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Diversas espécies nativas são utilizadas para recuperação de áreas degradadas, como é o caso do
ipê-roxo de bola ( (Mart.) Standley), pertencente à família Bignoniaceae, sendo uma
árvore de 10 a 15 metros de altura e 30 centímetros de diâmetro à altura do peito (DAP) (Carvalho, 2003).
É uma planta decídua durante o inverno, heliófita e característica das florestas semidecíduas e pluviais (Lorenzi,
2002). O seu papel em programas de revegetação é importante, principalmente em solos contaminados com
metais pesados com zinco, cádmio, chumbo e cobre (Carvalho, 2003).

Porém, para que esta espécie nativa possa ser utilizada em programas de recuperação ambiental é
necessário que as suas mudas sejam de qualidade e passem por um período de aclimatação ou rustificação antes
de serem destinadas ao plantio (Crestana , 2004). Segundo Carneiro (1995), o desenvolvimento das mudas é
influenciado pela quantidade de fertilizantes e pela disponibilidade existente de nutrientes minerais no substrato.

No entanto, a variação nas características dos substratos tem dificultado de maneira considerável a
recomendação da adubação, pois a capacidade de retenção de água e de nutrientes difere de acordo com os
componentes e a proporção entre eles. Muitos problemas nutricionais são comuns, tanto pela falta como pelo
excesso ou desequilíbrio entre nutrientes (Cruz Sarzi, 2006). Segundo o autor, a falta de informações a
respeito dos requerimentos nutricionais das espécies florestais nativas conduz à necessidade de realização de
estudos para obtenção de informações mais precisas para que se possa produzir mudas de melhor qualidade.

O presente estudo avaliou a influência das soluções de fertirrigação para a espécie ,
analisando as suas características biométricas.

O objetivo geral deste estudo foi avaliar as soluções de fertirrigação na formação de mudas de

O objetivo específico foi avaliar as condutividades elétricas e potenciais hidrogeniônicos (pH) das
soluções aquosas do substrato, assim como analisar as características biométricas (altura da parte aérea, diâmetro
de colo, número de pares de folhas verdadeiras), e o peso da matéria seca total das mudas.

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Viveiro Florestal da Capital, situado no Parque
EstadualAlbertLöfgren, no município deSão Paulo, localizado a23 27’ S e46º 38’ O,comaltitudede775 metros.

No dia 29 de novembro de 2006 foi efetuada a semeadura de em tubetes cilindro-
cônicos de polietileno com dimensões de 14,0 cm de altura, 3,80 cm de diâmetro da abertura superior, 1,10 cm de
diâmetro da abertura inferior e volume de 120 mL, com oito estrias internas salientes contendo substrato a base
de casca de compostada e fibra de coco. Como suporte para os tubetes foram utilizadas bandejas planas de
polietileno com dimensões de 40 x 60 cm e capacidade para 108 tubetes.
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Após 45 dias da semeadura, fez-se o desbaste das plântulas para manter apenas uma por tubete, sendo
eleita a mais vigorosa e/ou a mais central do tubete.

O delineamento experimental foi o de blocos completamente ao acaso, com quatro tratamentos e
quatro repetições, sendo uma bandeja com 108 mudas correspondente a uma repetição. Apesar de cada bandeja
ter a capacidade de alocar 108 tubetes, verificou-se que após 45 dias da semeadura, as mudas já se encontravam
acima dos nove centímetros de altura, sendo necessário aumentar o espaçamento entre elas, a fim de evitar o
sombreamento. Portanto, as mudas foram alocadas em duas bandejas com 54 tubetes em cada uma.

A aplicação de fertirrigação foi realizada semanalmente, via subirrigação, em soluções nutritivas
completas, com quantidades seguindo as condutividades elétricas: D1 = 1,0 dS m ¹, D2 = 2,0 dS m , D3 = 3,0 dS m
e D4 = 4,0 dS m . A obtenção quinzenal dos valores da condutividade elétrica e de pH, na solução do substrato,
para cada repetição foi baseada no método Pour Thru (Cavins , 2000).

A avaliação das plantas ocorreu em intervalos quinzenais, considerando as características biométricas
de oito mudas por repetição, tomando-se: a altura da parte aérea, o diâmetro de colo, o número de pares de folhas
verdadeiras e o peso da matéria seca total.

Para a medição da altura da parte aérea utilizou-se régua graduada de trinta centímetros (30 cm),
tomando-se a distância entre o colo e a inserção do último par de folhas no ápice das plantas. Para o diâmetro de
colo, empregou-se o paquímetro digital fazendo-se a leitura na base da haste das mudas.

Após a contagem do número de pares de folhas verdadeiras, as plantas foram colocadas individualmente
em sacos de papel pardo com dimensão de 41 x 18 cm, devidamente identificados para serem guardados na estufa
a 105 ºC por sete dias. Depois deste período, obteve-se o peso seco das plantas (parte aérea + raiz) através do uso
de uma balança de precisão.

Os dados coletados foram anotados em caderno de campo para serem posteriormente digitados em
tabelas no programa Microsoft Excel. A partir da avaliação dos tratamentos, foi feito o cômputo de resultados e
análises estatísticas semanalmente, pelo programa estatístico SISVAR.

As condutividades elétricas presentes nas soluções aquosas do substrato, em cada tratamento,
variaram significativamente em praticamente todos os períodos de avaliação, exceto aos 69 dias após a
semeadura (TABELA 1). Após esta data, observou-se que os valores de CE diminuíram devido a redução das
quantidades de adubos aplicados nos tratamentos, além de terem sido feitas irrigações abundantes a fim de
lixiviar o excesso de sais acumulados no substrato.

TABELA 1 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para
condutividade elétrica (dS m ) das soluções aquosas do substrato usado na produção das mudas
de variando as soluções de fertirrigação (São Paulo, 2007).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fatores 55 69 83 97

de variação Dias após semeadura

Tratamento 8,468475* 7,734590NS 3,239706** 4,642456**
Blocos 1,787975NS 0,549206NS 0,266906NS 0,234390NS
Resíduo 0,604581 2,200 0,286056 0,138117
CV% 19,31 36,72 26,65 16,94
Média Geral 4,036 4,039 2,007 2,194
CE - SOLUÇÕES dS m-1-

1,0 dS m-1 2,108 2,393 0,973 0,837
2,0 dS m-1 3,718 3,495 1,550 1,862
3,0 dS m-1 5,205 4,693 2,893 2,81
4,0 dS m-1 5,115 5,578 2,613 3,267
REGRESSÃO
Equação y = 1,41+1,05x y = 1,35+1,08x y = 0,44+0,63x y = 0,14+0,82x
R² 0,86** 0,99* 0,80** 0,97**

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)
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Observou-se, que, mesmo com elevado teor de salinidade presente no substrato nas primeiras
avaliações, apenas cinco mudas de apresentaram sintomas de toxidez com queimadura nas
bordas das folhas novas.

Os valores de pH obtidos nas soluções presentes no substrato apresentaram diferenças significativas
entre os tratamentos, exceto aos 69 e 83 dias após a semeadura (TABELA2).

TABELA 2 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para o pH das
soluções aquosas do substrato usado na produção de mudas de variando as
soluções de fertirrigação (São Paulo, 2007).

A análise de variância para as médias de altura da parte aérea das mudas mostrou que não houve
variação significativa entre os tratamentos, como pode ser observado na TABELA3.

TABELA3 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para a altura de
parte aérea de mudas de produzidas em diferentes soluções de fertirrigação
(São Paulo, 2007).

T. impetiginosa

Tabebuia impetiginosa

Tabebuia impetiginosa

Fatores 69 83 97
de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,042450NS 0,136373NS 0,062342*
Blocos 0,013950NS 0,007806NS 0,005242NS
Resíduo 0,054889 0,038778 0,015714
CV% 4,52 4,27 2,67
Média Geral 5,2 4,6 4,69

CE - SOLUÇÕES
1,0 dS m-1 5,19 4,84 4,84
2,0 dS m-1 5,32 4,64 4,75
3,0 dS m-1 5,10 4,58 4,61
4,0 dS m-1 5,14 4,39 4,57
REGRESSÃO
Equação NS y = 4,97-0,14x y = 4,93-0,09x
R² 0,96* 0,96**

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)

Fatores 55 69 83 97

de variação Dias após semeadura

Tratamento 1,540056NS 0,871456NS 3,214917NS 1,124217NS
Blocos 0,705806NS 6,207406* 9,553950NS 1,087783NS
Resíduo 1,024173 1,318895 4,033867 0,451756

CV% 8,73 8,08 12,23 3,79
Média Geral 11,6 14,2 16,4 17,7

CE - SOLUÇÕES cm
1,0 dS m-1 12,4 14,6 16,2 17,9
2,0 dS m-1 11,0 13,6 15,5 17,7
3,0 dS m-1 11,6 14,1 17,7 17,0
4,0 dS m-1 11,3 14,6 16,3 18,2

REGRESSÃO
Equação NS NS NS NS
R²

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)
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Assim como a altura da parte aérea, o número de pares de folhas verdadeiras, não apresentou diferença
significativa entre os tratamentos durante todo o período avaliado (TABELA4).

TABELA 4 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para o número
de pares de folhas verdadeiras de mudas de produzidas em diferentes
soluções de fertirrigação (São Paulo, 2007).

As médias de diâmetro de colo variaram significativamente apenas aos 97 dias após a semeadura
(TABELA5).

TABELA 5 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para diâmetro
de colo de mudas de produzidas em diferentes soluções de fertirrigação
(São Paulo, 2007).
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Fatores 55 69 83 97

de variação Dias após semeadura
Tratamento 0,027206NS 0,104650NS 0,008873NS 0,017990NS

Blocos 0,062623NS 0,016950NS 0,133873NS 0,002073NS
Resíduo 0,01679 0,03966 0,04259 0,032606

CV% 4,49 5,60 5,07 3,84
Média Geral 3 4 4 4

CE - SOLUÇÕES
1,0 dS m-1 3 3 4 4
2,0 dS m-1 3 3 4 4
3,0 dS m-1 3 4 4 4
4,0 dS m-1 3 4 4 4

REGRESSÃO
Equação NS y = 3,27+0,12x NS NS
R² 0,84*

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)

Fatores 55 69 83 97

de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,030873NS 0,221606NS 0,002856NS 0,047175*
Blocos 0,016373NS 0,091273NS 0,050040NS 0,012142NS
Resíduo 0,02410 0,07105 0,03342 0,008492

CV% 6,97 12,17 6,87 3,41
Média Geral 2,23 2,19 2,66 2,70

CE – SOLUÇÕES mm
1,0 dS m-1 2,34 2,35 2,65 2,56
2,0 dS m-1 2,13 2,18 2,70 2,81
3,0 dS m-1 2,21 1,86 2,66 2,7
4,0 dS m-1 2,23 2,37 2,63 2,75

REGRESSÃO
Equação NS y = 3,1-0,87x+0,17x2 NS y = 2,31+0,32x-0,05x2

R² 0,70* 0,66*

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)
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As médias do peso da matéria seca total das mudas avaliadas não apresentaram diferenças
significativas durante todo o período avaliado, fato que pode ser notado na TABELA6.

TABELA 6 Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para o peso
seco de mudas de produzidas em diferentes soluções de fertirrigação
(São Paulo, 2007).

Não houve diferença significativa entre os tratamentos com relação aos parâmetros morfológicos:
altura de parte aérea, número de pares de folhas verdadeiras e peso da matéria seca total de mudas de

.
A grande tolerância dessa espécie quanto à salinidade permite um manejo mais flexível durante a

produção dessas mudas no viveiro.
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Fatores 55 69 83 97

de variação Dias após semeadura

Tratamentos 0,003406NS 0,008008NS 0,013150NS 0,006082NS
Blocos 0,06573* 0,015408NS 0,008117NS 0,025692NS
Resíduo 0,001456 0,006792 0,006233 0,24803

CV% 14,23 18,47 12,79 17,38
Média Geral 0,27 0,45 0,62 0,91

CE - SOLUÇÕES g
1,0 dS m-1 0,28 0,46 0,56 0,9
2,0 dS m-1 0,23 0,39 0,59 0,86
3,0 dS m-1 0,26 0,45 0,63 0,96
4,0 dS m-1 0,30 0,49 0,69 0,9

REGRESSÃO
Equação y = 0,36-0,1x+0,02x2 NS y = 0,51+0,04x NS
R² 0,86* 0,98*

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)
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