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O ipê-felpudo ( (Vell.) Bureau), pertencente à família Bignoniaceae, atinge de 6 a
20 metros de altura com 30 a 50 centímetros de diâmetro à altura do peito (DAP) (Carvalho, 2003). É uma planta
semidecídua, heliófita, pioneira, ocorrendo tanto em formações secundárias quanto no interior da mata primária
densa (Lorenzi, 2002). Segundo Carvalho (2003), esta espécie ocorre naturalmente mesmo em afloramento de
rochas, e em solos rasos de fertilidade química baixa, e tem se mostrado pouco exigente quanto à nutrição e à
fertilidade do solo.

É uma árvore que não pode faltar nos reflorestamentos heterogêneos destinados à recomposição de
áreas degradadas (Lorenzi, 2002). Entretanto, para que haja sucesso na implantação de espécies nativas em
povoamentos florestais, é necessário um ótimo desempenho de suas mudas no viveiro (Carneiro, 1995).

Segundo Valeri (2005), a fertilização é uma das práticas importantes no viveiro para que as mudas
cresçam rápido, vigorosas, resistentes, rústicas e bem nutridas, e assim, suportem condições adversas do campo
após o plantio. Porém, mesmo que haja formulações de adubação já conhecidas e utilizadas em viveiros
florestais, existe a necessidade de se obter mais informações sobre as exigências nutricionais da maioria das
espécies nativas (Sturion , 2000).

A realização de estudos envolvendo aspectos associados à nutrição de plantas utilizando-se soluções
nutritivas, tais como: eficiência de absorção e utilização de nutrientes, caracterização de sintomatologias de
carências e excessos de nutrientes, translocação e compartimentalização de nutrientes nas plantas, interações
(antagonismo e sinergismo) entre nutrientes são importantes para um manejo adequado na produção de mudas
(Novais , 1991).

O presente estudo avaliou a influência das soluções de fertirrigação na formação de mudas de
(Vell.) Bureau, a partir dos parâmetros biométricos na fase de viveiro.

Objetivo geral: avaliar as características biométricas de mudas de variando as soluções
de fertirrigação.

Objetivo específico: apontar a condutividade elétrica mais adequada, dentre as testadas, das soluções
de fertirrigação na formação das mudas de

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

Em 29 de novembro de 2006, as sementes de foram colocadas em tubetes cilindro-
cônicos de polietileno com capacidade de 120 ml, contendo substrato à base de casca de compostada e
fibra de coco. Para manter apenas uma plântula por tubete, foi feito desbaste após 45 dias após a semeadura.

Foram testados quatro tratamentos com quatro repetições, sendo cada bandeja de 108 mudas
correspondente a um bloco. A fim de se evitar o sombreamento, aos 45 dias após a semeadura as 108 mudas por
bloco foram distribuídas em duas bandejas.
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A aplicação de fertirrigação foi feita semanalmente por subirrigação. As soluções de fertirrigação
foram elaboradas a fim de atingirem condutividades elétricas de: D1 = 1,0 dS m , D2 = 2,0 dS m ,D3 = 3,0 dS m
e D4 = 4,0 dS m . Para as análises químicas das soluções dos substratos (condutividade elétrica e pH), as soluções
aquosas foram extraídas através do método Pour Thru (Cavins , 2000).

Foram feitas avaliações quinzenais das características biométricas, a saber: altura da parte aérea,
diâmetro do colo, número de pares de folhas verdadeiras e peso da matéria seca das mudas.

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.

Já a pesagem da matéria seca foi realizada tomando-se as plantas frescas e colocando-as em estufa de
circulação de ar a 105 ºC, onde foram mantidas até atingirem peso constante.

Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel, e as análises estatísticas
foram feitas pelo programa estatístico SISVAR.

As condutividades elétricas das soluções aquosas do substrato variaram significativamente entre os
tratamentos em todo o período de avaliação. Pela TABELA 1 é possível verificar que entre os dias 62 e 76 após a
semeadura, houve um acúmulo de sais no substrato, fato que foi corrigido com a redução nas quantidades de
adubos aplicados nas soluções de fertirrigação, assim como a realização de uma irrigação abundante durante
este período a fim de promover a lixiviação do excesso de sais presentes no substrato, pois, segundo
Miner (1994), a lixiviação controlada dos sais em excesso a partir da lavagem com água é uma forma de
corrigir a salinidade.

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).

As soluções do substrato apresentaram diferenças significativas de pH entre os tratamentos como pode
ser verificado pela TABELA 2. Observou-se que quanto maiores as condutividades elétricas da solução no
substrato, menores foram os valores de pH. Esse efeito, segundo Bôas . (1999), ocorre em função da reação
dos íons com a água ou ainda devido à presença de ácidos do processo de fabricação de fertilizantes.
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fatores 62 76 90 104

de variação Dias após semeadura

Tratamento 13,061575* 14,490240* 4,458083** 19,462073**
Blocos 1,089775NS 1,807506NS 0,105617NS 0,772356NS
Resíduo 1,050703 1,146567 0,443256 0,849584
CV% 22,96 19,53 25,22 23,08
Média Geral 4.463 5,483 2,640 3,993
CE - SOLUÇÕES dS m-1

1,0 dS m-1 1,893 2,848 1,205 1,375
2,0 dS m-1 4,765 5,603 2,658 3,732
3,0 dS m-1 5,090 6,133 2,975 4,917
4,0 dS m-1 6,108 7,350 3,723 5,947
REGRESSÃO
Equação y = 1,22+1,30x y = 1,97+1,40x y = 0,67+0,79x y = 0,27+1,49x
R² 0,85** 0,90** 0,92** 0,95**

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

Os resultados da análise de variância apresentados na TABELA 3 indicam que não houve diferença
significativa entre os tratamentos em relação à altura da parte aérea das plantas avaliadas.

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).

Os valores numéricos para a característica morfológica pares de folhas verdadeiras não foram
significativos entre os tratamentos de acordo com a análise de variância observada na TABELA4.
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Fatores 76 90 104

de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,078442* 0,221656* 0,098617*
Blocos 0,003042NS 0,023823NS 0,004717NS
Resíduo 0,019258 0,03855 0,0015978
CV% 2,76 3,93 2,94
Média Geral 5,02 4,99 4,30
CE - SOLUÇÕES
1,0 dS m-1 5,22 5,30 4,53
2,0 dS m-1 4,90 4,89 4,25
3,0 dS m-1 4,99 5,03 4,19
4,0 dS m-1 4,98 4,74 4,24
REGRESSÃO
Equação y = 5,58-0,46x+0,08x2 y = 5,37-0,15x y = 4,96-0,51x+0,08x2

R² 0,78* 0,70** 0,98*

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

Fatores 62 76 90 104

de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,027073NS 0,343773NS 1,345623NS 1,298608NS
Blocos 0,226623NS 0,374456NS 1,795923NS 2,070975NS
Resíduo 0,732028 1,009973 1,37399 0,860136
CV% 8,89 9,48 9,44 6,93
Média Geral 9,6 10,6 12,4 13,4
CE - SOLUÇÕES dS m-1

1,0 dS m-1 9,5 10,7 12,1 13,9
2,0 dS m-1 9,7 10,9 12,9 13,6
3,0 dS m-1 9,6 10,3 11,8 12,6
4,0 dS m-1 9,7 10,4 13,0 13,3
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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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).

Para os valores de diâmetro de colo das mudas de , verificou-se (TABELA5) que
não houve diferença significativa entre os tratamentos de acordo com a análise de variância exceto aos 76 dias
após a semeadura.

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).

Pela TABELA 6 são apresentados os valores de peso seco das mudas de a partir
da análise de variância, onde se constatou que não houve diferença deste parâmetro morfológico exceto aos 62
dias após a semeadura entre os tratamentos.
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Fatores 62 76 90 104

de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,01714NS 0,016373NS 0,021842NS 0,090700NS
Blocos 0,03214NS 0,011373NS 0,011008NS 0,016317NS
Resíduo 0,014467 0,082206 0,041981 0,044972

CV% 5,87 10,94 7,14 6,48
Média Geral 2 3 3 3

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

REGRESSÃO
Equação NS NS NS NS
R²

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

Fatores 62 76 90 104
de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,036217NS 0,171023* 0,023623NS 0,048590NS
Blocos 0,013717NS 0,057990NS 0,013123NS 0,010506NS
Resíduo 0,01369 0,03719 0,04726 0,02204

CV% 4,24 6,97 7,81 4,67
Média Geral 2,76 2,77 2,78 3,18

CE - SOLUÇÕES mm
1,0 dS m-1 2,69 3,00 2,74 3,26
2,0 dS m-1 2,87 2,89 2,83 3,3
3,0 dS m-1 2,81 2,58 2,70 3,1
4,0 dS m-1 2,68 2,61 2,87 3,08

REGRESSÃO
Equação y = 2,39+0,38x-0,07x2 y = 3,14-0,15x- NS NS
R² 0,93* 0,85**

NS = não significativo (P > 0,05); * = significativo (P < 0,05); ** = significativo (P < 0,01)
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TABELA6 – Quadrados médios, níveis de significância e médias obtidas na análise de variância para o peso seco de
mudas de produzidas emdiferentes soluções de fertirrigação (São Paulo, 2007).

Os parâmetros morfológicos: altura de parte aérea e pares de folhas verdadeiras das mudas de
não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos

Provavelmente essa espécie permite um espectro amplo de condutividade elétrica das soluções de
fertirrigação, devido a grande tolerância dessas espécies quanto à salinidade.
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Fatores 62 76 90 104
de variação Dias após semeadura

Tratamento 0,005856* 0,015692NS 0,016706NS 0,032292NS
Blocos 0,007023** 0,009008NS 0,021173NS 0,014708NS
Resíduo 0,000895 0,011986 0,02061 0,09731
CV% 11,11 24,95 20,86 11,97
Média Geral 0,27 0,44 0,69 0,82
CE - SOLUÇÕES g
1,0 dS m-1 0,27 0,40 0,61 0,94
2,0 dS m-1 0,26 0,50 0,76 0,74
3,0 dS m-1 0,23 0,38 0,69 0,76
4,0 dS m-1 0,32 0,49 0,70 0,84
REGRESSÃO
Equação y = 0,36-0,11+0,03x2 NS NS y = 1,24-0,37+0,07x2-
R² 0,82** 0,93*

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