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RESUMO
Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de mudas de baru cultivadas em diferentes
substratos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade
Estadual de Goiás, Campus Ipameri, em sacos plásticos com capacidade de 8 dm -3.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos
e cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos de substratos formulados a
base de: solo do cerrado (S1); solo do cerrado + esterco bovino curtido na proporção
2:1 (S2); solo do cerrado com saturação por bases corrigida para 60 % (S3); e
terriço de floresta (S4). As mudas foram conduzidas por 90 dias, época em que
foram avaliadas as seguintes variáveis-respostas: altura, diâmetro do coleto, número
de folíolos, área foliar, matéria seca da parte aérea, raiz, total e IQD. Os dados
foram submetidos à análise de variância e teste de tukey. As mudas crescidas no S4
(terriço floresta) apresentaram as maiores médias em altura, diâmetro do coleto, e
massa seca de folhas, caule, raiz e total, seguido do S3 (solo do cerrado com
saturação por bases de 60 %), que também apresentaram mudas com maior
crescimento em altura, diâmetro e massa seca. As mudas crescidas no S2 não
diferiram daquelas crescidas com o S1. O maior crescimento das mudas observadas
no S4 e S3 pode estar relacionado ao maior nível de fertilidade desses substratos. O
uso de substrato formulado com terriço floresta propicia mudas de baru com maior
qualidade para o campo.
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SUBSTRATES ON GROWTH OF SEEDLINGS OF INICILAL BARU
ABSTRACT
Objective to evaluate the initial growth of seedlings of cultivated in different substrata
baru. The experiment was conducted in a greenhouse at the State University of
Goiás, Ipameri, in plastic bags with a capacity of 8 dm -3. The experimental design
was completely randomized design with four treatments and five replications. The
treatments were comprised of formulated the basis of substrates: cerrado soil (S1);
cerrado soil + cow manure in the ratio 2:1 tanned (S2); cerrado soil with saturation by
bases corrected to 60 % (S3); and composts of forest (S4). The seedlings were
conducted for 90 days, during which the following variables were evaluated-answers:
height, diameter of the collect, number of leaflets, leaf area, dry weight of shoot, root,
and total IQD. The data were subjected to analysis of variance and tukey test.
Seedlings grown in S4 (composts forest) presented the highest average in height,
diameter of the collect, and dry mass of leaves, stem, root and total, followed by the
S3 (cerrado soil saturation of bases with 60 %), which also showed growing
seedlings in height, diameter, and dry mass. Seedlings grown in S2 did not differ
from those grown with the S1. The greatest seedling growth observed in the S4 and
S3 can be related to the higher level of fertility of these substrates. The use of
substrate formulated with composts forest provides seedlings of baru with higher
quality to the field.
KEYWORDS: Cerrado, soil fertility, production of seedlings.
INTRODUÇÃO
É evidente que com o passar do tempo há uma maior preocupação com a
degradação ambiental e perda de recursos naturais causados pelas pressões
antrópicas sobre o meio ambiente. Esse fator influencia diretamente no interesse em
atributos e estudos sobre as espécies florestais nativas, uma vez que a mesma
representa e estabelece a grande riqueza gerada no nosso país. Uma ampla
representação dessa diversidade denomina-se Cerrado, em que, esse bioma
representa uma área de 203,4 milhões de hectares, o que totaliza aproximadamente
24% do território nacional (FIEDLER, 2008). Entretanto, para que não haja extinção
desse bioma e de suas relevantes espécies nativas, faz-se necessário a realização
de estudos com o intuito de estimular maior demanda de produção de mudas que
consequentemente gerará significativa conservação desse ecossistema.
Desse modo, a espécie Dipteryx alata Vog. pertencente à família Fabaceae e
popularmente conhecida como baru, cumaru ou cumbaru, é uma espécie arbórea do
Cerrado, no qual, faz parte de um grupo de cerca de 110 espécies nativas que
apresentam potencial econômico e está entre as 10 mais promissoras para cultivo,
onde sua distribuição natural é bastante ampla, ocorrendo nos estados de Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal (LEFB, 2014). É
uma árvore que apresenta porte médio de 25 metros, com tronco chegando a 70 cm
de diâmetro, exibindo consequentemente atributos relevantes, como: sombreamento
de pastagens, recuperação de áreas degradada e também sua madeira, que é
amplamente utilizada na construção civil, por ser considerada pesada e com alta
resistência ao apodrecimento e ao ataque de organismos (VERA; SOUZA, 2009).
Devido a grande capacidade de adaptação, o baruzeiro exibe vasto potencial
em sistemas produtivos e manifesta-se como uma espécie bastante interessante
quando se trata do conforto térmico dos animais e alimento (SANO et al., 2004). No
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entanto, apesar de suas várias particularidades, poucos estudos são realizados
quando se refere à produção de mudas e substratos adequados. Uma vez que
ambos os processos realizados de forma pertinentes são extremamente importantes
para o crescimento propício da mesma. Dessa forma, é indispensável que antes da
implantação das mudas sejam realizados estudos referente ao desenvolvimento
adequado, principalmente quando se refere ao tipo de substrato, em termos
nutricionais e principalmente econômicos (BASÍLIO et al., 2018).
Sendo assim, a etapa de produção de mudas é a fase principal para obtenção
da homogeneidade das plantas (COSTA et al., 2015). Nessa fase, há vários
procedimentos que devem ser realizados a fim de proporcionar a obtenção de
plantas com elevada qualidade, garantindo o sucesso no desenvolvimento a campo,
como: o tipo de substrato, tipo de ambiente protegido, o volume de recipiente, a
irrigação, a adubação e o manejo correto das operações de produção. Entretanto,
para atingir a qualidade das mudas, é necessária a análise de parâmetros
morfológicos e fisiológicos. Os aspectos morfológicos das mudas podem ser
estabelecidos através da altura, diâmetro de colo, biomassa seca da parte aérea,
das raízes e total (CARNEIRO, 1995).
Dentre os procedimentos citados para obtenção de mudas, o substrato se
destaca e exerce papel fundamental no desempenho germinativo das sementes. Ele
detém a função de manter as condições adequadas para germinação das mesmas e
para o desenvolvimento das plântulas. Além de fornecer água, oxigênio e nutrientes,
permitindo o crescimento das raízes e assim consequentemente oferecendo suporte
estrutural à parte aérea (QUEIROZ; FIRMINO, 2014). No entanto, para escolher o
tipo de substrato adequado, devem ser consideradas as características físicas e
químicas, como: homogeneidade, alta porosidade, boa capacidade de retenção de
água, boa agregação das partículas nas raízes, nutrientes em quantidades
suficientes para o bom desenvolvimento das mudas, além de aspectos econômicos
(SILVA; AGUIAR, 2004). Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar
o crescimento inicial de mudas de baru em diferentes substratos, visando à
obtenção de mudas de qualidade.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação, na área
experimental da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri (coordenadas
geográficas 17º 43’ 19” latitude S e 48º 09’ 35” longitude W e altitude de 764 m). As
características da estufa utilizada são: 3,5 m de pé direito, 30,0 m comprimento, 7,0
m de largura, fechada nas laterais com sombrite 50 % na cor preta e cobertura com
plástico transparente 150 micras. O Município de Ipameri está localizado na região
sudeste do Estado de Goiás, onde o clima é classificado como Aw (tropical
estacional) com precipitação anual de aproximadamente 1600 mm, sendo
caracterizada por duas estações bem definidas, uma seca no inverno e uma
chuvosa no verão, e com temperatura média de cerca de 23º C (ALVARES et al.,
2013). As temperaturas de dentro da estufa foram da ordem de 10°C (mínima) e
44°C (máxima) e média de 29°C.
As mudas de Dipteryx alata Vog. foram originadas por sementes coletadas no
município de Orizona-GO e produzidas em sacos plásticos de dimensões de 8 dm3,
preenchidas com substratos oriundos das combinações de misturas de solo de
cerrado (Latossolo Vermelho-Amarelo), esterco (curtido), terriço de floresta (5 cm de
profundidade) e NPK (4-14-8). A profundidade de semeadura foi de 1 a 3 cm, sendo
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semeadas três sementes por recipiente. Posteriormente foi realizado o desbaste,
deixando-se uma plântula em cada recipiente, iniciando-se o período experimental.
A análise físico-química, do solo de cerrado (Latossolo Vermelho-Amarelo
distrófico) (EMBRAPA, 2013), apresentou os seguintes valores iniciais: 300, 80,0 e
620,0 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente; pH (CaCl2) = 5,1; H + Al = 2,2
cmolc dm-3; Ca = 0,8 cmolc dm-3; Mg = 0,3 cmolc dm-3; P (mehlich) = 1,2 mg dm-3; K=
0,04 cmolc dm-3; Matéria orgânica = 9,0 g dm-3; CTC = 3,36 cmolc dm-3; V % = 34,5;
Cu = 1,9 mg dm-3, Fe = 43,9 mg dm-3, Mn = 3,4 mg dm-3, Zn = 0,2 mg dm-3, B= 0,19
mg dm-3, respectivamente. O substrato terriço de floresta apresentou os seguintes
valores iniciais: P = 2,70 %; K = 2,90 %; Ca = 4,03 %; Mg = 0,83 %; S = 0,05 %; B =
81 mg kg-1; Cu = 35 mg kg-1; Fe = 19692 mg kg-1; Mn = 2409 mg kg-1; Zn = 90 mg kg1
; Na = 6449 mg kg-1; CTC = 252 mmol kg-1.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com
quatro tratamentos e cinco repetições cada, totalizando 20 unidades (mudas)
experimentais. Os tratamentos constituíram de 4 substratos formulados a base de:
solo do cerrado (S1); solo do cerrado + esterco bovino curtido na proporção 2:1 (S2);
solo do cerrado com saturação por bases corrigida para 60% (S3); e terriço de
floresta (S4), acondicionados em sacos plásticos com capacidade de 8 dm 3.
A umidade do solo foi mantida durante todo o período experimental em
aproximadamente 60% da capacidade máxima de retenção de água do solo. O
volume de água evapotranspirado foi reposto, diariamente, por meio de pesagem
dos sacos, irrigados com água destilada.
Após 90 dias do desbaste, as características de crescimento foram avaliadas,
por meio da medição de altura de plantas (cm) (H), desde o colo até o ápice, com o
auxílio de régua graduada, diâmetro do coleto (mm) (DC), utilizando-se de um
paquímetro digital e número de folíolos (n°) (NF), por meio de contagem manual. Em
seguida os folíolos das plantas foram escaneadas e com auxílio do programa Imaje,
por diferença de cores foi calculada a área foliar.
Em seguida as plantas foram separadas em parte aérea e raízes para a
determinação de massa seca. Realizou-se lavagem das partes das plantas com
água destilada e, posteriormente, as mesmas foram colocadas em estufa de
circulação forçada de ar por 72 horas, na temperatura de 70 °C, até a obtenção de
massa constante. Depois de secas, foram pesadas em balança analítica com
precisão de 0,01 g para determinação da massa seca da parte aérea e raiz, cujos
valores foram somados para obtenção da massa seca total (g) (MST).
O índice de qualidade de Dickson (IQD) foi determinado em função do peso
de massa seca total (PMST), da altura da parte aérea (H), do diâmetro do coleto
(DC), do peso de massa seca da parte aérea (PMSPA) e do peso da massa seca
das raízes (PMSR), por meio da fórmula (DICKSON et al., 1960);

Com os dados obtidos, foi realizada à análise de variância aplicando-se o
teste F para significância, com α= 0,05. Testaram-se os pressupostos de
normalidade e homocedasticidade dos resíduos. Por meio do teste de Tukey
(α=0,05), compararam-se as médias dos tratamentos.
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As análises estatísticas foram efetuadas utilizando os softwares R versão 3,2
(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015), e o pacote Vegan (OKSANEN et al.,
2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as variáveis analisadas (altura, diâmetro do coleto, número de folíolos e
área foliar) verifica-se que houve diferença significativa pelo Teste de F entre os
tratamentos (Tabela 1). No qual, as mudas desenvolvidas no tratamento S4 (terriço
de floresta) apresentaram as maiores médias nas variáveis analisadas, seguido do
S3 (solo do cerrado com saturação por bases a 60%), que também apresentaram
plantas com maior crescimento em altura, diâmetro do coleto, número de folíolos e
área foliar. Tal resultado está diretamente relacionado com o substrato terriço de
floresta, os substratos advindos de várzea são formados pela decomposição de
substâncias animais e vegetais, substratos assim apresentam teores satisfatórios de
matéria orgânica, níveis adequados de fertilidade, alta porosidade e boa retenção de
umidade, condições que são essenciais para o desenvolvimento inicial das mudas
(CRUZ et al., 2013).
TABELA 1. Médias de porcentagem de altura de plantas (H), diâmetro do coleto
(DC), número de folíolos (NF) e área foliar (AF) de plantas de baru em
diferentes substratos.
H
DC
NF
AF
Substratos
(cm)
(mm)
(n°)
(mm2)
S1
12.4 b
6.4 b
30 c
153.5 b
S2
19.8 ab
8.4 ab
49 b
169.7 b
S3
26.2 a
8.6 ab
50 b
591.2 a
S4
27.0 a
10.0 a
70 a
604.1 a
CV (%)
22.6
16.8
14.0
19.2
Teste F
9.86**
5.56**
27.5**
59.2**
**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. Médias seguidas de
mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de
probabilidade. S1 (solo do cerrado); S2 (solo do cerrado + esterco bovino curtido na
proporção 2:1); S3 (solo do cerrado com saturação por bases corrigida para 60 %); e
(S4) terriço de floresta.
As mudas do tratamento S2 (solo de cerrado + esterco bovino curtido na
proporção de 2:1), não diferiram das crescidas no S1 (solo de cerrado). No qual,
esse evento pode resultar futuramente em uma menor resistência às condições
adversas impostas pelos fatores ambientais (GOMES et al., 2002). Sendo que,
segundo Delarmelina et al. (2014) o substrato tem grande influência no processo de
formação de mudas de qualidade, principalmente nas fases iniciais da vida das
plantas.
Sendo assim, os menores valores (altura, diâmetro do coleto, número de
folíolos e área foliar) do tratamento S1 e S2 podem estar relacionados ao menor
nível de fertilidade desses substratos. Porém, vale ressaltar que esses substratos
não apresentaram mortalidade e danos às mudas. Contudo, o efeito
significativamente positivo dos substratos S3 e S4 no crescimento em altura de
mudas podem estar relacionados com a maior disponibilidade de nutrientes desses
substratos, favorecendo o crescimento das mudas, no qual, esse pôde ter
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influenciado em uma maior retenção e disponibilidade de água para manter a
turgescência e metabolismo da parte aérea (BONAMINGO et al., 2016).
Em relação ao número de folíolos e área foliar, é nítida a discrepância do
substrato S4, cujo resultado foi significativamente maior em relação aos demais. É
importante salientar que as mudas com maior área foliar e número de folhas tendem
a aumentar sua taxa fotossintética, favorecendo assim o crescimento. Dessa forma,
analisando os dados do tratamento mencionado, é notório o grande potencial da
utilização desse substrato para a produção de mudas, representado pelos efeitos
favoráveis quando comparados aos outros substratos. Da mesma forma, quando
compara a altura do substrato S4, nota-se que esse apresentou maior comprimento.
Esta característica, do comprimento das plantas, bem como diâmetro do colo e
número de folhas das mesmas deve ser observada com cautela, afinal, a altura da
parte aérea se correlaciona positivamente com a biomassa (SILVA FILHO et al.,
1995).
O desenvolvimento em relação a altura e diâmetro do colo constitui um dos
parâmetros usados para avaliar a qualidade de mudas florestais, pois, além de
refletir o acúmulo de reservas, proporciona também maior resistência e melhor
fixação no solo. Essa variável é reconhecida como um dos melhores indicadores do
padrão de qualidade de mudas, sendo, em geral, o mais indicado para determinar a
capacidade de sobrevivência de mudas no campo (ARAUJO et al., 2018).
Analisando as médias da massa seca parte aérea, raiz, total e o índice de
qualidade de Dickson observa-se que os melhores resultados foram das plantas
submetidas ao tratamento S4, seguido dos tratamentos S2 e S3 que não diferiram
entre si e por fim o tratamento S1 no qual apresentou menor média (Tabela 2). É
importante destacar que o tratamento S1 é composto somente por solo de cerrado,
sendo um solo naturalmente ácido e de baixa fertilidade (CABRAL et al., 2016), fato
que pode explicar o baixo crescimento das plantas submetidas a este tratamento.
TABELA 2. Médias de porcentagem de massa seca parte aérea (MSPA), massa
seca de raiz (MSR), massa seca total (MST) e índice de qualidade de
Dickson (IQD) de plantas de baru em diferentes substratos.
MSPA
MSR
MST
Substratos
IQD
(g)
(g)
(g)
S1
4.6 c
3.6 c
8.2 c
2.5 c
S2
16.6 b
8.2 b
25.6 b
5.1 b
S3
20.4 b
9.2 b
28.6 b
6.1 b
S4
34.4 a
13.8 a
48.4 a
9.3 a
CV (%)
19.4
12.7
11.9
15.3
Teste F
55.1**
71.4**
124.4**
49.1**
**Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo Teste F. Médias seguidas de
mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de
probabilidade. S1 (solo do cerrado); S2 (solo do cerrado + esterco bovino curtido na
proporção 2:1); S3 (solo do cerrado com saturação por bases corrigida para 60 %); e
(S4) terriço de floresta.
O maior índice de qualidade de Dickson (9,3) foi obtido com a utilização do
substrato S4 (Tabela 2), indicando a importância da escolha de um bom substrato
para o crescimento equilibrado do baru em fase inicial de desenvolvimento. O índice
é uma ferramenta fundamental na avaliação de qualidade de mudas, pois se leva em
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consideração o equilíbrio da distribuição da biomassa das plantas, assim quanto
maior o índice, maior será a capacidade das mudas sobreviverem e se
estabelecerem no campo (ELOY et al., 2013; SILVA et al., 2013; SOUZA et al.,
2013).
Por fim, o maior crescimento das mudas no substrato com terriço de floresta
seguido do solo do cerrado com saturação por bases corrigida para 60% indica que
estes compostos foram essenciais para aumentar a qualidade das mudas. A
presença desses, possivelmente, melhorou as características de aeração, estrutura
e retenção de água, teor de matéria orgânica e quantidade de nutrientes, permitindo
melhor desenvolvimento das mudas.
CONCLUSÃO
O uso de substrato formulado com terriço floresta propicia mudas de baru
com maior qualidade para o campo.
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