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RESUMO 
Tendo em vista a importância da produção de mudas de qualidade para o setor 
florestal e a necessidade de determinar a qualidade das mudas produzidas em 
viveiros, o presente trabalho apresentou a aplicação da técnica de medição da área 
foliar, obtida por meio de fotografias, como método não destrutivo para a avaliação 
da qualidade de mudas florestais. Na realização do experimento foram utilizadas 99 
mudas de Eucalyptus grandis, com idade de aproximadamente 120 dias após a 
semeadura. Foram testados três tratamentos: mudas “grandes” (altura > 30 cm), 
mudas “médias” (20 cm ≤ altura ≤ 30 cm) e mudas “pequenas” (altura < 20 cm). O 
experimento foi montado no delineamento inteiramente casualizado (DIQ). Os 
parâmetros avaliados foram altura, diâmetro do coleto, área foliar, peso seco de 
folha, de raiz e total, quociente de robustez, relação altura versus peso seco de folha 
e o Índice de Qualidade de Dickson. Também foi avaliada a correlação entre estes 
parâmetros. Os resultados obtidos permitiram classificar as mudas em três níveis de 
qualidade sendo mudas “grandes” as que obtiveram os melhores índices, seguidas 
pelas mudas “médias” e “pequenas”. A área foliar demonstrou potencialidades para 
a determinação da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis. 
PALAVRAS- CHAVE:  Eucalyptus grandis, viveiro florestal, silvicultura 
 

EVALUATION OF SEEDLINGS QUALITY FROM THE LEAF AREA OF 
EUCALYPTUS GRANDIS SEEDLINGS FROM THE USE OF DIGITAL IMAGES 

 
ABSTRACT 

 Having the importance of the production of quality seedlings for the Forest sector 
and the need to determine the quality of the seedlings produced in nurseries, the 
present work presented the application of the technique of measurement of the leaf 
area, obtained through photographs, not as a method destructive to the quality 
assessment of forest seedlings. In the realization of the experiment 99 seedlings of 
Eucalyptus grandis were used, with age approximately 120 days after sowing. Three 
treatments were tested: “big” seedlings (height > 30 cm), “middle” seedlings (20 cm ≤ 
height ≤ 30 cm) and “small” seedlings (height < 20 cm). The experiment was 
arranged in completely randomized design. The parameters evaluated were H, D, 
leaf area, PSF, PSR, PST, sturdiness quotient, H/PSF and Dickson Quality Index. 
Also the correlation was valued among these parameters. The results of the 
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evaluated parameters allowed to classify the seedlings in three quality levels being 
“big” the seedlings that obtained the best rates, followed the “middle” and “small” 
seedlings. The leaf area demonstrated potentialities for the determination of the 
quality of seedlings of Eucalyptus grandis. 
KEYWORDS: Eucalyptus grandis, forest nursery, forestry. 
 

INTRODUÇÃO 
 

As florestas plantadas no Brasil tem cada vez mais importância como 
fornecedoras de matéria-prima para o desenvolvimento industrial do país 
(HUMBERT, 2010). 

Para que as empresas brasileiras de base florestal possam atender ao 
constante aumento da demanda pelos produtos de origem florestal e manterem a 
participação no mercado mundial, há necessidade de ampliar a produção das 
fábricas e consequentemente, da área atual plantada com essências florestais 
(BINOTTO, 2007). Para isso há necessidade de maior produção de mudas, sendo 
que essas devem ser de qualidade, visando futuras florestas produtivas 
(CARNEIRO, 1995). 

A qualidade de uma floresta plantada é calcada em inúmeros fatores, e dentre 
eles merece destaque a qualidade das mudas que irão originar o povoamento 
florestal. Normalmente, mudas superiores são mais resistentes às condições 
adversas do meio como estresse hídrico, variações de temperaturas, deficiências 
nutricionais, dentre outras intempéries e necessitam de menor tempo para a sua 
completa formação (CRUZ et al., 2004; LOPES, 2005; LIMA et al., 2008). Mudas de 
alta qualidade resultam em plantios menos heterogêneos, influenciam na redução da 
freqüência de tratos culturais nos plantios e reduzem as taxas de mortalidade e 
consequentemente há menor necessidade de replantio, contribuindo para a redução 
dos custos de produção.  

Os atributos das mudas, necessários para obtenção do sucesso do plantio no 
campo, têm sido denominados de “qualidade de muda” (FONSECA et al., 2002). 
Segundo PARVIAINEN (1981) citado por GOMES et al. (2002), a qualidade 
morfológica e fisiológica das mudas é função da qualidade genética e da 
procedência das sementes ou da estaca, das condições ambientais do viveiro, do 
substrato utilizado, da natureza do recipiente, dos métodos utilizados na produção 
das mudas, das estruturas e dos equipamentos utilizados no viveiro, dos cuidados 
para prevenção de incidência de pragas, do armazenamento e transporte das mudas 
para o campo. 

Como a qualidade da muda é essencial para a formação da floresta surge a 
necessidade de mensurá-la. Normalmente na determinação da qualidade de mudas 
são utilizados parâmetros morfológicos como altura da parte aérea, diâmetro do colo 
ou coleto, padrão apresentado pelo sistema radicular, relação entre a altura da parte 
aérea e o diâmetro do colo ou coleto, proporção entre parte aérea e radicular, rigidez 
da parte aérea e aspectos nutricionais. Estes parâmetros podem ser combinados na 
forma de índices, quando isso ocorre conferem maior precisão à avaliação da 
qualidade de mudas (CARNEIRO, 1995).  

Outra forma alternativa de avaliar a qualidade de mudas é através do Índice de 
Qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON et al., 1960). Este índice é determinado em 
função da altura da parte aérea (H), do diâmetro do colo-coleto (D), fitomassa seca 
total (PMST) que é dada pela soma da fitomassa seca da parte aérea (PMSPA) e a 
fitomassa seca das raízes (PMSR), através da equação abaixo: 
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FONSECA et al., (2002) e AZEVEDO et al. (2010) relatam o IQD como um bom 
indicador da qualidade de mudas, pois o seu cálculo considera a robustez e o 
equilíbrio da distribuição da biomassa na muda, ponderando os resultados de 
parâmetros importantes utilizados na avaliação da qualidade de mudas. Entretanto, 
a desvantagem deste método é o seu caráter destrutivo e a necessidade de uso de 
práticas laboratoriais para a determinação das fitomassas. 

A utilização da área foliar como parâmetro para determinação da qualidade de 
mudas é um método utilizado para culturas como algodoeiro e aceroleiro (GONDIM 
et al., 2009; LUCENA et al., 2011). Na literatura não há relatos que indiquem a 
utilização desse parâmetro para a determinação da qualidade de mudas de 
eucalipto. A avaliação da área foliar é um método simples e rápido, podendo ser de 
fácil exeqüibilidade, do ponto de vista operacional em viveiros florestais.  

Outros métodos utilizados para a avaliação de área foliar são: método dos 
quadrados, dimensões lineares, equipamentos como o integrador de área foliar AM 
300, o método dos discos foliares (LUCENA et al., 2011), uso de logaritmo (base 10) 
do comprimento do limbo foliar e com suas respectivas áreas foliar (FIDELES FILHO 
et al., 2007) ou ainda, o método do papel milímetrado (GONDIM et al., 2009) e mais 
recentemente o uso de imagens digitais. Esse último método tem a vantagem de 
requerer equipamentos simples e que normalmente já existem nos viveiros como um 
computador e uma câmera digital. Para tanto, basta obter a imagem com o uso da 
câmera digital e realizar seu processamento em um software específico, resultando 
na área foliar. Assim, não requer equipamentos caros, conhecimentos avançados de 
matemática e tampouco a destruição de mudas.  

Indubitavelmente, a qualidade das mudas é essencial para a atividade 
silvicultural, contudo há carência de métodos não destrutivos e de simples 
exeqüibilidade para a sua avaliação de forma rápida e precisa. O presente trabalho 
tem como objetivo avaliar o uso da área foliar obtida a partir de fotografias, como 
método para determinação da qualidade de mudas de E. grandis, bem como 
compará-lo aos demais métodos até então utilizados com esta finalidade.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Proteção Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no Campus de Irati. 
Para a condução dos ensaios foram utilizadas 99 mudas de Eucalyptus 

grandis, oriundas de um viveiro comercial, com idade de aproximadamente 120 dias 
após a semeadura. As plantas utilizadas foram escolhidas aleatoriamente, tomando-
se como base a altura das mudas. Posteriormente, foram classificadas em três 
diferentes grupos ou tratamentos: mudas “pequenas” (altura < 20 cm); mudas 
“médias” (20 cm ≤ altura ≤ 30 cm) e mudas “grandes” (altura > 30 cm).  

Essas mudas tiveram sua área foliar avaliada por meio de imagens obtidas por 
uma câmera digital Sony modelo Cybershot DSCH2, apoiada sobre um suporte fixo, 
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em que a distância do centro da câmera até as mudas foi fixada em 50 cm. As 
imagens das mudas foram processadas no software QUANT (VALE et al., 2003), 
estimando-se a área foliar em centímetros quadrados. O ensaio foi montado no 
delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 33 repetições para cada 
tratamento. Realizaram-se análises estatísticas para avaliação da área foliar para os 
três grupos de mudas.  

Após a obtenção das imagens as mudas tiveram os parâmetros altura e 
diâmetro do coleto mensurados com o auxílio de uma régua milímetrada e um 
paquímetro digital 6" 150 mm CALIPER VERNIER GAUGE MICROMETER, 
respectivamente. 

Posteriormente, procedeu-se a separação do sistema radicular da parte aérea, 
pesando-se separadamente o peso fresco de raiz e de folhas de cada muda. A 
biomassa fresca de raiz e de folhas foi colocada em envelopes de papel-alumínio e 
seca em estufa de circulação forçada a 55°C por 72 horas. Seguiu-se a pesagem 
para a determinação do peso seco de raiz, parte aérea e total de cada muda. 

A partir dos dados diamétricos, de altura e da biomassa seca das mudas 
calculou-se o Índice de Qualidade de Dickson (IQD). Procedeu-se o teste de média 
com objetivo de determinar possíveis diferenças entre os valores obtidos para o IQD 
dos três grupos de mudas. Foi realizada também uma análise de correlação entre a 
área foliar das mudas e o IQD bem como da área foliar e outras variáveis avaliadas 
utilizando-se o software Microsoft Excel. 

A correlação entre as variáveis avaliadas foi determinada baseando-se em uma 
tabela que qualifica a intensidade da correlação entre as variáveis, sendo esta 
apresentada abaixo (Tabela 1). 

 
TABELA 1.  Classificação do coeficiente de 

correlação de Pearson (ρ). 
Coeficiente de 

Correlação 
Correlação 

ρ = 1 Perfeita positiva 
0,8 ≤ ρ < 1 Forte positiva 

0,5 ≤ ρ < 0,8 Moderada positiva 
0,1 ≤ ρ < 0,5 Fraca positiva 
0 < ρ < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 
-0,1 < ρ < 0 Ínfima negativa 

-0,5 < ρ ≤ -0,1 Fraca negativa 
-0,8 < ρ ≤ -0,5 Moderada 

negativa 
-1 < ρ ≤ -0,8 Forte negativa 

ρ = -1 Perfeita negativa 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A avaliação da área foliar, como proposto no presente trabalho, apresentou a 
vantagem de ser um método não-destrutivo, além de ser facilmente realizada em 
condições de viveiro. A boa correlação apresentada pela área foliar com a maioria 
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dos parâmetros analisados mostra sua potencialidade para a avaliação da qualidade 
de mudas de E. grandis (Tabela 2). 

A área foliar apresentou correlação forte e positiva com a altura das mudas, 
peso seco de folha e peso seco total (Tabela 2). Essas variáveis são tidas como 
confiáveis para a avaliação da qualidade de mudas (CHAVES & PAIVA, 2004; 
MAFIA et al., 2005). Porém, são obtidas por métodos destrutivos e dependentes de 
infra-estrutura laboratorial como estufa, balança de precisão, para a sua estimativa, 
diferentemente da área foliar. A correlação com a altura que é um parâmetro de 
elevada praticidade e muito utilizado para avaliar a qualidade de mudas também 
demonstra a potencialidade da técnica. 

A área foliar demonstrou uma correlação moderada com o peso seco de raiz, 
Índice de Qualidade de Dickson (IQD) e com o diâmetro do coleto. O IQD e o peso 
seco de raiz também são variáveis em que a sua mensuração necessita a destruição 
da muda e também dependem de equipamentos laboratoriais para a sua execução, 
o que dificulta a sua utilização, do ponto de vista operacional, na maioria dos viveiros 
florestais.  

A área foliar apresentou uma fraca correlação apenas com o quociente de 
robustez (H/D). O quociente H/D é segundo CARNEIRO (1995), uma relação muito 
precisa para a determinação da qualidade de mudas, pois fornece informações 
sobre a proporção altura e diâmetro do coleto, inferindo se a muda está estiolada ou 
hipertrofiada, contudo não é comumente utilizada e até desconhecida por parte de 
muitos viveiristas e pesquisadores da área. Embora esta variável seja apontada por 
esse autor como confiável para a avaliação da qualidade de mudas, neste trabalho 
observou-se que a sua correlação com as demais variáveis estudadas foi baixa 
(Tabela 2). 

Segundo CARNEIRO (1995), a relação H/D deve situar-se entre os limites de 
5,4 e 8,1. REIS et al. (2008) encontraram valores entre 7,7 e 10,44 para a relação 
altura diâmetro do coleto para mudas de Eucalyptus grandis, com 115 dias após a 
emergência. No presente trabalho foram encontrados valores médios para a relação 
altura diâmetro do coleto para as três classes de mudas correspondentes a 12,23 
para as mudas “grandes”, 11,38 nas mudas “médias” e 9,73 nas mudas “pequenas” 
(Figura 1).  

a b

4,00

8,00

12,00

H
/D

 
FIGURA 1 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pelo quociente de 
robustez (H/D). Médias seguidas pela 
mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 95% 
de probabilidade.  
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A área foliar das mudas “grandes” foi superior à das mudas “médias” e 
“pequenas” (Figura 2). Entretanto, em relação às mudas “médias” e “pequenas”, os 
valores médios da área foliar foram estatisticamente iguais. Vale salientar que a área 
foliar foi a única variável utilizada na determinação da qualidade de mudas que não 
conseguiu ranquear as mudas em três níveis de qualidade. Em termos práticos, essa 
informação pode ser vantajosa para os viveiristas, evitando a expedição de mudas 
ainda não totalmente rustificadas. 

A área foliar demonstrou ser uma boa variável para a determinação da 
qualidade de mudas de E. grandis, correlacionando-se bem com a maioria das 
outras variáveis avaliadas. Esses resultados contrastam com FONSECA et al. 
(2002), que observaram para Threma micrantha que os maiores valores de área 
foliar foram obtidos para as mudas com menor IQD, peso seco de raiz, peso seco de 
parte aérea e diâmetro do coleto. Resultados similares foram encontrados em um 
estudo com mudas de marupá (Simarouba amara), em que a área foliar não se 
correlacionou com outras variáveis determinantes da qualidade de mudas 
(AZEVEDO et al., 2010).  

 

TABELA 2 . Coeficiente de correlação de Pearson (ρ) entre as 
variáveis utilizadas na avaliação de qualidade de 
mudas de E. grandis em viveiro. 

  
Parâmetros 
Avaliados 

Coeficiente de 
Correlação (ρ) Correlação 

D 0,78 Moderada positiva 
H/D 0,37 Fraca positiva 
PSf 0,90 Forte positiva 
PSt 0,82 Forte positiva 
PSr 0,64 Moderada positiva 
H 0,80 Forte positiva 

Área Foliar  
 
 
 
 
 
 IQD 0,71 Moderada positiva 

D 0,88 Forte positiva 
H/D 0,08 Ínfima 
PSf 0,87 Forte positiva 
PSt 0,95 Forte positiva 
PSr 0,96 Forte positiva 

IQD 
 
 
 
 
 H 0,71 Moderada positiva 

H/D 0,23 Fraca positiva 
PSf 0,91 Forte positiva 
PSt 0,92 Forte positiva 
PSr 0,84 Forte positiva 

Diâmetro 
 
 
 
 H 0,88 Forte positiva 

PSf 0,43 Fraca positiva 
PSt 0,37 Fraca positiva 

H/D 
 
 PSr 0,25 Fraca positiva 

PSf 0,91 Forte positiva 
PSt 0,88 Forte positiva 

H 
 
 PSr 0,76 Moderada positiva 

PSt 0,97 Forte positiva PSf 
  PSr 0,84 Forte positiva 

PSr PSt 0,95 Forte positiva 
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FIGURA 2 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pela da área foliar. 
Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey a 95% de probabilidade.  

 

O peso seco total e peso seco de folhas, duas variáveis que apresentaram forte 
correlação com a área foliar (Tabelas 2), são consideradas confiáveis para a 
determinação da qualidade de mudas de E. grandis (GOMES et al., 2002). Porém, a 
obtenção desses parâmetros é do ponto de vista operacional de difícil 
exeqüibilidade, considerando-se a rotina de um viveiro comercial, por depender de 
um laboratório para sua realização, por necessitar da destruição das mudas e pelo 
tempo demandado. Dessa forma torna-se aplicável somente para condições 
experimentais e de pesquisa.  

O peso seco total apresentou uma correlação forte e positiva com a maior parte 
das variáveis avaliadas, a exceção da relação H/D. Também obteve as melhores 
correlações quando comparadas com as das demais variáveis. 

O peso seco de folhas apresentou comportamento semelhante ao da variável 
anterior, correlacionando-se positivamente com praticamente todas as variáveis 
avaliadas (Tabela 2). Observou-se que as mudas “grandes” apresentaram o maior 
peso seco de folhas, seguidas das mudas “médias” e “pequenas” (Figura 2). 

A altura é a variável mais utilizada para avaliar mudas de eucalipto em viveiros 
comerciais (GOMES et al., 2002), devido a sua fácil mensuração e por não causar 
danos à planta. Esta variável apresentou correlação significativa com as variáveis 
estudadas (Tabela 2).  

Entretanto, a altura de mudas não é tecnicamente uma boa variável para tal 
avaliação, tendo em vista que esta pode ser muito influenciada por variações 
ambientais como pelos níveis nutricionais da muda, os quais variam de acordo com 
a fertilização fornecida. Por exemplo, o aumento nos teores de nitrogênio pela 
adubação nitrogenada pode estimular o estiolamento da muda (CARNEIRO, 1995). 
O crescimento estiolado implicaria em mudas cuja altura padrão seria atingida 
precocemente, o que implicaria no envio de mudas de baixa qualidade para o 
campo. Ainda, pode-se evitar o alongamento excessivo do caule de mudas 
impróprias para o comércio ou plantio no campo (mudas velhas) com a aplicação de 
cloreto de potássio (KCl), resultando em mudas fisiologicamente mais velhas, mas 
com altura de mudas jovens. GOMES et al., (2002) observaram que ao utilizar a 
altura para indicar a qualidade de mudas de E. grandis aos 120 dias após a 
emergência, essas excediam o padrão tido como ideal para o plantio.  
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Os três grupos de mudas estudados no presente trabalho tiveram alturas 
distintas (Figura 4). Do ponto de vista prático, as mudas com o padrão de altura 
denominado “mudas médias” é tido como ideal para a expedição pelos viveiros da 
região de Irati, PR.  

 

a

b

0,20

0,40

0,60

P
e
so

 s
e

co
 d

e
 F

o
lh

a
s 

(g
)

 
FIGURA 3 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pelo peso seco de folhas. 
Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey a 95% de probabilidade.  
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FIGURA 4 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pela altura. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 95% 
de probabilidade. 

 
Foi observado que as mudas “grandes” obtiveram o melhor ranqueamento, de 

acordo com as outras variáveis avaliadas. Sendo assim, o uso da altura pode indicar 
o plantio de mudas ainda não totalmente rustificadas, o que pode elevar a 
mortalidade a campo (CARNEIRO, 1995; MAFIA et al., 2005).  

O diâmetro do coleto e o IQD tiveram forte correlação positiva. O mesmo 
comportamento foi observado para o diâmetro do coleto e altura. Em relação à área 
foliar, observou-se correlação moderada (Tabela 2).  

Os resultados ratificam o diâmetro do coleto como uma boa variável na 
avaliação da qualidade de mudas. A classificação das mudas com base nos maiores 
diâmetros gerou o seguinte resultado: mudas “grandes”, seguidas pelas “médias” e 
posteriormente “pequenas” (Figura 5). 
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FIGURA 5 – Determinação da qualidade de mudas 
de E. grandis pelo diâmetro do coleto. 
Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey a 95% de probabilidade. 

 
O diâmetro do coleto é amplamente aceito como uma variável confiável, uma 

vez que oferece maior correlação com a sobrevivência de mudas a campo, e de fácil 
mensuração para determinar a qualidade de mudas (CARNEIRO, 1995), podendo 
ser feita apenas com o uso de um paquímetro, ou mesmo em condições 
rudimentares com uma fita métrica. Assim, é possível presumir que a determinação 
da área foliar associada ao diâmetro do coleto seria uma ferramenta consistente 
para a determinação da qualidade de mudas de E. grandis. 

O Índice de Qualidade de Dickson (DICKSON et al., 1960) é um método 
científico amplamente utilizado na determinação da qualidade de mudas, pois 
considera a interação entre vários parâmetros que refletem as condições de 
desenvolvimento da planta. Os resultados encontrados para a correlação desta 
variável com os demais parâmetros avaliados foram satisfatórios (Tabela 2). 

Em relação às estimativas do IQD, verifica-se que os valores obtidos são 
inferiores aos propostos por HUNT (1990) citado por CHAVES & PAIVA (2004) como 
valores mínimos de IQD para mudas de qualidade (IQD = 0,2). Contudo, tal trabalho 
foi realizado com espécies de coníferas, bem como o próprio IQD foi desenvolvido 
tendo como modelo Pinus spp. (DICKSON et al., 1960). Resultados obtidos com 
mudas de E. grandis aos 120 dias de idade mostram que os valores de IQD para a 
espécie estudada são diferentes de 0,2 (GOMES et al., 2002; BINOTTO et al., 
2010). No presente trabalho as mudas “grandes” mostraram-se superiores (Figura 
6), segundo o ranqueamento dado pelo IQD e, no entanto os valores dessa variável 
para esse tratamento foram valores médios de 0,07, aproximadamente. 

O peso seco das raízes teve uma correlação forte positiva com o IQD, peso 
seco de folhas, peso seco total e com o diâmetro do coleto, e uma correlação 
moderada positiva com a área foliar e a altura (Tabela 2), concordando com os 
resultados encontrados por BINOTTO et al. (2010), em que a biomassa seca de raiz 
de mudas de E. grandis mostrou-se altamente relacionada com IQD, diâmetro do 
coleto, fitomassa seca total e fitomassa seca de folhas.  

Resultados semelhantes foram apresentados por BERNARDINO et al. (2005), 
com mudas de Pseudotsuga menziesii. Segundo HERMANN (1964), citado por 
BERNARDINO et al. (2005), o peso de matéria seca das raízes tem sido 
reconhecido como um dos melhores e mais importantes parâmetros para a 
sobrevivência e estabelecimento das mudas em campo. Quanto maior a área 
radicular, maior será a superfície de absorção de nutrientes e consequentemente, 
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melhor será o desenvolvimento das mudas (MAFIA et al., 2005). No entanto, como já 
citado, o uso destes parâmetros na avaliação da qualidade de mudas em nível 
operacional é inviável. Em relação ao peso seco de raiz, as mudas “grandes” foram 
classificadas como as melhores, seguidas pelas “médias” e “pequenas”, 
respectivamente (Figura 7). 
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FIGURA 6 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pelo índice de qualidade de 
Dickson (IQD). Médias seguidas pela 
mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 95% 
de probabilidade.  
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FIGURA 7 – Determinação da qualidade de mudas 

de E. grandis pelo peso seco de raiz. 
Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey a 95% de probabilidade.  

 
O maior valor encontrado para o índice de correlação de Pearson foi para a 

interação peso seco de folhas e peso seco total (Tabela 2). Esses resultados diferem 
dos encontrados por BINOTTO (2007), que aponta a relação entre o IQD e o 
diâmetro do coleto como tendo o maior índice de correlação. O peso seco total e de 
folhas ranquearam as mudas de forma similar ao peso seco de raiz. Entretanto, 
neste trabalho, o diâmetro do coleto e IQD, tiveram forte correlação positiva.  

Segundo CARNEIRO (1995), a análise de mais de uma variável é uma medida 
recomendada para a determinação da qualidade de mudas, sendo determinado pelo 
autor algumas combinações indicadas para mudas de Eucalyptus spp. no estado do 
Paraná. Assim, devido à facilidade de mensuração e por não serem métodos 
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destrutivos e exeqüíveis na maioria dos viveiros florestais, assume-se que a análise 
da área foliar associada à análise do diâmetro do coleto constitui uma ferramenta 
eficiente na avaliação da qualidade de mudas de E. grandis. 

 
CONCLUSÕES 

 
A área foliar estimada com fotografias pode ser utilizada na avaliação da 

qualidade de mudas de E. grandis porque apresentou uma correlação satisfatória 
com os principais parâmetros morfológicos utilizados na avaliação da qualidade de 
mudas. 

As mudas “grandes” foram classificadas como as de melhor qualidade porque 
estas apresentaram os melhores resultados para todos os parâmetros morfológicos 
avaliados. 

Recomenda-se o uso da área foliar junto ao diâmetro do coleto de mudas como 
ferramentas para a determinação da qualidade de mudas de E. grandis devido a sua 
fácil exeqüibilidade em viveiros e também por serem parâmetros que não dependem 
da destruição das mudas para serem mensurados. 
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