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Resumo  
 

Um dos fatores que influenciam a qualidade da produção de mudas é o recipiente. Este trabalho teve como objetivo 

testar diferentes volumes e recipientes no crescimento inicial de mudas de Ormosia excelsa, uma espécie florestal 

nativa. O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado no viveiro florestal da Universidade 

Federal do Amazonas, Manaus. Os tratamentos corresponderam a sacos de polietileno com volumes de 2 dm³, 1 dm³ e 

polietileno rígido de 299 cm³. Foram analisadas as variáveis de crescimento e biomassa. Os resultados indicam que o 

saco de polietileno com volume de 2 dm³ proporcionaram maior crescimento das mudas de O. excelsa. 

Palavras-chave: Produção de mudas. Qualidade de mudas. Espécie florestal. Viveiro florestal. Leguminosa. 

 

 

Abstract   
 

One of the factors that influence the quality of seedling production is the recipient. This work aimed to test different 

volumes and recipients in the initial growth of seedlings of Ormosia excelsa, a native forest species. The experiment 

was conducted in a randomized design in the forest nursery of the Federal University of Amazonas, Manaus. The 

controls correspond to polyethylene bags with a volume of 2 dm³, 1 dm³ and rigid polyethylene of 299 cm³. They were 

analyzed as growth and biomass variables. The results that the polyethylene bag with a volume of 2 dm³ provided 

greater growth of the O. excelsa seedlings. 

Keywords: Seedling production. Seedling quality. Forest species. Forest nursery. Legume. 
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Introdução 

 

A utilização de espécies nativas para restaurar ou recuperar áreas alteradas, tem evitado o 

desaparecimento de diversas espécies florestais. Entretanto, esta atividade necessita de informações 

triviais quanto as formas de propagação das espécies florestais nativas, sendo esta, um fator 

limitante na produção de mudas (CARVALHO et al., 2016). Assim como, a baixa disponibilidade 

de sementes, os diversos mecanismos de dormência, os altos índices de predação e o conhecimento 

limitado sobre a fenologia dessas espécies (STURION; ANTUNES, 2004; VIANI; RODRIGUES, 

2007).  

Ormosia excelsa Benth, conhecida popularmente como tento amarelo, pertence à família 

Fabaceae, uma das principais famílias do ponto de vista econômico e maior em número de espécies 

entre as angiospermas (SOUZA; LORENZI, 2012). Considerada uma planta medicinal amazônica, 

O. excelsa é utilizada no tratamento e prevenção de doenças. Sua madeira é usada por extrativistas 

para a fabricação de móveis, bancos e canoas (CAMPOS FILHO, 2012). Apresenta crescimento 

rápido e por estar inserida em ambiente de igapó, pode ser indicada para a recuperação de mata 

ciliar (TOMAZ et al., 2018). Quanto a sua distribuição geográfica, ocorre nos estados do 

Amazonas, Pará, Rondônia Goiás e Mato Grosso (REFLORA, 2020). Apesar da espécie apresentar 

importantes atributos de interesse medicinal e econômico e intensa atividade extrativista, pouco se 

conhece sobre seu cultivo. 

A produção de mudas em quantidade e qualidade tem se tornado um fator de grande 

importância no estabelecimento de espécies florestais para a obtenção de povoamentos de boa 

produtividade e qualidade (NAVROSKI et al., 2016). Muitos são os fatores que influenciam a 

produção de mudas com espécies florestais, dentre eles destacamos o recipiente e o substrato 

utilizado, que refletem diretamente no padrão de qualidade das mudas e no custo das atividades 

silviculturais de manutenção (STURION; ANTUNES, 2000; SILVA et al., 2010; CORREIA et al., 

2013). A qualidade das mudas é essencial, pois influencia no percentual de sobrevivência, na 

velocidade de crescimento e consequentemente no sucesso do plantio (FINGER et al., 2003; MELO 

et al., 2018). Além disso, mudas de elevada qualidade, por terem maior potencial de crescimento, 

desempenham uma maior competição com a vegetação invasora, diminuindo os custos com os 

tratos silviculturais (MORGADO, 2000).  

A escolha do substrato para a produção de mudas florestais é de grande relevância, pois, 

assegura o fornecimento de nutrientes às plantas e atende às necessidades quanto à água e oxigênio 

(CARNEIRO, 1995; DELARMELINA et al., 2014). Outro elemento expressivo para a qualidade de 

mudas florestais são os recipientes utilizados, que interfere diretamente no custo final das mudas 

(OLIVEIRA et al., 2011). Entre os mais recomendados encontram-se o saco plástico e os tubetes.  

Os sacos de polietileno suportam um volume de substrato que possibilita a obtenção de 

mudas com vigor e qualidade satisfatória para o plantio (RIBEIRO et al., 2005). Possuem 

vantagens, como de fácil disponibilidade no mercado, custo reduzido de aquisição e menor 

investimento em infraestrutura na implantação dos viveiros (AJALA et al., 2012). Todavia, 

apresentam desvantagens, como por exemplo, problemas na mecanização das operações, 

disponibilidade de área maior de viveiro e máxima intensidade nas ações de manejo (CARNEIRO, 

1995).  
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 Os tubetes permitem um melhor direcionamento das raízes, resultando em alta proporção 

desta em relação à parte aérea (FERRAZ; ENGEL, 2011). Além disso, possui vantagens por estes 

conter um volume menor de substrato, reduzindo a área para produção das mudas, mão de obra 

diminuída e facilidade com as operações de manejo, resultando na redução dos custos de produção 

(CARNEIRO, 1995; STURION; ANTUNES, 2000). No entanto, segundo Keller et al. (2009), 

mencionam que algumas espécies apresentaram limitação radicular devido às paredes rígidas dos 

tubetes.   

Durante o desenvolvimento das mudas nos recipientes é necessário observar que as paredes 

dos recipientes utilizados, limitam o crescimento do sistema radicular das mudas, podendo 

ocasionar, dependendo da espécie, estresse e deformações após o plantio (REIS et al., 1991; 

KELLER et al., 2009). O volume do recipiente está diretamente ligado ao volume do crescimento 

radicular, que representa relação com o volume de solo explorado pelas raízes, portanto, podendo 

ser restritivo para o crescimento da planta, modificando desta forma, o potencial e o seu hábito de 

crescimento (REIS et al., 1989; BORCIONI et al., 2016). Entretanto, Melo et al. (2018), relatam 

que a adoção de técnicas, como a adubação de cobertura, pode favorecer a qualidade das mudas 

produzidas em recipientes com volume limitante. 

 O desenvolvimento de pesquisas e técnicas que aperfeiçoem a produção de mudas com 

espécies florestais nativas, são de fundamental importância. Levando em consideração que estudos 

voltados à produção de mudas com esta espécie são limitados, surgiu a seguinte questão: diferentes 

volumes e tipos de recipientes afetam o crescimento inicial das mudas de Ormosia excelsa? A 

hipótese para esta pesquisa sugere que o recipiente de maior volume proporcionará às mudas 

crescimento satisfatório em altura, diâmetro, número de folhas e maior sobrevivência, resultando 

em um consequente aumento de biomassa. O presente trabalho teve como objetivo investigar a 

influência de diferentes volumes e recipientes no crescimento inicial de mudas de O. excelsa, por 

meio das variáveis de crescimento e biomassa. 

 

Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do viveiro florestal da Faculdade de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, Amazonas. O clima da 

região é considerado tropical úmido de monções, tipo Am (KOPPEN, 1948).  

Foram utilizadas sementes de uma população natural de Ormosia excelsa, localizada no 

município de Autazes no estado do Amazonas. A fim de obter uma germinação uniforme e 

considerando o método pré-germinativo recomendado pelo Centro de Sementes Nativas do 

Amazonas, foi realizado o desponte lateral das sementes ao lado oposto ao hilo com imersão em 

água destilada por 12 horas. 

A semeadura foi realizada com 250 sementes em sementeiras, contendo como substrato 

areia lavada a um nível de sombreamento de 50% de luminosidade. As plântulas permaneceram 

nesse ambiente até adquirirem porte ideal, considerado como critério para serem repicadas o estágio 

de 2 a 4 pares de folhas definitivos, o que ocorreu 28 dias após a semeadura.  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com três tratamentos: 

sacos de polietileno com volume de 2 dm³, sacos de polietileno de 1 dm³ e tubetes com volume de 

0,299 dm³, dispostos em 10 repetições com cinco plântulas.  

As mudas após a repicagem passaram por um período de aclimatação, em seguida foram 

transferidas para a casa de vegetação, protegida com sombrite 50% na parte lateral e superior. Após 
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o período de aclimatação foi retirado o sombrite da parte superior permanecendo apenas o filme 

plástico transparente. 

O substrato utilizado nos recipientes, foi uma mistura de terra preta e barro na proporção de 

2:1. Para todos os tratamentos realizou-se uma adubação base, que é utilizada rotineiramente no 

viveiro, constituída das seguintes proporções por m3 de substrato: 750g de sulfato de amônio, 3500g 

de superfosfato simples, 200g de cloreto de potássio, 1000g de calcário dolomítico (SANTOS, 

2008) e 200g de complexo de micronutrientes FTE BR12.  

A irrigação foi realizada diariamente, duas vezes ao dia por meio de microaspersores 

distribuídos no local. 

Semanalmente foi mensurada a altura da parte aérea (ALT), diâmetro do colo (DC), número 

de folhas e taxa de sobrevivência, e ao fim do experimento, comprimento da raiz (RAIZ) 

(MORAES NETO et al., 2000). A coleta das variáveis de crescimento ocorreu por 224 dias após a 

repicagem (DAR), quando as mudas alcançaram altura média de 30 cm.  

Ao final do experimento, de forma aleatória uma muda por repetição foi selecionada para 

realizar a coleta da biomassa da parte aérea e radicular. O substrato aderido à raiz das mudas foi 

retirado por meio do “destorroamento”, utilizando água corrente, com a muda sobre uma peneira de 

malha de 2 mm de forma a evitar a perda de raízes finas.  

As plantas foram colhidas e separadas em parte aérea e radicular, foram armazenados em 

sacos de papel e colocados em estufa de circulação forçada de ar, com temperatura de 65°C, por 72 

horas (BRASIL, 2009). Após a secagem foi determinada a massa seca da parte aérea (MSPA), 

massa seca de raiz (MSR) e massa seca total (MST), utilizando-se balança com precisão de 0,001 g.  

Os dados de biomassa foram utilizados juntamente com as variáveis de crescimento para a obtenção 

do Índice de Qualidade de Dickson (DICKSON et al., 1960). 

 

 
 

Em que: MST = Massa seca total (g); ALT = Altura (cm); DC = Diâmetro do colo (mm); 

MSPA = Massa seca da parte aérea (g); MSR = Massa seca da raiz. 

Os dados foram submetidos à testes de normalidade e homogeneidade de variância. As 

médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, quando o F foi significativo 

(P<0,05). No caso da sobrevivência aplicou-se a transformação recomendada para dados 

percentuais ( ).  

 

Resultados  

 

As mudas de Ormosia excelsa produzidas no recipiente de maior volume (saco de 

polietileno de 2 dm³), proporcionaram um melhor desempenho quanto ao crescimento em altura 

23,52 cm, sendo perceptível a partir dos 70 DAR, já as mudas em tubetes no mesmo período 

apresentaram somente 15,58 cm de crescimento, este tratamento nos dias anteriores e até o fim do 

experimento revelou valores inferiores aos demais tratamentos (Figura 1).  
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Ao fim do experimento com 224 dias, os sacos de 1 dm3 e os tubetes, apresentaram 

diferença de 2,89, e 15,18 cm de altura, respectivamente, quando comparados ao tratamento com 

sacos de 2 dm3. 
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Figura 1 - Relação da altura da parte aérea de mudas de Ormosia excelsa em diferentes volumes e 

recipientes, ao longo do tempo de avaliação 

 

 

Foi observado maior crescimento em diâmetro do colo das mudas produzidas em recipientes 

de maior volume (sacos de 2 dm3). Aos 70 DAR, o diâmetro do colo (4,85 mm) das mudas neste 

tratamento já era superior, em 14,6 e 31,4%, quando comparados aos sacos de 1 dm3 e tubetes, 

respectivamente, permanecendo superior até o encerramento do experimento. As mudas produzidas 

em tubetes apresentaram o menor crescimento em diâmetro, e aos 48 DAR seus valores já eram 

inferiores aos demais tratamentos (3,20 mm) (Figura 2).  

Quanto à sobrevivência, não houve diferença significativa entre os tratamentos na fase 

inicial do processo de produção das mudas. Contudo, constatou-se maior mortalidade das mudas 

produzidas em tubetes (63,08%). 

Ao fim do experimento, houve uma redução no número de folhas de 8,15 e 42,8% das 

mudas produzidas nos sacos de 1 dm3 e tubetes, respectivamente, em relação aos sacos de 2 dm3 

(Figura 3). Aos 35 DAR já foi possível observar uma redução de 18,5 e 16,7% do número de folhas 

das mudas produzidas em tubetes em relação aos tratamentos de saco de 1 dm3 e 2 dm3, 

respectivamente. 
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Figura 2 - Relação do diâmetro do colo de mudas de Ormosia excelsa em diferentes volumes e recipientes, 

ao longo do tempo de avaliação 
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Figura 3 - Relação do número de folhas de Ormosia excelsa, em diferentes volumes e recipientes, ao longo 

do tempo de avaliação 

 

As mudas produzidas no recipiente de maior volume, saco 2 dm³, apresentaram maior 

investimento em todas as variáveis avaliadas em relação às mudas produzidas em saco de 1 dm³ e 

tubetes (Tabela 1). 
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Quando analisados INC (ALT) e INC (DC) as mudas de sacos de 2 dm³ apresentam maior 

incremento em relação a altura e diâmetro do colo (Tabela 2), quando comparados aos outros 

tratamentos testados. 

 

Tabela 1 - Massa seca da parte aérea (MSPA), raiz (MSR) e total (MST), altura da parte aérea (ALT), raiz 

(R), e diâmetro do colo (DC) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD) das mudas de Ormosia excelsa em 

diferentes volumes e recipientes, obtidos aos 224 DAR. 

Tratamento 
MSPA 

(g) 

MSR 

(g) 

MST 

(g) 

ALT 

(cm) 

Raiz 

(cm) 

DC 

(mm) 
IQD 

Saco 2 dm3 65,51 37,57 103,08 38,65 32,30 7,27 14,60 

Saco 1 dm3 34,94 22,76 57,70 29,60 20,00 5,34 8,15 

Tubete 0,299 dm3 13,25 13,28 18,70 18,70 19,95 4,40 5,05 

 

 

Tabela 2 - Análise do incremento em altura da parte aérea em cm - INC (ALT) e diâmetro do colo INC (DC) 

no intervalo de 0 a 224 dias após a repicagem. 

Tratamento INC (ALT) INC (DC) 

Saco 2 dm3 22, 732 a 4,517 a 

Saco 1 dm3 16,985 b 3,625 b 

Tubete 0,299 cm3 8,649 c 2,396 c 

Teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

Discussão 

 

A superioridade alcançada no tratamento que corresponde ao recipiente maior (sacos de 2 

dm3), está relacionada ao maior volume de substrato que esse recipiente proporciona, 

disponibilizando mais nutrientes e melhor aproveitamento de água (BARROSO, 2000; RIBEIRO et 

al., 2018).  

O efeito do volume do tubete sobre o crescimento das mudas obtido neste trabalho corrobora 

com os resultados encontrados por Malavasi e Malavasi (2006); Bonfim et al., (2009) e Melo et al. 

(2018), que verificaram alta relação entre o aumento no volume dos tubetes e as variáveis 

morfofisiológicas avaliadas. Recipientes de maior volume oferecem melhores condições para o 

desenvolvimento das mudas (BRACHTVOGEL; MALAVASI, 2010; MELO et al., 2018; 

RIBEIRO et al., 2018).  

Alguns estudos apontam que recipientes maiores promovem maior crescimento para as 

mudas. Cunha et al. (2005), avaliando a produção de mudas de Tabebuia impetiginosa, verificaram 

que a altura das mudas nos recipientes de maiores dimensões (20 x 36,5 cm e 15 x 32 cm) foi maior 

que nos recipientes de menor capacidade volumétrica (13 x 25,5 cm e 13,5 x 19 cm). Resultado 

semelhante foi encontrado por Reis et al. (2003) para produção de mudas de Schizolobium 

amazonicum, as mudas produzidas no tubete de maior volume (280 cm³), assim como as produzidas 

em sacos plásticos maiores, apresentaram qualidade superior à das mudas produzidas em tubetes de 

56 cm³. Lisboa et al. (2012), estudando a influência do volume (115, 180 e de 280 cm3) do 

recipiente no crescimento de mudas de Toona ciliata, observaram que o tubete de maior volume 

influenciou no crescimento das mudas. E ainda, Melo et al. (2018), avaliando mudas de Mimosa 
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caesalpiniifolia, também constataram que as mudas produzidas em recipientes de 110, 180 e 280 

cm³, proporcionaram maior crescimento. 

Demandas de insumos como mão-de-obra e transporte estabelecem limites às dimensões dos 

recipientes para à produção de mudas, impondo que se defina a melhor relação custo/benefício 

(QUEIROZ; MELÉM JR., 2001; FERRAZ; ENGEL, 2011; OLIVEIRA et al., 2011). Entretanto, a 

escolha inadequada do recipiente pode resultar em deformações no sistema radicular das plantas, 

diminuindo a capacidade de captação nutrientes e água (KELLER et al., 2009; MELO et al., 2018; 

RIBEIRO et al., 2018).  

Foi observado que as mudas correspondentes aos sacos de 2 dm³, alcançaram a altura média 

de 28,37 cm aos 98 DAR, estando aptas para a fase de rustificação e posteriormente, o plantio. As 

mudas correspondentes ao saco de saco 1 dm³ também alcançaram esta performance, no entanto, 

isso ocorreu aos 126 DAR. As mudas produzidas em tubetes até o encerramento do experimento, 

não alcançaram o tamanho desejado para serem levadas a campo, que segundo Paiva (2000), seria 

de 15 a 30 cm. Nas condições em que foram conduzidas esta pesquisa, o recipiente de maior 

volume proporcionou mudas com condições de irem a campo em menor intervalo de tempo em 

relação aos demais tratamentos.  

Os melhores resultados obtidos em recipientes com volumes maiores estão relacionados com 

a disponibilidade de espaço físico, contribuindo assim, para a boa retenção de água, fator essencial 

na produção das mudas (MALAVASI E MALAVASI, 2006; LISBOA et al., 2012). Muitos autores 

em suas pesquisas, relatam sobre a importância da utilização de recipientes adequados na produção 

de mudas de Hymenaea courbaril (CARVALHO FILHO, 2003), Tabebuia impetiginosa (CUNHA 

et al., 2005), Anacardium occidenta (OLIVEIRA et al., 2000), Myrciaria dubia (YUYAMA; 

SIQUEIRA, 1999), Pterogyne nitens (BONFIM et. al., 2009) e Mimosa caesalpiniifolia (MELO et 

al., 2018). 

O recipiente de maior volume também apresentou maior IQD, corroborando com resultados 

encontrados por Binotto et al. (2010), que estudando a correlação entre oito variáveis de 

crescimento e o índice de qualidade de Dickson (IQD) em mudas de Eucalyptus grandis e Pinus 

elliottii, concluíram que o diâmetro do colo é a variável de maior correlação com IQD, confirmando 

a importância desta variável na qualidade das mudas. Ferraz e Engel (2011), estudando Tabebuia 

chrysotrich em diferentes volumes de recipiente (50 cm3, 110 cm3 e 300 cm3), apontaram que o 

tamanho do recipiente ocasiona influência sobre o índice de qualidade de Dickson. 

O Índice de Qualidade de Dickson tem sido muito utilizado para avaliar a qualidade de 

mudas florestais por agrupar a maior quantidade de atributos da muda (CALDEIRA et al., 2008; 

SILVA et al., 2011). O valor pode variar dependendo da espécie, de acordo com a idade da muda e 

recipiente utilizado (Melo et al., 2018), quanto maior o valor, melhor a qualidade das mudas (JOSÉ 

et al., 2005).  

A relação altura e diâmetro na fase inicial de coleta de dados, não houve diferença 

significativa entre os tratamentos, todavia, com o decorrer das avaliações as mudas produzidas em 

tubetes apresentaram o menor valor desta relação. A relação altura e diâmetro do colo estabelece 

um dos parâmetros usados para se avaliar a qualidade de mudas florestais, pois, além de refletir o 

acúmulo de reservas, garante maior resistência e maior fixação no solo (STURION; ANTUNES, 

2000; REIS et al., 2008). As mudas produzidas em tubetes, neste trabalho, não alcançaram os 

valores desejados de 5,4 e 8,1 como proposto por Carneiro (1995), indicando mudas de menor 

qualidade. 
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Na fase inicial do processo de produção das mudas, não houve diferença significativa entre 

os tratamentos com relação à taxa de mortalidade. Nota-se, no entanto, que ao decorrer do 

experimento as mudas produzidas em tubetes apresentaram menores taxas de sobrevivência, 

provavelmente relacionada a perdas de nutrientes devido à lixiviação e menor quantidade de 

substrato, que está relacionado diretamente com o volume de solo a ser explorado pelas raízes 

(BARROSO, 2000; BORCIONI et al., 2016). Em função do volume reduzido dos tubetes e a 

necessidade de irrigações com maior frequência, é indispensável maiores cuidados com a adubação, 

o que pode comprometer a sobrevivência das mudas (CARNEIRO, 1995).  

Mudas que apresentam maiores valores de MSPA, apresentaram área foliar maior, o que 

facilita o estabelecimento inicial dessas mudas no campo (FARIA et al., 2002). Essa premissa é 

evidenciada pela relação entre o maior acúmulo de matéria seca da parte aérea ao tamanho e volume 

do recipiente, que é capaz de induzir na disponibilidade de água, nutrientes e expansão do sistema 

radicular (FONSECA et al., 2002; LISBOA et al., 2012).  

O menor recipiente (tubetes de 0,299 dm3), propiciou às mudas um menor investimento de 

matéria seca (Tabela 1), possivelmente, devido a restrição ao crescimento radicular (BORCIONI et 

al., 2016; MELO et al., 2018) e diferenças na disponibilidade de nutrientes quando comparados aos 

recipientes de maior volume (MALAVASI; MALAVASI, 2006; LISBOA et al., 2012).  

As mudas produzidas em tubetes, apresentaram as menores taxas de crescimento quando 

comparadas ao demais tratamentos, entretanto, os valores de MSPA e MSR foram semelhantes, o 

que mostra um equilíbrio entre o crescimento da parte aérea e raiz. O desequilíbrio da parte aérea e 

da raiz pode ser prejudicial na adaptação das mudas após o plantio, podendo ocorrer o tombamento 

das mudas, promovendo alteração no padrão de qualidade destas (LIMA et al., 2006; FERRAZ; 

ENGEL, 2011).  

As variáveis de crescimento analisadas foram diretamente afetadas pelos diferentes volumes 

e recipientes. As mudas produzidas em recipiente de saco de polietileno de 2 dm3 apresentaram 

maior crescimento, biomassa e índice de qualidade, sendo estas mudas consideradas ideais para 

serem levadas a campo.  

 

 

Conclusão 

 

Os volumes e recipientes investigados afetaram o crescimento inicial das mudas de Ormosia 

excelsa, sendo o saco de polietileno de 2 dm3 o que proporcionou melhores taxas de crescimento e 

investimento de biomassa das mudas. 
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