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INTRODUÇÃO

O bioma Mata Atlântica atualmente vem sendo 
submetido à um intenso processo de degradação 
ambiental aumentando a demanda de serviços 
que visam a recuperação de áreas degradadas, 
sendo um dos principais como a produção de 
mudas florestais (Almeida, 2016). Para obtenção 
de mudas de qualidade, destaca-se o substrato 
que age como um excelente insumo por sua 
influência direta no desempenho das plantas 
suprindo suas necessidades iniciais. Métodos 
de recomposição florestal têm visado trabalhar 
com diversidade de espécies florestais, como a 
utilização de nativas, com um grande destaque 
devido ao rápido crescimento inicial, facilidade 
de obtenção de sementes e produção das mudas 
quando comparado a outras espécies florestais 
(Leles, et al., 2006) com destaque para o Sobrasil 
(Colubrina Glandulosa Perkins, Rhamnaceae).  A 
partir do exposto este trabalho teve como objetivo 
avaliar o crescimento e conteúdo nutricional de 
mudas de Colubrina Glandulosa Perkins em 
diferentes formulações de substratos.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em casa de vegetação 
durante um período de 90 dias. A dormência das 
sementes de Colubrina Glandulosa Perkins, 
foi quebrada através de escarificação química, 
utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. 
Posteriormente, estas foram transplantadas para 
vasos plásticos recicláveis de 1,7 L, tendo irrigação 
controlada duas vezes ao dia. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado (DIC), sendo quatro tratamentos e 
24 repetições/tratamento, sendo o tratamento 
1: terra de horizonte A - 80% e esterco bovino - 
20%; tratamento 2: terra de horizonte A - 90% e 

esterco bovino - 10%; tratamento 3: 60% - terra de 
horizonte A, 20% - esterco e 20% - vermiculita; 
e tratamento 4: 60% - terra de horizonte A, 10% 
- esterco bovino e 30% - de vermiculita. Foram 
feitas as avaliações de altura (H), diâmetro do 
coleto (DC) aos 30, 60 e 90 dias e da massa seca 
da parte aérea e a massa seca da raiz, para o 
cálculo da relação massa seca total (MST) a partir 
da equação do índice de qualidade de mudas de 
Dickson aos 90 dias. Após essa etapa, o material foi 
moído e submetido à digestão sulfúrica (Tedesco 
et al., 1995), para a quantificação dos teores de 
nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e cálcio 
(Ca). Com os teores nutricionais e o produto dos 
dados de massa seca, calculou-se o conteúdo dos 
nutrientes na parte aérea e raiz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os dados em relação à altura e 
diâmetro de coleto durante ao longo do período do 
experimento, verifica-se que o tratamento que mais 
se destacou foi o T3 (60% - terra de horizonte A, 
20% - esterco e 20% - vermiculita), apresentando 
as plantas 5,41 cm aos 30 dias, 21,06 cm aos 60 
dias e 36,48 cm aos 90 dias em relação à altura 
e 1,49 cm³ aos 30 dias , 6,36 cm³ aos 60 dias e 
8,78 cm³ aos 90 dias em relação ao diâmetro de 
coleto. Para os tratamentos T1 (terra de horizonte 
A - 80% e esterco bovino - 20%) e T4 (60% - terra 
de horizonte A, 10% - esterco bovino e 30% - de 
vermiculita) também  foram verificados bons 
resultados de desenvolvimento, com maiores 
valores comparados ao T2, que se destacou 
negativamente nessa avaliação, apresentando 
4,08 cm aos 90 dias, 14,85 aos 60 dias e 29,65 
cm aos 90 dias em relação à altura e 1,26 cm³ aos 
30 dias, 4,62 cm³ aos 60 dias e aos 90 dias, 7,97 
cm³ de diâmetro de coleto. Esse resultado pode 
ser explicado pela composição de cada substrato 
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existente nos tratamentos, visto que o T2 contou 
com 90% de horizonte A e 10% de esterco bovino 
apenas, o que dificultou no desenvolvimento inicial 
radicular e do folículo primário nas primeiras 
semanas de desenvolvimento por ser mais 
compactado, diferente dos outros tratamentos, 
que contaram com uma melhor distribuição de 
seus componentes e consequentemente, melhores 
condições em relação à aeração e drenagem 
(Mesquita, et al., 2012). Em relação às massas 
obtidas, os tratamentos com substratos de maior 
aeração apresentaram melhores resultados, 
estatisticamente, segundo o IQD, sendo eles T3 
com 3,14 g e T4 com 3,08 g. Houve também uma 
diferença significativa para todos os tratamentos e 
nutrientes; para os teores de N os valores variam 
entre 11,34 no T4 e 15, 58 no T1 na parte aérea e 
9,14 em T3 e 12,43 em T1 na raiz; nos níveis de P, 
0,75 para T4 e 1,21 para T3 na parte aérea e 12,48 
no T2 e 2,97 no T3 e por fim os valores de K que 
variaram entre 0,03 no T2 e 0,04 nos T1, T3 e T4 
na parte aérea e na raiz, 0,03 em T2 e 0,04 em T, 
todos com teores médios em g kg-1.

CONCLUSÃO

O tratamento T3 apresentou maiores teores 
de N, P e K, juntamente com T1 e T4, também 
apresentando maiores valores de altura e diâmetro 
do coleto. O tratamento T2 proporcionou menor 
teor nutricional, altura e diâmetro do coleto.
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