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RESUMO 

 

 

FERNANDES, Sula Janaína de Oliveira. Influência de lâminas de irrigação no minijardim 
clonal na produção de mudas de eucalipto, 2011. 68 p. (Dissertação - Mestrado em 
Produção Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 
2011. 
 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar resposta de diferentes lâminas de irrigação 

definidas a medição diária pela ETo em minijardim clonal para produção de mudas de 

eucalipto híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden. O experimento 

foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura LTDA, Sete Lagoas 

(MG), no período de abril a novembro de 2010. No minijardim clonal, adotou-se o 

delineamento em blocos casualizados, contendo sete lâminas de irrigação e quatro blocos, 

totalizando em 28 unidades experimentais. Nos demais setores do viveiro (casa de vegetação, 

casa de sombra e aclimatação a céu aberto), o delineamento foi de blocos casualizados, 

contendo sete lâminas de irrigação, quatro blocos e dois níveis de redução foliar, totalizando 

em 56 unidades experimentais. Os tratamentos foram definidos de acordo com a leitura 

diariamente do Tanque Classe A (T1 = 50% da ETo - freqüência única ; T2= 75% da ETo – 

duas vezes ao dia; T3 = 100% da ETo – duas vezes ao dia; T4 = 125% da ETo – três vezes ao 

dia; T5 = 150% da ETo – três vezes ao dia; T6 = 100% da ETo - freqüência única e T7- 

operacional da empresa - lâmina 10,66 mm dia-1, fertirrigação oito vezes ao dia, durante cinco 

minutos com uma vazão de 0,8 L h-1. A lâmina 1,46 mm dia-1 (T1 - 50% da ETo) é 

recomendada para irrigação de minijardim clonal para produção de mudas de eucalipto. Sem 

redução foliar da miniestaca pode ser utilizado na produção de mudas de eucalipto. 
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ABSTRACT 

 

FERNANDES, Sula Janaína de Oliveira. Influence of water irrigation levels on mini 
gardens clonal production of eucalyptus, 2011. 68 p. (Dissertation - Masters in Vegetable 
Production) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2011. 
 
 
This work had as its main objective to evaluate the response from different irrigation water 

levels, defined the daily measurement through ETo in clonal mini gardens to the hybrid 

eucalyptus E. urophylla S.T. Blake and E. grandis W. Hill ex Maiden plants production. The 

experiment was conducted at the Sada Bio Energia e Agricultura Ltda Company, in the city 

of Sete Lagoas, Minas Gerais state, Brazil, between April and November, 2010. In the mini-

clonal garden, it had been adopted the randomized block design, with seven irrigation water 

levels and four blocks, totaling 28 experimental units. In the other sectors of the nursery 

(greenhouse, shade house and acclimation to the open air), the design was in randomized 

blocks with seven irrigation levels, four blocks and two levels of reduction of foliar area, 

totaling 56 experimental units. The treatments were defined according to the daily reading of 

the Class A Tank (T1 = 50% of ETo – single frequency ; T2= 75% of ETo – twice a day; T3 = 

100% of ETo – twice a day; T4 = 125% of ETo – three times a day; T5 = 150% of ETo – 

three times a day; T6 = 100% of ETo – single frequency e T7- company’s operational - level 

10,66 mm day- fertilizer and irrigation eight times a day for five minutes with a flow rate of 

0.8 L h-1. The level 1.46mm a day -1 (T1 – 50% of ETo) is recommended for irrigation in 

clonal mini gardens for eucalyptus sprouts production. Without reduction of the mini sprouts 

foliar area, can be used for the production of eucalyptus plants. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

No plantio de espécies arbóreas a qualidade da muda é fundamental para alcançar os 

objetivos almejados, pois pode influenciar no crescimento futuro das árvores, interferindo na 

produtividade das florestas. 

O sucesso de uma floresta plantada se inicia no viveiro florestal, em que a qualidade 

das mudas tem um efeito direto no crescimento e sobrevivência destas em campo. Várias 

técnicas de enraizamento já foram propostas e utilizadas, buscando uma maior taxa de 

enraizamento das mudas. O aprimoramento no enraizamento de estacas tem sido conseguido, 

especialmente, com o desenvolvimento das técnicas da microestaquia (ASSIS, 1992; 

XAVIER e COMÉRIO, 1996) e da miniestaquia (XAVIER e WENDLING, 1998; 

WENDLING, 1999; WENDLING et al., 2000), que possibilitaram consideráveis ganhos 

decorrentes, principalmente, do aumento dos índices de enraizamento e da redução do tempo 

para formação da muda. 

A mais utilizada é a técnica de miniestaquia, apresentando menores custos com o 

minijardim clonal, maior facilidade de colheita, maior controle da irrigação e nutrição das 

minicepas, alto grau de juvenilidade das miniestacas, entre outros (ALFENAS et al., 2004). 

Um dos fatores de grande preocupação nos viveiros clonais é a otimização do uso da 

água. A importância de um manejo adequado da irrigação de um viveiro clonal fica 

evidenciado no fato de que para a produção de 100.000 mudas/ano é necessário 

aproximadamente de 10.000 litros de água por dia para a região do município de Santa Maria 

– RS (FREITAG, 2007).  

De acordo com Rodrigues (2007), em seu trabalho realizado na região de Martinho 

Campos observou que o consumo de água nos viveiros florestais é elevado, chegando a 592 

m³ dia-1 para a produção de 12 milhões de mudas ao ano, sendo nos minijardins clonais, o 

volume drenado (excesso) por canaletão chega a 40% do total aplicado. Essa perda em água 

reflete em lixiviação dos nutrientes e não absorção adequada desses pelas minicepas, 

reduzindo sua qualidade e produtividade e consequentemente refletindo em perda financeira 

para o viveiro.  

Para Bernardo (1994), o principal objetivo da irrigação é proporcionar água às 

culturas, atendendo às suas exigências hídricas durante todo o seu ciclo, proporcionando em 

altas produtividades e produtos de boa qualidade. Além disso, a quantidade de água necessária 

às culturas é função da espécie cultivada, da produtividade desejada, do local de cultivo, do 

estádio de desenvolvimento da cultura, do tipo de solo e da época de plantio. 
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Em estudo com seis diferentes clones de eucalipto submetidos a diferentes níveis de 

déficit hídrico, verificou-se que os clones estudados apresentaram diferentes respostas aos 

ambientes com disponibilidade diferenciada de água no solo (TAGIBA et al., 2007). O 

mesmo resultado foi verificado no trabalho desenvolvido por Lopes (2005) com mudas de 

Eucalyptus grandis. Isso evidencia que mesmo dentro da espécie, há diferentes necessidades 

de exigência hídrica. 

Em relação à produção das mudas, a quantificação da necessidade hídrica na sua 

formação é extremamente importante, pois a falta ou excesso pode limitar o desenvolvimento 

das mesmas (LOPES et al., 2005). A falta de água leva ao estresse hídrico desejável somente 

na rustificação, além da diminuição na absorção de nutrientes. O excesso de água pode ser 

mais prejudicial do que a deficiência pouco acentuada, pois cria uma condição desfavorável 

para a circulação do ar no solo, provocando lixiviação e favorecendo o desenvolvimento de 

doenças. Além disso, pode favorecer o desenvolvimento de mudas imaturas, com sistema 

radicular menos desenvolvido, tornando-as mais vulneráveis aos danos das secas e das geadas 

(STURION e ANTUNES, 2000). 

Portanto, há necessidade de definir uma lâmina de irrigação adequada para a produção 

de mudas de eucalipto com o intuito de minimizar os possíveis danos referentes, tanto para o 

excesso quanto para o déficit de água.  

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar resposta de diferentes lâminas de 

irrigação definidas a medição diária pela ETo em minijardim clonal para produção de mudas 

de eucalipto híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 

PRODUÇÃO DE MINIESTACAS DE EUCALIPTO EM FUNÇÃO DE LÂMINAS DE 

IRRIGAÇÃO NO MINIJARDIM CLONAL 

 

RESUMO 

 

O manejo adequado do minijardim clonal é o início para a garantia de mudas de boa 

qualidade. Um dos principais fatores limitantes nesta fase é o uso excessivo de água e 

fertilizantes em decorrência da falta de critério técnicos para o manejo da fertirrigação. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de miniestacas do clone híbrido de E. 

urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden em função de lâminas de irrigação do 

minijardim clonal no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura LTDA, Sete Lagoas 

(MG). O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados, composto por 

seis lâminas de irrigação (T1, T2, T3, T4, T5, T6) e um tratamento adicional (T7) e quatro 

blocos. Os tratamentos foram definidos de acordo com a leitura diariamente do Tanque Classe 

A (T1 = 50% da ETo - freqüência única ; T2= 75% da ETo – duas vezes ao dia; T3 = 100% 

da ETo – duas vezes ao dia; T4 = 125% da ETo – três vezes ao dia; T5 = 150% da ETo – três 

vezes ao dia; T6 = 100% da ETo - freqüência única e T7- operacional da empresa - lâmina 

10,66 mm dia-1, fertirrigação oito vezes ao dia, durante cinco minutos com uma vazão de 0,8 

L h-1). Foram avaliados as variáveis produção (miniestaca/minicepa/7 dias), 

eletrocondutividade do substrato (EC), clorofilas A, B e Total, massa seca da parte aérea, área 

foliar (AF), quantidade de água percolada e sua eletrocondutividade e pH. A lâmina 1,46 mm 

dia-1 (T1 - 50% da ETo) demonstrou ser viável para a produção de mudas, possuindo a maior 

produção de miniestaca/minicepa e apresentando uma economia de 79%, em massa, de adubo 

em relação a lâmina de 10,66 mm dia-1 (T7 – adicional). O T7 apresentou a menor produção 

miniestacas/minicepa apesar da maior lâmina de fertirrigação. Para as demais variáveis não 

houve resposta para as diferentes lâminas de irrigação, exceto área foliar e 

eletrocondutividade do substrato.  

 

Palavras-chave: Gotejamento, tanque classe A, viveiro, mudas clonais 
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ABSTRACT 

PRODUCTION OF EUCALYPTUS MINICUTTINGS IN FUNCTION OF WATER 

IRRIGATION LEVELS IN THE CLONAL MINIGARDEN 

 

Proper management of clonal mini-garden is the start to guarantee good quality planting 

material. One of the main limiting factors at this stage is the overuse of water and fertilizers 

due to lack of technical criteria for fertigation management. Thus, the objective of this work 

was to evaluate the production of mini cuttings of hybrid clone of E. urophylla S.T. Blake and 

E. grandis W. Hill ex Maiden in function os irrigation water levels at the clonal mini garden 

placed in the Sada Bio Energia e Agricultura Company’s nursery, in Sete Lagoas, Minas 

Gerais, Brazil. The experiment was conducted in a randomized block design consisting of six 

levels of irrigation (T1, T2, T3, T4, T5, T6) and an additional treatment (T7) and four blocks. 

The treatments were defined according to the daily reading of the Class A tank (T1 = 50% of 

ETo – single frequency ; T2= 75% of ETo – twice a day; T3 = 100% of ETo – twice a day; T4 

= 125% of ETo – three times a day; T5 = 150% of ETo – three times a day; T6 = 100% of 

ETo single frequency and T7 company’s operational – water level of 10,66 mm dia-1, 

fertigation eight times a day for five minutes with a flow rate of 0.8 l h-1). There had been 

evaluated the production variables (miniestaca/minicepa/7days), the  substrate 

electroconductivity (CE), chlorophyll A, B and Total dry weight of  shoots, foliar area (AF), 

amount of percolated water and its electrical conductivity and pH. The blade 1.46 mm day-1 

(T1 - 50% of ETo) proved to be feasible for the production of eucalyptus sprouts, having the 

highest production of mini cuttings / stump and presenting an economy 79% by weight of 

fertilizer in relation to the water level 10.66 mm day-1 (T7 - extra). The T7 showed a smaller 

plant cuttings / stump despite the greater depth of fertigation. For the other variables there was 

no response to different irrigation, except foliar area and electrical conductivity of the 

substrate. 

 

Key words: Dripping, Class A tank, nursery, clonal sprouts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos os viveiros florestais evoluíram significativamente, buscando 

racionalizar a produção de mudas, através de melhorias de condição de trabalho dos 

funcionários, aumento dos rendimentos operacionais, bem como melhorando a qualidade 

fisiológica das mudas (FILHO et al., 1989). 

A escolha criteriosa da espécie a ser utilizada, além de outros fatores, é importante 

para o êxito de um programa de reflorestamento. Não obstante, quando se pretende alcançar 

povoamentos mais produtivos, a qualidade das mudas a serem plantadas poderá influenciar a 

sua homogeneidade. Uma muda considerada de alto padrão de qualidade deve condizer de 

forma eficaz às novas tecnologias adotadas, suportar as adversidades do meio, apresentar altos 

percentuais de sobrevivência no campo, possibilitar a diminuição da freqüência dos tratos 

culturais do povoamento recém implantado e produzir árvores com volume e qualidades 

desejáveis (ALFENAS et al., 2004). 

Uma importante etapa no processo de clonagem é o sucesso no enraizamento. Várias 

técnicas já foram propostas e utilizadas, buscando uma maior taxa de enraizamento das 

mudas. Atualmente a técnica amplamente adotada pelas grandes empresas florestais é a 

propagação clonal por miniestaquia. Com essa técnica, a maioria dos problemas advindos da 

macroestaquia ou estaquia tradicional foram amenizadas, tornando possível a multiplicação de 

clones de difícil enraizamento. Outras vantagens também podem ser visualizadas dentro de 

um viveiro que utiliza a miniestaquia: menores custos com o minijardim clonal, maior 

facilidade de colheita, maior controle da irrigação e nutrição das minicepas, alto grau de 

juvenilidade das miniestacas, entre outros (ALFENAS et al., 2004). 

Mesmo com técnicas e procedimentos de alta tecnologia, não se chegou a um 

enraizamento de 100% na produção de mudas.  Isso se deve ao fato de vários fatores externos 

interferirem no processo, dificultando se chegar ao perfeito controle do processo de produção. 

A perda no enraizamento das mudas reflete diretamente no fator econômico da empresa, onde 

há perda de valores em nível de milhões em um grande viveiro florestal. 

Um dos fatores de grande preocupação nos viveiros clonais e que envolve diretamente 

na produtividade e enraizamento das mudas é a disponibilidade de água. A importância de um 

manejo adequado da irrigação de um viveiro clonal fica evidenciada no fato de que para a 

produção de 100.000 mudas/ano é necessário de, aproximadamente, 10.000 litros de água 

(FREITAG, 2007).  
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Para a produção de 12 milhões de mudas ao ano, quantidade produzida em vários 

viveiros florestais em todo o país, o consumo de água é elevado, chegando a 592 m³ dia-1 nos 

minijardins clonais, uma importante etapa do processo, o volume drenado (excesso) por 

canaletão chega a 40% do total aplicado (RODRIGUES, 2007). Entretanto, consumo de água 

bem superiores ao anteriormente citado são observados em vários florestais que não adotam 

um processo técnico para estabelecimento da irrigação, ou seja, deixando-a sob 

responsabilidade do critério empírico do viveirista. Essa perda em água promove lixiviação 

dos nutrientes e não absorção adequada desses pelas minicepas, reduzindo sua qualidade, 

produtividade e enraizamento das miniestacas, e refletindo em perda financeira para o viveiro. 

O principal objetivo da irrigação é proporcionar água às culturas, atendendo às suas 

exigências hídricas durante todo o seu ciclo, proporcionando em altas produtividades e 

produtos de boa qualidade (BERNARDO, 1994). Além disso, a quantidade de água necessária 

às culturas é função da espécie cultivada, da produtividade desejada, do local de cultivo, do 

estádio de desenvolvimento da cultura, do tipo de solo e da época de plantio. 

O manejo da irrigação de uma cultura deve ser feito com base em critérios que 

possibilitem a aplicação de água no solo, de forma a promover produção ótima, do ponto de 

vista econômico (TORMENA et al., 1999). A irrigação deve repor, ao solo/substrato, a 

quantidade de água retirada pela cultura e o momento de se irrigar é aquele no qual a 

disponibilidade de água no solo assume valor mínimo, abaixo do qual a planta começa a sentir 

os efeitos da restrição de água.  

Para se determinar o momento da irrigação utilizam-se medidas de avaliação de água 

no solo, como turno de irrigação, ou considerar os sintomas de deficiência de água nas plantas 

(SOUSA et al., 1999). A evapo-transpiração ou a tensão de água no solo são os meios mais 

usados para estimar a quantidade de água a ser aplicada, sendo determinada pela necessidade 

hídrica da cultura (SOARES, 2001).   

Em estudo com seis diferentes clones de eucalipto submetidos a diferentes níveis de 

déficit hídrico, verificou-se que os clones estudados apresentaram diferentes respostas aos 

ambientes com disponibilidade diferenciada de água no solo. (TAGIBA, 2007) e o mesmo em 

mudas de Eucalyptus grandis (LOPES et al., 2005). Isso evidencia que mesmo dentro de uma 

mesma espécie, há diferentes necessidades de exigência hídrica. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de miniestacas do clone híbrido de 

E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden em função de lâminas de irrigação do 

minijardim clonal no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura LTDA, Sete Lagoas 

(MG). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura 

LTDA em Sete Lagoas-MG (19°27’24” S e 44°12’22”W), município que possui altitude 732 

m, temperatura média de 21ºC e precipitação total anual média de 1.340 mm.  

Adotou-se o delineamento em blocos casualizados, composto por seis lâminas de 

irrigação (T1, T2, T3, T4, T5 e T6) com quatro blocos e um tratamento adicional (T7). Os 

tratamentos T1 a T6 foram instalados em bacias plásticas circulares com área de 0,27 m² 

preenchidas com areia e brita (Figura 1/Tabela 1). O preenchimento das bacias, o material 

genético e o espaçamento adotado simulam a condição operacional dos canaletões que 

compõem o minijardim clonal da empresa. Em cada bacia foram transplantadas 11 minicepas 

de 730 dias de idade de um clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex 

Maiden espaçadas 10 x 10 cm entre si. Estas minicepas foram retiradas do canaletão 

operacional. O tratamento adicional (T7) foi estabelecido em quatro áreas de 0,27 m² 

demarcadas no canaletão operacional da empresa em área limítrofe à área de instalação das 

bacias com minicepas do mesmo material genético e idade. Antes de aplicar os tratamentos 

T1 a T6 as minicepas transplantadas ficaram por 7 dias nas bacias para aclimatação. 

 

 
Figura 1. À esquerda foto da unidade experimental e a direita desenho esquemático do corte transversal da 
unidade experimental. 

 
Tabela 1. Análise granulométrica da areia. 

Areia1/ Silte1/ Argila1/ 

--------- dag kg-1 --------- 

95 2 3 
1/ Método da pipeta 
 

 

Brita (20 mm) – 3 cm 

 Areia média – 22 cm  
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As lâminas de irrigação foram estabelecidas em função da leitura diária da evaporação 

(ETo) de um Tanque Classe A instalado dentro da área do minijardim clonal. Os tratamentos 

foram assim definidos: 

Tratamentos Lâminas (% da Eto) Lâmina (mm dia-1)  Freqüência dia-1 

T1 50 1,46 1 
T2 75 2,19 2 
T3 100 2,92 2 
T4 125 3,65 3 
T5 150 4,38 3 
T6 100 2,92 1 
T7* adicional 10,66   

*T7 = adicional (operacional da empresa - lâmina 10,66 mm dia-1, dividida em oito fertirrigações). 
 

A freqüência de irrigação para cada tratamento foi estabelecida de forma a não 

ultrapassar a capacidade de campo da areia.  

A leitura no Tanque Classe A foi realizada diariamente às nove horas, sendo utilizado 

o método de reposição de volume. Para o cálculo da irrigação utilizou-se: ETc = Kc.ETo, 

onde, Etc (mm): evapotranspiração da espécie, Kc coeficiente da cultura (adotado Kc = 1) e 

ETo (mm): evaporação do tanque classe A.  

Para a fertirrigação, definiu-se a aplicação da lâmina de 1 mm para todos os 

tratamentos, exceto tratamento adicional. Como em alguns tratamentos a irrigação era inferior 

a 1 mm, padronizou a lâmina correspondente ao T1 (50% do volume correspondente a leitura 

do  Tanque classe A) para ser feita a fertirrigação em todos os tratamentos e a diferença era 

realizada por meio da adubação foliar. A solução utilizada foi retirada dos tanques de mistura 

que enviam para o minijardim e aplicada através da bomba costal. 

A fertirrigação era composta por 15,89 g de N (nitrato de cálcio, MAP, sulfato de 

amônio), 3,62 g de Ca (nitrato de cálcio, cloreto de cálcio), 5,04 g de Mg (sulfato de 

magnésio), 21,46 g de K2O (cloreto de potássio), 17,39 g de Cl (cloreto de cálcio e de 

potássio), 13,8 g de P2O5 (MAP), 9,85 g de S (sulfato de amônio, sulfato de magnésio, sulfato 

de manganês, sulfato de cobre), 0,13 g de Fe (ferro quelatizado), 57,8 g de B (ácido bórico), 

0,09 g de Mn (sulfato de manganês), 0,004 g de Cu (sulfato de cobre), 0,009 g de Zn (sulfato 

de zinco) e 0,002 g de Mo (molibdato de sódio) por litro.  

Durante o experimento mensurou-se diariamente a temperatura e umidade relativa do 

ar, utilizando um data logger manual, modelo 88128-AZ. De posse desses resultados 

calculou-se o déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar pela equação: 
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Onde DPV = déficit de pressão de vapor (kPa), T = temperatura (°C) e UR = % de 

umidade relativa (SNYDER e SHAW, 1984). 

A umidade da areia em cada unidade experimental foi mensurada duas vezes ao dia 

utilizando-se o equipamento TDR (Reflectometria no domínio do tempo). A primeira medição 

(H1) foi realizada às 8h, antes da primeira irrigação, enquanto a segunda medição (H2) foi 

realizada às 16h, após a última irrigação do dia.  

Para mensurar o lixiviado da fertirrigação, em cada unidade experimental, foram 

instalados coletores cuja solução foi coletada após as 17h. Nesta solução avaliou-se a 

eletrocondutividade (Ec), o potencial hidrogeniônico (pH) e o volume de solução percolada. 

Diariamente, antes da primeira irrigação, quantificou-se a eletrocondutividade (Ec) da 

areia e o teor de clorofila através do aparelho ClorofiLOG v. 1.11. O primeiro par de folhas 

que antecede os folíolos do ápice foi definido para a determinação do teor de clorofila.  

Semanalmente, foram coletadas cinco miniestacas de cada tratamento, com tamanho 

de 5 cm, para avaliação da massa seca da parte aérea. Estas amostras foram colocadas em 

sacos de papel, devidamente identificadas, e submetidas à secagem em estufa com circulação 

forçada de ar a 70 ºC, durante 72 horas. Nesse mesmo período foram coletadas oito folhas de 

cada unidade experimental para o cálculo da área foliar. As folhas foram escaneadas e 

processadas pelo software DDA - Determinador Digital de Áreas versão 1.2 (FERREIRA et 

al., 2008). 

Para avaliação da produtividade no minijardim clonal em número de miniestacas por 

minicepa, foram realizadas coletas de miniestacas com tamanho de 5 cm e quantificado a 

produção no ciclo de 7 dias após o início da aplicação dos tratamentos.  

Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo para as médias T1 a T6 

comparadas pelo teste Tukey a 5% e para a média do T7 em relação aos demais foi utilizado o 

teste Dunnet a 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As lâminas de irrigação aplicadas influenciaram as variáveis de produção, 

eletrocondutividade do substrato (Ec sub.), clorofila b e área foliar (Tabela 1A), validados 

pelo baixo coeficiente de variação. As variáveis referentes aos coletores tiverem diferença 

significativa entre si (Tabela 2A). O Déficit Pressão de Vapor (DPV) variou entre 0,7 - 1,2 

Kpa, em que os maiores déficits ocorreram nos dias mais quentes (Figura 2).  

Tabela 2. Produção, eletrocondutividade do substrato (Ec sub.), clorofila A (Cl. A), clorofila B (Cl. B), clorofila 
total (Cl. T), massa seca da parte aérea (MSPA) e área foliar (AF) em função de sete lâminas de irrigação do 
minijardim clonal de eucalipto.  

Lâminas de Produção Ec sub. Cl. A Cl. B 

irrigação (mm dia-1) (miniestaca/minicepa/semana) (mS cm-1)     
1,46 2,80 ab 1,65 a 25,19 a 6,22 a 
2,19 2,73 ab 1,51 ab 24,71 a 5,95 ab 
2,92 2,82 ab 1,54 a 24,52 a 5,77 bc 
3,65 2,74 ab 1,37 ab 25,09 a 6,27 a 
4,38 2,52 b 1,35 ab 23,75 a 5,52 c 
2,92 2,96 a 1,19 b 24,23 a 5,71 b 
10,66 1,70 * 2,00 * 25,30   5,87   

Lâminas de Cl. T MSPA 
(g/minicepa) 

AF 
irrigação (mm dia-1)   (cm²) 

1,46 31,40 a 0,098 a 91,43 a 
2,19 30,65 a 0,108 a 94,75 a 
2,92 30,29 a 0,114 a 80,69 b 
3,65 31,36 a 0,114 a 90,97 a 
4,38 29,26 a 0,099 a 90,86 a 
2,92 29,94 a 0,109 a 80,92 b 
10,66 31,17   0,100  94,80 * 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. (*) Diferencia dos 
demais tratamentos pelo teste Dunnet a 5%. T1 = 1,46; T2 = 2,19; T3 e T6 = 2,92; T4 = 3,65 e T5 = 4,38 mm 
dia-1. 
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Figura 2. Variação da média do déficit de pressão de vapor (DPV) e temperatura (T) no minijardim clonal 
durante o período experimental. 
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Tabela 3. Eletrocondutividade (Ec col.), quantidade (QT col.) e o potencial hidrogeniônico (pH col.) dos 
coletores em função de três lâminas de irrigação do minijardim clonal. 

Lâminas de Ec QT. 

pH irrigação (mm dia-1) (mS/cm) (L) 
1,46 -  -  -  
2,19 -  -  -  
2,92 -  -  -  
3,65 2,23 a 0,64 ab 7,85 a 
4,38 1,60 b 0,84 a 8,06 a 
2,92 2,42 a 0,38 b 7,68 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. T1 = 1,46; T2 = 2,19; 
T3 e T6 = 2,92; T4 = 3,65 e T5 = 4,38 mm dia-1. 
 

A média da produção do minijardim clonal por semana diferenciou significativamente 

entre os tratamentos, porém essa diferença só foi evidenciada entre as lâminas de 4,38 mm 

dia-1 (T5) e 2,92 mm dia-1 (T6) (Tabela 2). O tratamento T7 diferenciou estatisticamente dos 

demais, equivalendo à menor produtividade encontrada (Tabela 2).  

As produções observadas neste trabalho variaram entre 1,7 - 2,96 

miniestacas/minicepa, por semana, estão de acordo com a encontrada na literatura: 5,6 

miniestacas em sistema de hidroponia em canaletão a cada 5-10 dias (WENDLING, 2002); 

1,9 miniestacas no sistema de minijardim clonal em tubete a cada 20 dias (WENDLING, 

1999); 8,1 miniestacas para canaletão e 4,1 para tubete a cada 25 a 30 dias entre as coletas 

(CUNHA et al.,  2005); 1,9 – 2,95 miniestacas para minijardim clonal de leito de areia  e 0,6 – 

0,8 miniestacas para tubetes a cada 7 dias  (CUNHA  et. al., 2009); 6,3 miniestacas no sistema 

de tubetes com fertirrigação por inundação a cada 20 dias (TITON, 2003), 3,0 miniestacas 

para sistema hidropônico com aeração por ar comprimido a cada 7 dias (CARVALHO NETO 

et al., 2011). Em condições operacionais em empresas florestais, são produzidas de 9.762 a 

14.820 miniestacas m-2 ano-1 em minijardim clonal, em leito de areia, com fertirrigação por 

gotejamento (ALFENAS et al., 2004). Nas condições estudadas neste trabalho a produção foi 

de 8.840 a 15.392 miniestacas m-2 ano-1. 

A produção miniestaca/minicepa para eucalipto é variável conforme o sistema de 

minijardim clonal, periodicidade entre as coletas, estação do ano estado nutricional, 

temperatura, tamanho das miniestacas e material genético (CARVALHO NETO, 2011). Esse 

fato é observado pelas produções encontradas na literatura. Mesmo com vários fatores que 

influenciam na produção, as produções encontradas neste trabalho estão compatíveis com 

demais autores, sendo que a produção referente a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) pode ser 

considerada baixa.  
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Para se produzir 1.000.000 de mudas, admitindo-se uma taxa de sobrevivência de 

75%, entre o estaqueamento e a expedição, são necessárias 1.250.000 estacas. Considerando-

se a produtividade de 18,7 miniestacas/7 dias/0,27m², obtida pela lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), 

seriam necessários 18.048,13 m2 de área; o que equivale a 66.844,92 m lineares de canaletão 

com 0,8 m de largura. Enquanto que para a lâmina de 1,46 mm dia-1 (T1), que obteve 30,8 

miniestacas/7 dias/0,27m², significaria 13.997,24 m lineares de canaletão, equivalendo a uma 

área de 11.197,79 m²; ou seja, o T1 foi 1,6 vezes mais eficiente. 

Essa diferença reflete diretamente nos gastos com adubos. Comparando-se a 

quantidade de nutrientes aplicados entre os tratamentos T7 e T1, observou-se que a 

quantidade aplicada no T1 foi equivalente a 21 % da quantidade aplicada no T7 (Tabela 4). 

Tabela 4. Quantidade de nutrientes em massa, para os tratamentos T1 (1,46 mm dia-1) e T7 (10,66 mm dia-1) 
para uma produção de 1.000.000 mudas ano-1. 

Lâminas de Irrigação (mm dia-1) 1,46 10,66 
Área (m²) 11.197,80 18.048,10 
Adubos kg kg 
N 172,95 825,42 

P2O5 150,20 716,86 

K2O 233,58 1114,76 
Ca 39,40 188,05 
Mg 54,86 261,81 
Cl 189,28 903,34 
S 107,21 511,67 
Fe 1,41 6,75 
Cu 0,04 0,21 
Zn 0,10 0,47 
Mo 0,02 0,10 
 

A lâmina de irrigação T1 equivale a quase 15 % da lâmina do tratamento adicional, 

aplicada em uma mesma área (Figura 3). Essa disparidade não fez com que o percentual de 

umidade no substrato tivesse uma grande variação entre os tratamentos (Figuras 4 e 5). Como 

se era de esperar a unidade experimental referente à lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) possui a 

maior umidade no substrato (em torno dos 20 %), entretanto a menor umidade não ficou 

abaixo dos 15 %. Ao longo do dia não houve uma perda drástica de umidade no substrato 

(Figuras 4 e 5), mesmo nos dias com maior DPV. Segundo Sturion e Antunes (2000), as regas 

no viveiro devem ser abundantes e espaçadas para permitir que o substrato seque nos 

intervalos, até próximo do ponto de murchamento. Nessas condições, apresentará sistema 
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radicular bem desenvolvido e consequentemente maior probabilidade de sobrevivência em 

campo.  

Vários autores definiram uma lâmina adequada para a produção de mudas de 

eucalipto, levando em consideração material genético, substrato, temperatura, umidade 

relativa do ar e sistema do minijardim. Wendling et al. (2005) para a produção de mudas de 

Erythrina falcata (corticeira-do-mato) recomendou a lâmina de 5 mm dia-1. Higashi et al. 

(2004) recomendou para o minijardim clonal de eucalipto via gotejamento a lâmina de 5 - 8 

mm dia-1. Galbiatti et al. (2007) verificou que  a lâminas entre 50 -75 % da ETo para a 

produção de eucalipto podem ser utilizadas em minijardim. 

Nas culturas de melão, videira, palmito pupunha, melancia e berinjela, lâmina de 

gotejamento em leito de areia entre 50 – 75 % da ETc são recomendadas (HERNANDES et 

al., 1995; SOARES, 2001; NETO et al., 2000; SANTOS et al., 2001; MORAIS et al., 2008, 

MOURA et al. 2004).  

Como a quantidade de adubo aplicado no tratamento adicional (10,66 mm dia-1) é alta 

em comparação as demais lâminas de irrigação (Tabela 4), se esperar que o Ec do substrato 

fosse afetado, conforme foi observado (Tabela 2). Entretanto não se pode verificar alguma 

relação direta do Ec do substrato com a produção de miniestacas, pois para as lâminas com os 

maiores Ec do substrato a produção de miniestacas não diferenciou das demais, exceto para o 

tratamento adicional. Segundo Alfenas et al. (2004) é fundamental efetuar a dessanilização 

das minicepas com água pura sempre que o Ec for superior a 2,0 mS cm-1, embora em alguns 

viveiros o Ec de 2,5 mS cm-1 é utilizado sem danos as minicepas. O acúmulo de sais na 

superfície do substrato e no coleto das minicepas pode causar lesões nos tecidos caulinares e a 

plasmólise celular das raízes superficiais (ALFENAS et al., 2004).  
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Figura 3. Lâmina média, calculada através do tanque classe A em função das semanas para os sete lâminas de 
irrigação (MI) no período experimental. 
 

 
Figura 4. Umidade média na areia medido pela TDR, na primeira medição (H1) às 8hs, em função de sete 
lâminas de irrigação (MI) no período experimental. 
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Figura 5. Umidade média na areia medido pela TDR, na segunda medição (H2) às 16hs, em função de sete 
lâminas de irrigação (MI) no período experimental. 
 

Somente para os tratamentos referentes às três maiores lâminas de irrigação foi 

constatado solução lixiviada, sendo que os maiores volumes e os menores Ec encontrados 

foram para as lâminas 3,65 mm dia-1 (T4) e 4,38 mm dia-1 (T5), devido a uma maior diluição 

dos nutrientes proporcionado pelas lâminas aplicadas (125% e 150% da ETo, 

respectivamente) (Tabela 3). 

Como a produtividade não variou estatisticamente entre esses três tratamentos (Tabela 

2), para uma produção 1.000.000 de mudas admitindo-se uma taxa de sobrevivência de 75 %, 

sendo necessárias, portanto 1.250.000 miniestacas, em uma área equivalente a 11.197,79 m² 

de canaletão, a perda de nutrientes para cada uma das lâminas aplicadas foram calculadas em 

função da concentração inicial dos adubos na solução.  

Para as lâminas 3,65 mm dia-1 (T4), 4,38 mm dia-1 (T5) e 2,92 mm dia-1 (T6), a 

quantidade de nutrientes perdidos equivale, aproximadamente, 59%, 62% e 46%, 

respectivamente. Quanto maior a lâmina aplicada, maior a lixiviação da solução, 

conseqüentemente, maior perda de adubos e água, maior gasto de energia elétrica, além 

causar danos ambientais, como contaminação de afluentes. 
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Tabela 5. Quantidade  de  nutrientes em massa lixiviados para os tratamentos T4 (3,65 mm dia-1) (4,38 mm dia-

1) e T6 (2,92 mm dia-1, freqüência 1 vez ao dia) para uma produção de 1.000.000 mudas ano-1. 

Lâminas de irrigação (mm dia-1) 3,65 4,38 2,92 
Área (m²) = 11197,79 m²  
Adubos       

N 419,17 552,98 247,25 
P2O5 364,04 480,25 214,73 

K2O 566,11 746,82 333,92 

Ca 95,49 125,98 56,33 
Mg 132,95 175,40 78,42 
Cl 458,74 605,18 270,59 
S 259,84 342,79 153,27 
Fe 3,43 4,52 2,02 
Cu 0,11 0,14 0,06 
Zn 0,24 0,31 0,14 
Mo 0,05 0,07 0,03 
 

De acordo com a área foliar, o tratamento adicional diferenciou estatisticamente entre 

os demais tratamentos (Tabela 2). Houve diferença para T3 e T6 com os demais tratamentos 

(T1, T2, T4 e T5) (Tabela 2). Essa diferença evidenciou que a frequência da irrigação não 

influencia na área foliar, já que T3 e T6 possuem a mesma lâmina (2,92 mm dia-1 - 100% da 

ETo), diferenciando somente na frequência de aplicação.  

Analisando em conjunto as variáveis MSPA, clorofilas a, b e total em relação à área 

foliar, era de se esperar que houvesse uma relação proporcional entre elas, ou seja, com o 

aumento da área foliar, tivesse uma maior quantidade de clorofila e conseqüentemente uma 

maior produção em MSPA. Entretanto, somente para a clorofila b foi encontrada diferença 

significativa, sendo que as lâminas 1,46 mm dia-1 (T1) e 3,65 mm dia-1 (T4) obtiveram os 

maiores valores. Souza et al. (2003), relataram que a redução na acumulação de matéria seca 

total na planta pode estar relacionado com a redução na área foliar e no teor de clorofila, 

devido a produção de foto-assimilados, corroborando com os resultados encontrados neste 

trabalho. Silva (2008) em seu trabalho com produção de miniestacas e desenvolvimento das 

mudas de eucalipto, não detectou diferença significativa de ganho em biomassa nas unidades 

operacionais, onde foi aplicado um maior volume de água e fertilizantes fragmentado em 

diversas aplicações, em comparação às unidades experimentais, com uma única fertirrigação, 

podendo ser utilizado na produção de mudas.  
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Para todas as lâminas aplicadas, a umidade no substrato se manteve praticamente 

constante, não proporcionando deficiência e nem excesso de água, não influenciando a teor de 

clorofila total nas folhas. A fotossíntese é frequentemente limitante pela disponibilidade de 

água e CO2 (KERBAUY, 2004). Segundo Gholz et al. (1990), a disponibilidade de água afeta 

o crescimento das plantas, por controlar a abertura dos estômatos e, consequentemente, a 

atividade fotossintética e produção de biomassa seca. Um decréscimo de água no solo diminui 

o potencial de água na folha e na condutância estomática, promovendo o fechamento dos 

estômatos. Esse fechamento bloqueia o influxo de CO2 para as folhas, afetando o acúmulo de 

foto-assimilados, o que implica redução da produtividade. A clorofila está diretamente ligada 

à eficiência fotossintética de plantas e consequentemente ao crescimento e adaptabilidade a 

diversos ambientes (LEXENGEL e POGGIANI, 1991).  

Cabe ressaltar que durante o período do trabalho não ocorreu mortes entre as 

minicepas para todas as lâminas aplicadas, não demonstrando deficiência nutricional visual, 

bem como nenhuma presença de doença fitopatológica 
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CONCLUSÃO 

 

1. A lâmina de 1,46 mm dia-1 (T1) demonstrou ser viável para a produção de mudas, 

apresentando uma economia de 79 %, em massa, de adubos aplicados em relação ao 

tratamento adicional e não diferindo estatisticamente para as demais produções, além de não 

ter perdas de nutrientes por lixiviação. 

2. O tratamento adicional (10,66 mm dia-1) apresentou a menor produção 

miniestacas/minicepa e maior perda de nutrientes por lixiviação.  

3. Não houve resposta para as demais variáveis em relação às diferentes lâminas de irrigação, 

exceto área foliar e eletrocondutividade do substrato. 
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ARTIGO CIENTÍFICO II 

PERÍODO DE ENRAIZAMENTO DE MUDAS DE EUCALIPTO PROVENIENTE DE 

DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO EM MINIJARDIM 

 

RESUMO 

 

Conhecer o tempo ótimo de enraizamento reduz o potencial de doenças e otimiza a utilização 

da casa de vegetação e de sombra. Objetivo do presente trabalho foi determinar o tempo 

ótimo de permanência das miniestacas de clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. 

grandis W. Hill ex Maiden na casa de vegetação e de sombra proveniente de diferentes 

lâminas de irrigação aplicada em minijardim e com dois níveis de redução foliar da 

miniestaca. O experimento foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e 

Agricultura LTDA, Sete Lagoas (MG). O experimento foi instalado em delineamento em 

blocos casualizados no arranjo fatorial, composto por sete lâminas de irrigação e dois níveis 

de redução foliar (com e sem redução). Os tratamentos foram definidos de acordo com a 

leitura diariamente do Tanque Classe A (T1 = 50% da ETo - freqüência única ; T2= 75% da 

ETo - duas vezes ao dia; T3 = 100% da ETo - duas vezes ao dia; T4 = 125% da ETo - três 

vezes ao dia; T5 = 150% da ETo - três vezes ao dia; T6 = 100% da ETo - freqüência única e 

T7- operacional da empresa - lâmina 10,66 mm dia-1, fertirrigação oito vezes ao dia, durante 

cinco minutos com uma vazão de 0,8 L h-1). Foram avaliados nas idades de 10, 20, 30, 40 e 50 

dias, as variáveis massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca radicular (MSR) e massa 

seca total (MST). A lâmina 2,19 mm dia-1 (T2) sem redução foliar apresentou menor tempo de 

enraizamento. O tratamento sem redução foliar proporcionou minimização do tempo de 

enraizamento para todas as lâminas de irrigação. 

 

Palavras-chave: Eucalyptus spp., miniestacas, massa seca, lâmina, tanque classe A.  
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ABSTRACT 

MINICUTTINGS ROOTING TIME OF EUCALYPTUS FROM MINIGARDENS 

MANAGED WITH DIFFERENT WATER IRRIGATION LEVELS  

 
 

Knowing the rooting’s optimum time reduces the potential for diseases and optimizes the use 

of greenhouse and shade. The aim of this study was to determine the optimum time of 

permanence of the minicuttingss of hybrid clone of E. urophylla S.T. Blake and E. grandis W. 

Hill ex Maiden in the greenhouse and shade from different water irrigation levels 

management applied in minigardens and with two levels of foliar reduction in the 

minicuttings. The experiment was conducted in the nursery of the Sada Bio Energy and 

Agriculture Company, Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil. The experiment was conducted in a 

randomized block design in factorial arrangement, consisting of seven irrigation management 

and reduced levels of two leaves (with and without reduction). The treatments were defined 

according to the daily reading of the Class A tank (T1 = 50% ETo - single frequency, T2 = 

75% ETo - twice a day, T3 = 100% ETo - twice a day, T4 = 125% ETo - three times a day, T5 

= 150% ETo - three times a day, T6 = 100% ETo - often single-T7 and the company's 

operating Blade - 10.66 mm day-1, eight fertirrigation times a day for five minutes with a 

flow rate of 0.8 l h-1). Were assessed at ages 10, 20, 30, 40 and 50 days, the variables dry 

mass of minicuttings (MSPA), root dry mass (MSR) and total dry mass (MST). The water 

irrigation level 2.19 mm / day-1 (T2) without foliar reduction showed shorten the rooting time. 

The treatment provided without foliar reduction minimizing time spent rooting for all 

irrigation levels management. 

 

Key words: Eucalyptus spp., minicutting, dry mass, irrigation water level, Class A tank .  
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das grandes preocupações relacionada à produção de muda é em relação ao 

índice de enraizamento, refletindo na viabilidade econômica do viveiro.  

A técnica de clonagem, a qual teve inicio em 1975, na República do Congo 

(DEWAULLE et al., 1983), aliada as técnicas de miniestaquia e microestaquia, possibilitou 

ganhos econômicos e qualidade em função do maior índice de enraizamento, menor tempo 

para formação das mudas e maior uniformidade dos materiais.  

Muitos fatores interferem no enraizamento das mudas: temperatura, umidade, 

composição química e física do substrato, adubação, luminosidade, a juvenilidade dos brotos, 

a posição do broto do qual as estacas são retiradas, diâmetro das estacas, a presença de gemas 

e/ou folhas, efeito do período de coleta das estacas, fotoperíodo e tratamento e/ou 

acondicionamento dos brotos e estacas antes da estaquia (HIGASHI et al., 2000). Todos esses 

fatores podem ser manejados no viveiro. No entanto, para cada material genético produzido 

há necessidade de adequar o manejo para obter o seu máximo de produtividade. 

No viveiro, a primeira fase após o estaqueamento é o enraizamento das miniestacas, 

que dura em média 30 dias (15 dias na casa de vegetação e 15 dias na casa de sombra). Em 

geral, as adubações de cobertura por meio de fertirrigações iniciam-se na casa de sombra 

quando a plântula direciona a maior parte de seu metabolismo para a expansão da área foliar e 

para a formação de raízes. Após, as mudas seguem para a fase de aclimatação, em que a 

demanda de nutrientes é maior em função do rápido crescimento. Depois de 70 a 80 dias, as 

mudas já são destinadas para o plantio em campo (ALFENAS et al., 2004).  

O tempo de permanência na casa de vegetação pode variar de acordo com cada 

material genético. O conhecimento desse tempo reflete diretamente na redução de gastos 

excessivos com a irrigação, dos riscos eminentes de doenças e a otimização do viveiro.  

Desse modo, objetivo deste trabalho foi determinar o tempo ótimo de permanência das 

miniestacas de clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden na 

casa de vegetação e de sombra proveniente de diferentes lâminas de irrigação aplicada em 

minijardim e com dois níveis de redução foliar da miniestaca. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura 

LTDA em Sete Lagoas-MG (19°27’24” S e 44°12’22”W), município que possui altitude 732 

m, temperatura média de 21ºC e precipitação total anual média de 1.340 mm.  

Adotou-se o delineamento em blocos casualizados, composto por seis lâminas de 

irrigação (T1, T2, T3, T4, T5 e T6) com quatro blocos e um tratamento adicional (T7). Os 

tratamentos T1 a T6 foram instalados em bacias plásticas circulares com área de 0,27 m² 

preenchidas com areia e brita (Figura 1/Tabela 1). O preenchimento das bacias, o material 

genético e o espaçamento adotado simulam a condição operacional dos canaletões que 

compõem o minijardim clonal da empresa. Em cada bacia foram transplantadas 11 minicepas 

de 730 dias de idade de um clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex 

Maiden espaçadas 10 x 10 cm entre si. Estas minicepas foram retiradas do canaletão 

operacional. O tratamento adicional (T7) foi estabelecido em quatro áreas de 0,27 m² 

demarcadas no canaletão operacional da empresa em área limítrofe à área de instalação das 

bacias com minicepas do mesmo material genético e idade. Antes de aplicar os tratamentos 

T1 a T6 as minicepas transplantadas ficaram por 7 dias nas bacias para aclimatação. 

 

 
Figura 1. À esquerda foto da unidade experimental e a direita desenho esquemático do corte transversal da 
unidade experimental. 

 
Tabela 1. Análise granulométrica da areia. 

Areia1/ Silte1/ Argila1/ 

--------- dag kg-1 --------- 

95 2 3 
1/ Método da pipeta 
 

 

Brita (20 mm) – 3 cm 

 Areia média – 22 cm  
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As lâminas de irrigação foram estabelecidas em função da leitura diária da evaporação 

(ETo) de um Tanque Classe A instalado dentro da área do minijardim clonal. Os tratamentos 

foram assim definidos: 

Tratamentos Lâminas (% da Eto) Lâmina (mm dia-1)  Freqüência dia-1 

T1 50 1,46 1 
T2 75 2,19 2 
T3 100 2,92 2 
T4 125 3,65 3 
T5 150 4,38 3 
T6 100 2,92 1 
T7* adicional 10,66   

*T7 = adicional (operacional da empresa - lâmina 10,66 mm dia-1, dividida em oito fertirrigações). 
 

A freqüência de irrigação para cada tratamento foi estabelecida de forma a não 

ultrapassar a capacidade de campo da areia.  

A leitura no Tanque Classe A foi realizada diariamente às nove horas, sendo utilizado 

o método de reposição de volume. Para o cálculo da irrigação utilizou-se: ETc = Kc.ETo, 

onde, Etc (mm): evapotranspiração da espécie, Kc coeficiente da cultura (adotado Kc = 1) e 

ETo (mm): evaporação do tanque classe A.  

Para a fertirrigação, definiu-se a aplicação da lâmina de 1 mm para todos os 

tratamentos, exceto tratamento adicional. Como em alguns tratamentos a irrigação era inferior 

a 1 mm, padronizou a lâmina correspondente ao T1 (50% do volume correspondente a leitura 

do  Tanque classe A) para ser feita a fertirrigação em todos os tratamentos e a diferença era 

realizada por meio da adubação foliar. A solução utilizada foi retirada dos tanques de mistura 

que enviam para o minijardim e aplicada através da bomba costal. 

A fertirrigação era composta por 15,89 g de N (nitrato de cálcio, MAP, sulfato de 

amônio), 3,62 g de Ca (nitrato de cálcio, cloreto de cálcio), 5,04 g de Mg (sulfato de 

magnésio), 21,46 g de K2O (cloreto de potássio), 17,39 g de Cl (cloreto de cálcio e de 

potássio), 13,8 g de P2O5 (MAP), 9,85 g de S (sulfato de amônio, sulfato de magnésio, sulfato 

de manganês, sulfato de cobre), 0,13 g de Fe (ferro quelatizado), 57,8 g de B (ácido bórico), 

0,09 g de Mn (sulfato de manganês), 0,004 g de Cu (sulfato de cobre), 0,009 g de Zn (sulfato 

de zinco) e 0,002 g de Mo (molibdato de sódio) por litro.  

As reduções foliares foram realizadas por corte transversal nas folhas em 50 % das 

miniestacas apicais coletadas com 6-8 cm de altura, contendo um par de folhas 

completamente formado. Foram estaqueadas em tubetes cônicos de 50 cm³, a 1-2 cm de 

profundidade, sem tratamento de fito-hormônio de enraizamento. O substrato de enraizamento 
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composto por uma mistura de composto de vermiculita expandida, fibra da casca de coco e 

casca de arroz carbonizada (50:20:30), com adição de solução de nutritiva composta por 0,58 

g de Ca (cloreto de cálcio), 1,74 g de K2O (cloreto de potássio), 0,0175 g de P2O5 (MAP), 

0,18 g de Mg (sulfato de magnésio), 0,0026 g de Cu (sulfato de cobre), 0,0036 g de Zn 

(sulfato de zinco), 1,395 g de Cl (cloreto de potássio), 1,71 g de N (MAP), 0,27 g de S 

(sulfato de magnésio, sulfato de cobre e sulfato de zinco) por litro.  

Em seguida foram encaminhadas para a casa de vegetação, onde receberam nova 

aleatorização. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados no 

arranjo fatorial, composto por seis lâminas de irrigação e o tratamento adicional (T1, T2, T3, 

T4, T5, T6 e T7), quatro blocos e dois níveis de redução foliar (com e sem redução) da 

miniestaca.  

Em casa de vegetação as mudas foram mantidas por 25 dias, com a irrigação realizada 

diariamente por meio de nebulização intermitente no período de 07h20 às 17h00, irrigando-se 

por 10 segundos a cada intervalo de 5 minutos. A temperatura variou entre 21,6 - 34,9 ºC e a 

umidade relativa em torno 68,8 %. Não houve aplicação de fertilizantes foliares.  

Após o período na casa de vegetação, as mudas foram transferidas para a casa de 

sombra por igual intervalo, para estabilização do processo rizogênico. Esta é coberta com 

sombrite que reduz a incidência solar em 50% e as laterais cobertas com plástico para reduzir 

a entrada de vento. A irrigação foi feita por microaspersores durante 10 segundos em um 

intervalo de 10 minutos, no período de 08h30 as 17h30. Aplicou-se a solução de fertirrigação 

na primeira irrigação do dia, sendo a solução nutritiva composta de: 0,19 g de N (nitrato de 

cálcio, sulfato de amônio, uréia), 0,07 g de Ca (nitrato de cálcio), 0,25 g de K2O (cloreto de 

potássio), 0,25 g de P2O5 (MAP), 70,42 g de S (sulfato de amônio, sulfato de magnésio, 

sulfato de manganês, sulfato de zinco e sulfato de cobre), 0,02 g de Mg (nitrato de cálcio, 

sulfato de magnésio), 0,20 g de Cl (cloreto de potássio), 57,96 g de B (ácido bórico), 110,81 g 

de Mn (sulfato de manganês), 5,11 g de Zn (sulfato de zinco), 4,85 g de Cu (sulfato de cobre), 

2,08 g de Mo (molibdato de sódio) por litro.  

Avaliou-se o enraizamento aos 10, 20, 30, 40 e 50 dias após o estaqueamento. Para 

isto foram sorteadas uma muda de cada tratamento. Quantificou a massa seca da parte aérea 

(MSPA), das raízes (MSR) e total (MST). Para se proceder às avaliações, o sistema radicular 

foi separado da parte aérea e, após remover os resíduos de substrato, procedeu-se à secagem 

em estufa com ventilação forçada a 70 ºC, durante 72 horas. Em seguida, determinou-se a 

biomassa seca de cada parte da muda em balança de precisão.  
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Os dados foram submetidos à análise de variância. As médias das lâminas de irrigação 

e redução foliar foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% e as épocas de avaliação a 

análise de regressão.  



 

 

31

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existe correlação entre a matéria seca da parte aérea (MSPA) em função das épocas 

avaliadas e as lâminas de irrigação, sendo que para a maioria dos ajustes, a equação foi linear 

(Figura 2).  

Entre as idades de 10 a 20 dias os valores da MSPA ficaram próximos. A partir dos 20 

dias, a produção de MSPA começou a diferenciar, sendo que ao final dos 50 dias a maior 

produção MSPA foi referente à lâmina de 10,66 mm dia-1 (T7). As lâminas 2,19 mm dia-1 

(T2), 2,92 mm dia-1 (T3) e 4,38 mm dia-1 (T5) obtiveram sua máxima produção em MSPA 

entre as idades de 20 a 35 dias (Figura 1). 

Apesar da lâmina T3 ser igual ao T6 (2,92 mm dia-1), a produção de MSPA foi maior 

para T6 (Figura 2). A mesma tendência foi seguida pela MSR (Figura 3). As freqüências das 

lâminas de irrigação podem ter influenciado sobre na produção de massa seca, bem como no 

enraizamento. A umidade do solo/substrato for constantemente mantida na capacidade de 

campo, o desenvolvimento do sistema radicular será mínimo, porque a raiz não precisará 

crescer para conseguir água, sendo que regas abundantes, porém espaçadas, permite que o 

solo/substrato seque até o ponto de murchamento, favorecendo o crescimento do sistema 

radicular e consequentemente favorecendo a absorção de nutrientes (STURION et al., 2000). 

Da mesma forma que ocorreu para T3 e T6, para as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 4,38 

mm dia-1 (T5), o acúmulo de MSPA acompanha o acúmulo de MSR (Figuras 2 e 3). Esse fato 

explica o comportamento linear da produção de MSPA, tendo que com o aumento da MSR 

favorece a absorção de água e nutrientes, e consequentemente, favorecendo a uma maior 

produção de MSPA. 

Em relação aos níveis de redução foliar, para todas as lâminas de irrigação, o 

tratamento sem redução foliar apresentou uma maior produção de MSPA do que as com 

redução foliar (Figura 2). Além disso, para o tratamento sem redução foliar, a lâmina 10,66 

mm dia-1 (T7) apresentou uma maior média de MSPA, porém quando se observa o tratamento 

com redução foliar, essa diferença é inexistente (Figura 2). A minimização do estresse obtido 

pelas folhas por não ter recebido redução, proporcionou uma maior reserva de nutrientes e 

carboidratos e consequentemente, maiores valores de MSPA (SANTANA et al., 2009). 
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Figura 2. Produção de massa seca da parte aérea (MSPA) de mudas de eucalipto em função do manejo de 
irrigação (T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7) no minijardim clonal avaliadas em cinco épocas e dois níveis de redução 
foliar. (** Significativo a 1% pelo teste de t). 
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Figura 3. Produção de massa seca de raízes (MSR) de mudas de eucalipto em função do manejo de irrigação 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7) no minijardim clonal avaliadas em cinco épocas e dois níveis de redução foliar. 
(** Significativo a 1% pelo teste de t). 

 

Para todas as irrigações, o tratamento sem redução foliar, foi superior ao tratamento 

com redução foliar para produção de MSR (Figura 3). Segundo Cunha (2006), a presença de 

folhas nas estacas estimula o enraizamento, por permitir que ocorra a fotossíntese, sendo seus 

produtos (particularmente carboidratos e auxinas) fundamentais para a iniciação radicular. 

Nas folhas que não sofreram redução, pode-se encontrar um maior acúmulo de carboidratos e 

auxinas, favorecendo a produção da MSR. Desta forma, ganhos podem ser evidenciados com 

a não redução foliar, por exemplo, a redução do tempo de confecção da miniestacas. A 

recomendação de não realizar a redução foliar na miniestaca de eucalipto permite um 

desenvolvimento semelhante ao dos outros níveis de redução foliar, não causando estresse 
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para conter miniestacas, que reduz o risco de contaminação do fungo por prevenção de lesões 

foliares, minimizando o risco de doença (SANTANA et al., 2010), 

No período entre 10 a 30 dias, para o tratamento sem redução foliar a lâmina 2,19 mm 

dia-1 (T2) foi superior aos demais, enquanto para o tratamento com redução foliar a lâmina 

2,92 mm dia-1 (T3) possuiu a maior média (Figura 3). A partir dos 30 dias, para as duas 

irrigações houve uma estabilização, sendo a maior produção de MSR obtida pela lâmina 10,66 

mm dia-1 (T7) (Figura 2).  

Para todas as lâminas de irrigação do minijardim clonal sem redução foliar de 

miniestacas apresentaram maior produção de MST em comparação ao tratamento com 

redução foliar (Figura 4). Aos 10 dias de idade, não há um diferença significativa entre as 

irrigações para a MST, para os dois níveis de redução. A partir dos 20 dias, as lâminas 2,19 

mm dia-1 (T2) e 2,92 mm dia-1 (T6) apresentam as maiores médias, para os tratamentos sem e 

com redução foliar da miniestaca, respectivamente. Essa situação se manteve até os 30 dias. A 

partir daí, a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) apresentou a maior média de MST até o final do 

experimento (Figura 4). Esse fato pode ser relacionado a uma possível estabilização da 

produção em massa seca total, das demais irrigações, já que geralmente, por cerca de 5 - 10 

dias as mudas são aclimatadas à sombra para estabilização do processo rizogênico 

(ALFENAS et al., 2004). Além disso, em estudos sobre eficiência do uso da água mostra que 

a produção de matéria seca total é linearmente proporcional a quantidade de água utilizada 

(SILVA, 2003). 

Como as mudas permaneceram 25 dias na casa de vegetação e mais 25 na casa de 

sombra, pode-se concluir que a rizogênese do manejo de irrigação T7 (10,66 mm dia-1), assim 

para as demais que tiveram produção da MSR linear (Figura 2), completou na fase da casa de 

sombra. Segundo Alfenas et al. (2004), para alguns materiais de rizogênese mais lenta e em 

determinadas estação de ano, o enraizamento completa-se na casa de sombra.  

Geralmente a fase de enraizamento dura em média 25 a 35 dias (ALFENAS et. al., 

2004), podendo ser reduzido para 20 a 30 dias, sendo de 10 - 15 dias na casa de vegetação e 

de 5 - 7 dias na casa de sombra (FERREIRA et al., 2004). O enraizamento de estacas pode ser 

influenciado por injúrias, pelo balanço hormonal, pela constituição genética da matriz, pela 

presença de inibidores e pelas condições nutricionais e hídricas da planta doadora de 

propágulos (ALFENAS et al., 2004). 
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Figura 4. Produção de massa seca total (MST) de mudas de eucalipto em função do manejo de irrigação (T1, 
T2, T3, T4, T5, T6 e T7) no minijardim clonal avaliadas em cinco épocas e dois níveis de redução foliar. (** 
Significativo a 1% pelo teste de t). 
 

Vários autores determinaram a MSPA e a MSR para mudas de eucalipto em diferentes 

idades (Tabela 2). Todos os lâminas de irrigação sem redução foliar tiveram valores 

superiores aos que foram encontrados por Titon et al. (2002 e 2006) e Mafia et al. (2005 e 

2007). Para os tratamentos com redução foliar, somente a lâmina 2,92 mm dia-1 (T6) alcançou 

valores esperado aos 21 dias, sendo que a partir dessa idade todos as lâminas de irrigação 

alcançaram os valores propostos pelos autores (Tabela 2). 

Aos 30 dias para as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 3,65 mm dia-1 (T4) sem redução 

foliar obtiveram valores acima do limite encontrado por Wendling et al. (2005) para MSR 

(Tabela 2). Para as demais lâminas esse valor foi alcançado aos 40 dias (Figura 3). Os 

tratamentos com redução foliar, somente aos 50 dias alcançaram valores superiores ao limite 

proposto, exceto para as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 2,92 mm dia-1 (T3 e T6 - freqüência 

única) (Figura 3).  

Em relação à produção de MSPA, aos 20 dias as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 2,92 

mm dia-1 (T6) sem redução foliar alcançaram valores referente aos 50 dias encontrado por 

Wendling et al. (2005). Os demais tratamentos alcançaram esses valores descritos pelos 

autores aos 30 dias, exceto para as lâminas 1,46 mm dia-1 (T1) e 10,66 mm dia-1 (T7) que 

alcançaram aos 40 dias (Figura 2). Para os tratamentos com redução, somente aos 50 dias 

foram alcançados valores na faixa proposta, exceto para as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2), 2,92 

mm dia-1 (T3) e 4,38 mm dia-1 (T5) que não alcançaram esses valores (Figura 2).  
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Tabela 2. Produção de MSPA e MSR de acordo com a idade e autores 
Dias MSPA (g planta-1) MSR (g planta-1) Autor 
21 - 0,0012 - 0,0023 Titon et al. (2006) 
25 - 0,0220-0,0360 Mafia et al. (2007) 
28 - 0,0180 - 0,0320 Titon et al. (2002) 
30 - 0,0150 - 0,0300 Mafia et al. (2005) 
40 0,1800 - 0,2000 0,0100 -0,0120 Mafia et al. (2005) 
42 0,1000- 0,1500 0,0400-0,0600 Gruber (2006) 
50 - 0,0390 - 0,0700 Wendling et al. (2005) 
50 0,2400 - 0,4500 - Wendling et al. (2003) 

 

Portanto, quando se avalia os dados em conjunto, a lâmina 2,19 mm dia-1 (T2) sem 

redução foliar de miniestaca apresentou o menor tempo de enraizamento, alcançando aos 20 a 

30 dias valores necessários de massa seca antes do máximo tempo proposto pela literatura. De 

acordo com Ferreira et al. (2004) que determinaram o tempo ótimo de enraizamento 

obtiveram um tempo ideal de 15 a 30 dias para dois clones de eucalipto. 

A lâmina de irrigação do minijardim influenciou diretamente no tempo de 

enraizamento das miniestacas. Entre os principais fatores que afetam a propagação vegetativa 

pelo enraizamento de estacas estão àqueles relacionados com o genótipo, com as condições 

fisiológicas da planta fornecedora das estacas, com o tipo de estaca, com a nutrição mineral 

(vigor vegetativo da planta-matriz e estado nutricional do material coletado), com o 

tratamento das estacas (armazenamento, aplicação de reguladores de crescimento, 

antioxidantes e cofatores) e com a manipulação das condições ambientais, quanto à 

luminosidade, umidade, temperatura e substrato (GREENWOOD e HUTCHISON, 1993; 

HARTMANN et al., 2002; TAIZ e ZEIGER, 2004). 

Além disso, outro fator importante no enraizamento das miniestacas é a presença de 

folhas. A contribuição das folhas decorre da produção de carboidratos necessários para 

promover o enraizamento (COOPER, 1990). Contudo, as folhas e gemas são também 

produtores de auxinas, substâncias essas que tem grande influência na formação de raízes em 

estacas (HARTMANN et al., 2002; KRAMER et al., 1972). 

O uso da não redução foliar é viável, já que não foi constatada a ocorrência de doenças 

fitopatogênicas durante a fase experimental e reduziu o tempo de enraizamento das estacas. É 

necessário considerar como critério o risco crescente de doenças na casa de vegetação e de 

sombra com o decorrer do tempo, em virtude das condições predominantes de temperatura e 

umidade elevadas, o que favorece o desenvolvimento de microrganismos (FERREIRA et al., 

2004). 
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CONCLUSÃO 

 

1. O menor período de enraizamento foi de 20-30 dias referente a lâmina aplicada de 2,19 mm 

dia-1 (T2) sem redução foliar de miniestaca.  

 

2. O tratamento sem redução da área foliar proporcionou o menor tempo de enraizamento para 

todas as lâminas de irrigação, podendo ser adotado para a produção de mudas provenientes da 

miniestaquia. 
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ARTIGO CIENTÍFICO III 

QUALIDADE DE MUDAS DE EUCALIPTO EM FUNÇÃO DA LÂMINA DE 

IRRIGAÇÃO DO MINIJARDIM CLONAL E REDUÇÃO FOLIAR DA MINIESTACA 

 

RESUMO 

 

Mudas com boa qualidade significa plantios minimiza gastos, como replantio e bom 

desenvolvimento, além de ser mais resistente a déficit hídrico. O presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a qualidade das mudas de eucalipto em função da lâmina de irrigação 

aplicada no minijardim clonal e redução foliar das miniestacas de clone híbrido de E. 

urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden através de parâmetros morfológicos. O 

experimento foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura LTDA, 

Sete Lagoas (MG). O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados no 

arranjo fatorial, composto por sete lâminas de irrigação e dois níveis de redução foliar (com e 

sem redução). Os tratamentos foram definidos de acordo com a leitura diariamente do Tanque 

Classe A (T1 = 50% da ETo - freqüência única ; T2= 75% da ETo – duas vezes ao dia; T3 = 

100% da ETo – duas vezes ao dia; T4 = 125% da ETo – três vezes ao dia; T5 = 150% da ETo 

– três vezes ao dia; T6 = 100% da ETo - freqüência única e T7- operacional da empresa - 

lâmina 10,66 mm dia-1, fertirrigação oito vezes ao dia, durante cinco minutos com uma vazão 

de 0,8 L h-1). Aos 35 e 90 dias foram avaliados as seguintes variáveis: altura de mudas, 

diâmetro do coleto, massa seca da parte aérea (MSPA), raízes (MSR) e total, relação MSPA e 

MSR, Índice de Qualidade Dickson (IQD) e sobrevivência. A qualidade das mudas de 

eucalipto, avaliada pelo IQD ao final dos 90 dias, todas as lâminas de irrigação sem redução 

foliar da miniestaca apresentou boa qualidade, exceto o tratamento adicional (10,66 mm dia-1 

– T7).  

 

Palavras-chave: Eucalyptus spp., viveiro, umidade do substrato, propagação clonal. 
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ABSTRACT 

QUALITY OF EUCALYPTUS SPROUTS IN FUNCTION OF IRRIGATION WATER 

LEVELS IN THE MINIGARDEN AND FOLIAR REDUCTION OF MINICUTTINGS 

 

Seedlings planted with good quality means minimizing costs, such as replanting and good 

development, besides being more resistant to water deficit. This study aimed to evaluate the 

quality of eucalypt sprouts due to management of irrigation and foliar reduction of cuttings of 

hybrid clone of E. urophylla S.T. Blake and E. grandis W. Hill ex Maiden using 

morphological parameters. The experiment was conducted in the nursery of Sada Bio Energy 

and Agriculture LTDA Company, Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil. The experiment was 

conducted in a randomized block design in factorial arrangement, consisting of seven 

irrigation management and reduced levels of two leaves (with and without reduction). The 

treatments were defined according to the daily reading of the Class A tank (T1 = 50% ETo - 

single frequency, T2 = 75% ETo - twice a day, T3 = 100% ETo - twice a day, T4 = 125% 

ETo - three times a day, T5 = 150% ETo - three times a day, T6 = 100% ETo - often single-

T7 and the company's operating Blade - 10.66 mm day-1, eight fertirrigation times a day for 

five minutes with a flow rate of 0.8 l h-1). At 35 and 90 days were evaluated the following 

variables: height (AM), diameter (CD), shoot dry mass (SDM), root dry mass (RDM), total 

dry matter (TDM), and DMAP for MSR, Dickson Quality Index (DQI) and survival (SOB). 

The quality of eucalypt seedlings, as measured by DQI at the end of 90 days, all irrigation 

management without reduction showed good quality, except for additional treatment (10.66 

mm / day - T7).  

 

Key words: Eucalyptus spp., nurseryy, humidity of the substratum, clonal propagation 
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INTRODUÇÃO 

 
O setor florestal brasileiro teve uma crescente necessidade de madeira proveniente de 

reflorestamentos, enfatizando a preservação das florestas naturais e incentivando a instalação 

de florestas renováveis. 

Essa necessidade refletiu nos avanços tecnológicos para a produção de mudas. O 

sistema de clonagem tem sido baseado no enraizamento de miniestacas obtidas a partir de 

genótipos híbridos superiores e, desta forma, a propagação vegetativa tem-se tornado uma 

importante ferramenta para aumentar a competitividade entre as empresas florestais, pois 

transforma os ganhos genéticos em benefícios para a indústria (ASSIS et al., 2004). 

Aliado a clonagem, as técnicas de miniestaquia e microestaquia são utilizadas para 

obter ganhos no índice de enraizamento, menor tempo para formação das mudas e maior 

uniformidade dos materiais (XAVIER e COMÉRIO, 1996; ASSIS, 1997; XAVIER et al., 

2001; TITON et al., 2003ab). 

O adequado manejo do minijardim clonal, a coleta e o enraizamento das miniestacas 

são essenciais para garantir a boa formação inicial das mudas clonais. Os rigorosos controles 

da fertirrigação, de pragas e de doenças nas diferentes fases do processo de produção de 

mudas garantem a qualidade dessas no viveiro, possibilitando o bom desenvolvimento inicial 

no campo. O conhecimento da fisiologia da espécie, associada ao papel específico de cada 

nutriente é um fator de suma importância para se obter sucesso na nutrição das mudas. 

Porém em conseqüência das diferentes variações existentes, para uma mesma espécie, 

busca-se a utilização de instrumentos mais precisos, com intuito de assegurar a expedição de 

mudas de um viveiro com mesmo padrão de crescimento e desenvolvimento. É preciso 

estabelecer um critério de escalonamento de mudas, de acordo com a espécie e no caso do 

Eucalyptus spp., em relação aos clones comerciais, de modo que sejam do mesmo padrão, de 

modo a não liberarem à campo, mudas prematuras e mudas passadas. Ambas reduzem o 

enraizamento e o desenvolvimento em campo.  

A necessidade de produzir mudas com características específicas e controladas deve-se 

ao fato de geralmente serem frágeis, precisando de manejo de proteção inicial e de lâminas 

especiais, possibilitando a obtenção de uniformização de crescimento, tanto em altura quanto 

em diâmetro (REIS, 2006).  

Assim, o objetivo foi avaliar a qualidade das mudas de eucalipto em função da lâmina 

de irrigação aplicada no minijardim clonal e redução foliar das miniestacas de eucalipto 

através de parâmetros morfológicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi conduzido no viveiro da Empresa Sada Bio Energia e Agricultura 

LTDA em Sete Lagoas-MG (19°27’24” S e 44°12’22”W), município que possui altitude 732 

m, temperatura média de 21ºC e precipitação total anual média de 1.340 mm.  

Adotou-se o delineamento em blocos casualizados, composto por seis lâminas de 

irrigação (T1, T2, T3, T4, T5 e T6) com quatro blocos e um tratamento adicional (T7). Os 

tratamentos T1 a T6 foram instalados em bacias plásticas circulares com área de 0,27 m² 

preenchidas com areia e brita (Figura 1/Tabela 1). O preenchimento das bacias, o material 

genético e o espaçamento adotado simulam a condição operacional dos canaletões que 

compõem o minijardim clonal da empresa. Em cada bacia foram transplantadas 11 minicepas 

de 730 dias de idade de um clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex 

Maiden espaçadas 10 x 10 cm entre si. Estas minicepas foram retiradas do canaletão 

operacional. O tratamento adicional (T7) foi estabelecido em quatro áreas de 0,27 m² 

demarcadas no canaletão operacional da empresa em área limítrofe à área de instalação das 

bacias com minicepas do mesmo material genético e idade. Antes de aplicar os tratamentos 

T1 a T6 as minicepas transplantadas ficaram por 7 dias nas bacias para aclimatação. 

 

 
Figura 1. À esquerda foto da unidade experimental e a direita desenho esquemático do corte transversal da 
unidade experimental. 

 
Tabela 1. Análise granulométrica da areia 

Areia1/ Silte1/ Argila1/ 

--------- dag kg-1 --------- 

95 2 3 
1/ Método da pipeta 
 

 

Brita (20 mm) – 3 cm 

 Areia média – 22 cm  
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As lâminas de irrigação foram estabelecidas em função da leitura diária da evaporação 

(ETo) de um Tanque Classe A instalado dentro da área do minijardim clonal. Os tratamentos 

foram assim definidos: 

Tratamentos Lâminas (% da Eto) Lâmina (mm dia-1)  Freqüência dia-1 

T1 50 1,46 1 
T2 75 2,19 2 
T3 100 2,92 2 
T4 125 3,65 3 
T5 150 4,38 3 
T6 100 2,92 1 
T7* adicional 10,66   

*T7 = adicional (operacional da empresa - lâmina 10,66 mm dia-1, dividida em oito fertirrigações). 
 

A freqüência de irrigação para cada tratamento foi estabelecida de forma a não 

ultrapassar a capacidade de campo da areia.  

A leitura no Tanque Classe A foi realizada diariamente às nove horas, sendo utilizado 

o método de reposição de volume. Para o cálculo da irrigação utilizou-se: ETc = Kc.ETo, 

onde, Etc (mm): evapotranspiração da espécie, Kc coeficiente da cultura (adotado Kc = 1) e 

ETo (mm): evaporação do tanque classe A.  

Para a fertirrigação, definiu-se a aplicação da lâmina de 1 mm para todos os 

tratamentos, exceto tratamento adicional. Como em alguns tratamentos a irrigação era inferior 

a 1 mm, padronizou a lâmina correspondente ao T1 (50% do volume correspondente a leitura 

do  Tanque classe A) para ser feita a fertirrigação em todos os tratamentos e a diferença era 

realizada por meio da adubação foliar. A solução utilizada foi retirada dos tanques de mistura 

que enviam para o minijardim e aplicada através da bomba costal. 

A fertirrigação era composta por 15,89 g de N (nitrato de cálcio, MAP, sulfato de 

amônio), 3,62 g de Ca (nitrato de cálcio, cloreto de cálcio), 5,04 g de Mg (sulfato de 

magnésio), 21,46 g de K2O (cloreto de potássio), 17,39 g de Cl (cloreto de cálcio e de 

potássio), 13,8 g de P2O5 (MAP), 9,85 g de S (sulfato de amônio, sulfato de magnésio, sulfato 

de manganês, sulfato de cobre), 0,13 g de Fe (ferro quelatizado), 57,8 g de B (ácido bórico), 

0,09 g de Mn (sulfato de manganês), 0,004 g de Cu (sulfato de cobre), 0,009 g de Zn (sulfato 

de zinco) e 0,002 g de Mo (molibdato de sódio) por litro.  

Em seguida foram encaminhadas para a casa de vegetação, onde receberam nova 

aleatorização. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados no 

arranjo fatorial, composto por seis lâminas de irrigação e o tratamento adicional (T1, T2, T3, 

T4, T5, T6 e T7) e dois níveis de redução foliar (com e sem redução) da miniestaca.  
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Na casa de vegetação, as mudas permaneceram por 20 dias, com temperatura na faixa 

de 21,6 - 34,9 ºC e a umidade relativa em torno 68,8 %. A irrigação foi realizada diariamente 

por meio de nebulização intermitente, mediante o uso de bico do tipo fogger, cuja vazão é de 

7 L h-1, no período de 07h20 às 17h00, irrigando-se por 10 segundos a cada intervalo de cinco 

minutos. Não houve aplicação de fertilizantes foliares. Após as 11h00, as mudas eram 

cobertas com sombrite que reduz a incidência solar em 50 %. 

Posteriormente, as mudas foram transferidas para a casa de sombra por intervalo de 15 

dias, para estabilização do processo rizogênico. Esta é coberta com sombrite que reduz a 

incidência solar em 50 % e as laterais cobertas com plástico para minimizar a entrada de 

vento. A irrigação foi feita por microaspersores durante 10 segundos em um intervalo de 10 

minutos, no período de 08h30 as 17h30. Aplicou-se a solução de fertirrigação na primeira 

irrigação do dia composta de: 0,19 g de N (nitrato de cálcio, sulfato de amônio, uréia), 0,07 g 

de Ca (nitrato de cálcio), 0,25 g de K2O (cloreto de potássio), 0,25 g de P2O5, 70,42 g de S 

(sulfato de amônio, sulfato de magnésio, sulfato de manganês, sulfato de zinco e sulfato de 

cobre), 0,02 g de Mg (sulfato de magnésio), 0,20 g de Cl (cloreto de potássio), 57,96 g de B 

(ácido bórico), 110,81 g de Mn (sulfato de manganês), 5,11 g de Zn (sulfato de zinco), 4,85 g 

de Cu (sulfato de cobre), 2,08 g de Mo (molibdato de sódio) por litro.  

As mudas restantes prosseguiram para a área de aclimatação por mais 55 dias. Nessa 

condição as mudas foram submetidas a irrigações com ciclo de 3 minutos em um intervalo de 

1 hora na parte da manhã e 30 minutos após as 11h00. Na última irrigação foi realizado a 

adubação de crescimento composta por 1,86 g de N (uréia, nitrato de cálcio, sulfato de 

amônio, MAP), 1,20 g de Ca (nitrato de cálcio), 0,14 g de Mg (sulfato de magnésio), 2,67 g 

de K2O (cloreto de potássio), 2,22 g de S (sulfato de amônio, sulfato de magnésio, sulfato de 

manganês, sulfato de zinco e sulfato de cobre), 1,91 g de P2O5 (MAP), 0,0216 g de Fe (ferro 

quelatizado), 0,714 g de B (ácido bórico), 1,04 g de Mn (sulfato de manganês), 0,15 g de Zn 

(sulfato de zinco), 0,078 g de Cu (sulfato de cobre), 0,0195 g de Mo (molibdato de sódio) por 

litro.  

Na saída da casa de sombra, aos 35 dias após o estaqueamento e ao completar a idade 

de 90 dias foram medidas altura (AM) e diâmetro na altura do colo (DC) das mudas e, 

coletou-se parte a aérea e as raízes, para a determinação de massa seca da parte aérea 

(MSPA), das raízes (MSR) e total (MST). 

Para a medição da altura foi utilizada uma régua de 30 cm transparente, medindo do 

coleto até a inserção das duas primeiras folhas do ápice. O diâmetro foi medido através de um 

paquímetro.  
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Das mudas coletadas foi separada a parte aérea da raiz, para determinação da MSPA e 

MSR. A parte aérea coletada foi colocada em sacos de papéis identificados, secados em estufa 

à 70ºC, com circulação forçada, durante 72 horas. Logo depois de retirado da estufa, o 

material foi pesado em uma balança analítica de precisão. A raiz foi lavada com água em uma 

peneira de 1 mm, para a retirada de resíduos do substrato. Após, foi colocada em sacos de 

papéis identificados, secados em estufa à 70ºC, com circulação forçada, durante 72 horas 

Esses parâmetros foram transformados em índices de qualidade de mudas através da 

relação MSPA/MSR (GOMES et al., 2002) e do Índice de Qualidade de Dickson - IQD 

(DICKSON et al., 1960), calculado pela seguinte forma: IQD = MST(g)/[AM(cm)/DC(mm) + 

MSPA(g)/MSR(g)]. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, as médias comparadas pelo 

teste Tukey a 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A lâmina de irrigação em minijardim clonal de eucalipto com a avaliação aos 35 dias 

após estaqueamento das miniestacas foi significativo para todas as variáveis, exceto para 

massa seca de raízes (MSR) e Índice de Qualidade Dickson (IQD) (Tabela 1A). Porém 

quando se verifica a interação entre as lâminas de irrigação com os níveis de redução foliar 

das miniestacas foi significativo somente para as variáveis AM, DC, MSPA e MST (Tabela 

1A). O nível de redução foi significativo para as variáveis DC, MSPA, MSPA/MSR, MST e 

IQD (Tabela 1A). 

Boa precisão experimental foi observada, validado por baixo coeficiente de variação 

para as variáveis AM, DC, SOB, MSPA (Tabela 1A). Os maiores coeficientes de variação 

forma observados para as variáveis MSR e MSPA/MSR. Apesar de elevado, valores similares 

foram observados por Santana et al. (2010). 

Para a variável AM, as menores médias foram encontradas para as lâminas 2,92 mm 

dia-1 (T3) e 4,38 mm dia-1 (T5), diferindo estatisticamente somente referente a lâmina 10,66 

mm dia-1 (T7) (Tabela 1). Em relação à redução foliar não foi observada diferença, sendo que 

somente o T7 apresentou diferença entre os dois níveis de redução (Tabela 2).  

O tratamento sem redução foliar apresentou a maior média para o DC, sendo que 

somente para a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), essa diferença foi encontrada (Tabela 2). De 

acordo com Sturion e Antunes (2000), mudas com pequeno diâmetro e muito altas, são 

consideradas de qualidade inferior a mudas que possuem altura menor e com maior diâmetro. 

Considerando essa afirmação, o tratamento sem redução foliar apresenta uma melhor 

qualidade em relação ao tratamento com redução foliar, já que essa apresenta alturas 

semelhantes, diferenciando somente no diâmetro (Tabela 2).  

Em relação a variável MSPA, a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) apresentou a maior 

produção não diferindo da lâmina 2,19 mm dia-1 (T2), sendo que o tratamento com redução 

para todas as irrigações apresentou as maiores produções de MSPA (Tabela 2). Essa diferença 

entre os tratamentos com e sem redução, pode ser explicado pelo fato de ocorrido uma 

minimização do estresse obtido pelas folhas por não ter recebido redução, proporcionado uma 

maior reserva de nutrientes e carboidratos (SANTANA et al., 2009).   
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Tabela 2. Altura (AM), diâmetro (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), de raízes (MSR) e total (MST), 
relação MSPA e MSR, Índice de Qualidade Dickson (IQD) e sobrevivência (Sob.) aos 35 dias após 
estaqueamento das miniestacas na casa de sombra do clone híbrido de E. urophylla e E. grandis provenientes de 
sete lâminas de irrigação e dois níveis de redução foliar 

Manejo de Redução foliar Média 
irrigação Sem Com   
................................................................ AM (cm).................................................................... 

T1 6,98 Ab 7,13 Aa 7,06 ab 
T2 7,06 Ab 7,01 Aa 7,04 ab 
T3 6,90 Ab 6,81 Aa 6,86 b 
T4 7,15 Ab 7,14 Aa 7,15 ab 
T5 7,00 Ab 7,02 Aa 7,01 b 
T6 7,03 Ab 7,38 Aa 7,20 ab 
T7 8,26 Aa 7,04 Ba 7,65 a 

Média 7,20 A 7,08 A   
.................................................................. DC (mm................................................................... 

T1 1,29 Aa 1,30 Aa 1,29 a 
T2 1,38 Aa 1,26 Ba 1,31 a 
T3 1,30 Aa 1,27 Aa 1,29 a 
T4 1,41 Aa 1,27 Ba 1,34 a 
T5 1,38 Aa 1,34 Aa 1,36 a 
T6 1,35 Aa 1,32 Aa 1,33 a 
T7 1,42 Aa 1,26 Ba 1,34 a 

Média 1,36 A 1,29 B   
............................................................ MSPA (g/planta)........................................................... 

T1 0,156 Ab 0,097 Ba 0,131 b 
T2 0,165 Ab 0,103 Ba 0,157 ab 
T3 0,199 Ab 0,114 Ba 0,134 b 
T4 0,166 Ab 0,107 Ba 0,137 b 
T5 0,166 Ab 0,116 Ba 0,136 b 
T6 0,164 Ab 0,109 Ba 0,136 b 
T7 0,268 Aa 0,108 Ba 0,188 a 

Média 0,183 A 0,108 B   
.............................................................. MSR (g/planta)........................................................... 

T1 0,040 Aa 0,042 Aa 0,041 a 
T2 0,045 Aa 0,031 Aa 0,038 a 
T3 0,042 Aa 0,033 Aa 0,037 a 
T4 0,035 Aa 0,034 Aa 0,035 a 
T5 0,042 Aa 0,040 Aa 0,041 a 
T6 0,052 Aa 0,032 Ba 0,042 a 
T7 0,039 Aa 0,044 Aa 0,042 a 

Média 0,042 A 0,037 A   
............................................................ MST (g/planta).............................................................. 

T1 0,202 Ab 0,135 Ba 0,168 b 
T2 0,240 Ab 0,144 Ba 0,192 ab 
T3 0,206 Ab 0,131 Ba 0,169 b 
T4 0,202 Ab 0,138 Ba 0,170 b 
T5 0,198 Ab 0,151 Ba 0,175 b 
T6 0,212 Ab 0,138 Ba 0,175 b 
T7 0,308 Aa 0,146 Ba 0,227 a 

Média 0,224 A 0,140 B   
..................................................................MSPA/MSR.............................................................. 

T1 5,11 Ab 4,17 Aa 4,64 b 
T2 5,61 Ab 4,85 Aa 5,23 b 
T3 5,66 Ab 3,99 Ba 4,83 b 
T4 5,73 Ab 3,65 Ba 4,69 b 
T5 5,05 Ab 3,68 Aa 4,36 b 
T6 6,11 Ab 3,82 Ba 4,96 b 
T7 8,90 Aa 5,54 Ba 7,22 a 

Média 6,02 A 4,24 B   
...................................................................... IQD...................................................................... 

T1 0,021 Aa 0,017 Aa 0,019 a 
T2 0,025 Aa 0,016 Ba 0,020 a 
T3 0,022 Aa 0,015 Ba 0,019 a 
T4 0,021 Aa 0,016 Aa 0,018 a 
T5 0,022 Aa 0,019 Aa 0,020 a 
T6 0,025 Aa 0,015 Ba 0,020 a 
T7 0,024 Aa 0,018 Ba 0,021 a 

Média 0,023 A 0,016 B   
.................................................................... SOB..................................................................... 

T1 65,23 Aa 69,53 Aab 67,38 ab 
T2 76,17 Aa 73,44 Aa 74,80 a 
T3 64,26 Aa 63,67 Aab 63,97 b 
T4 65,23 Aa 64,45 Aab 64,12 ab 
T5 73,54 Aa 73,97 Aa 73,75 ab 
T6 68,75 Aa 66,80 Aab 67,77 ab 
T7 73,20 Aa 57,03 Bb 65,12 ab 

Média 69,48 A 66,98 A   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente pelo 
teste de Tukey a 5%. 
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Para a variável massa seca total (MST), obteve o mesmo resultado para a variável 

MSPA, na qual as maiores médias encontradas foram para as lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 

10,66 mm dia-1 (T7) (Tabela 2). Acompanhando essa tendência, o tratamento sem redução 

apresentou as maiores produções para todas as irrigações, diferindo estatisticamente entre os 

dois níveis de redução foliar.  

A maior relação MSPA/MSR foi observada para a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), 

diferenciando das demais lâminas de irrigação (Tabela 2). O tratamento com redução foliar 

apresentou uma menor relação. Este fato está relacionado com uma maior reserva de 

nutrientes devido à ausência de redução foliar, já que a produção de raiz não diferenciou para 

os dois níveis de redução. A relação do MSPA/MSR, apesar de ser considerada como um 

índice eficiente e seguro para avaliar a qualidade de mudas (PARVIAINEN, 1981), podem ser 

contraditórios para expressar o crescimento no campo (BURNETT, 1979), não podendo dizer 

qual muda apresenta maior qualidade.  

O IQD não diferiu entre os lâminas de irrigação, porém para o tratamento sem redução 

apresentou um maior índice para todas as irrigações (Tabela 2). O IQD é um bom indicador 

da qualidade das mudas, pois são considerados, para o seu cálculo, o vigor e o equilíbrio da 

distribuição da biomassa na muda, ou seja, ele pondera os resultados das  variáveis AM, DC, 

MSPA, MSR e MST. De acordo com o IQD, todas as mudas provenientes de qualquer das 

irrigações sem redução foliar, possuem uma boa qualidade. 

A sobrevivência (SOB.) das mudas não foi afetada pelo nível de redução foliar, sendo 

que entre as lâminas somente 2,19 mm dia-1 (T2) e 2,92 mm dia-1 (T3) diferiram entre si 

(Tabela 2). Essa diferença entre os lâminas de irrigação se deve a interação com o tratamento 

com redução foliar (Tabela 2).  

Aos 90 dias houve diferença significativa para todas as variáveis, exceto para DC, 

referente ao manejo da irrigação (Tabela 1A). Para os níveis de redução foliar, houve 

diferença significativa somente para o IQD, enquanto para a interação para nenhuma variável 

houve diferença significativa (Tabela 1A). 

Para a variável AM, a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) obteve a maior média diferindo 

somente para a lâmina 1,46 mm dia-1 (T1), sendo iguais para as demais irrigações (Tabela 3). 

O efeito da irrigação que foi aplicado no minijardim clonal ainda prevalece na fase céu aberto, 

ao contrário dos níveis de redução foliar que se igualaram ao longo desse período. Ao 

contrário de AM, para a variável DC não houve diferença significativa entre os lâminas de 

irrigação e os níveis de redução foliar. Considerando a afirmação de Sturion e Antunes 

(2000), todas as irrigações com ou sem redução foliar possuem uma boa qualidade de mudas. 
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Tabela 3. Altura (AM), diâmetro (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), de raízes (MSR) e total (MST), 
relação MSPA e MSR, Índice de Qualidade Dickson (IQD) e sobrevivência (Sob.), aos 90 dias dias após 
estaqueamento das miniestacas na casa de sombra do clone híbrido de E. urophylla e E. grandis provenientes de 
sete lâminas de irrigação e dois níveis de redução foliar 

Manejo de Redução foliar Média 
irrigação Sem Com   
.................................................................. AM(cm).................................................................. 

T1 15,37 Aa 15,63 Aa 15,50 b 
T2 16,19 Aa 16,62 Aa 16,40 ab 
T3 16,41 Aa 16,39 Aa 16,40 ab 
T4 16,44 Aa 16,36 Aa 16,40 ab 
T5 16,32 Aa 16,25 Aa 16,29 ab 
T6 16,20 Aa 15,93 Aa 16,06 ab 
T7 16,61 Aa 16,63 Aa 16,62 a 

Média 16,22 A 16,26 A   
................................................................... DC (mm)................................................................ 

T1 2,18 Aa 2,18 Aa 2,18 a 
T2 2,24 Aa 2,13 Aa 2,19 a 
T3 2,26 Aa 2,19 Aa 2,23 a 
T4 2,18 Aa 2,17 Aa 2,17 a 
T5 2,33 Aa 2,21 Aa 2,27 a 
T6 2,17 Aa 2,18 Aa 2,18 a 
T7 2,23 Aa 2,17 Aa 2,20 a 

Média 2,23 A 2,18 A   
............................................................ MSPA (g/planta).......................................................... 

T1 0,796 Aa 0,758 Aab 0,777 a 
T2 0,743 Aa 0,628 Aab 0,685 ab 
T3 0,596 Aa 0,724 Aab 0,660 ab 
T4 0,810 Aa 0,811 Aa 0,811 a 
T5 0,803 Aa 0,802 Aa 0,802 a 
T6 0,816 Aa 0,840 Aa 0,828 a 
T7 0,674 Aa 0,511 Ab 0,592 b 

Média 0,748 A 0,725 A   
............................................................. MSR (g/planta)........................................................... 

T1 0,346 Aa 0,302 Aa 0,324 a 
T2 0,318 Aa 0,278 Aa 0,298 a 
T3 0,300 Aa 0,288 Aa 0,294 a 
T4 0,350 Aa 0,329 Aa 0,339 a 
T5 0,341 Aa 0,333 Aa 0,337 a 
T6 0,328 Aa 0,330 Aa 0,324 a 
T7 0,320 Ba 0,784 Aa 0,552 a 

Média 0,378 A 0,329 A   
............................................................ MST (g/planta)............................................................. 

T1 1,141 Aa 1,060 Aa 1,101 a 
T2 1,044 Aa 0,898 Aab 0,971 ab 
T3 0,911 Aa 1,012 Aab 0,961 ab 
T4 1,160 Aa 1,140 Aa 1,150 a 
T5 1,144 Aa 1,124 Aa 1,134 a 
T6 1,144 Aa 1,170 Aa 1,157 a 
T7 0,993 Ba 0,648 Ab 0,821 b 

Média 1,077 A 1,007 A   
.................................................................MSPA/MSR.............................................................. 

T1 2,32 Aa 2,55 Aab 2,43 ab 
T2 2,46 Aa 2,41 Aab 2,43 ab 
T3 2,11 Ba 2,58 Aab 2,35 ab 
T4 2,43 Aa 2,61 Aa 2,52 ab 
T5 2,36 Aa 2,38 Aab 2,37 ab 
T6 2,64 Aa 2,82 Aa 2,73 a 
T7 2,36 Aa 1,95 Ab 2,15 b 

Média 2,38 A 2,47 A   
........................................................................IQD................................................................... 

T1 0,122 Aa 0,109 Aa 0,116 a 
T2 0,109 Aa 0,089 Aab 0,099 ab 
T3 0,098 Aa 0,101 Aa 0,100 ab 
T4 0,118 Aa 0,114 Aa 0,116 a 
T5 0,122 Aa 0,115 Aa 0,119 a 
T6 0,115 Aa 0,119 Aa 0,117 a 
T7 0,100 Aa 0,064 Bb 0,084 b 

Média 0,113 A 0,102 B   
......................................................................SOB...................................................................... 

T1 53,13 Aab 56,80 Aa 54,96 abc 
T2 61,72 Aa 60,16 Aa 60,94 a 
T3 47,27 Ab 47,66 Aa 47,46 c 
T4 50,78 Aab 50,39 Aa 50,59 bc 
T5 59,77 Aab 61,33 Aa 60,55 a 
T6 57,42 Aab 57,03 Aa 57,23 abc 
T7 64,45 Aa 55,29 Aa 59,87 ab 

Média 56,36 A 55,52 A   
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente pelo 
teste de Tukey a 5%.  
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Altura e diâmetro do colo são facilmente medidos, variáveis não-destrutivas, e por 

estas razões que são amplamente utilizados pelos viveiristas envolvidos na produção de 

mudas de espécies florestais (CARNEIRO, 1995) 

De acordo com Alfenas et al. (2004), as mudas estão aptas para a expedição quando a 

altura estiver na faixa de 20 a 35 cm e com o diâmetro do coleto superior ou igual a 4 mm. 

Entretanto, Silva (2003) sugere que mudas de Eucalyptus saligna e E. urophylla para estarem 

aptas a irem a campo, deveriam apresentar as seguintes características de diâmetro de colo 

mínimo de 2 mm e altura entre 15 e 35 cm. Conforme o último o autor, as mudas de todos os 

tratamentos testados estão aptas a irem a campo, já que o intervalo de DC é de 2,17 - 2,26 mm 

e AM de 15,3 - 16,7 cm. 

A menor produção de MSPA foi encontrada referente a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), 

não diferindo estatisticamente das lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 2,92 mm dia-1 (T3) (Tabela 

3). Aos 35 dias, a maior média de MSPA encontrava-se na lâmina 10, 66 mm dia-1 (T7) 

(Tabela 2). É possível que as irrigações espaçadas e com lâmina de água inferior à lâmina 

10,66 mm dia-1 (T7), ocasionaram certa rusticidade nas miniestacas e maximizando o 

acúmulo de nutrientes na parte aérea durante os períodos a céu aberto. Segundo Gomes e 

Paiva (2004), o peso da matéria seca da parte aérea indica a rusticidade e correlaciona-se 

diretamente com a sobrevivência e desempenho inicial das mudas após o plantio em campo.  

De acordo com Freitag (2007), o aumento da freqüência de irrigações as mudas de 

Eucalyptus grandis apresentaram um aumento da quantidade de massa seca tanto radicular 

como aérea. Entretanto, para MSR não houve diferença para nenhum dos tratamentos (Tabela 

2), corroborando com os resultados de Freitag (2007).  

O peso da massa seca das raízes tem sido reconhecido como um dos melhores e mais 

importantes parâmetros para a sobrevivência e estabelecimento das mudas em campo 

(HERMANN, 1964; MAFIA et al., 2005). Recomenda-se que cerca de 0,55 g de raiz por 

planta é o peso adequado para transferência de mudas para o campo (MAFIA et al., 2005). 

Todos os tratamentos, exceto a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), não atingiram o peso ideal 

recomendado por esses autores. Porém, Gomes et al. (2002) encontrou em seu trabalho 

valores menores que o recomendado por esses autores de MSR e concluiu, depois de uma 

avaliação conjunta  com outros parâmetros morfológicos, que as mudas estavam aptas a serem 

plantadas.  

Assim como ocorreu aos 35 dias, a MST acompanhou o resultado do MSPA (Tabela 

3). Entre as lâminas de irrigação, a menor média foi encontrada para a lâmina 10,66 mm dia-1 

(T7), ao contrário do que ocorreu aos 35 dias (Tabelas 1 e 2). Não houve diferença 
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significativa entre os tratamentos com e sem redução foliar, porém somente na interação com 

a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) sem redução foliar diferiu-se do tratamento com redução, sendo 

superior do que este (Tabela 3). 

A relação MSPA/MSR foi menor para lâmina 10,66 mm dia-1 (T7), diferindo somente 

da lâmina 2,92 mm dia-1 (T6) (Tabela 3). Esse mesmo resultado foi encontrado aos 35 dias, 

em que a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) também apresentou a menor relação (Tabela 2). Como o 

acúmulo de MSPA foi menor para a lâmina 10,66 mm dia-1 (T7)  e a MSR não diferiu das 

demais irrigações, é de se esperar que a relação seja menor para esse tratamento.  

A relação MSPA/MSR é uma variável difícil de ser obtida e resulta na eliminação das 

mudas, por esse motivo não se tem uma relação ideal citada em literatura para essa variável 

(ROCHA et al., 2010). Comparando esses dados com os de um experimento realizado por 

Gomes (2002), com mudas de Eucalyptus grandis aos 90 dias de idades, todos os tratamentos 

apresentaram resultados inferiores, mesmo assim não se pode dizer qual muda apresenta 

maior qualidade 

Contrariando o resultado da relação MSPA/MSR, onde as mudas referente à lâmina 

10,66 mm dia-1 (T7) seriam de melhor qualidade, para variável IQD, o T7 obteve o menor 

valor, não diferindo somente das lâminas 2,19 mm dia-1 (T2) e 2,92 mm dia-1 (T3) (Tabela 3). 

O resultado do IQD acompanhou o resultado de MST, ou seja, as mudas que possuíram o 

menor acúmulo de matéria seca obtiveram o menor IQD (Tabela 3). Isso ocorre devido o IQD 

considerar para o seu cálculo robustez e o equilíbrio da distribuição da fitomassa, sendo 

ponderados vários parâmetros importantes (FONSECA, 2000). 

Além disso, o IQD foi a única variável aos 90 dias que diferenciou significativamente 

os níveis de redução foliar. As mudas com redução foliar possuem o menor valor de IQD, ou 

seja, elas possuem uma qualidade inferior das mudas sem redução foliar (Tabela 3). Apesar da 

interação não ter sido significativa para essa variável, verifica-se que as mudas sem redução 

foliar proveniente dos sete lâminas de irrigação não diferiram entre si, enquanto as mudas 

com redução foliar, lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) diferiu das demais, exceto em relação a 

lâmina 2,19 mm dia-1 (T2) (Tabela 3).  

Binotto (2007) encontrou correlação significativa para as variáveis MSR, MST, MSPA 

e DC em relação ao IQD, sendo que MSR é o melhor que responde a essa variável. 

Entretanto, considerando essas variáveis, provavelmente a variável que mais influenciou no 

IQD neste trabalho foi MSPA, já que MSR e DC não diferiram entre as sete lâminas de 

irrigação (Tabela 3).  
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Referente à sobrevivência (SOB), todas as irrigações não diferiram estatisticamente, 

exceto as lâminas 2,92 mm dia-1 (T3) e 3,65 mm dia-1 (T4), onde apresentaram as menores 

médias (Tabela 3). No entanto, quando se avalia a interação, as irrigações com redução foliar 

não diferem estatisticamente entre si, enquanto para o tratamento sem redução, apenas a 

irrigação T3 diferiu dos demais lâminas.  

O aumento da porcentagem de sobrevivência decorre do uso de mudas de melhor 

padrão de qualidade (REIS et al., 2008). Gomes et al. (2002) relata que a adoção somente da 

altura para estimar a qualidade das mudas poderá ser utilizada, uma vez que ela foi um dos 

parâmetros que apresentou boa contribuição relativa, além de sua medição ser muito fácil e 

não ser um método destrutivo. Em contradição, lâmina 10,66 mm dia-1 (T7) obteve um menor 

IQD, mesmo com a sobrevivência e altura equivalente aos demais tratamentos. Esse resultado 

vai de acordo com Carneiro (1986) na qual a classificação somente na altura das mudas 

raramente dá bons resultados, o que proporciona conseqüências negativas na sobrevivência ao 

plantio devido ao enfraquecimento do estado fisiológico das mudas. Muitos viveiristas 

aplicam adubação nitrogenada em quantidade acima do necessário, visando maior 

crescimento em altura (BINOTTO, 2007). 

Como durante o experimento não foi constatado a incidência de patógenos, nem danos 

a eficiência da irrigação devido ao efeito guarda-chuva, um dos argumentos utilizados para o 

não uso da redução foliar desde o início do processo de produção mudas (SANTANA et al., 

2010), os dados mostram a viabilidade de se usar a não redução foliar, pressupondo em 

ganhos com tempo de confecção de miniestacas. 
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CONCLUSÃO 

 

1. A lâmina de 10,66 mm dia-1obteve o menor IQD ao final dos 90 dias.  

2. Os maiores percentuais de sobrevivência foram encontrados para as lâminas 2,19 mm dia-1 

(T2) e 4,38 mm dia-1 (T5). 

3. O tratamento sem redução foliar é uma alternativa viável para a produção de mudas de 

eucalipto proveniente de miniestacas apicais.  
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CONCLUSÃO GERAL 

 

As lâminas de irrigação tiveram efeito sobre todos os parâmetros morfológicos das 

mudas, sobrevivência, enraizamento e expedição. Para a produção de miniestacas no 

minijardim clonal, a lâmina de água total aplicada para repor 100% da evaporação do tanque 

classe A, 2,92 mm dia-1 com freqüência única de aplicação, apresentou o melhor resultado, 

não diferindo das demais lâminas, exceto em relação ao tratamento adicional (10,66 mm dia-

1). Além de não perdas por lixiviação, a lâmina 1,46 mm dia-1 apresentou um economia de 

79% de massa em adubos em comparação com o tratamento adicional (10,66 mm dia-1).  

A lâmina 2,19 mm dia-1 sem redução foliar apresentou um menor tempo de 

enraizamento, cerca de 20 a 30 dias e o maior percentual de sobrevivência ao final de 90 dias.  

O tratamento sem redução foliar apresentou maior IQD, menor tempo de enraizamento 

e maior percentual de sobrevivência, podendo ser utilizado na produção de mudas de 

eucalipto. Cabe ressaltar que não foi constatada nenhuma presença de doenças 

fitopatogênicas. 
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ANEXO 
ARTIGO CIENTÍFICO I 

 
Tabela 1A. Resumo da análise de variância das características produção de miniestaca/minicepa, 
Eletrocondutividade do substrato (Ec sub.) clorofila a (Cl. a), clorofila b (Cl. b), clorofila total (Cl. t), massa seca 
da parte aérea (MSPA) e área foliar (AF), avaliados para minicepas de clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e 
E. grandis W. Hill ex Maiden. ao longo do experimento, sob efeito de diferentes lâminas de irrigação e bloco. 

FV GL 
Quadrado Médio 

Produção Ec sub. (mS/cm) Cl. a Cl. b 
Bloco 3 0,1300 * 0,0100 * 91,5200 ** 1,6000 ** 
Irrigação 5 0,0800 * 0,1080 * 1,1600  0,3600 ** 
Trat. Ad. 1 3,8300 ** 1,0850 ** 1,7900  0,0000  
Resíduo 18 0,0300  0,0030   1,3000   0,0300   
Média  6,0800   1,5100   24,6800   5,8900   
CV(%)  2,6000   3,4000   4,6200   3,0400   

FV GL 
Quadrado Médio 

Cl. t MSPA (g/planta) AF (cm²) 
Bloco 3 117,3300 ** 0,0105 ** 207,0290 ** 
Irrigação 5 2,7700  0,0002  141,9250 ** 
Trat. Ad. 1 1,6200  0,0001  146,3410 ** 
Resíduo 18 1,3700   0,0008   7,5460   
Média - 30,5800   24,9200       Média 89,20 
CV(%) - 3,8200   0,4300       CV(%) 3,07 

** e * significativo a 1 e 5% pelo teste de F. 
 
 
 
Tabela 2A. Análise de variância das características de Eletrocondutividade dos coletores (Ec col.), quantidade de 
solução (QT col.) e potencial hidrogeniônico dos coletores (pH col.) avaliados para minicepas de clone híbrido 
de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden. ao longo do experimento, sob efeito de 6 diferentes 
lâminas de irrigação e bloco. 

FV GL 
Quadrado Médio 

Ec col. (mS/cm) Qt. (L)   pH   
Bloco 3 0,0124  0,0403  0,0131  
Irrigação 5 5,5095 ** 0,5430 ** 10,7595 ** 
Resíduo 15 0,0172  0,0237   0,0059  
Média - 2,2579     0,6679     8,0247   
CV(%) - 5,8123     23,0429     0,9546   
** e * significativo a 1 e 5% pelo teste de F. 
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ANEXO 
ARTIGO CIENTÍFICO II 

 
Tabela 1A. Análise de variância para altura massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e 
massa seca total (MST), avaliados para clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden 
provenientes de 7 lâminas diferentes de irrigação, dois níveis de redução foliar em função do tempo (10, 20, 30, 
40 e 50 dias) 

FV 
 GL 

Quadrado Médio 
MSPA (g/planta) MSR (g/planta) MST (g/planta) 

Bloco  3 0,0111  0,0025  0,0235  
Irrigação 6 0,0222 * 0,0031 * 0,0390 * 
Red 1 0,3789 ** 0,0182 ** 0,5733 ** 
Ir.*Red 6 0,0146 * 0,0006  0,0219  
Erro 1 18 0,0056  0,0012  0,0112  
Dias 4 0,1066 ** 0,0865 ** 0,3598 ** 
Ir.*Dias 24 0,0183 ** 0,0024 ** 0,0294 ** 
Red*Dias 4 0,0059  0,0025 ** 0,0155  
Ir.*Red*Dias 24 0,0088  0,0013 * 0,0149 * 
Erro 2 189 0,0067  0,0007  0,0099  
CV 1(%)  35,23  83,49  41,74  
CV 2(%)  38,61  62,18  39,16  
Média Geral   0,21   0,04   0,25   
** e * significativo a 1 e 5% pelo teste de F.  
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ANEXO 
ARTIGO CIENTÍFICO III 

 
Tabela 1A. Resumo da análise de variância para altura (AM), diâmetro (D), sobrevivência (Sob.), massa seca da 
parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR), relação entre massa seca da parte aérea e massa seca da raiz 
(MSPA/MSR), massa seca total (MST) e Índice de Qualidade Dickson (IQD), aos 35 e 90 dias, avaliados para 
clone híbrido de E. urophylla S.T. Blake e E. grandis W. Hill ex Maiden provenientes de 7 lâminas diferentes de 
irrigação e dois níveis de redução foliar. 

FV GL 
Quadrado Médio - 35 dias 

AM (cm)  D (mm) Sob. (%) MSPA (g/planta) 

Bloco  3 0,076   0,010   447,752 ** 0,0086   
Irrigação 6 0,502 * 0,006  152,024 ** 0,0033 ** 
Redução 1 0,194  0,080 ** 87,494  0,0803 ** 
Ir.xRed. 6 0,512 * 0,052 * 82,851  0,0032 ** 
Resíduo 39 0,168   0,143   44,434   0,0004   
CV(%) - 5,74   4,58   9,74   13,9226   
Média - 7,14   1,32   68,23   0,1457   
FV   MSR (g/planta)  MSPA/MSR (g/planta)  MST (g/planta)  IQD 
Bloco  3 0,0002   1,336   0,0011   0,000012   
Irrigação 6 0,0001  7,352 ** 0,0036 ** 0,000003  
Redução 1 0,0004  44,568 ** 0,0978 ** 0,000611 ** 
Ir.xRed. 6 0,0002  1,579  0,0028 ** 0,000008  
Resíduo 39 0,0001   1,368   0,0006   0,000012   
CV(%) - 27,9805   22,4794   12,9919   18,1147   
Média - 0,04   5,20   0,18   0,02   

FV GL 
Quadrado Médio - 90 dias 

AM (cm)  D (mm)  Sob. (%)  MSPA (g/planta)  
Bloco  3 0,790   0,044   293,112 ** 0,003   
Irrigação 6 1,079 * 0,009  219,768 ** 0,065 ** 
Redução 1 0,018  0,038  9,888  0,008 

 
Ir.xRed. 6 0,108  0,006  32,620  0,018 
Resíduo 39 0,345   0,009   41,142   0,013 
CV(%) - 3,62   4,52   11,47   15,54   
Média - 16,24   2,20   55,94   0,74   
FV  MSR (g/planta) MSPA/MSR (g/planta) MST (g/planta) IQD 
Bloco  3 0,080   0,074   0,009   0,0002   
Irrigação 6 0,064  0,246 * 0,130 ** 0,0014 ** 
Redução 1 0,334  0,107  0,068  0,0017 ** 
Ir.xRed. 6 0,068  0,147  0,042  0,0005  
Resíduo 39 0,083   0,088   0,027   0,0003   
CV(%) - 81,74   12,22   15,86   15,26   
Média - 0,35   2,46   1,04   0,11   
** e * significativo a 1 e 5% pelo teste de F. 
  

 


