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RESUMO
O plantio é a atividade central no estabelecimento de um novo povoamento florestal. É consenso 

geral que mudas adequadas apresentam melhor nível de sobrevivência e arranque inicial. No entanto, 
são poucos os trabalhos que abordam a temática em escala experimental e quantificam o efeito da 
qualidade de mudas na sobrevivência e crescimento inicial. Esse experimento teve como objetivos 
principais quantificar o impacto da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis x E. urophylla, i) nas 
atividades de silvicultura (perdas antes e durante o plantio, além da necessidade de replantio); ii) 
na sobrevivência e crescimento inicial. Utilizou-se nesse trabalho cinco padrões morfológicos de 
mudas, que são denominadas como mudas de diferentes níveis de classes de qualidade, que são: 
classe “A” (superior), classe “B” (intermediária), classe “C” (inferior), mudas velhas e mudas de 
cepas antigas do viveiro. As mudas do tipo “A” obtiveram uma perda de 4% desde a expedição no 
viveiro até o momento do plantio. Esse índice foi de 16% quando foram plantadas as mudas do tipo 
“C”. O índice de replantio foi de 4% nas mudas “A” e aumentou para 6% nas mudas “C” e velhas, 
chegando ao replantio de 8% nas mudas de cepa. A avaliação dendrométrica realizada aos 12 me-
ses evidenciou a influência da qualidade das mudas no volume de madeira. As mudas do tipo “A” 
obtiveram um volume 11% superior às mudas “B” e “C” e 14% superior às mudas velhas e de cepa. 
Com os resultados obtidos, evidencia-se que a qualidade de muda influência significativamente no 
aproveitamento final de mudas e taxa de replantio e, até um ano de idade, no crescimento das plan-
tas. Evidenciou-se que o sistema radicular deve ser um parâmetro morfológico avaliado na seleção 
de mudas, adicionalmente à avaliação visual das folhas e caule das mudas. 

INTRODUÇÃO
A área plantada com Eucalyptus aumentou 4,5% de 2011 para 2012, devido à demanda futura 

para produção de Papel e Celulose de projetos industriais (ABRAF, 2013). Com essa crescente 
demanda por madeira, aumenta a importância das florestas plantadas, resultando na necessidade 
de formação de florestas cada vez mais produtivas (LOPES, 2005). 

Nesse contexto, boas práticas de cultivo, como a utilização de mudas saudáveis e com sistema 
radicular desenvolvido são imprescindíveis para o sucesso da produção (STAPE et al., 2001).

O controle de qualidade das mudas é realizado no viveiro, antes da expedição para o campo, para 
garantir que apenas as mudas aptas sejam expedidas, melhorando, dessa forma, a homogeneidade 
e produtividade das florestas (GOMES et al, 2002). Mudas de qualidade inferior, quando utilizadas, 
podem resultar em maior mortalidade e/ou maior necessidade de irrigação em campo, impactando 
diretamente nos custos de formação e na produtividade das florestas. 

Devido às questões logísticas, administrativas e climáticas, mudas menos desenvolvidas e de 
qualidade inferior às demais ainda são expedidas a campo. Por isso, torna-se estratégico o estudo 
do impacto da qualidade das mudas sobre a perda de mudas no processo de expedição, o índice 
de replantio e a produtividade de povoamentos formados com mudas clonais de Eucalyptus grandis 
x E. urophylla.

MATERIAIS E MÉTODO
O experimento foi instalado em área da International Paper, no estado de São Paulo, em relevo 

suave ondulado e solo classificado como Latossolo Vermelho, com textura muito argilosa. O local 
possui classificação climática Aw, segundo Köppen (1953), com temperatura anual mínima de 16°C 
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e máxima de 30°C, sua pluviosidade média é de 1180 mm por ano. O clone escolhido foi um híbrido 
de E. grandis x E. urophylla. 

Para realizar o experimento, foram determinadas cinco classes de qualidade de mudas, enviadas 
regularmente a campo. Essas mudas foram classificadas em “A”, “B”, “C”, “Velha” e “Cepa”, de acordo 
com padrões morfológicos (Tabela 1) (Figura 1). O nível “A” seria a muda ideal para expedição, e 
o “C”, uma muda mais jovem e ainda não rustificada. As mudas “Velha” e “Cepa” são aquelas que 
estão há muito tempo no viveiro, acima da idade ideal para expedição.

Figura 1 - Diferença visual entre as cinco classes de qualidades de 
mudas e, entre as folhas de quatro classes de qualidades de mudas

Para seleção e separação das cinco classes de qualidades de mudas foram utilizados como pa-
râmetros morfológicos as folhas, caule e raiz. Em relação ao sistema foliar, foi avaliada a quantidade 
de pares de folhas e as características das folhas, já em relação ao caule foi avaliado o tamanho da 
muda, lignificação de caule, diâmetro de colo. No sistema radicular considerou-se a porcentagem 
de raízes ativas e a compactação do substrato (Tabela 1). O preparo de solo deu-se através da 
subsolagem e as mudas foram plantadas e irrigadas com cerca de 4 litros de água imediatamente. 
Durante todo o experimento, foi realizado o combate a formigas e plantas daninhas a fim de evitar 
os fatores de redução de crescimento no ensaio. O replantio foi realizado em duas etapas 

Avaliou-se o aproveitamento de mudas desde a expedição no viveiro, retirada dos tubetes, até 
o momento do plantio. A avaliação de mortalidade ocorreu aos 3, 5, 7, 15 e 30 dias, com replantio 
aos 15 e 30 dias. A medição de diâmetro à altura do peito (DAP) e altura e posterior estimativa de 
volume foi realizada aos 12 meses. 

Tabela 1 - Padrões morfológicos considerados para separação das cinco padrões de mudas

Parâmetro Classificação da muda
A B C Velha Cepa

Pares de folha Acima de 3 Acima de 3 Acima de 4 Acima de 3 Acima de 3
Altura (cm) 25 a 45 17 a 30 13 a 25 35 a 55 25 a 60
Diâmetro do colo (mm) 2,5 a 4,5 2,0 a 3,0 1,5 a 2,5 > 3, 2 > 5,0
Lignificação do caule 
(altura - cm) 6 a 10 3 a 5 < 3 > 10 > 10

Característica foliar Grande e 
espessa

Intermediária e 
menos espessa

Pequena e 
fina

Grande e 
espessa

Grande e 
espessa

Raízes Ativas (%) > 80 > 80 > 80 > 50 > 40

Substrato Não 
desmancha Esfarela pouco Esfarela 

facilmente
Muito 

compactado
Muito 

compactado
Idade média (dias) 100 100 100 180 720
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O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições e cinco tratamentos, 
o espaçamento de plantio foi de 3,0 m x 2,5 m. As parcelas de cada tratamento foram compostas 
de 7 linhas x 7 plantas (Figura 2), com parcela útil de 5 linhas x 5 plantas. Utilizou-se da análise de 
variância seguido pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) apenas na avaliação de volume aos 
12 meses. Para as outras informações foi realizada apenas uma estatística descritiva, com e média 
de perda de mudas antes do plantio (aproveitamento de mudas), replantio, diâmetro de colo e altura 
para todos os tratamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perdas antes do plantio e necessidade de replantio
As mudas da classe “C”, de maiores perdas, com 16%, foram também as que apresentaram 

menor desenvolvimento do sistema radicular, o que pode estar relacionado à sobrevivência destas 
em campo. As mudas “A” apresentaram perdas dentro dos limites aceitáveis pela empresa, assim 
como as mudas identificadas como “Velha” (menos de 4%), possivelmente relacionando-se com o 
maior desenvolvimento radicular destas, bem aderido ao substrato.

Figura 2 - Perda de mudas danificadas durante o transporte, retirada do tubete e durante o plantio

As mudas classificadas como “A” e “B” apresentaram os menores níveis de replantio. Para 
a empresa, níveis de falha de até 3% são considerados aceitáveis, não sendo necessário 
replantio. As mudas “C”, “Velha” e “Cepa” apresentaram maior porcentagem de falhas (acima 
de 6%), demandando replantio (Figura 3). 

Figura 3 - Porcentagem de falhas e demanda de replantio até os 30 dias
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Impacto da qualidade de mudas no crescimento da floresta de Eucalyptus
Aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias após o plantio, foram feitas medições de altura e diâmetro do colo 

das mudas. As mudas “Velhas” e “Cepas”, por estarem há mais tempo no viveiro, apresentaram 
inicialmente um diâmetro de colo e altura superior às demais, seguidos das mudas “A”, “B” e a “C”. 
Com esses dados, foi possível notar que o único tratamento com arranque superior aos demais foi 
o “A”, alcançando aos 120 dias um nível de desenvolvimento igual ou superior àquelas plantadas 
com maior altura e diâmetro (Figura 4).

Figura 4 - Incremento em Diâmetro de Colo (a) e; 
Altura das mudas, aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias (b)

O maior arranque das mudas “A” foi observado até o inventário de um ano do plantio, com um 
volume de madeira cerca de 11% maior que as mudas “B” e “C” (Figura 5) e 14% superior quando 
comparada às mudas “velhas” e mudas de Cepa. 

Figura 5 – Volume, em m³ ha-1, para as cinco classes de mudas, um ano após o plantio. 
As letras representam o agrupamento dos tratamentos pelo teste de Tukey (5% de probabilidade).

CONCLUSÃO
A qualidade de muda influência significativamente nas atividades de silvicultura, princi-

palmente nas perdas de mudas antes do plantio (sendo necessário aumentar a quantidade 
de mudas expedidas para campo para implantar uma mesma área). Além disso, exerce 
influência na necessidade de replantio e porcentagem de falhas dentro do talhão.

O crescimento inicial também foi impactado pela qualidade de mudas e os parâmetros 
morfológicos utilizados no experimento demonstraram ser eficientes para seleção de mudas.

Os resultados experimentais mostraram que é altamente recomendável o uso de mudas chama-
das de alta qualidade e também a realização de um controle eficiente a fim de garantir uma maior 
produtividade madeireira, além de reduzir o descarte de mudas e a necessidade de replantio.
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