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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial, taxa de sobrevivência em campo das
mudas hibridas de Eucalyptus grandis e E. saligna, sob influência de diferentes substratos e recipientes a partir de
variáveis biométricas. Foram utilizadas mudas de dois clones, E. grandis e E. saligna, produzidas em tubetes (50 cm3)
e em blocos prensados (40x60x07 cm), com substratos BT na proporção 3:2 (v:v), AR na proporção de 7:3 (v:v),
substrato utilizado pela Aracruz Celulose S.A e Turfa, dispostos blocos casualizados, em esquema fatorial de 2X7 com
quatro repetições. As plantas foram avaliadas quanto à sobrevivência, altura, diâmetro do caule ao nível do solo aos 60
dias após o plantio. O tratamento BL+ BT+ A* apresentou os maiores valores de altura e diâmetro para os dois clones
estudos, sendo que o tratamento TUB+ BT obtiveram os menores valores. Os dois clones obtiveram uma elevada taxa
de sobrevivência independe do tratamento utilizado. A utilizado do substrato BT é uma forma viável e eficiente para
produção das mudas dos respectivos clones, o sistema em blocos prensados apresenta um melhor desenvolvimento das
mudas quando comparado os tubetes.
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INTRODUÇÃO
O sucesso de plantios florestais não está vinculado unicamente a espécie, estando diretamente relacionada, ao
tipo de recipiente, na qualidade das sementes e do substrato utilizado (CALDEIA et al, 2013).
O substrato apresenta-se como sendo o meio o qual as raízes se desenvolvem, tendo função de suporte estrutural às
mudas, oferecendo as concentrações necessárias de água, oxigênio e nutrientes para o desenvolvimento das plantas
(HARTMANN et al., 2011).
O tipo de recipiente para a produção de mudas é muito relevante, logo que, permite um bom desenvolvimento do
sistema (CARNEIRO, 1995).
O tamanho do recipiente influência diretamente no custo final da produção, resulta a quantidade de substrato a ser
utilizado, o espaço que irá ocupar no viveiro, a mão de obra utilizada no transporte, remoções para aclimatização e
retirada para entrega ao produtor, além da influência na quantidade de insumos e água que irá demandar
(QUEIROZ;MELÉM JÚNIOR, 2001).
Os de tubetes de plástico rígido são largamente utilizados no Brasil, entretanto alguns trabalhos de pesquisa
apontam os blocos prensados como uma possibilidade viável para a produção de mudas, logo que, favorece um rápido
crescimento e alta sobrevivência das mudas após o plantio (FREITAS et al., 2010).
O gênero Eucalyptus nativo da Austrália, pertencente à família Myrtaceae, ao qual compreende mais de 700
espécies de árvores de grande porte, sendo utilizando em larga escala no setor florestal brasileiro (FIGUEIREDO et al.,
2013). O presente trabalho teve como objetivo avalia o desenvolvimento inicial, taxa de sobrevivência em campo das
mudas hibridas de Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna , sob influência de diferentes substratos e recipientes a
partir de variáveis biométricas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento do trabalho ocorreu na Empresa Aracruz Celulose S.A., no município de Aracruz, na região
litorânea no Estado do Espírito Santo, localizada a 19 o48’ S e 40o 17’ W. A precipitação no período de condução do
experimento foi de 724,9mm; a temperatura média foi de 24 0C, sendo a mínima de 20,6 0C e a máxima de 28,8 0C.
Foram utilizadas mudas de dois clones, originados de híbridos naturais de Eucalyptus grandis e E. saligna ,
produzidas em tubetes (50 cm3) e em blocos prensados (40x60x07 cm), com diferentes substratos.

Para a produção das mudas foram utilizados os seguintes substratos: 1) composto de bagaço de cana-de-açúcar +
torta de filtro de usina açucareira – BT, na proporção 3:2 (v:v); 2) casca de eucalipto decomposta + casca de arroz
carbonizada – AR, na proporção de 7:3 (v:v), substrato utilizado pela Aracruz Celulose S.A.; 3) Turfa: substrato
importado da Finlândia há aproximadamente 15 anos, prensados em forma de blocos.
Os dois clones foram submetidos no viveiro aos seguintes tratamentos: T1 - tubete com o substrato AR e adubação;
T2 - tubete com substrato BT e adubação; T3 - tubete com substrato BT; T4 - bloco com o substrato AR e adubação;
T5 - bloco com substrato BT e adubação; T6 - bloco com substrato BT; T7 - bloco prensado com turfa finlandesa. A
adubação utilizada nestes tratamentos foi o osmocote (19-6-10), na dose de 1,5 kg m-3 de substrato.
Após a fase de viveiro, 25 mudas de cada parcela foram plantadas no campo (outubro/2002), conforme
procedimento da Aracruz Celulose S.A., sendo dispostas em blocos casualizados, em esquema fatorial de 2X7 (2 clones
e 7 tratamentos), com quatro repetições.
O plantio foi realizado em Argissolo Amarelo Distrófico A Moderado, relevo plano, com textura média /argilosa. A
área passou por um processo de subsolagem a profundidade de 100 cm, com aplicação na linha de plantio de 500 Kg ha
-1
de fósforo natural reativo.
No plantio foram aplicados 120g por cova do formulado N-P2O5-K2O 06-30-06+1% de Zn. A adubação de
cobertura foi realizada aos 100 dias, com aplicação de 100g por planta do formulado N-P2O5-K2O 15-00-30+1% de B
na projeção da copa.
As plantas foram avaliadas quanto à sobrevivência, altura, diâmetro do caule ao nível do solo aos dois meses após o
plantio.
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 2: Altura e diâmetro médios das mudas de eucalipto aos 60 dias após o plantio
Tratamento

Altura (cm)
E.grandis

E. saligna

TUB+AR

65,00 c B

TUB+BT+A*

Diâmetro (mm)
E. saligna

73,00 b A

E. grandis
9,27 c B

73,00 bc A

69,00 bc A

10,08 bc A

10,92 bc A

TUB+BT

63,00 c A

60,00 c A

8,28 c A

9,57 c A

BL+AR

71,00 bc B

80,00 b A

10,22 bc B

12,34 b A

BL+BT+A*

89,00 a A

93,00 a A

13,51 a B

15,06 a A

BL+BT
BL+TURFA

11,94 b A

67,00 bc B

78,00 b A

9,15 c B

12,12 b A

78,00 ab A

70,00 bc A

11,47 ab A

10,27 bc A

*Adubo de liberação lenta: Osmocote (19-6-10) 1,5Kg m-3 de substrato 1,5 Kg m-3 de substrato
Substratos: AR: Casca de arroz carbonizada + casca de eucaliptos e adubação BT: Bagaço de cana e torta de
filtro.
Médias seguidas por uma mesma letra, minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas para uma mesma
característica não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey

De forma geral as mudas de E. saligna obtiveram um melhor desenvolvimento médio em altura e diâmetro em
relação E. grandis.
Para o E. grandis na variável altura e diâmetro o tratamento BL+ BT+ A* apresentou como sendo o tratamento
mais eficiente. Comportamento semelhante foi observado para o clone E. saligna.
A torta de filtro, composto basicamente orgânico, tendo altos teores de matéria orgânica, fósforo, nitrogênio,
cálcio e possui, ainda, teores consideráveis de potássio, magnésio o que permite um melhor desenvolvimento das mudas
(NUNES JÚNIOR, 2005).
Quando utilizados o tratamento TUB+ BT as mudas alcançam os menores valores diâmetro e altura para os
dois clones. Tal resultado pode estar sob influência do recipiente utilizado.
Ao analisar os valores de altura e diâmetro obtidos percebe-se que as mudas dos dois clones produzidas em
blocos prensados têm uma maior eficiência em relação as tubetes. No trabalho desenvolvido por Lopes et al. (2014)
observou-se maiores médias de altura e de diâmetro de colo em mudas produzidas nos blocos prensados, nas espécies
Eucalyptus urophylla, Ecamaldulensis e Corymbia citriodora. Os blocos prensados proporcionam um maior volume
de substratos as mudas, gerando uma maior disponibilidade de nutrientes e melhor eficiência no aproveitamento de água
em relação aos tubetes, que, geralmente, disponibilizam um pequeno volume de substrato e promovem uma maior
restrição das raízes das mudas (BOMFIM et al., 2009).

A taxa de sobrevivência para os dos dois clones comportara-se de forma semelhantes, não havendo diferença
estatística, evidenciando que os recipientes utilizados não influenciam na taxa de sobrevivência das mudas (Figura 1) no
campo. O mesmo resultado foi encontrado por Barroso et al., (2000) e Lopes et al., (2014) onde as mudas produzidas
em blocos prensados e nos tubetes obtiveram altas taxas de sobrevivência no campo, não diferindo significativamente
entre si, resultados semelhantes ao dessa pesquisa.
Figura 1: Taxa de sobrevivência dos clones de eucalipto (Eucalyptus grandis) e (E. saligna) aos 60 dias após o plantio
no campo.

CONCLUSÃO
O substrato composto de composto de bagaço de cana-de-açúcar + torta de filtro de usina açucareira – BT, na proporção
3:2 (v:v) proporcionou o melhor desenvolvimento das mudas dos clones Eucalyptus grandi e E. saligna , sendo avalidos
60 dias após plantio no campo.
O sistema de blocos prensados quando comparadas ao tubetes, demostrou-se mais eficiente, sendo uma alternativa
viável para produção de mudas florestais.
A taxa de sobrevivência das mudas não foram influências pelo tratamento utilizado, ocorrendo que os dois clones estão
bem adaptados as condições de campo.
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