

esgoto compostado, submetidos à lâmina de irrigação adequada, podem promover o 

desenvolvimento de mudas florestais com qualidade adequada para o plantio em 

campo. 

Os objetivos desta pesquisa foram avaliar o crescimento e a qualidade de 

mudas de três espécies florestais (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, 

Pseudobombax grandiflorum e Cedrella fissilis) produzidas com substratos à base 

de lodo de esgoto compostado e submetidas a três lâminas de água diárias. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1   Lodo de esgoto 

Os problemas ambientais relacionados aos grandes centros urbanos e 

industriais vêm sendo foco de longas discussões no mundo todo. Nota-se que os 

danos ambientais causados pelas atividades antrópicas estão se tornando críticos e 

irreversíveis, com influências significativas no modo de vida e de produção das 

populações (FARIA et al., 2013). A aplicação de melhores práticas de 

gerenciamento, o uso correto de recursos, a eficiência no uso de energia, 

reaproveitamento dos materiais e a redução no consumo de água são 

características imprescindíveis de alternativas que causem menores riscos e 

impactos ambientais (GOMES et al., 2006). 

O lodo de esgoto é o resíduo sólido proveniente dos processos de 

tratamentos de efluentes domésticos e industriais e a sua produção tem aumentado 

significativamente em função do aumento populacional. A maior parte do lodo 

gerado no Brasil é destinada a aterros sanitários, que custam muito aos cofres 

públicos, e frequentemente esse material causa problemas ambientais e sanitários 

(PÉREZ et al., 2011), fazendo-se necessária a busca por alternativas para a 

disposição desses resíduos orgânicos. 

Segundo Berton e Nogueira (2010), os esgotos sanitários constituem-se de 

99,99% de água e 0,01% de sólidos, sendo que a parte sólida é constituída 

majoritariamente de substâncias orgânicas, com apenas 30% de partículas 

inorgânicas. A constituição do lodo de esgoto sofre ainda influência da sua origem, 

sendo a maior parte dos materiais tratados em Estações de Tratamento de Esgoto 

provenientes de resíduos domésticos, águas pluviais e podem ainda conter certo 

grau de resíduos industriais. 

A alternativa mais comum para a destinação do lodo de esgoto em outros 

países é a reciclagem agrícola, recomendada pela Agenda 21 (BRASIL, 2004), 

considerando que esse material possua características químicas e biológicas 

seguras para a cultura e as populações vizinhas (BARROS et al., 2011). Segundo 

Caldeira et al. (2014), o uso de resíduos orgânicos como componente de substratos 

para a produção de mudas florestais representa uma economia importante no 
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processo de produção, além de evitar que o acúmulo desse material se torne um 

problema ambiental. 

O lodo de esgoto contém características importantes para o bom 

desenvolvimento de mudas florestais, dentre elas a grande porcentagem de matéria 

orgânica, macro e micronutrientes que auxiliam na manutenção da fertilidade do solo 

(CALDEIRA et al, 2012a). Segundo Guerrini e Trigueiro (2004), a grande 

concentração de nutrientes constatada no lodo de esgoto pode representar uma 

economia expressiva no consumo de fertilizantes em viveiros, mas é necessário 

conhecimento prévio acerca da disponibilidade destes nutrientes e das reais 

necessidades nutricionais das espécies a serem produzidas. Além disso, o lodo de 

esgoto é considerado excelente para a estabilização da estrutura do solo, 

aumentando a capacidade de retenção de água e minerais (COSTA et al., 2009). 

A demanda crescente por produtos florestais implica em um aumento cada 

vez maior do uso de fertilizantes minerais devido à alta degradação dos solos 

destinados à atividade florestal. A utilização de fertilizantes orgânicos representa 

uma redução no consumo de fertilizantes inorgânicos, que em geral são uma grande 

parte dos custos de produção de mudas (CALDEIRA et al., 2012a). Tsutya (2000) 

também cita o uso na formulação de substratos para plantas como uma 

possibilidade de utilização deste material devido às suas propriedades físicas e 

químicas. 

Por outro lado, é importante atentar para os cuidados que devem ser tomados 

quando se faz uso agrícola do lodo de esgoto, alguns aspectos como a presença de 

metais pesados podem afetar negativamente o desenvolvimento vegetal e causar 

problemas de fitotoxidade e contaminação ambiental (CHANG et al., 1997). O uso 

do lodo de esgoto na produção de mudas florestais minimiza os problemas de 

contaminação ambiental, considerando que a quantidade de resíduo nos tubetes é 

insignificante com relação à área em que a muda será plantada e a baixa frequência 

de plantio (ROCHA et al., 2013). 

A Resolução CONAMA N. 375/2006 regulamenta no Brasil o uso do lodo de 

esgoto para a agricultura e silvicultura. São categorizadas nesta legislação todas as 

culturas para as quais é permitido o uso do lodo de esgoto, bem como os limites 
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máximos de concentração de contaminantes, de forma a não haver prejuízos à 

saúde humana e ao ambiente. 

A composição dos substratos a base de lodo de esgoto ainda é uma dúvida. 

Guerrini e Trigueiro (2004) concluíram, a partir de características físicas e químicas 

de substratos contendo diferentes proporções de lodo de esgoto, que os materiais 

mais adequados para a produção de mudas florestais seriam aqueles com 30 a 60% 

de biossólido (v:v). Bonnet et al. (2002) também chegaram à mesma conclusão em 

experimento com Eucalyptus viminalis, Schinus terebinthifolius e Mimosa scabrela. 

No entanto, a recomendação da composição dos materiais a serem usados como 

substrato pode variar de acordo com as características da espécie a ser produzida. 

Caldeira et al. (2013) demonstraram que a mistura de lodo de esgoto, casca 

de arroz carbonizada e palha de café in natura proporcionou ótimo crescimento de 

mudas de Chamaecrista desvauxii. Rocha et al. (2013) determinaram que o uso de 

material composto por pelo menos 40% de lodo de esgoto proporcionou 

desenvolvimento satisfatório de mudas do híbrido Eucalyptus grandis x E. urophylla. 

Caldeira et al. (2014) também encontraram resultados satisfatórios no 

desenvolvimento das características morfológicas de mudas de Acacia mangium 

com o uso de substrato composto com lodo de esgoto. 

 

2.2   Substrato 

Dentre os diversos fatores que influem na produção de mudas de qualidade, o 

substrato figura como um dos mais importantes, pois a germinação de sementes, a 

iniciação radicular e o enraizamento da muda dependem firmemente da qualidade 

de suas características físicas e químicas (DELARMELINA et al., 2014; WENDLING 

et al, 2002). Segundo Trazzi et al. (2014), o substrato exerce uma grande influência 

na arquitetura do sistema radicular e no estado nutricional das plantas, afetando 

diretamente o seu desenvolvimento e qualidade. A diversidade de opções de 

substratos é muito grande e não existe uma composição perfeita para todas as 

condições e espécies, normalmente utilizam-se misturas de diferentes componentes, 

o que tem gerado bons resultados (GONÇALVES et al., 2014; SIMÕES et al., 2012).  
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Segundo Hartmann et al. (2011), para que um substrato seja considerado de 

qualidade, espera-se que sustente a muda e forneça condições adequadas para o 

desenvolvimento do sistema radicular e os nutrientes necessários para o 

crescimento da planta, também deve ser isento de propágulos de plantas invasoras, 

pragas e fungos patogênicos. Rosa Jr. et al. (1998) ainda explicam que os 

substratos devem ser capazes de reter quantidades suficientes de água, oxigênio e 

nutrientes, devem oferecer pH compatível com as necessidades da espécie, além de 

condutividade elétrica adequada e ausência de elementos químicos em níveis 

tóxicos. Além disso, é interessante que o substrato apresente características físicas 

e químicas constantes entre lotes (GONÇALVES et al., 2000) e que seja 

economicamente viável e de fácil obtenção, pois representa um grande gasto para 

os viveiristas (FONSECA, 2001). 

Considerando a produção de mudas de uma forma geral, muitos materiais 

têm sido utilizados como componentes de substratos, dentre eles destacam-se a 

turfa, areia, isopor, espuma fenólica, argila expandida, perlita, vermiculita, casca de 

arroz, casca de Pinus, fibra de coco e serragem (SILVA et al., 2014). No setor 

florestal, os principais comerciais são à base de turfa, fibra de coco e casca de Pinus 

em combinações com vermiculita e casca de arroz torrefada ou carbonizada.   

A combinação de diferentes substratos gera características favoráveis ao 

desenvolvimento vegetal, porém os mesmos materiais podem apresentar 

características indesejáveis à planta quando usados isoladamente (WENDLING e 

GATTO, 2002). Segundo Gonçalves et al. (2000), substratos com predominância de 

componentes orgânicos podem ter a sua macroporosidade bloqueada em grande 

parte pela presença de partículas com diâmetro menor ou igual ao diâmetro médio 

dos macroporos, provenientes de outros materiais como terra de subsolo. 

O uso da turfa como um dos componentes mais comuns de substratos gera 

preocupações no âmbito ambiental e econômico, pois, por não ser um recurso 

prontamente renovável, está passível de redução da sua disponibilidade e aumento 

do custo para o produtor (CEGLIE et al., 2015; HEISKANEN, 2013). O uso de lodo 

de esgoto compostado apresenta-se como uma das possíveis alternativas para a 

escassez deste recurso e uma alternativa para o uso deste material. 
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O aproveitamento de resíduos orgânicos como substrato para plantas tem 

sido foco de inúmeras pesquisas, pois apresenta vantagens como a facilidade de 

obtenção e o baixo custo do material, características físicas que proporcionam boa 

agregação das raízes e formação de sistema radicular de boa qualidade, além de 

ser uma alternativa importante ao descarte do material no ambiente (GONÇALVES 

et al., 2000). 

 Trazzi et al. (2014) demonstraram que as propriedades físicas do substrato, 

dentre elas a densidade aparente, porosidade total e macroporosidade, e as 

propriedades químicas (pH e capacidade de troca catiônica) apresentam relação 

com as variáveis biométricas das mudas (altura e diâmetro do colo).  Simões et al. 

(2012), por sua vez, demonstraram que as combinações de diferentes materiais 

geram substratos com propriedades físicas distintas, indicando a necessidade de 

manejos hídricos específicos para cada composição de substrato. 

Esses resultados mostram a necessidade do desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas ao uso de materiais orgânicos alternativos, de fácil obtenção e que não 

apresentem limitações ao crescimento das mudas nem riscos aos viveiristas. 

 

2.3    Qualidade de mudas 

 Dentre os métodos utilizados para a recuperação de áreas desmatadas, o 

plantio de mudas arbóreas nativas figura dentre os mais utilizados atualmente, 

sendo eficiente quanto ao tempo de recuperação da área e prevenção de maiores 

danos ambientais (MODNA et al., 2010). Segundo Caldeira et al. (2012b), o sucesso 

dos povoamentos florestais não depende apenas das espécies escolhidas para o 

plantio, mas está estreitamente relacionado com a qualidade das mudas produzidas. 

O reflorestamento, como investimento em longo prazo, exige a escolha de 

mudas com alta qualidade para que não haja perdas relacionadas ao plantio (TÉO et 

al., 2014). Além disso, a demanda por mudas florestais tem aumentado nos últimos 

anos em função de legislações ambientais mais exigentes e do interesse de 

produtores em associar suas culturas tradicionais a culturas florestais. 
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Segundo Barbosa et al. (2003), a qualidade das mudas florestais é um fator 

determinante no estabelecimento de povoamentos para recuperação de áreas 

naturais. Mudas rustificadas, sem sinais de patologias e deficiências nutricionais, 

são mais capazes de atingirem seu maior potencial de crescimento logo após o 

plantio em campo, garantindo a sua sobrevivência perante as condições adversas 

do meio (LISBOA et al., 2012). 

Mudas são consideradas de boa qualidade de acordo com a sua finalidade, 

mas independente do que se espera do plantio, elas devem apresentar 

características que possibilitem o seu desenvolvimento em campo (DUMROESE et 

al., 2005) para evitar gastos com a manutenção do plantio e o replantio de mudas. 

Inúmeras pesquisas têm sido realizadas a fim de melhorar a qualidade das mudas, 

tendo como objetivo final a adaptação em campo e sobrevivência após o plantio 

(GONÇALVES et al., 2000). 

Dentre as características que indicam a qualidade das mudas, destacam-se a 

uniformidade do lote, rigidez das hastes, número de folhas, ausência de sintomas de 

deficiência, doenças e pragas, sistema radicular com raiz pivotante bem aderida ao 

substrato e presença de raízes novas. Além de todas as características citadas, uma 

boa muda é aquela capaz de se adaptar às mudanças de ambiente que ocorrem no 

momento do plantio em campo (WENDLING et al., 2002), bem como superar 

rapidamente a competição com plantas daninhas, reduzindo os custos de 

manutenção do plantio (BARROSO et al., 2000). 

Inúmeros fatores são decisivos na produção de mudas florestais de 

qualidade, dentre eles os manejos de irrigação e de fertilização, que devem ser 

adequados à época do ano, ao tipo de embalagem e ao substrato (CIAVATTA et al., 

2014), além de considerar as necessidades intrínsecas a cada espécie. Porém, a 

falta de conhecimentos dos viveiristas ainda gera a produção de mudas de baixa 

qualidade para plantio em campo (DEGRANDE et al., 2012). 

A determinação da qualidade das mudas pode ser feita a partir de uma ou 

várias características morfológicas e fisiológicas e cada autor determina as suas 

características de interesse. Por exemplo, Lopes et al. (2011) adotam a relação 

entre altura e diâmetro do colo das mudas, enquanto Trazzi et al. (2010) assumem a 

matéria seca como boa característica para determinar a qualidade das mudas. 
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As características morfológicas das mudas têm se demonstrado de grande 

importância para a previsibilidade do seu desempenho em campo (JACOBS et al., 

2005). Por serem características de fácil medição, que não necessitam de 

equipamentos sofisticados e não são de caráter destrutivo, a altura e o diâmetro das 

mudas são utilizados por muitos autores para determinar a qualidade das mudas 

(GOMES et al., 2002; THEBALDI et al., 2015; TRIGUEIRO; GUERRINI, 2014). 

O índice de qualidade de Dickson (IQD) é considerado por muitos autores na 

determinação da qualidade de mudas por ser uma variável completa, porém é de 

difícil obtenção devido ao caráter destrutivo das avaliações. Segundo Caldeira et al. 

(2012a), mudas com maior valor de IQD são mudas com mais qualidade, mas deve-

se considerar os custos da produção para atingir tal nível de qualidade. 

A qualidade da muda é influenciada essencialmente em função do manejo 

adotado no viveiro e o plantio em campo deve ocorrer de forma que as mudas 

tenham condições de se desenvolver adequadamente (STAPE et al., 2001; LOPES, 

2007). Entretanto, os viveiristas ainda enfrentam dificuldades na produção de mudas 

florestais nativas, pois não existem padrões específicos para cada espécie em 

relação aos procedimentos realizados em viveiros, fazendo com que cada um utilize 

seus próprios padrões, baseados em observações empíricas (SILVA et al., 2004).  

O impacto ambiental das práticas de produção agrícola vem sendo 

questionado e a indústria de mudas florestais não é exceção. Consideráveis 

esforços estão sendo feitos para desenvolver melhores práticas de gestão para 

minimizar os efeitos ambientais (MILLION et al., 2007), pois a maioria dos viveiros 

está localizada dentro de centros urbanos. 

 

2.4   Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake 

O gênero Eucalyptus possui mais de 720 espécies e as primeiras plantas 

foram trazidas ao Brasil no ano de 1868 para fins ornamentais. Apenas em 1904 a 

madeira de eucalipto passou a ser empregada em dormentes e lenha na indústria 

ferroviária (MORA e GARCIA, 2000). As espécies do gênero Eucalyptus se 
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adaptaram muito bem às diferentes condições climáticas brasileiras e atualmente 

são as espécies folhosas mais utilizadas na indústria de papel e celulose.  

Segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (2016), a área plantada de 

eucalipto representa 71,9% do total de área plantada para fins comerciais no Brasil, 

totalizando 5,6 milhões de hectares que estão divididos principalmente entre os 

estados de Minas Gerais (24%), São Paulo (17%) e Mato Grosso do Sul (15%). 

O Eucalyptus grandis é a espécie mais importante cultivada no país, tendo a 

sua madeira muito utilizada na construção civil devido à alta qualidade em plantios 

de ciclos longos, além do uso na indústria de celulose, energia e fibras 

(BARREIROS et al., 2007). 

 O Eucalyptus urophylla é de grande importância nos programas de 

melhoramento genético no Brasil devido à sua resistência ao déficit hídrico, muito 

comum em algumas regiões do país. Além disso, essa espécie apresenta alta 

resistência ao cancro e, apesar de não ter um crescimento tão eficiente quanto o E. 

grandis, tem boa regeneração através de brotação (CHAVES et al., 2004). 

Dentre os híbridos utilizados na propagação vegetativa de espécies do gênero 

Eucalyptus, os de E. grandis e E. urophylla se destacam por combinarem as altas 

taxas de crescimento do primeiro com a capacidade de rebrota e resistência à 

doenças do segundo (POTTS e DUNGEY, 2004). O clone I-144 de Eucalyptus 

grandis e E. urophylla é um dos mais utilizados no Brasil, pois é um dos clones mais 

tolerantes ao déficit hídrico (MÜLLER et al., 2017) e produz madeira de boa 

qualidade para uso em bioenergia (PROTÁSIO et al., 2014), dentre outros usos. 

 

2.5   Cedrella fissilis Vell. 

 Conhecida popularmente como cedro-rosa, a espécie Cedrella fissilis, 

pertencente à família Meliaceae, tem ampla dispersão nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. Ocorre principalmente nos biomas 

Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (LAZAROTTO et al., 2012). 
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 Sua madeira é muito apreciada no mercado nacional e internacional devido à 

sua semelhança com a coloração do mogno (CARVALHO, 1994), o que a fez ser 

intensamente explorada por muitos anos. Sua madeira leve possibilita diversos usos, 

podendo ser utilizada em compensados, marcenaria, instrumentos musicais e até na 

construção civil, naval e aeronáutica (LORENZI, 2002).  

Caldas (2006) considera o cedro-rosa uma das espécies prioritárias para o 

desenvolvimento de estudos relacionados à produção de sementes para uso em 

plantios homogêneos ou de restauração de áreas degradadas. A espécie apresenta 

alta tolerância a contaminação por metais pesados no solo (DE SÁ et al., 2000), 

podendo ser utilizada na recuperação de áreas contaminadas. Tótola e Borges 

(2000) obtiveram bons resultados na produção de mudas de cedro-rosa em solo 

com espólio de bauxita, associado à inoculação de micorrizas arbusculares. 

 A espécie é considerada vulnerável na “Lista Nacional de Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção” (BRASIL, 2014), fazendo-se necessário o desenvolvimento 

de estudos relacionados à sua distribuição, tratos silviculturais, melhoramento e 

seleção genética (NAVROSKI et al., 2016), bem como os fatores que influenciam o 

desenvolvimento e estabelecimento de mudas em campo. Apesar do interesse, esta 

espécie é carente de informações que viabilizem o seu plantio em larga escala ou 

mesmo em plantios de restauração (XAVIER et al., 2003). 

 

2.6   Pseudobombax grandiflorum (Cavanilles) A. Robyns 

Pseudobombax grandiflorum é uma espécie da família Bombacaeae, 

recorrente em áreas de Mata Atlântica desde a região Nordeste até a região Sul, 

sendo encontrada principalmente nos estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (DUARTE, 2006). 

Sua madeira, por ser leve e macia ao corte, pode ser empregada em caixotaria e 

compensados. Além disso, é uma espécie extremamente ornamental e muito 

utilizada em plantios para recuperação de áreas degradadas (LORENZI, 2002). 

Estudos têm apontado a espécie, bem como outros exemplares do mesmo 

gênero, como principal fonte de alimentação para Psitacídeos e morcegos em 
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fragmentos de floresta (FRANCISCO et al., 2002; GALETTI, 1993) e como planta 

medicinal utilizada por comunidades ribeirinhas no Mato Grosso (RIBEIRO et al, 

2017).  

Estudos têm sido realizados com relação à maturação e germinação de 

sementes desta espécie (LOPES et al., 2007), porém ainda são escassos os 

estudos relacionados a sua produção de mudas. O alto consumo das flores e 

sementes desta espécie, sua utilização, bem como o seu bom desenvolvimento em 

áreas degradadas demonstra sua importância para a fauna local e a necessidade de 

maiores estudos a respeito de espécies deste gênero. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1   Local e época 

O experimento foi desenvolvido no Viveiro de Pesquisa em Produção de 

Mudas Florestais, pertencente ao Departamento de Ciência Florestal da Faculdade 

de Ciências Agronômicas (FCA) – UNESP, Campus Botucatu-SP, no período de 

Novembro de 2016 a Julho de 2017. 

A Faculdade de Ciências Agronômicas localiza-se no município de Botucatu, 

sob as coordenadas geográficas 22º31’ de latitude Sul e 48º15’ de longitude Oeste, 

a 840 metros de altitude. O clima da região, pela classificação de Köppen é tipo 

Cwa, caracterizando clima tropical de altitude, com verão quente chuvoso e estação 

seca no inverno (CEPAGRI, 2017). 

 

3.2   Espécies 

Foram estudadas três espécies arbóreas com diferentes ciclos de produção 

em viveiro, sendo elas: Pseudobombax grandiflorum (Embiruçu), Cedrella fissilis 

(Cedro-rosa) e um clone híbrido Eucalyptus urophylla x E. grandis. As mudas nativas 

foram produzidas a partir de sementes coletadas de plantas matrizes selecionadas 

na região de Botucatu-SP e o eucalipto foi produzido a partir de estacas adquiridas 

no Viveiro de Mudas Avaré, em Avaré-SP. 

 

3.3   Delineamento estatístico 

Devido às espécies terem distintos ciclos de produção no viveiro, cada 

espécie se constituiu em um experimento. Os experimentos tiveram distribuição 

inteiramente casualizada em esquema fatorial 4x3 (quatro substratos e três manejos 

hídricos), totalizando 12 tratamentos. Cada tratamento foi composto por quatro 

parcelas com 12 mudas úteis. 
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3.4   Insumos 

3.4.1 Embalagens 

As mudas nativas foram conduzidas em tubetes de polipropileno com volume 

de 92cm³, suportados por bandejas com capacidade para 108 tubetes.  

As mudas de Eucalipto foram conduzidas em tubetes de polipropileno com 

volume de 50cm³, suportadas por bandejas com capacidade para 187 células. 

 

3.4.2 Substratos 

 Os substratos utilizados para a produção das mudas foram obtidos a partir da 

compostagem de lodo de esgoto, proveniente de estação de tratamento de esgoto 

da SABESP (Botucatu), misturado a dois componentes estabilizadores (bagaço de 

cana-de-açúcar e casca de eucalipto) na proporção de 1:3, base em volume (v:v). A 

partir dos dois materiais resultantes da compostagem, foram feitas cinco misturas 

com diferentes proporções volumétricas destes materiais e estas foram submetidas 

à análise física conforme Carvalho e Silva (1992), descrito por Silva (1998). 

Com base nos resultados da análise física, foram escolhidos três materiais 

compostos de lodo de esgoto para serem utilizados na produção das mudas, são 

eles: Substrato composto de lodo de esgoto compostado com bagaço de cana-de-

açúcar na proporção de 1:3, base em volume (v:v); Substrato composto de lodo de 

esgoto compostado com casca de eucalipto na proporção de 1:3 (v:v) e Substrato 

composto da mistura dos materiais com bagaço de cana-de-açúcar e casca de 

eucalipto na proporção de 2:1 (v:v). Como testemunha foi utilizado um substrato 

comercial composto por turfa Sphagnum, vermiculita e casca de arroz torrefada. 

 

3.4.3 Água 

A água de irrigação do viveiro é proveniente da SABESP (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), com pH de aproximadamente 6,0 e 

condutividade elétrica média de 0,006 dS m-1. 
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3.4.4 Fertilização 

Para garantir que as mudas teriam todos os nutrientes necessários para o seu 

desenvolvimento, foram realizadas adubações padrão para todos os indivíduos via 

fertirrigação duas vezes por semana. 

Foram utilizados os fertilizantes nitrato de cálcio, monoamoniofosfato (MAP) 

purificado, uréia, cloreto de potássio e sulfato de magnésio durante o período de 

crescimento das mudas. Também foi aplicada, na mesma solução de fertirrigação, 

uma solução de micronutrientes composta por ácido bórico, sulfato de ferro, sulfato 

de manganês, sulfato de zinco, sulfato de cobre e molibdato de potássio. A solução 

final constituiu das seguintes concentrações: 488; 155,4; 328,1; 312; 72,2; 98,8, 3; 

3,9; 1,2; 0,6; 0,3 e 2,5 mg L-1 de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Mn, Zn, Cu, Mo e Fe, 

respectivamente. 

Durante o período de rustificação das mudas, a solução nutritiva consistiu 

apenas de cloreto de potássio em concentração de 750 mg L-1 de K. 

 

3.5   Desenvolvimento da pesquisa 

Na área de serviço do viveiro, os tubetes foram preenchidos com os 

substratos umedecidos, com leve compactação manual para que o substrato se 

acomodasse e, em seguida, o tubete foi completado. Dessa forma os substratos 

estariam aptos para a semeadura ou estaquia. 

Na casa de sombra, as sementes de Embiruçu e Cedro-rosa foram colocadas 

manualmente em cada tubete, cobertas por uma fina camada de substrato e 

irrigadas. Os tubetes permaneceram na casa de sombra pelo tempo necessário para 

a emergência e desenvolvimento inicial de cada espécie, sendo 22 dias para o 

embiruçu e 35 dias para o cedro-rosa. 

Após o crescimento inicial das mudas, foi feito o desbaste deixando somente 

uma muda por recipiente, as de maior vigor e melhor posicionamento no tubete. 

Antes de serem levadas para a estufa tipo minitúnel, as mudas foram selecionadas 

quanto à altura (Tabela 1) para assegurar que todas as repetições, dentro de um 
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mesmo substrato, tivessem a mesma média dessa variável antes de iniciar os 

tratamentos com manejo hídrico. Depois as mudas amostrais foram numeradas e as 

bandejas foram identificadas quanto ao tratamento e a repetição. 

Tabela 1 - Altura (cm) e desvio padrão de mudas de Cedrella fissilis e Pseudobombax grandiflorum 
35 e 22 dias após a semeadura, respectivamente 

Espécie Substrato Altura (cm) Desvio padrão (cm) 

Cedrella fissilis 

SC 7,8 1,3 

LBC 8,1 1,7 

LCE 8,2 1,4 

LBC+LCE 8,4 0,7 

Pseudobombax grandiflorum 

SC 0,5 0,2 

LBC 1,3 1,1 

LCE 2,1 1,1 

LBC+LCE 2,9 1,4 
LBC - lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE - lodo + casca de eucalipto; SC - substrato comercial. 

 

Para a produção das mudas de Eucalipto, foram coletadas estacas a partir de 

cepas de um híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, conhecido 

comercialmente como clone I-144, amplamente utilizado em plantios no Brasil. Logo 

após a coleta, as estacas foram armazenadas em caixas de isopor a fim de manter a 

sua turgescência. 

As estacas foram confeccionadas com aproximadamente 10 cm de altura, 

com corte reto no topo e em bisel na base, com manutenção do primeiro par de 

folhas, cuja área foi reduzida pela metade a fim de diminuir a transpiração e induzir o 

crescimento do sistema radicular. Em seguida, foram estaqueadas quatro bandejas 

de cada uma das formulações de substratos, totalizando 680 estacas por substrato. 

Nesta fase, a ocupação das bandejas foi de 100%. 

As estacas foram mantidas em casa de vegetação com sistema de 

nebulização, com lâmina de água diária média de 5 mm parcelada em irrigações de 

17 segundos a cada 3 minutos. Após 30 dias, as mudas foram levadas para a área 

pleno sol do Viveiro de Pesquisa em Produção de Mudas Florestais da FCA, em 

Botucatu, onde tiveram seu espaçamento alterado para 50% de ocupação na 

bandeja. 
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Depois de uma semana na área pleno sol para aclimatação e avaliação da 

sobrevivência das mudas, elas foram selecionadas quanto à altura da parte aérea 

(Tabela 2) para assegurar que todas as repetições, dentro de cada substrato, 

tivessem a mesma média desta variável. Foram formadas as quatro parcelas 

(bandejas) com 12 mudas centrais úteis para avaliação, totalizando 48 mudas úteis 

por tratamento. As mudas amostrais foram identificadas, bem como as bandejas, e 

levadas aos canteiros tipo minitúnel. 

Tabela 2 - Altura (cm) e desvio padrão de mudas clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla 30 dias 
após o estaqueamento 

Espécie Substrato Altura (cm) Desvio padrão 

Eucalyptus grandis x E. urophylla 

SC 11,0 1,1 

LBC 10,6 1,2 

LCE 10,5 1,1 

LBC+LCE 11,3 0,9 
LBC - lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE - lodo + casca de eucalipto; SC - substrato comercial. 

 

 Nas estufas tipo minitúnel, as plantas receberam os manejos hídricos 

diferenciados de 6, 9 e 12 mm para as espécies nativas e de 11, 14 e 17 mm para o 

eucalipto, parceladas em duas irrigações diárias. As lâminas foram escolhidas tendo 

como referências pesquisas realizadas anteriormente no próprio viveiro (GARCIA, 

2012; DELGADO et al., 2017), considerando também as diferentes demandas por 

água das espécies. 

 As mudas foram submetidas aos manejos até que apresentassem, em pelo 

menos um tratamento, sistema radicular com torrão bem formado, com as raízes 

bem agregadas ao substrato. Cada espécie possui um tempo de permanência no 

viveiro, portanto o período de aplicação dos manejos foi diferente para cada uma 

delas. As mudas de Eucalipto tiveram um ciclo de produção de 104 dias, as mudas 

de Cedro tiveram ciclo de produção de 151 dias e as mudas de Embiruçu tiveram 

ciclo de produção de 180 dias. 
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3.6   Avaliações 

3.6.1 Análise dos substratos 

Os materiais obtidos a partir da compostagem do lodo de esgoto com bagaço 

de cana-de-açúcar e casca de eucalipto foram misturados entre si em três diferentes 

proporções e estas, juntamente com os materiais puros e o substrato comercial, 

foram passados em peneira de malha de 4 mm de espessura para homogeneizar os 

materiais e retirar partes muito grandes. 

Os seis substratos foram submetidos à análise das características químicas, 

segundo o método holandês 1:1,5 (v:v) (SONNEVELD et al., 1974, SONNEVELD, 

1988), e físicas, segundo metodologia de Carvalho e Silva (1992) descrito por Silva 

(1998).  

A distribuição dos poros é fundamental nas relações entre as fases sólida, 

líquida e gasosa do meio de cultivo e os processos hídricos relativos ao manejo 

aplicado em viveiro (RIBEIRO et al., 2007). Por essa razão foram escolhidas para a 

produção das mudas três misturas de materiais com diferentes valores de 

porosidade total, sendo eles: lodo + bagaço de cana-de-açúcar (LBC), lodo + casca 

de eucalipto (LCE) e LCE + LBC (1:2). Foi utilizado como testemunha um substrato 

comercial (SC) composto por turfa Sphagnum, vermiculita e casca de arroz 

torrefada. 

 

3.6.2 Análise das plantas 

3.6.2.1 Sobrevivência das estacas de eucalipto 

Quando as mudas foram levadas para a área pleno sol, foram quantificadas 

aquelas que estavam mortas e calculada a % de sobrevivência em cada substrato. 

 

3.6.2.2 Características das mudas 

 Ao final do ciclo de produção no viveiro, foram mensuradas a altura e o 

diâmetro das mudas para avaliar o seu desenvolvimento. A altura foi mensurada 

com uma régua milimetrada, medindo-se da base do colo até a gema apical que deu 
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origem a última folha de todas as mudas dos tratamentos. O diâmetro do colo (mm) 

foi medido por meio de um paquímetro digital posicionado horizontalmente no colo 

da muda em todas as mudas dos tratamentos. 

  As massas secas da parte aérea e radicular (g) foram obtidas através 

do seccionamento do caule na altura do colo da muda de 9 mudas por repetição. Os 

sistemas radiculares foram lavados em água corrente e os sistemas aéreos foram 

separados em folhas e caules, as partes foram colocadas em sacos de papel 

devidamente identificados e levadas para estufa a 70ºC até que atingissem massa 

constante. A medida foi obtida em balança eletrônica de precisão de duas casas. 

 A partir da combinação dos valores das variáveis morfológicas, foram 

determinados a massa seca total (g) e o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), 

segundo a fórmula: 

IQD 
Massa seca total

Altura da parte aérea

Di metro do colo
 
Massa seca da parte aérea

Massa seca radicular

 

 

O sistema radicular das mudas utilizadas para a massa seca radicular 

também foi submetido a uma avaliação visual da qualidade. Foram atribuídas 

categorias: “ótimo” para sistemas radiculares sem nenhuma flexibilidade e com 

raízes novas, em perfeita condição de ir a campo; “bom” para sistemas radiculares 

formados por torrão com pouca flexibilidade e algumas raízes novas, que podem ser 

levadas a campo com certo cuidado no momento do plantio; e “ruim” para sistemas 

radiculares com torrão desagregado, sem condições de serem levadas a campo. As 

mudas classificadas como “ótimo” e “bom”, foram consideradas aptas ao plantio em 

campo. Estão indicados na figura 1 exemplos de sistemas radiculares e as 

categorias atribuídas a eles. 
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Figura 1 - Exemplos de sistemas radiculares com categorias ruim (1), bom (2) e ótimo (3). 

 

 

Para obtenção da área foliar, todas as folhas de nove mudas por repetição 

foram separadas e inseridas em um integrador de área modelo LI-3100C, da marca 

LI-COR®. 

Foram determinados os teores de macro e micronutrientes dos tecidos 

vegetais, para isso as plantas utilizadas para a determinação de massa seca foram 

trituradas em moinho tipo Wiley. As amostras foram analisadas no Laboratório de 

Nutrição Mineral de Plantas do Departamento de Solos e Recursos Ambientais da 

FCA/UNESP. Com os valores de teor e massa seca, foi calculada a quantidade de 

cada nutriente na planta. 

O índice de cor verde foi medido usando o aparelho Soil Plant Analysis 

Development (SPAD), sendo feitas três medições por folha, na região central do 

limbo foliar das quatro mudas centrais de cada parcela. A coleta de dados foi ao final 

do ciclo de produção. 

 

3.6.2.3 Fração de lixiviado 

A fração de lixiviado de cada manejo hídrico em cada substrato foi avaliada 

ao final do ciclo de produção das mudas no viveiro, de acordo com a seguinte 

equação (Lea-Cox et al., 2001): 
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FL 
  

  
x 100 

em que: Vd representa o volume de água drenado pelo fundo do tubete após a 

irrigação e Vt representa o volume total de água aplicado (volume de água retido no 

substrato após a irrigação + volume de água drenado pelo fundo do tubete após a 

irrigação). 

A massa do conjunto tubete + muda foi mensurada antes e depois da 

irrigação a fim de quantificar o volume de água retido pelo substrato. O volume de 

água lixiviado dos tubetes foi coletado por sacos plásticos presos aos tubetes com 

elástico e medido em balança de precisão de duas casas.  

Para verificar o efeito dos manejos hídricos sobre a lixiviação dos 

nutrientes, foi avaliada, ao final do ciclo de produção de cada espécie, a 

condutividade elétrica média da solução escoada pelo fundo do tubete a partir do dia 

seguinte à aplicação da solução nutritiva. 

Para coletar as soluções lixiviadas, sacos plásticos foram presos com 

elástico, antes da primeira irrigação diária, em todas as mudas de cada parcela, 

totalizando 48 mudas por tratamento. Após a segunda irrigação diária, a 

condutividade elétrica dessas soluções foi medida em um condutivímetro de 

bancada microprocessado. 

 

3.7   Análise estatística 

Para a comparação estatística dos efeitos dos tratamentos aplicados, os 

dados foram primeiramente submetidos ao teste de Shapiro-Wilk, para verificar a 

normalidade dos dados. 

Posteriormente foi usada a técnica de Análise de Variância (ANOVA) para 

comparar os efeitos de cada tratamento sobre as variáveis analisadas e, quando o 

valor de F indicou significância, foi aplicado o teste de Scott-Knot (p < 0,05) para 

comparar as diferenças entre as médias dos tratamentos. 
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Para comparar o efeito das características físicas e químicas dos substratos 

sobre o acúmulo de nutrientes nas plantas, foi utilizado o coeficiente de correlação 

de Pearson. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1   Avaliação física e química dos substratos 

Os resultados das análises físicas dos substratos demonstraram que há uma 

relação entre os componentes e as suas características físicas, havendo também 

variações nessas características de acordo com as proporções das misturas entre os 

materiais (Tabela 3). 

O substrato formado da compostagem do lodo de esgoto com o bagaço de 

cana (LBC) apresentou a maior macroporosidade e, consequentemente, menor 

retenção de água. Em contraste, o substrato comercial, a base de turfa, embora com 

porosidade total semelhante ao LBC, apresentou a maior microporosidade e, portanto, 

maior retenção. Os substratos LCE (lodo de esgoto compostado com casca de 

eucalipto) e a mistura LBC+LCE (2:1, v:v), foram semelhantes em relação à retenção 

de água, embora LCE com menor macroporosidade. Segundo Mota et al. (2008) a 

distribuição da porosidade em macro e micro permite uma melhor compreensão da 

dinâmica entre o material e a condução e armazenamento de água durante o processo 

de produção das mudas. 

Com relação à capacidade de drenagem e retenção, pode-se agrupar estes 

substratos em três grupos: a) o mais retentor, representado pelo substrato comercial; b) 

o mais drenante, LBC; c) intermediário, substratos LCE e LBC+LCE. Em função destas 

características físicas distintas, pode existir um manejo hídrico mais adequado para 

cada grupo. 

Houve também diferença entre os valores de pH e CE dos substratos a base 

de lodo de esgoto quando comparados ao substrato comercial, reflexo da maior 

fertilidade dos primeiros. 

Tabela 3 - Macroporosidade (macro), microporosidade (micro), porosidade total (PT), retenção de 
água, densidade seca (DS), potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica (CE) dos materiais 
submetidos a avaliação física e química. 

 Macro 
(%) 

Micro 
(%) 

PT 
(%) 

Retenção 
de água (mL) 

DS 
(g cm-1) 

pH CE 
(dS m-1) 

SC 24,2 59,3 83,5 29,7 0,13 6,30 0,89 
LBC 59,9 26,9 86,8 14,0 0,10 4,93 2,93 
LCE 32,2 42,7 74,9 22,2 0,19 5,92 3,45 
LCE+LBC (1:2) 37,9 40,7 78,7 21,2 0,15 5,37 3,32 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 
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É recomendado que o pH de substratos orgânicos utilizados na produção de 

mudas esteja entre 5,0 e 6,5, para que haja maior disponibilidade de nutrientes. 

Kämpf (2005) também relaciona diretamente o pH do substrato com as propriedades 

fisiológicas das plantas. Apenas o substrato contendo bagaço de cana-de-açúcar 

apresentou valores inadequados de potencial hidrogeniônico, mas que não 

impediram o desenvolvimento das mudas. 

Com relação à condutividade elétrica, espera-se que seja baixa, pois 

substratos tradicionalmente utilizados não apresentam altas quantidades de 

nutrientes. Gonçalves et al. (2000) indicam valores abaixo de 1,0 dS m-1 como ideais 

para substratos florestais, portanto observa-se que os materiais a base de lodo de 

esgoto utilizados neste experimento não apresentam valores de condutividade 

elétrica compatíveis com o padrão esperado. 

Os altos valores de condutividade elétrica são esperados quando se trabalha 

com substratos originados de lodo de esgoto devido à alta concentração de 

nutrientes. A maior fertilidade desses materiais é uma vantagem com relação a 

outros materiais, pois pode resultar em uma economia significativa no uso de 

fertilizantes no viveiro (TRIGUEIRO e GUERRINI, 2003). 

Os substratos contendo bagaço de cana-de-açúcar apresentaram menores 

valores de densidade seca, pois ao final do processo de compostagem o material 

resultante apresentou partículas grandes, consequentemente uma estrutura com 

maior macroporosidade. Por outro lado, o material composto por casca de eucalipto 

apresentou boa decomposição e partículas mais finas, resultando numa maior 

agregação entre elas, com menor porcentagem de macroporosidade o que resultou 

em um material mais denso. 

Os resultados das análises químicas de nutrientes disponíveis (Tabela 4) 

indicam que os materiais a base de lodo de esgoto compostado apresentaram 

teores de macronutrientes e micronutrientes em geral mais altos que o substrato 

comercial, principalmente N, Ca, Mg, S e Mn. 

Percebe-se que os materiais estruturantes utilizados na compostagem do lodo 

de esgoto influenciam nas suas características químicas, por exemplo, os substratos 

que contém casca de eucalipto em sua composição (LCE e LBC+LCE) 
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apresentaram teores de Ca, Mg, Na, B e Fe superiores aos outros substratos 

analisados. O substrato composto de lodo com casca de eucalipto ainda apresentou 

teores de K superiores aos outros substratos. O substrato LBC, por sua vez, 

apresentou teores de N e Zn superiores a todos os outros materiais. 

Tabela 4 - Características químicas dos substratos (macro e micronutrientes disponíveis) utilizados 
para a produção de mudas florestais. 

Nutrientes 

(mg L-1) 
 

Substratos 
  

SC LBC LCE LBC+LCE 

N 0,66 c 2,53 a 1,84 b 1,37 b 

P 33,33 a 1,33 b 1,33 b 2,10 b 

K 93,07 b 55,73 c 159,07 a 99,40 b 

Ca 23,67 c 386,67 b 613,33 a 580,00 a 

Mg 49,00 c 98,00 b 138,67 a 128,67 a 

Na 24,56 c 34,90 bc 50,23 a 43,90 a 

S 146,67 b 560,00 a 580,00 a 606,67 a 

B 0,07 b 0,06 b 0,15 a 0,15 a 

Cu 0,18 a 0,10 b 0,11 b 0,11 b 

Fe 1,33 b 0,90 c 2,47 a 3,70 a 

Mn     0,51 d 4,21 c 6,07 b 7,67 a 

Zn 0,69 c 2,36 a 0,44 d 1,30 b 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha não diferem estatisticamente pelo teste de 
Scott-Knott (p< 0,05). SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo 

+ casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

O substrato comercial apresentou menores teores de nutrientes, uma 

característica comum a substratos comerciais. Apenas os teores de P e Cu deste 

substrato foram superiores a todos os outros materiais e os teores de Fe e Mn foram 

superiores aos do substrato composto por lodo e bagaço de cana-de-açúcar. O alto 

teor de P justifica-se pela adição de superfosfato simples (P2O5) durante o processo 

de produção do substrato na indústria. 

É esperado que os substratos a base de lodo de esgoto contenham mais 

nutrientes que o substrato comercial, porém é importante compreender a 

disponibilidade dos nutrientes durante o período de produção das mudas, que pode 

variar de acordo com a composição do material. Segundo Kratz (2011) e Trazzi 

(2011), materiais compostos por biossólidos apresentam nutrientes em suas formas 

orgânicas, que são gradativamente liberados e proporcionam melhor aproveitamento 

pelas plantas quando utilizados como substrato. 
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4.2   Experimento 1: Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla 

4.2.1 Sobrevivência das estacas 

Observa-se que a mortalidade média das estacas na saída da casa de 

vegetação em viveiros comerciais, para este clone, é menor que 10%, porém 

observou-se neste experimento que mesmo no substrato comercial a taxa de 

mortalidade foi muito alta (Tabela 5). Os valores de mortalidade são muito 

importantes, pois as perdas de material, de espaço nas estufas e de tempo de 

produção representam gastos que poderiam ser evitados (SPERANDIO et al., 2011). 

Tabela 5 - Mortalidade das estacas de Eucalyptus grandis x E. urophylla 30 dias após o 
estaqueamento. 

Substrato Mortalidade (%) 

SC = Substrato comercial 52 
LBC = Lodo + bagaço de cana-de-açúcar 67 
LCE = Lodo + casca de eucalipto 44 
LBC+LCE = LBC + LCE 2:1 (v:v) 59 

SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

 As estacas mantidas no substrato LCE apresentaram a menor taxa de 

mortalidade dentre todos os tratamentos, inclusive quando comparadas às estacas 

mantidas no substrato comercial (SC). O substrato LBC, por sua vez, proporcionou a 

maior taxa de mortalidade. Esses valores não coincidem com resultados 

apresentados por outros autores em pesquisas envolvendo o enraizamento de 

espécies de Eucalyptus em diferentes tipos de substratos (BORGES et al., 2011; 

WENDLING et al., 2000; XAVIER et al., 2001). 

De acordo com Higashi et al. (2000) são muitos os fatores que podem afetar o 

enraizamento das estacas, dentre eles a juvenilidade, tamanho e estado nutricional 

do broto no momento da coleta; o método de confecção e armazenamento das 

estacas; bem como as condições de umidade, luminosidade e temperatura da casa 

de vegetação. Portanto, outros fatores além dos substratos podem ter afetado o 

enraizamento das estacas. 
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4.2.2 Avaliação das mudas ao final do ciclo de produção 

A variável altura (Tabela 6) demonstrou ser influenciada tanto pelo substrato 

quanto pelas lâminas de irrigação aplicadas durante o processo de produção das 

mudas. Gomes et al. (2000) recomendam limites de altura entre 20 e 35 cm para 

mudas de Eucalyptus produzidas em tubetes de 50 cm³. Portanto, apesar das 

diferenças estatísticas entre os tratamentos, mesmo na lâmina mais baixa (11 mm) 

todos os substratos proporcionaram o desenvolvimento de mudas com altura 

considerada apta para ser levada a campo.  

Tabela 6 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na altura (cm) de mudas clonais de 
Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 25,5 Ba 20,7 Bc 23,7 Bb 25,8 Aa 
14 28,5 Aa 22,3 Ac 26,5 Ab 25,1 Ab 
17 27,9 Aa 22,8 Ac 27,3 Aa 24,6 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV (%) = 14,89. SC = substrato comercial; LBC = 
lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos 
materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

As plantas mantidas em lâminas de água de 14 e 17 mm apresentaram 

médias de altura maiores que as da lâmina de 11 mm em todos os substratos, 

exceto para o substrato LBC+LCE, cujas plantas não apresentaram diferença na 

altura entre as diferentes lâminas. 

Os menores valores de altura foram observados nas mudas produzidas no 

substrato LBC, diferindo estatisticamente dos outros substratos em todas as lâminas 

de irrigação. Esse material foi o que apresentou maiores valores de macroporos 

(59,9%), o que refletiu na sua capacidade de retenção de água e pode ter sido a 

causa do menor crescimento em altura das mudas. Este substrato também foi o 

material que apresentou maior concentração de Zn no início do experimento. Pinto 

et al. (2009), em experimento com Eucalyptus urophylla, observou que o aumento da 

concentração de Zn em solução nutritiva causou decréscimo no crescimento em 

altura das mudas. 

Na lâmina menor (11 mm), as mudas produzidas nos substratos SC e 

LBC+LCE apresentaram alturas estatisticamente semelhantes e maiores se 
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comparadas às mudas dos outros substratos na mesma lâmina. Os bons resultados 

obtidos nesses tratamentos estão diretamente ligados aos valores de macro e 

microporosidade equilibrados na avaliação física dos substratos. 

O substrato LCE proporcionou o desenvolvimento de mudas com melhores 

resultados de altura apenas nas lâminas 14 e 17 mm, assemelhando-se aos 

substratos SC e LBC apesar da alta quantidade de microporos encontrada nesse 

material. Daudt et al. (2007) consideram que os microporos são os que retêm água 

sob tensão igual ou superior a 100hPa, sendo essa a fração de água mais difícil de 

ser retirada do material.  

Por ser de fácil mensuração, a altura da parte aérea da planta pode ser 

utilizada como parâmetro para a determinação da qualidade de mudas, porém 

recomenda-se que os resultados sejam utilizados em concordância com outras 

características (GOMES et al., 2002). Outra característica morfológica de fácil 

mensuração que pode ser utilizada para a determinação da qualidade das mudas é 

o diâmetro. 

 Assim como a altura, o diâmetro também apresentou influência tanto dos 

substratos quanto das lâminas de água (Tabela 7). Todos os tratamentos 

apresentaram médias de diâmetro que possibilitam o plantio das mudas em campo 

que, segundo Daniel et al. (1997) deve ser maior que 2 mm. 

Tabela 7 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no diâmetro (mm) do colo de mudas clonais 
de Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 3,40 Bb 3,04 Bc 3,30 Bb 3,62 Aa 
14 3,65 Aa 3,12 Bb 3,54 Aa 3,54 Aa 
17 3,57 Aa 3,32 Ab 3,55 Aa 3,44 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV (%) = 12,95. SC = substrato comercial; LBC = 
lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos 
materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

As plantas produzidas no substrato LBC mais uma vez apresentaram as 

menores médias entre os diferentes substratos, sendo que apenas na lâmina de 17 

mm a média de diâmetro das mudas produzidas no substrato LBC foi semelhante às 

do LBC+LCE. Existe uma estreita ligação entre a porosidade do substrato e a 
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disponibilidade de ar e água para o sistema radicular das plantas (SIGUINO et al., 

2013), nesse caso o excesso de macroporos pode ter influenciado negativamente o 

desenvolvimento das mudas ao causar um déficit hídrico pouco tempo após as 

irrigações. 

Com relação à massa seca da parte aérea, do sistema radicular e total 

(Tabela 8), houve influência dos dois fatores, com exceção das mudas do substrato 

LBC+LCE que não tiveram os valores de massa seca influenciados pelas lâminas de 

água. As mudas produzidas nos outros substratos apresentaram aumento da massa 

seca total, associado ao aumento da oferta de água. 

Tabela 8 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na massa seca foliar (g), caulinar (g) e 
radicular (g) de mudas clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Massa seca aérea 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 2,93 Ba 2,11 Ab 2,50 Bb 2,95 Aa 
14 4,01 Aa 2,21 Ac 3,26 Ab 3,07 Ab 
17 4,28 Aa 2,58 Ac 3,28 Ab 3,27 Ab 

Massa seca radicular 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 1,00 Ba 0,91 Ba 0,83 Ca 0,98 Aa 
14 1,22 Aa 0,78 Bc 1,05 Bb 1,01 Ab 
17 1,39 Aa 1,04 Ab 1,05 Aa 1,15 Ab 

Massa seca total 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 3,95 Ba 3,05 Bb 3,36 Bb 4,07 Aa 
14 5,26 Aa 3,02 Bc 4,33 Ab 4,14 Ab 
17 5,46 Aa 3,73 Ad 4,82 Ab 4,46 Ac 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV aérea (%) = 36,19; CV radicular (%) = 31,09; 
CV total (%) = 35,20. SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo 
+ casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

 As mudas no substrato SC apresentaram as maiores médias de massa seca 

aérea, radicular e total quando submetidas às lâminas de 14 e 17 mm. A massa 

seca aérea média das mudas no substrato LBC não foram afetadas pelas lâminas e 

as massas secas radicular e total foram maiores na lâmina de 17mm.  As mudas 

produzidas no substrato LCE apresentaram as maiores massas secas aérea e total 

nas lâminas de 14 e 17 mm. A massa seca radicular foi crescente em função das 
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lâminas. Não houve influência das lâminas nas massas secas das mudas 

produzidas no substrato LBC+LCE. 

 Quando submetidas às lâminas de 14 e 17 mm, as mudas produzidas no 

substrato SC se destacaram das demais, apresentando maiores massas secas 

aérea, radicular e total, havendo semelhança apenas com as mudas do substrato 

LBC+LCE na lâmina de 11 mm, nas variáveis massa seca aérea e total. Trigueiro e 

Guerrini (2003), em experimento com mudas de Eucalyptus grandis produzidas em 

substratos à base de biossólido, também observaram maior incremento em matéria 

seca das mudas no substrato comercial utilizado como testemunha. 

As mudas do substrato SC se destacaram no Índice de Qualidade de Dickson 

(Tabela 9), obtendo as melhores médias e se assemelhando apenas às mudas do 

substrato LBC+LCE na lâmina de 11 mm e às do substrato LCE na lâmina de 17 

mm. Apesar disso, todos os tratamentos apresentaram IQD maior que 0,2, valor 

mínimo considerado por Gomes e Paiva (2004) para mudas de Eucalyptus spp de 

boa qualidade. 

Observando as médias das plantas de cada substrato separadamente, nota-

se que em todos os casos as mudas submetidas a lâminas mais altas (14 e 17 mm) 

apresentaram índices maiores, com exceção das produzidas no substrato LBC+LCE, 

que não apresentaram influência das lâminas de água nas médias. Os substratos 

LBC e LCE proporcionaram as maiores médias apenas na lâmina de 17 mm, 

diferindo estatisticamente das médias das outras lâminas em ambos os casos. 

Dentre as mudas que foram submetidas à lâmina de 17 mm, os maiores valores de 

IQD foram obtidos nos substratos SC e LCE. 

Tabela 9 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no Índice de Qualidade de Dickson em mudas 
clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 0,38 Ba 0,34 Bb 0,34 Cb 0,42 Aa 
14 0,49 Aa 0,29 Bc 0,41 Bb 0,41 Ab 
17 0,53 Aa 0,39 Ab 0,49 Aa 0,45 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 39,82. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 
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Os valores de IQD obtidos são superiores aos valores obtidos por Silva et al. 

(2014) em experimento com mudas de Eucalyptus grandis produzidas em substratos 

com diferentes combinações de resíduos orgânicos. A robustez e o equilíbrio de 

biomassa apresentados pelo IQD são importantes indicadores de qualidade das 

mudas e quanto maior o valor deste índice, melhor o padrão de qualidade da muda 

(VIDAL et al., 2006). 

Esses dados demonstram a influência da lâmina de água sobre a qualidade 

das mudas produzidas. A lâmina de 11 mm produziu mudas de boa qualidade, mas 

que não se igualam àquelas produzidas em lâminas mais altas na maioria dos 

substratos analisados. 

 O substrato SC se também proporcionou maior desenvolvimento de área 

foliar das mudas em todas as lâminas, com exceção das mudas do substrato 

LBC+LCE na lâmina de 11 mm, que apresentaram resultado semelhante (Tabela 

10). Entre os substratos a base de biossólido verificou-se a superioridade das mudas 

de LCE apenas na lâmina maior. Na lâmina menor as mudas produzidas em  

LBC+LCE foi superior. 

Considerando o efeito das lâminas em cada substrato (coluna), SC e LBC 

proporcionaram o desenvolvimento de mudas com maiores áreas foliares nas 

lâminas de 14 e 17 mm. As lâminas de água não influenciaram a área foliar nas 

mudas produzidas no substrato LCE, e no substrato LBC+LCE tanto a menor quanto 

a maior lâmina proporcionaram o desenvolvimento de áreas foliares semelhantes.  

Tabela 10 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na área foliar (cm²) de mudas clonais de 
Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 308,9 Ba 200,7 Bb 284,5 Ab 263,1 Ba 
14 417,5 Aa 248,3 Ac 355,4 Ab 332,4 Ab 
17 455,5 Aa 256,5 Ac 373,7 Ab 292,3 Bc 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV (%) = 23,29. SC = substrato comercial; LBC = 
lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos 
materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Quanto à conformação do sistema radicular (Figura 2), nota-se que mais de 

80% das mudas de todos os tratamentos apresentaram notas “bom” ou “ótimo”, o 
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que significa que estão aptas para o plantio em campo. Apenas o substrato LCE na 

lâmina de 11 mm e o substrato LBC nas lâminas de 14 e 17 mm apresentaram 

porcentagem de mudas classificadas como “ótimo” menores que 60%. O substrato 

SC destacou-se na lâmina de 14 mm por proporcionar o desenvolvimento de 100% 

das mudas classificadas como “ótimo”. 

Segundo Davis e Jacobs (2005), a avaliação da morfologia do sistema 

radicular de mudas pode ser aplicada como um preditor do sucesso de plantios, 

sendo mais efetiva que outras características morfológicas comumente utilizadas. 

Figura 2 - Classificação da conformação do sistema radicular de mudas clonais de Eucalyptus 
grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Houve interferência das lâminas de água no índice SPAD (medida indireta do 

teor de clorofila), sendo que as maiores médias foram observadas na lâmina mais 

baixa (11 mm) para as mudas de todos os substratos (Tabela 11). Provavelmente 

esses valores estão relacionados à alta mobilidade do nitrogênio, ocasionando o seu 

direcionamento para as folhas mais jovens durante o crescimento da planta, que 

neste caso está associado ao aumento da quantidade de água aplicada às mudas 

(SENA JÚNIOR et al., 2008). 
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Com relação a lâmina de 14 mm, não houve diferença significativa entre as 

mudas dos diferentes substratos.  A lâmina de 17 mm, porém, proporcionou a maior 

média nas mudas do substrato LCE, seguido do substrato SC, e os substratos LBC 

e LBC+LCE, que não diferiram estatisticamente entre si. 

Em experimento com Eucalyptus urophylla, Oliveira Júnior et al. (2011) não 

observaram relação entre os valores obtidos a partir do SPAD com as características 

morfológicas das mudas, impossibilitando a avaliação da qualidade das mudas a 

partir desses parâmetros. 

Tabela 11 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na medição indireta de clorofila através de 
índice SPAD de folhas de mudas clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o 
estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 44,08 Aa 42,40 Ab 45,07 Aa 42,37 Ab 
14 39,95 Ba 40,26 Ba 40,37 Ba 39,92 Ba 
17 38,89 Bb 37,79 Cc 40,24 Ba 36,95 Cc 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 5,69. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Os materiais com maior porcentagem de macroporos (LBC e LBC+LCE) 

apresentaram o mesmo comportamento de perda de nutrientes (Figura 3) que os 

substratos com menor porcentagem de macroporos (SC e LCE), verificadas pelos 

valores de condutividade elétrica próximos ao da água entre o quinto e o sexto dia 

após a fertirrigação. 

A lâmina de 11 mm não apresentou quantidade suficiente de lixiviado para a 

medição da condutividade elétrica devido à baixa quantidade de água aplicada, 

associado às altas temperaturas nos dias de medição. A mesma situação ocorreu 

nas lâminas de 14 e 17 mm, representado pelas falhas nas linhas das figuras. 
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Figura 3 - Efeito das lâminas de água e dos substratos sobre a condutividade elétrica (dS m
-1

) do 
lixiviado em mudas clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla. 

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

  

Não houve diferença significativa entre as frações de lixiviado (Tabela 12) dos 

diferentes substratos nas lâminas de 11 e 14 mm de água. Porém, para a lâmina de 

17 mm os substratos LBC, LCE e LBC+LCE apresentaram fração de lixiviado 

superiores, diferindo das demais lâminas, com destaque para o substrato LBC+LCE 

que apresentou valor muito elevado. 

Tabela 12 - Efeito das lâminas de irrigação e dos substratos na fração de lixiviado (%) de mudas 
clonais de Eucalyptus grandis x E. urophylla 104 dias após o estaqueamento 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

11 1,3 Aa 0,0 Ba 0,0 Ba 2,2 Ba 
14 0,0 Aa 0,0 Ba 0,8 Ba 0,0 Ba 
17 0,0 Ac 7,2 Ab 7,5 Ab 21,0 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 35,98. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 
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Os substratos a base de lodo de esgoto apresentaram comportamentos 

semelhantes com relação às lâminas de água, com fração de lixiviado superior na 

lâmina maior. O substrato SC não apresentou influência significativa do fator lâmina 

de água para a fração de lixiviado. 

O acúmulo de nutrientes (Tabela 13) ocorreu de maneira diferente na parte 

aérea e radicular das mudas. Na parte aérea a correlação entre microporosidade / 

retenção de água e o acúmulo de nutrientes foi positiva para todos os nutrientes, 

com exceção de Ca e Mn, que não apresentaram correlação. Esse resultado 

evidencia a importância da presença de água no substrato para que haja adequada 

absorção de nutrientes pelas plantas (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Tabela 13 - Correlações de Pearson entre as características físicas e químicas dos substratos e o 
acúmulo de nutrientes na parte aérea e na parte radicular de Eucalyptus grandis x E. urophylla no 
viveiro104 dias após o estaqueamento 

Parte aérea 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N -0,57 ns 0,75 ** 0,24 ns 0,73 ** -0,25 ns 0,49 ns -0,77 ** 
P -0,60 * 0,81 ** 0,29 ns 0,79 ** -0,27 ns 0,59 ns -0,88 ** 
K -0,57 ns 0,77 ** 0,29 ns 0,75 ** -0,28 ns 0,53 ns -0,84 ** 
Ca -0,26 ns 0,30 ns -0,01 ns 0,30 ns -0,10 ns 0,01 ns -0,15 ns 
Mg -0,60 * 0,83 ** 0,36 ns 0,80 ** -0,28 ns 0,68 * -0,98 ** 
S -0,45 ns 0,64 * 0,30 ns 0,62 * -0,33 ns 0,35 ns -0,71 ** 
B -0,48 ns 0,63 * 0,18 ns 0,62 * -0,23 ns 0,34 ns -0,61 * 
Cu -0,62 * 0,59 * -0,30 ns 0,61 * 0,22 ns 0,37 ns -0,24 ns 
Fe -0,57 ns 0,79 ** 0,34 ns 0,76 ** -0,31 ns 0,57 ns -0,90 ** 
Mn -0,34 ns 0,33 ns -0,15 ns 0,34 ns 0,04 ns 0,06 ns -0,08 ns 
Zn 0,50 ns -0,72 ** -0,35 ns -0,69 * 0,20 ns -0,72 ** 0,92 ** 

Parte radicular 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N 0,08 ns -0,41 ns -0,79 ** -0,36 ns 0,71 ** -0,27 ns 0,92 ** 
P 0,81 ** -0,94 ** -0,02 ns -0,93 ** -0,10 ns -0,92 ** 0,87 ** 
K -0,97 ** 0,99 ** -0,32 ns 0,99 ** 0,39 ns 0,95 ** -0,66 * 
Ca -0,67 * 0,40 ns -0,94 ** 0,44 ns 0,98 ** 0,61 * 0,26 ns 
Mg -0,61 * 0,84 ** 0,33 ns 0,81 ** -0,23 ns 0,74 ** -0,98 ** 
S 0,25 ns -0,54 ns -0,64 * -0,50 ns 0,52 ns -0,47 ns 0,95 ** 
B -0,48 ns 0,27 ns -0,72 ** 0,31 ns 0,62 * 0,18 ns 0,33 ns 
Cu 0,87 ** -0,97 ** 0,10 ns -0,96 ** -0,21 ns -0,96 ** 0,82 ** 
Fe 0,92 ** -0,95 ** 0,30 ns -0,95 ** -0,42 ns -0,99 ** 0,66 * 
Mn -0,55 ns 0,29 ns -0,86 ** 0,32 ns 0,93 ** 0,55 ns 0,28 ns 
Zn 0,40 ns -0,66 * -0,51 ns -0,62 * 0,38 ns -0,60 * 0,97 ** 

** e * = significativo ao nível de 1% (p< 0,01) e 5% (p< 0,05) de probabilidade, respectivamente; e 
ns

 
= não significativo. Macro = macroporosidade; micro = microporosidade; PT = porosidade total; RA 
= retenção de água; DS = densidade seca; pH = potencial hidrogeniônico; CE = condutividade 
elétrica 
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Por outro lado, a correlação na parte radicular das plantas demonstrou 

comportamentos distintos entre os nutrientes com relação às características físicas 

dos substratos. Os nutrientes P, Cu e Fe, por exemplo, apresentaram correlação 

positiva com macroporosidade e condutividade elétrica, enquanto K e Mg 

apresentaram correlação negativa com estas mesmas características. 

Com relação à produção de mudas de Eucalyptus grandis x E. urophylla, o 

enraizamento das estacas foi muito inferior ao observado em viveiros comerciais e 

outras pesquisas com o mesmo clone. Porém, esse resultado não tem relação com 

os substratos utilizados, pois mesmo o substrato testemunha apresentou alta 

mortalidade. Novas pesquisas devem ser desenvolvidas a fim de sanar os 

problemas relacionados ao enraizamento de estacas em substratos orgânicos 

Uma vez enraizadas as estacas, o desenvolvimento das mudas foi compatível 

nos substratos comercial, lodo de esgoto compostado com cana-de-açúcar (LBC) e 

lodo de esgoto compostado com casca de eucalipto (LCE) na lâmina de 14 mm e o 

substrato LBC+LCE na lâmina de 11 mm. 
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4.3   Experimento 2: Cedrella fissilis 

4.3.1 Avaliação das mudas ao final do ciclo de produção 

A altura das mudas (Tabela 14) foi influenciada pelo manejo hídrico e pelos 

substratos, sendo que o substrato LCE proporcionou as maiores médias em todas 

as lâminas de água, assemelhando-se aos substratos LBC e LBC+LCE apenas na 

lâmina de 6 mm. Os resultados apresentados pelas mudas produzidas no substrato 

LCE provavelmente se devem às características químicas e físicas deste material, 

que permitiram melhor retenção de água associada à boa aeração e, 

consequentemente, melhor aproveitamento dos nutrientes e crescimento das 

plantas. 

Tabela 14 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na altura (cm) de mudas de Cedrella fissilis 
151 dias após a semeadura 

Lâminas de 
Irrigação (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 14,7 Ab 15,8 Aa 16,7 Ba 15,9 Aa 
9 14,9 Ab 15,1 Bb 16,3 Ba 15,2 Bb 
12 14,9 Ac 14,8 Bc 17,8 Aa 16,7 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 13,71. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Trigueiro e Guerrini (2003), em experimento com mudas de Eucalyptus, 

obtiveram mudas mais altas nos tratamentos compostos por biossólido e atribuem 

esses resultados aos altos teores de N e P apresentados por esse material. Os 

resultados das análises químicas dos materiais usados neste experimento mostram 

que os materiais compostos por lodo de esgoto apresentaram maiores teores de 

nutrientes que o substrato comercial. 

As mudas produzidas no substrato SC apresentaram as menores médias de 

altura em todos os manejos hídricos, apesar de não haver diferença estatística com 

relação aos substratos LBC e LBC+LCE na lâmina de 9 mm e com o substrato LBC 

na lâmina de 12 mm. 

Apesar da grande porcentagem de macroporos apresentada pelo substrato 

LBC, as mudas apresentaram maior média de altura na lâmina mais baixa (6 mm), 

diferenciando-se das médias de altura nas outras lâminas de água. A altura de parte 
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aérea é muito utilizada como parâmetro de qualidade de mudas por ser de fácil 

mensuração e um método não destrutivo (GOMES et al., 2003), porém deve-se ter 

atenção pois mudas altas não necessariamente terão o seu desenvolvimento pós-

plantio assegurado. 

O diâmetro também foi influenciado pelos fatores lâmina de água e substrato 

(Tabela 15). O diâmetro do colo considerado adequado para mudas florestais varia 

entre 5 e 10 mm (GONÇALVES et al., 2000), sendo assim, todos os substratos 

apresentaram médias de diâmetro satisfatórias. Souza et al. (2006) relacionou o 

maior diâmetro das mudas com a sobrevivência e o crescimento em campo, pois 

desta variável depende a capacidade de formação e desenvolvimento do sistema 

radicular. 

As plantas dos substratos SC e LCE apresentaram médias de diâmetro 

semelhantes entre as lâminas de 9 e de 12 mm, porém as plantas do substrato 

LBC+LCE apresentaram maior diâmetro do colo apenas na lâmina mais alta (12 

mm). O diâmetro das mudas produzidas no LBC não foi influenciado pela lâmina de 

irrigação. 

A mudas do substrato SC apresentaram os maiores diâmetros em todas as 

lâminas. As mudas produzidas no substrato LCE se igualaram às do SC nas lâminas 

de 9 e 12mm e as do substrato LBC na lâmina de 6mm. 

Tabela 15 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no diâmetro (mm) de mudas de Cedrella 
fissilis 151 dias após a semeadura 

Lâminas de 
Irrigação (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 9,09 Ba 8,95 Aa 8,39 Bb 8,22 Cb 
9 10,29 Aa 9,49 Ab 10,17 Aa 9,01 Bc 
12 9,83 Aa 9,25 Ab 10,06 Aa 9,54 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 12,38. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Cunha et al. (2005) destacam a importância de mudas com alto diâmetro de 

colo para que estas se mantenham eretas após o plantio, considerando-se que o 

tombamento das mudas pode comprometer a sobrevivência em campo e a 

qualidade do produto final do plantio. A correlação com o índice de qualidade de 
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Dickson também faz do diâmetro do colo importante indicador de qualidade das 

mudas (BINOTTO et al., 2010). 

A área foliar das mudas do cedro (Tabela 16) foi maior nas mudas produzidas 

no substrato LCE, apresentando as maiores médias entre os substratos em todas as 

lâminas, apenas sendo estatisticamente semelhante às mudas do substrato SC na 

lâmina de 9 mm. Os outros substratos proporcionaram o desenvolvimento de mudas 

com médias de área foliar semelhantes em todos os tratamentos, com exceção do 

substrato LBC na lâmina de 12mm, cujas mudas apresentaram média 

significativamente menor que os outros tratamentos. 

Tabela 16 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na área foliar (cm²) de mudas de Cedrella 
fissilis 151 dias após a semeadura 

Lâminas de 
Irrigação (mm) 

Substratos 

     SC     LBC     LCE LBC+LCE 

6 346,2 Bb 344,9 Ab 423,9 Aa 357,2 Ab 
9 445,8 Aa 337,0 Ab 470 5 Aa 326,6 Ab 
12 339,8 Bb 289,8 Bc 445,6 Aa 364,0 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 23,41. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

A maior área foliar implica em maior potencial fotossintético em condições de 

campo favoráveis, proporcionando melhor desenvolvimento das plantas. Porém, 

condições desfavoráveis podem prejudicar o desenvolvimento e estabelecimento em 

campo das plantas com grande área foliar, devido à maior área de transpiração 

desses indivíduos, o que dificulta o suprimento de água por parte do sistema 

radicular (GROSSNICKLE, 2005). 

As características morfológicas massa seca aérea, massa seca radicular e 

massa seca total estão apresentadas na tabela 17. Pode-se observar que as mudas 

produzidas na lâmina de 6 mm apresentaram massas inferiores em todos os 

substratos, com exceção do substrato LBC para massa seca radicular, a qual não 

apresentou influência da lâmina de água. 

A lâmina intermediária (9 mm) foi suficiente para o crescimento da muda em 

todos os substratos com exceção do LBC+LCE, cujas mudas responderam melhor à 

maior lâmina (12 mm). Este resultado não apresenta relação clara com as 
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características físicas dos substratos, já que os substratos LBC+LCE e LCE são 

semelhantes na retenção de água. Já o substrato LBC, que apresenta a maior 

diferença física entre os substratos (maior macroporosidade e menor retenção de 

água) respondeu à lâmina de irrigação de forma semelhante ao SC e LCE. 

Considerando o efeito dos substratos em cada lâmina (leitura na linha), 

observa-se que as médias de massa seca aérea foram maiores nas mudas do 

substrato LCE, independente da lâmina. Quanto à massa seca radicular, não houve 

influência dos substratos quando foi aplicada a maior lâmina de irrigação, assim 

como na menor lâmina (6mm) para a variável massa seca total.  

Tabela 17 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na massa seca aérea (g), radicular (g) e 
total (g) de mudas de Cedrella fissilis 151 dias após a semeadura 

Massa seca aérea 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 2,40 Cb 2,28 Bb 2,70 Ba 2,28 Cb 
9 3,77 Aa 2,98 Ab 3,71 Aa 2,76 Bb 
12 3,13 Bb 2,68 Ac 3,71 Aa 3,29 Ab 

Massa seca radicular 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 1,35 Bb 1,68 Aa 1,40 Bb 1,47 Bb 
9 1,87 Aa 1,72 Ab 2,01 Aa 1,57 Bb 
12 1,91 Aa 1,77 Aa 1,80 Aa 2,01 Aa 

Massa seca total 

Lâminas de 
água (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 3,82 Ca 3,96 Ba 4,10 Ba 3,75 Ca 
9 5,64 Aa 4,69 Ab 5,71 Aa 4,33 Bb 
12 5,04 Ba 4,45 Ab 5,51 Aa 5,30 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV aérea (%) = 25,89; CV radicular (%) = 29,57; 

CV total (%) = 24,29. SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo 

+ casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Mudas com condições de desenvolverem a parte aérea e radicular de 

maneira equilibrada resultam em mudas com melhor qualidade, que estão mais 

preparadas para suportar as condições adversas de campo e que provavelmente se 

estabelecerão rapidamente (ECHER et al., 2007). 
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O Índice de Qualidade de Dickson (Tabela 18) apresentou pouca influência 

dos substratos, com diferenças apenas para os substratos LBC e LBC+LCE que, na 

lâmina de 9 mm, proporcionaram o desenvolvimento de mudas com médias 

significativamente inferiores às médias dos outros substratos. De acordo com 

Gomes et al. (2002), altos valores de IQD representam mudas com melhor qualidade 

e capacidade de sobreviver após o plantio em campo. 

Tabela 18 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no Índice de Qualidade de Dickson (IQD) de 
mudas de Cedrella fissilis 151 dias após a semeadura 

Lâminas de 
Irrigação (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 1,18 Ba 1,27 Aa 1,06 Ca 1,06 Ca 
9 1,68 Aa 1,42 Ab 1,70 Aa 1,28 Bb 
12 1,62 Aa 1,44 Aa 1,44 Ba 1,57 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 32,21. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Pode-se observar que as maiores médias de IQD ocorreram nas mudas 

submetidas às lâminas de 9 e 12 mm, com exceção das mudas do substrato LBC, 

que não apresentaram diferença estatística entre as médias de IQD em todas as 

lâminas. Diferentemente das demais mudas, aquelas produzidas no substrato LCE 

apresentaram a maior média de IQD na lâmina de 9 mm. 

Além da massa seca radicular, a conformação do sistema radicular (Figura 4) 

é de grande importância para que as mudas sejam capazes de absorver água e 

nutrientes, evitar o estresse hídrico (ALMEIDA et al., 2005) e, assim, garantir o 

estabelecimento e desenvolvimento em campo (LUIS et al., 2009). Além disso, a 

agregação do sistema radicular ao substrato representa maior facilidade de retirada 

das mudas dos tubetes no momento do plantio (WENDLING et al., 2007), resultando 

em melhorias significativas neste processo. 

Houve uma variação na proporção de mudas com sistema radicular “ruim”, 

“bom” e “ótimo” entre os tratamentos. Independente do substrato, a l mina 6 mm 

possibilitou o desenvolvimento de mudas com maiores porcentagens de sistemas 

radiculares inaptos para o plantio (conceito “ruim”), com destaque para o substrato 

LBC que teve a maior % de mudas ruins (31%). Este resultado pode estar 

relacionado à baixa capacidade de retenção de água do material, associado aos 
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altos valores de área foliar das plantas e sua distribuição com relação ao sistema de 

irrigação, que pode ter prejudicado o desenvolvimento radicular das plantas. 

Importante destacar que o substrato LBC teve massa seca radicular semelhante aos 

demais substratos, o que demonstra a importância de ter uma avaliação qualitativa 

quando se refere ao sistema radicular. 

Figura 4 - Classificação da conformação do sistema radicular de mudas de Cedrella fissilis 151 dias 
após a semeadura

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Destaca-se nessa variável o substrato SC que, quando submetido à lâmina de 

6 mm, propiciou o desenvolvimento de mais de 60% de mudas com qualidade ótima, 

enquanto a maior porcentagem das mudas dos outros substratos na mesma lâmina 

teve o sistema radicular classificado como “bom”.  Porém, há de se considerar que 

nesta lâmina também houve alta porcentagem de mudas inaptas ao plantio (quase 

20% de mudas com sistema radicular “ruim”). O substrato LBC LCE também se 

destacou ao apresentar 100% de mudas aptas para plantio na lâmina de 9 mm, 

ainda que menos de 40% delas tenham apresentado sistema radicular classificado 

como ótimo. 
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 Quanto à medição indireta de clorofila das mudas através do índice SPAD 

(Tabela 19) não houve interferência das lâminas de água quando produzidas no 

substrato SC. As mudas do substrato LBC apresentaram decréscimo dos valores de 

SPAD na lâmina de 12 mm em comparação com as lâminas menores e as mudas 

dos substratos LCE e LBC+LCE apresentaram decréscimo dos valores nas lâminas 

de 9 e 12 mm com relação à lâmina de 6 mm. 

Tabela 19 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no índice de coloração verde (SPAD) em 
mudas de Cedrella fissilis 151 dias após a semeadura 

Lâminas de 
Irrigação (mm) 

Substratos 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 32,9 Ac 36,1 Ab 38,7 Aa 37,9 Aa 
9 34,2 Aa 35,6 Aa 35,1 Ba 34,5 Ba 
12 34,0 Aa 34,1 Ba 35,0 Ba 34,4 Ba 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 10,07. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Comparando-se os substratos, houve diferença apenas na lâmina de 6 mm, 

na qual as mudas do substrato LBC apresentaram média significativamente inferior 

às dos substratos LCE e LBC+LCE e média significativamente superior ao substrato 

SC, cujas mudas apresentaram o menor índice SPAD dentre todos os tratamentos. 

As curvas de perda de nutrientes, mensuradas através da condutividade 

elétrica do lixiviado dos tubetes, estão descritas na figura 5, na qual nota-se que 

houve influência das características físicas dos substratos, bem como das lâminas 

de água. 

Os materiais com maior porcentagem de macroporos (LBC e LBC+LCE) 

apresentaram perdas mais rápidas de nutrientes, que podem ser verificadas através 

dos valores de condutividade elétrica próximos ao da água (0,06 dS m-1) no sétimo 

dia após a fertirrigação. Em contrapartida, os materiais com maiores porcentagens 

de microporos (SC e LCE) apresentaram perdas menos acentuadas de nutrientes, 

não atingindo a condutividade elétrica da água nem ao oitavo dia após a 

fertirrigação. Observa-se também que, com exceção do substrato LBC+LCE, todos 

os materiais apresentaram pico de lixiviação de nutrientes no quinto dia após a 

fertirrigação. 
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Figura 5 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na condutividade elétrica do lixiviado (dS m
-1

) 
de mudas de Cedrella fissilis. 

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

A lâmina de 6 mm não foi apresentada na figura pois a quantidade de lixiviado 

dos tubetes submetidos a esse manejo hídrico não foi suficiente para a medição da 

condutividade elétrica. As falhas nas linhas da lâmina de 9 mm dos gráficos 

ocorreram devido ao baixo acúmulo de lixiviado nos tratamentos, o que impediu a 

medição da condutividade elétrica nesses dias. 

As porcentagens de fração de lixiviado (Tabela 20) aumentaram conforme o 

aumento da quantidade de água aplicada e os substratos com lodo de esgoto em 

sua composição (LBC, LCE e LBC+LCE) apresentaram porcentagens 

estatisticamente menores que a apresentada pelo substrato comercial (SC) na 

lâmina de 12 mm. 

A aplicação de grandes volumes de água pode causar a lixiviação dos 

nutrientes, pois o substrato, apesar de suas características físicas, não é capaz de 

reter toda a água aplicada em curto período de tempo (BEESON Jr., 2006). Por 

outro lado, a redução da fração de lixiviado nas lâminas de água mais baixas (6 e 9 

mm) não significa maior eficiência da irrigação. 
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Tabela 20 - Efeito das lâminas de irrigação e dos substratos na fração de lixiviado (%) de mudas de 
Cedrella fissilis 151 dias após a semeadura 

Lâmina de 
água (mm) 

Substrato 

   SC    LBC   LCE LBC+LCE 

6   0,0 Ca   2,3 Ba    5,9 Ba   1,9 Ba 
9 14,6 Ba 21,2 Aa   8,1 Ab   0,0 Bb 
12 42,0 Aa 24,2 Ab 12,8 Ab 15,8 Ab 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 26,15. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Em experimento com produção de mudas de Aspidosperma polyneuron, Silva 

e Silva (2015) concluíram que as mudas submetidas à lâmina bruta de 8 mm por dia 

apresentaram déficit hídrico possivelmente porque a pouca quantidade de água 

aplicada não foi capaz de umedecer as camadas inferiores do substrato no tubete. 

Com relação ao acúmulo de nutrientes (Tabela 21) na parte radicular das 

mudas de cedro, houve correlação positiva entre microporosidade e a quantidade 

de P, K e Mg, enquanto Fe e Zn apresentaram correlação negativa com a mesma 

propriedade física. Houve também correlação positiva entre a porosidade total e a 

quantidade de B, além de correlação negativa entre esta propriedade e a 

quantidade de N, Ca, S e Cu na parte radicular das mudas. 

O acúmulo de nutrientes na parte aérea das mudas de cedro correlaciona-

se negativamente com a macroporosidade e positivamente com a 

microporosidade, a retenção de água e o pH dos substratos. Apenas o acúmulo de 

Ca na parte aérea das mudas não se correlaciona com as propriedades físicas dos 

materiais citadas anteriormente e o acúmulo de S não se correlaciona com a 

microporosidade e a retenção de água. 

O aumento da macroporosidade dos substratos diminui a sua retenção de 

água, explicando as correlações opostas entre estas propriedades dos materiais e 

o acúmulo de nutrientes. Dessa forma, a água retida nos substratos, bem como o 

íntimo contato entre as raízes e as partículas do substrato, favorecem o contato 

dos íons com o sistema radicular e, consequentemente, a sua absorção pelas 

plantas e maior acúmulo na biomassa seca (TAIZ e ZEIGER, 2013). 
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Tabela 21 - Correlações de Pearson entre as características físicas e químicas dos substratos e o 
acumulo de nutrientes na parte aérea e na parte radicular das mudas de Cedrella fissilis 151 dias 
após a semeadura 

Parte aérea 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N -0,90 ** 0,75 ** -0,74 ** 0,77 ** 0,80 ** 0,85 ** -0,17 ns 
P -0,94 ** 0,87 ** -0,54 ns 0,89 ** 0,63 * 0,95 ** -0,43 ns 
K -0,92 ** 0,81 ** -0,64 * 0,83 ** 0,72 ** 0,90 ** -0,30 ns 
Ca -0,49 ns 0,17 ns -0,98 ** 0,22 ns 0,96 ** 0,33 ns 0,52 ns 
Mg -0,77 ** 0,93 ** 0,12 ns 0,92 ** -0,02 ns 0,86 ** -0,92 ** 
S -0,77 ** 0,55 ns -0,86 ** 0,58 ns 0,91 ** 0,70 * 0,08 ns 
B -0,91 ** 0,97 ** -0,21 ns 0,97 ** 0,31 ns 0,97 ** -0,74 ** 
Cu -0,81 ** 0,78 ** -0,40 ns 0,78 ** 0,52 ns 0,90 ** -0,46 ns 
Fe -0,71 ** 0,88 ** 0,16 ns 0,86 ** -0,03 ns 0,84 ** -0,92 ** 
Mn -0,90 ** 0,99 ** -0,12 ns 0,99 ** 0,20 ns 0,91 ** -0,79 ** 
Zn 0,92 ** -0,98 ** 0,23 ns -0,98 ** -0,27 ns -0,87 ** 0,69 * 

Parte radicular 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N -0,09 ns -0,11 ns -0,53 * -0,09 ns 0,62 * 0,22 ns 0,37 ns 
P -0,71 ** 0,86 ** 0,10 ns 0,84 ** 0,04 ns 0,88 ** -0,87 ** 
K -0,59 * 0,80 ** 0,31 ns 0,77 ** -0,18 ns 0,76 ** -0,96 ** 
Ca -0,10 ns -0,22 ns -0,87 ** -0,18 ns 0,86 ** 0,02 ns 0,76 ** 
Mg -0,57 ns 0,79 ** 0,34 ns 0,76 ** -0,21 ns 0,74 ** -0,97 ** 
S -0,17 ns -0,05 ns -0,62 * -0,02 ns 0,71 ** 0,27 ns 0,39 ns 
B 0,49 ns -0,26 ns 0,80 ** -0,30 ns -0,71 ** -0,21 ns -0,39 ns 
Cu 0,08 ns -0,38 ns -0,73 ** -0,34 ns 0,73 ** -0,10 ns 0,79 ** 
Fe 0,65 ** -0,80 ** -0,12 ns -0,78 ** -0,03 ns -0,85 ** 0,85 ** 
Mn 0,35 ns -0,35 ns 0,12 ns -0,34 ns -0,29 ns -0,60 * 0,32 ns 
Zn 0,99 ** -0,94 ** 0,50 ns -0,95 ** -0,58 ns -0,98 ** 0,51 ns 

** e * = significativo ao nível de 1% (p< 0,01) e 5% (p< 0,05) de probabilidade, respectivamente; e 
ns

 
= não significativo. Macro = macroporosidade; micro = microporosidade; PT = porosidade total; RA 
= retenção de água; DS = densidade seca; pH = potencial hidrogeniônico; CE = condutividade 
elétrica 

 

Observa-se que o substrato composto pela mistura de lodo compostado com 

bagaço de cana e lodo compostado com casca de eucalipto (LBC+LCE) 

proporcionou o melhor desenvolvimento das mudas de Cedrella fissilis sob lâmina 

de 9 mm, enquanto os outros substratos proporcionaram o melhor desenvolvimento 

das mudas sob lâmina de 12 mm.  
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4.4   Experimento 3: Pseudobombax grandiflorum 

4.4.1 Avaliação das mudas ao final do ciclo de produção 

Os valores encontrados neste estudo estão abaixo do indicado por Gonçalves 

et al. (2000) para mudas de espécies nativas (20 a 35 cm). Ressalta-se que a altura 

das mudas (Tabela 22), obtida a partir da base da planta até a gema apical, nesse 

caso não representa a real altura das mudas, pois esta espécie apresenta pecíolos 

longos, que ultrapassam a altura da gema apical. 

Sendo assim, o ciclo de produção para esta espécie considerou a altura das 

folhas, pois percebeu-se que as mudas cessaram o seu crescimento devido ao 

stress ocasionado pelo pouco espaço disponível para o crescimento do sistema 

radicular. Valores de altura abaixo de 20 cm foram encontrados também por 

Caldeira et al. (2012a) na produção de mudas de Tectona grandis, indicando a 

importância de considerar as particularidades de cada espécie no seu 

desenvolvimento inicial. 

Tabela 22 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na altura (cm) de mudas de Pseudobombax 
grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Lâmina de 
água (mm) 

Substrato 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 4,6 Aa 4,2 Ba 4,1 Ba 4,8 Ba 
9 4,9 Ab 4,3 Bb 4,8 Bb 5,8 Aa 
12 4,6 Ab 6,3 Aa 5,8 Aa 6,3 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 38,68. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Todos os substratos possibilitaram o desenvolvimento de mudas com médias 

de altura semelhantes na lâmina de água mais baixa (6 mm), que provavelmente 

não foi suficiente para suprir todas as necessidades das plantas mesmo nos 

substratos com maior retenção de água. Na lâmina de 9 mm, as mudas do substrato 

LBC+LCE apresentaram a maior média em altura e na de 12 mm as mudas de todos 

os substratos a base de lodo de esgoto foram semelhantes e superiores ao 

comercial. 



68 
 

 O substrato SC proporcionou mudas com médias de altura semelhantes em 

todas as lâminas de água, diferentemente dos demais substratos, os quais 

produziram mudas com maior altura na maior lâmina de irrigação. 

O grande investimento desta espécie em área foliar no início do seu 

desenvolvimento em viveiro aliado à sua arquitetura foliar, que dificulta a chegada da 

água ao substrato, pode ter prejudicado o crescimento em altura, indicando que para 

esta espécie a lâmina de irrigação deva ser maior que a usada nesta pesquisa. 

As diferenças nas médias de diâmetro do colo (Tabela 23) das mudas de 

embiruçu apresentaram comportamento próximo ao observado nas médias de 

altura, sendo que para a lâmina mais baixa (6 mm) as mudas de todos os substratos 

apresentaram médias semelhantes. Na lâmina de 9 mm, o substrato LBC+LCE 

apresentou mudas com a maior média de diâmetro, diferindo estatisticamente da 

média apresentada pelas mudas dos substratos SC e LCE, que foram semelhantes 

entre si. As mudas do substrato LBC apresentaram a menor média entre os 

substratos para a lâmina em questão. Na maior lâmina (12mm) as mudas de todos 

os substratos foram semelhantes. 

Os substratos LCE e LBC+LCE proporcionaram o desenvolvimento de mudas 

com médias de diâmetro semelhantes nas lâminas de 9 mm e de 12 mm. O 

substrato LBC teve mudas com média superior na maior lâmina e o diâmetro das 

mudas produzidas em SC não foi influenciado pelas lâminas de água.  

Tabela 23 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no diâmetro do colo (mm) de mudas de 
Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Lâmina de 
água (mm) 

Substrato 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 4,90 Aa 4,41 Ba 4,46 Ba 4,87 Ba 
9 5,10 Ab 4,47 Bc 5,07 Ab 5,65 Aa 
12 5,14 Aa 5,53 Aa 5,56 Aa 5,70 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 25,76. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Gonçalves et al. (2000) determinam que o diâmetro entre 5 e 10 mm é o mais 

adequado para mudas florestais de alta qualidade. Sendo assim, as mudas 
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conduzidas em manejo de irrigação de 12 mm apresentam-se dentro dos padrões 

esperados pelos dois autores para essa variável morfológica. 

Os resultados de área foliar também demonstram a necessidade de manejo 

hídrico com maior oferta de água para esta espécie (Tabela 24), pois as maiores 

médias foram observadas na lâmina maior. Observa-se que apenas nas mudas do 

substrato SC não houve influência do manejo hídrico para essa variável, enquanto 

nos outros substratos as médias aumentaram à medida que aumentou a oferta de 

água para as plantas. 

Tabela 24 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na área foliar (cm²) de mudas de 
Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Lâmina de 
água (mm) 

Substrato 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 165,65 Aa 141,84 Ba 107,59 Bb 120,09 Bb 
9 183,35 Aa 161,17 Ba 135,48 Bb 177,79 Aa 
12 154,07 Ab 205,28 Aa 183,10 Aa 186,94 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 23,41. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Silva e Silva (2015), em experimento com mudas de Aspidosperma 

polyneuron irrigadas via microaspersão, observaram que a chegada de água ao 

substrato estava associada ao nível de desenvolvimento da parte aérea. 

As mudas produzidas no substrato LBC e LCE apresentaram médias de área 

foliar semelhantes nas lâminas de 6 e 9 mm, sendo ambas inferiores à média 

apresentada pelas mudas produzidas na lâmina de 12 mm. No substrato LBC+LCE, 

porém, pode-se observar um aumento significativo da área foliar entre as mudas 

submetidas às lâminas de 6 e 9 mm, e esta última semelhante à de 12 mm. 

Com relação às massas secas, os substratos proporcionaram o 

desenvolvimento de mudas com padrões de comportamento distintos entre as 

diferentes variáveis, como pode ser observado na Tabela 25. Apesar de ser método 

destrutivo, a massa seca é citada por vários autores como característica importante 

para a determinação da qualidade, pois indica a rusticidade das mudas (CALDEIRA 

et al., 2008) e, consequentemente, a sua capacidade de sobrevivência em campo. 
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Apenas as mudas do substrato SC não apresentaram diferenças entre as 

médias de massa seca aérea nas três lâminas, enquanto os substratos LBC e LCE 

apresentaram as maiores médias na lâmina de 12 mm. As mudas do substrato 

LBC+LCE apresentaram a maior média de massa seca aérea na lâmina de 9 mm, 

sendo esta a maior média dentre todos os tratamentos. O substrato LCE na lâmina 

de 12 mm proporcionou a maior média de massa seca radicular dentre todos os 

tratamentos, não havendo diferença se comparado com as mudas do substrato 

LBC+LCE na mesma lâmina. 

Tabela 25 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na massa seca aérea (g), radicular (g) e 
total (g) de mudas de Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Massa seca aérea 

 SC LBC LCE LBC+LCE 

6 0,94 Aa 0,99 Ba 0,91 Ba 0,93 Ba 
9 1,31 Ab 1,11 Bb 0,81 Bc 1,83 Aa 
12 1,14 Aa 1,60 Aa 1,38 Aa 1,20 Ba 

Massa seca radicular 

 SC LBC LCE LBC+LCE 

6 3,01 Cb 2,71 Cb 3,03 Cb 3,85 Ba 
9 4,81 Aa 3,36 Bb 4,39 Ba 4,91 Aa 
12 4,02 Bb 4,26 Ab 5,55 Aa 5,44 Aa 

Massa seca total 

 SC LBC LCE LBC+LCE 

6 4,18 Bb 4,00 Bb 4,11 Cb 5,30 Ba 
9 6,09 Aa 4,70 Bb 5,42 Bb 6,31 Aa 
12 5,35 Ab 6,25 Aa 6,72 Aa 6,70 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p< 0,05); CV aéreo (%) = 37,08; CV radicular (%) = 31,34; 
CV total (%) = 36,61. SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo 
+ casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

Observa-se que, diferentemente das outras espécies utilizadas nesta 

pesquisa, o Embiruçu apresenta massa seca radicular superior à massa seca da 

parte aérea. Mudas com maiores valores de massa seca radicular são consideradas, 

por diversos autores, as mais aptas ao estabelecimento e crescimento inicial em 

campo (CALDEIRA et al., 2008; FERRAZ; ENGEL, 2011). 

Todos os substratos proporcionaram mudas com maior massa seca total na 

lâmina de 12 mm, sendo que para os substratos SC e LBC+LCE não houve 

diferença entre as médias de massa seca das mudas nas lâminas de 12 e 9 mm. 
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Não houve influência das lâminas de água sobre o índice de qualidade de 

Dickson (IQD), mas houve do substrato (Tabela 26). O maior IQD foi observado nas 

mudas produzidas no substrato LBC+LCE e o menor em LBC. 

Os altos valores de massa seca radicular desta espécie provocaram aumento 

do índice de Qualidade de Dickson. Haase (2008) menciona que a massa seca 

radicular pode refletir uma alta quantidade de raízes finas, mas em outros casos 

pode refletir a formação de apenas uma raiz pivotante mais desenvolvida, como 

ocorreu para a espécie utilizada neste experimento. 

Tabela 26 - Efeito dos substratos sobre o índice de qualidade de Dickson (IQD) em mudas de 
Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Substrato Média 

SC 4,17    B 
LBC 3,34    C 
LCE 4,32    B 
LBC+LCE 4,80    A 

Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 
5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 32,29. SC=Substrato comercial; SC = substrato comercial; 
LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; LBC+LCE = mistura dos 
materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

 As mudas de embiruçu apresentaram alta porcentagem de sistemas 

radiculares classificados como “ruim”, ou seja, inaptos para o plantio (figura 6), 

incluindo as mudas do substrato testemunha (SC). Houve grande dificuldade de 

retirada das mudas dos tubetes associado à desagregação do substrato. Esta 

espécie possui um sistema radicular tuberoso e que investe primeiramente na 

massa radicular em detrimento da parte aérea. Talvez uma melhor opção seria 

produzi-la em um recipiente com maior volume para não comprometer sua 

qualidade. 

Segundo Wendling et al. (2007), a dificuldade de retirar as mudas dos tubetes  

aumenta os riscos de danos ao sistema radicular no momento do plantio e 

dificuldades no estabelecimento e desenvolvimento das mudas em campo. 

A morfologia do sistema radicular é considerada por muitos autores como 

indicação precisa do potencial de estabelecimento das mudas em campo (DAVIS; 

JACOBS, 2005; LUIS et al., 2009). Um dos componentes mais importantes para o 

desenvolvimento inicial em campo é a capacidade da muda de produzir raízes 
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(MANÃS et al., 2009), indicado pela presença de raízes novas no torrão. Essa 

característica também não foi observada nos sistemas radiculares das mudas 

utilizadas para esta avaliação. 

Figura 6 - Classificação da conformação do sistema radicular de mudas de Pseudobombax 
grandiflorum 180 dias após a semeadura 

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

O índice SPAD (Tabela 27) apresentou diferenças estatísticas entre as mudas 

dos diferentes substratos, particularmente na lâmina de 6 mm, na qual se 

destacaram as mudas do substrato LCE, que apresentou a maior média e se 

distinguiu dos demais tratamentos. Para a lâmina de 9 mm, apenas as mudas do 

substrato LBC+LCE apresentaram média inferior aos outros substratos, sendo esta a 

média mais baixa desta variável dentre todos os tratamentos. A lâmina de 12 mm 

não apresentou diferenças significativas entre as mudas dos diferentes substratos. 

Os substratos SC e LCE apresentaram redução do índice SPAD das mudas 

com o aumento das lâminas. Isso pode ser explicado pelo fator de diluição, já que foi 

observado um alto desenvolvimento de área foliar nas lâminas maiores.   
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Tabela 27 - Efeito das lâminas de água e dos substratos no índice de coloração verde (SPAD) em 
mudas de Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Lâmina de 
água (mm) 

Substrato 

SC LBC LCE LBC+LCE 

6 30,3 Ab 27,6 Ad 32,2 Aa 29,0 Ac 
9 29,0 Ba 28,4 Aa 28,1 Ba 26,1 Bb 
12 28,4 Ba 26,9 Aa 27,7 Ba 28,6 Aa 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 11,81. 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

A condutividade elétrica do lixiviado (figura 7) apresentou estreita relação com 

as propriedades físicas dos substratos, sendo que o substrato com a maior 

porcentagem de macroporos na avaliação física (substrato LBC) teve a 

condutividade elétrica do lixiviado reduzida à condutividade próxima à da água na 

lâmina de 12 mm logo ao quarto dia após a fertirrigação. 

Figura 7 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na condutividade elétrica do lixiviado de 
mudas de Pseudobombax grandiflorum. 

 
SC = substrato comercial; LBC = lodo + bagaço de cana-de-açúcar; LCE = lodo + casca de eucalipto; 
LBC+LCE = mistura dos materiais LBC e LCE na proporção 2:1 (v:v) 

 

O substrato LCE, porém, não apresentou condutividade elétrica do lixiviado 

abaixo de 0,2 dS m-1. Esse resultado pode ser proveniente das características do 
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substrato, pois a maior retenção de água do material evitou as perdas excessivas de 

nutrientes nos primeiros dias após a fertirrigação, garantindo à muda o suprimento 

necessário de nutrientes neste período. 

Não houve lixiviado suficiente para a realização das medições na lâmina de 6 

mm e, em alguns dias de muito calor, também não houve lixiviado suficiente nos 

tubetes submetidos às lâminas mais altas (9 e 12 mm). Devido a isso, ocorreram as 

falhas nas linhas representativas nas figuras dos substratos SC e LCE. 

A fração de lixiviado dos tubetes (Tabela 28) apresentou influência apenas do 

manejo hídrico. As lâminas de água de 6 e 9 mm apresentaram porcentagens de 

lixiviado próximo a zero e a lâmina de 12 mm apresentou fração de lixiviado mais 

alta, diferenciando-se dos demais níveis deste fator. 

Tabela 28 - Efeito das lâminas de água e dos substratos na fração de lixiviado de mudas de 
Pseudobombax grandiflorum 180 dias após a semeadura 

Lâmina Média 

6 2,3 B 
9 0,0 B 
12 24,3 A 

Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 
5% de probabilidade (p< 0,05); CV (%) = 24,97 

 

A redução da fração de lixiviado não significa que o manejo hídrico está 

adequado. Neste caso podemos observar, através das características morfológicas 

das mudas, que as lâminas de água mais baixas (6 e 9 mm) ocasionaram 

desenvolvimento inferior das plantas. 

Warren e Bilderback (2005) apontam que a aplicação de um manejo hídrico 

com baixa oferta de água para as plantas pode causar o fechamento estomático e 

consequente redução da taxa fotossintética das plantas, resultando em crescimento 

inferior ao esperado para a espécie. Nesse caso, a ausência de lixiviado não 

representa vantagem produtiva ao viveirista. 

Houve poucas correlações entre o acúmulo de nutrientes e as 

características físicas dos substratos (Tabela 29), sendo a condutividade elétrica 

do substrato a propriedade que mais influenciou no acúmulo de nutrientes na parte 

aérea das mudas. A condutividade elétrica representa uma medida indireta na 

quantidade de sais solúveis no substrato, essa propriedade do material 



75 
 

correlacionou-se positivamente no acúmulo de Ca, Fe, Mn e Zn, e correlacionou-se 

negativamente no acúmulo de P, Mg e B. 

O acúmulo de nutrientes como o N, K, S e Cu não apresentou qualquer 

correlação com as características apresentadas enquanto Mg e Zn apresentaram 

correlações com macro e microporosidade, retenção de água, pH e CE. O acúmulo 

de Mg e Zn, além de P, na parte radicular das mudas também se correlaciona com 

as mesmas propriedades físicas mencionadas anteriormente. 

Tabela 29 - Correlações de Pearson entre as características físicas e químicas dos substratos e o 
acúmulo de nutrientes na parte aérea e na parte radicular das mudas de Pseudobombax grandiflorum 
180 dias após a semeadura 

Parte aérea 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N 0,09 ns -0,18 ns -0,19 ns -0,16 ns 0,03 ns -0,39 ns 0,39 ns 
P -0,42 ns 0,59 * 0,25 ns 0,57 ns -0,29 ns 0,29 ns -0,62 * 
K 0,06 ns -0,03 ns 0,09 ns -0,03 ns -0,24 ns -0,32 ns 0,07 ns 
Ca 0,11 ns -0,30 ns -0,46 ns -0,27 ns 0,30 ns -0,41 ns 0,67 * 
Mg -0,70 * 0,88 ** 0,20 ns 0,87 ** -0,14 ns 0,71 ** -0,90 ** 
S 0,01 ns -0,01 ns 0,01 ns -0,01 ns -0,16 ns -0,29 ns 0,11 ns 
B -0,14 ns 0,45 ns 0,74 ** 0,40 ns -0,65 * 0,33 ns -0,93 ** 
Cu 0,30 ns -0,26 ns 0,19 ns -0,26 ns -0,35 ns -0,54 ns 0,20 ns 
Fe -0,12 ns -0,09 ns -0,60 * -0,05 ns 0,45 ns -0,19 ns 0,57 * 
Mn -0,38 ns 0,06 ns -0,96 ** 0,10 ns 0,90 ** 0,16 ns 0,62 * 
Zn 0,70 * -0,77 ** 0,08 ns -0,76 ** -0,24 ns -0,89 ** 0,69 * 

Parte radicular 

 Características físicas dos substratos 

Macro Micro PT RA DS pH CE 

N -0,55 ns 0,35 ns -0,72 ** 0,38 ns 0,63 * 0,26 ns 0,26 ns 
P -0,71 ** 0,82 ** 0,00 ns 0,82 ** -0,01 ns 0,59 * -0,67 * 
K -0,67 * 0,54 ns -0,59 * 0,57 ns 0,51 ns 0,41 ns -0,00 ns 
Ca 0,02 ns -0,31 ns -0,71 ** -0,26 ns 0,59 * -0,29 ns 0,82 ** 
Mg -0,87 ** 0,92 ** -0,20 ns 0,92 ** 0,22 ns 0,76 ** -0,63 * 
S -0,05 ns -0,13 ns -0,49 ns -0,10 ns 0,33 ns -0,27 ns 0,54 ns 
B -0,29 ns 0,07 ns -0,67 * 0,11 ns 0,54 ns -0,02 ns 0,47 ns 
Cu -0,27 ns 0,01 ns -0,77 ** 0,05 ns 0,84 ** 0,32 ns 0,45 ns 
Fe 0,22 ns -0,51 ns -0,66 * -0,47 ns 0,55 ns -0,43 ns 0,94 ** 
Mn -0,23 ns -0,10 ns -0,93 ** -0,05 ns 0,87 ** 0,03 ns 0,74 ** 
Zn 0,83 ** -0,89 ** 0,14 ns -0,88 ** -0,28 ns -0,96 ** 0,74 ** 

** e * = significativo ao nível de 1% (p< 0,01) e 5% (p< 0,05) de probabilidade, respectivamente; e 
ns

 
= não significativo. Macro = macroporosidade; micro = microporosidade; PT = porosidade total; RA 
= retenção de água; DS = densidade seca; pH = potencial hidrogeniônico; CE = condutividade 
elétrica 
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Pode-se concluir que o substrato de lodo compostado com casca de 

eucalipto (LCE) sob lâmina de 9 mm proporcionou a maior porcentagem de mudas 

aptas para plantio em campo de Pseudobombax grandiflorum. Porém, a alta 

porcentagem de sistemas radiculares inaptos ao plantio não é resultado dos 

substratos e das lâminas de irrigação. 
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5 CONCLUSÕES 

As formulações empregando lodo de esgoto, bagaço de cana e casca de 

eucalipto mostraram-se viáveis tanto para a produção de mudas de eucalipto como 

para a produção de mudas das espécies nativas, com manejo hídrico específico 

para cada formulação e espécie. 
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