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INTRODUÇÃO 
O presente projeto visa selecionar um tipo de substrato que melhor se adapte a 

nutrição de mudas Não Pioneiras nativas de Mata Atlântica. Diversos tipos de substratos são 

descritos para produção de mudas, sendo que não há na prática estudos que demonstrem o 

potencial nutritivo destes.  

Os substratos têm a função de servir de suporte para a muda, favorecer o 

desenvolvimento do sistema radicular, formação de torrão, e reter nutrientes e umidade. A 

composição do substrato vai variar em função do tipo de recipiente e o modo de produção da 

muda, sendo que a maioria é composta por matéria orgânica decomposta, vermiculita, 

fertilizantes, terra, inóculos de fungos e bactérias, em várias proporções (PAIVA & GOMES, 

1993). 

Diversos materiais de origem vegetal e animal têm sido utilizados no preparo de 

compostos orgânicos para produção de mudas. A escolha do substrato, quando da sua 

formulação, deve ser feita em função da disponibilidade de materiais, suas características 

físicas e químicas, seu peso e custo (TOLEDO, 1992). É necessário, portanto, testar substratos 

de fácil aquisição, alternativos a vermiculita, por ser essa de elevado custo (GOMES et al., 

1991). 

 Segue listagem de tipo de substrato e embalagem utilizada pelo viveiro Ecoar na 
produção de mudas nativas: 
 

Espécies: Florestais nativas  
Porte: 25 – 50 cm 
Recipientes: Sacos plástico polietileno. 
NA-S06: Volume: 0,6 litros. Dimensões: 10x20x0,010 cm. Peso: 600 g 
NA-S08: Volume: 0,8 litros. Dimensões: 12x20x0,010 cm. Peso: 950 g 
NA-S11: Volume: 1,1 litros. Dimensões: 14x20x0,010 cm. Peso: 1.250 g 
Produção: 
Semeadura direta e repicagem. 
Substrato: 50% terra de barranco, 50% composto orgânico Minho fértil 
Sementes: Provenientes de coleta Ecoar (90%), permuta com viveiros parceiros (5%) e 
Compra (5%) 
Usos principais: Restauração florestal. 
Disponibilidade Viveiro Ecoar: Capão Bonito e Pilar do Sul. 
 

O tamanho recomendado para os sacos plásticos depende da espécie. Para os 

eucaliptos, pinheiros e pioneiras nativas, são utilizados os de 9 x 14cm ou de 8 x 15cm, com 

0,07mm de espessura. Para espécies que permaneçam mais tempo no viveiro (não pioneiras 

nativas) podem ser utilizados sacos de até 11 x 25cm, com espessura de 0,15mm. 
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As necessidades nutricionais de Pioneiras e Não Pioneiras são distintas, uma vez que 

na natureza, e de acordo com a dinâmica florestal exercida por ambas vemos que o papel das 

Pioneiras é justamente “preparar” o solo e criar um ambiente propicio para a adaptação das 

Não Pioneiras. Portanto, é necessário que substratos para produção de mudas nativas devam 

ser distintos tanto para produção de mudas Pioneiras, como para Não Pioneiras. 

No caso de mudas Não Pioneiras o aporte do elemento P (fósforo), responsável pelo 

desenvolvimento do sistema radicular deve ser oferecido em maior quantidade.  

 Diversas pesquisas evidenciam a importância da aplicação de diferentes fontes e doses 

de fertilizantes fosfatados na fase de muda, como mamão (MEDEIROS ET al., 2009), citricos 

(SOUTO, 1993), sapotizeiro (MENDONÇA et al., 2007) e graviola (SOUZA et al., 2003).  

Entretanto, há escassez de trabalhos referentes à resposta de mudas nativas à adubação com 

fósforo, por isso este trabalho surge com objetivo de avaliar o efeito da aplicação do 

superfosfato simples no desenvolvimento de mudas nativas. 

Uma das formas de se garantir o sucesso da revegetação de áreas de relevante interesse 

ecológico possibilitando que esta adquira características similares as originais, dentre todos os 

fatores de uso e ocupação, e situação atual da área, podem se citar: nível de antropização, 

presença ou ausência de banco de sementes, queimadas freqüentes, profundidade e fertilidade 

do solo, disponibilidade de água, etc. Enfim, diversos fatores afetam significativamente as 

áreas de interesse para revegetação, seja na implantação ou ainda na revegetação natural. 

Como regra básica, a regeneração natural em áreas degradadas é uma sucessão 

secundária, que possui sua dinâmica bem definida, tanto com relação ao papel de cada espécie 

nas fases serais, como com relação ao espaço temporal de cada fase. A aceleração do processo 

é possível, mas nessas circunstâncias normalmente será processada a regeneração artificial, 

com seus distintos graus de interferência no processo natural (SEITZ, 1994; KAGEYAMA, 

1990). 

O sucesso da revegetação fica intimamente ligado a produção e plantio de mudas de 

boa qualidade, onde uma planta de maior vigor tem melhores condições de pegamento nas 

condições de campo mais adversas imagináveis. 

De acordo com Gonçalves & Poggiani (1996), a boa formação de mudas destinadas à 

implantação de povoamentos florestais para a produção de madeira e de povoamentos mistos 

para fins de preservação ambiental e/ou, recuperação de áreas degradadas, está relacionada 

com o nível de eficiência dos substratos. A germinação de sementes, a iniciação do 

crescimento radicular e da parte aérea está associada à boa capacidade de aeração, drenagem, 
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retenção e disponibilidade de água apresentada pelos substratos. Essas características são 

altamente correlacionadas entre si, às duas primeiras estão diretamente relacionadas com a 

macroporosidade, enquanto retenção de água e os nutrientes estão relacionados com a 

microporosidade e superfície específica do substrato. 

Independentemente da área e da fonte de propágulos, e desde que o nível de 

antropização não seja muito elevado, o processo de revegetação natural ocorre com um 

número satisfatório de plantas Pioneiras. As pioneiras povoam a área, e promovem um 

ambiente favorável a adaptação das não pioneiras, as quais pelas características da qualidade 

de sua madeira foram exploradas até seu ponto crítico, minimizando sua 

dispersão/regeneração natural. 

A regeneração natural é um processo normal, característico de cada espécie, em 

perfeita sintonia com as condições ambientais e do meio. A dinâmica natural permitiu a 

perpetuação de todas as espécies vegetais durante os tempos. As espécies foram extintas 

naturalmente em virtude de alterações graduais do ambiente durante milhares de anos (SEITZ, 

1994).  

Na composição do(s) substrato(s) o uso de N (nitrogênio) e K (potássio) é dispensável 

no inicio da germinação e pegamento das mudas, uma vez que no processo inicial de 

formação da plântula o vigor natural da semente já exerce a função desses nutrientes. 

O uso desses nutrientes na formulação dos substratos configura em desperdício uma 

vez que a jovem plântula possui um sistema radicular limitado para absorção, e esses são 

facilmente lixiviados durante as irrigações. O P (fósforo), responsável pelo crescimento do 

sistema radicular, é imóvel no solo ficando disponível para a planta ao longo do 

desenvolvimento. Outro ponto relevante é que as plantas Não Pioneiras têm um tempo maior 

de viveiro que as demais.  

O fósforo é um macro-elemento essencial para plantas em solos tropicais, sendo que 

vários autores descreveram a importância deste elemento para crescimento e estabelecimento 

de plantas tropicais e de clima temperado (ODUM, 1988; Ricklefs, 2001; Raven et al., 2001; 

Gliessman, 2001; Primavesi, 2002). 

A produção de mudas de não pioneiras de boa qualidade é de grande importância para 

utilização em sistemas de enriquecimento florestal, em povoamentos de baixa diversidade, 

melhorando as características do futuro dossel, aumentando a(s) fonte(s) de propagação e 

coleta de sementes. Neste caso, e em função da disponibilidade de sementes, a espécie a ser 

utilizada é o araçá-amarelo (Psidium catleianum L.). Esta espécie foi escolhida por ocorrer 

naturalmente na região em estudo, sendo seu porte baixo favorável à coleta de sementes. 



5 

 

 

OBJETIVOS 

Para elaboração deste projeto buscam-se sementes de matrizes oriundas de boa 

procedência de maneira a “eliminar/minimizar”, outros fatores que poderão influenciar nos 

resultados. 

Testar e mensurar entre vários substratos descritos qual formulação permite produzir 

mudas Não Pioneiras nativas de Mata Atlântica de boa qualidade.  

Buscar a produção de mudas de araçá-amarelo em diferentes tipos de substratos para  

determinar qual destes proporcionará melhores condições de desenvolvimento, visando uma 

produção de mudas de boa qualidade, em melhores condições de adaptação em campo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Levantamento e catalogação das principais composições de substratos utilizados na 

produção de mudas nativas. Preparo das composições, enchimento das embalagens e 

semeadura simultaneamente não havendo priorização em qualquer tipo de tratamento. 

Neste comparativo serão testados três tratamentos com o elemento fósforo na forma de 

Superfosfato Simples a 18% de P205, sendo adicionados 1,25 kilos, 2,50 kilos e 5 kilos 

adicionados por metro cúbico de substrato. 

O N (nitrogênio) e K (potássio) serão fornecidos via ferti-irrigação a cada 15 dias, a 

partir do surgimento do terceiro par de folhas definitivo. 

As embalagens serão semeadas em número de 10 por tratamento, mais três repetições 

com uso de duas sementes por embalagem.  

Serão analisadas a velocidade da germinação, emergência e sanidade das plantas, 

altura e diâmetro de colo aos três, seis e nove meses após a semeadura. Trinta por cento das 

mudas de cada tratamento serão avaliadas em relação ao desenvolvimento do sistema 

radicular (comprimento e volume), depois de retirada do substrato em água corrente.  

 

Substrato proposto/m3: 

Terra de Barranco (peneirada) 50% 

- Composto Orgânico                 40% 

- Areia Lavada                            10% 

- Calcário                                    2,0 kg 

- Superfosfato Simples                (1,25; 2,5 e 5,0 kg)  

* será testado em relação ao substrato de número 03 
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 Outros Substratos Utilizados                 

ITEM Substrato 1 Substrato 2 Substrato 3 Substrato 4 

Terra de Barranco 80% 70% 50% 60% 

Composto Orgânico 10% 30% 50% 40% 

Areia 10% - - - 

Calcário 1000 g 700 g 500 g 750 g 

Nitrogênio  150 g 350 g 150 g 40 g 

Fósforo 300 g 350 g 700 g 140 g 

Potássio 50 g 350 g 100 g  80 g 

Fritas “BR” - - 100 g - 

Carvão 5 kg - - - 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS Mar11 Abr11 Mai11 Jun11 Set11 Dez11 Mar12 

Catalogação dos Tipos de Substrato x       

Aquisição de Insumos  x x     

Preparo dos Substratos   x x    

Semeadura    x    

1ª Avaliação (3 meses)     x   

2ª Avaliação (6 meses)      x  

3ª Avaliação (9 meses)       x 

 

ORÇAMENTO 

 

ITEM Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

Terra de Barranco 1 m3 R$ 150,00 R$ 150,00 

Matéria Orgânica 1 m3 R$ 120,00 R$ 120,00 

Areia ½ m3 R$ 30,00 R$ 30,00 

Calcário 50 kg R$ 12,00 R$ 12,00 

Nitrogênio (sulfato de amônio) 30 kg R$ 1,20 R$ 36,00 
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Fósforo (super simples) 50 kg R$ 0,90 R$ 45,00 

Potássio (cloreto de potássio) 15 kg R$ 1,80 R$ 27,00 

Fritas “BR” 100 g R$ 5,00 R$ 5,00 

Saquinho 18x18 1 kg R$ 4,50 R$ 4,50 

Mão de Obra 30 diárias R$ 30,00 R$ 900,00 

TOTAL - - R$ 1329,50 
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