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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes 

níveis de nutrientes aplicados via fertigação por capilaridade na qualidade de mudas de 

craibeira. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 

quatro repetições de quatro plantas por parcela. Os tratamentos foram constituídos por quatro 

níveis de nutrientes (0, 50, 100 e 150% de uma solução padrão). As plantas foram avaliadas 

aos 55 dias após a semeadura quanto aos seguintes índices de qualidade: relação 

altura/diâmetro do caule (H/DC), relação altura/massa seca da parte aérea (H/MSPA), relação 

massa seca da parte aérea/massa seca de raiz (MSPA/MSR) e índice de qualidade de Dickson 

(IQD). Para a produção de mudas de craibeira recomenda-se fertirrigação por capilaridade 

utilizando solução nutritiva com concentração variando de 50 a 100% da solução padrão 

utilizada neste trabalho.  
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QUALIDADE DE MUDAS DE CRAIBEIRA EM FUNÇÃO DA FERTIRRIGAÇÃO 

POR CAPILARIDADE 

 

SUMMARY: This work was to evaluate the effect of different levels of nutrients applied via 

fertigation by capillarity as craibeira seedlings. We used a completely randomized design with 

four treatments and four replicates of four plants per plot. The treatments consisted of four 

levels of nutrients (0, 50, 100 and 150% of a standard solution). The plants were evaluated 55 

days after sowing, and evaluated the following quality indices: height/stem diameter (H/DC), 

height/dry weight of shoot (H/MSPA), mass ratio drought shoot/root dry weight 
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(MSPA/MSR) and Dickson quality index (IQD). For the production of Tabebuia aurea 

seedlings fertigation is recommended by capillarity using nutrient solution with a 

concentration ranging from 50 to 100% of the standard solution used in this study. 

 

KEYWORDS: Forest seedlings, mineral nutrition, Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A craibeira (Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook.) pertence à família Bignoniaceae, 

também conhecida por caraibeira ou para-tudo, é uma espécie arbórea com características 

morfológicas e ecofisiológicas bastante distintas entre indivíduos encontrados no Cerrado e 

em várzeas úmidas da Caatinga e do Pantanal (LORENZI, 1998). 

Na literatura são encontrados diversos trabalhos sobre adubação na produção de mudas 

florestais, na maioria dos casos utilizando adubação convencional, aplicando-se fertilizantes 

na forma sólida no preparo do substrato (SILVA et al., 2014). CIAVATTA et al. (2014) 

avaliaram o uso da fertirrigação na produção de mudas de Eucalyptus grandis, os quais 

constataram a viabilidade desta técnica na produção de mudas. 

Para se obter êxito na adoção da fertirrigação na produção de mudas, alguns fatores 

devem ser considerados, como a concentração de nutrientes na solução nutritiva. No entanto, 

ainda são escassos estudos sobre o uso da fertirrigação para muitas espécies florestais, 

especialmente as nativas da caatinga, como a craibeira.  

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito de 

diferentes níveis de nutrientes aplicados via fertigação por capilaridade na qualidade de 

mudas de craibeira. 

 

MATERIAL DE MÉTODOS 

 

 

O experimento foi realizado de dezembro de 2013 a janeiro de 2014, em casa de 

vegetação, no Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas (DCAT), da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), em Mossoró, RN (5° 11’ 31” S e 37° 

20’40” W, altitude média de 18 m). 
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Os tratamentos resultaram da combinação de quatro níveis de fertirrigação via 

capilaridade (0, 50, 100 e 150%), com quatro repetições, sendo cada repetição representada 

por quatro plantas cultivadas em sacos com capacidade para 0,5 L, utilizando o delineamento 

inteiramente casualizado. A concentração 100% correspondeu à solução com as seguintes 

quantidades de fertilizantes adicionados à solução nutritiva (g L-1): 0,5; 0,37; 0,14 e 0,27 de 

nitrato de cálcio, nitrato de potássio, fosfato monoamônico, sulfato de magnésio, 

respectivamente. Além desses nutrientes, aplicaram-se também micronutrientes, adicionando-

se à solução nutritiva 0,06 g L-1 de Quelatec® (mistura sólida de EDTA-chelated nutrientes 

contendo 0,28% Cu, 7,5% Fe, 3,5% Mn, 0,7% Zn, 0,65% B e 0,3% Mo). 

Como substrato foi utilizado material de solo classificado como Argissolo Vermelho 

Amarelo distrófico, com as seguintes características: pH (água) = 6,47; M.O. = 10,16; N =0,63 

(g kg-1); P = 10,7; K = 176,7; Na = 35,4 (mg dm-3); Ca = 2,99; Mg = 1,44; H = 1,82 (cmolc 

dm-3) (EMBRAPA, 1997). 

As sementes de craibeira (Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook.) utilizadas neste 

experimento foram coletados em plantas localizadas o campus central da UFERSA, Após a 

coleta as sementes foram beneficiadas manualmente, descartando-se as sementes que 

apresentavam sinais de danos por insetos e/ou má formação. 

As mudas foram produzidas em piscinas rasas, medindo 0,5 m de largura e 1,0 m de 

comprimento e 0,10 m de profundidade, revestidas no fundo com filme plástico preto. As 

fertirrigações foram realizadas diariamente repondo o volume de solução necessário de acordo 

com a evapotranspiração das mudas, assim, aplicava-se o volume para manter uma lâmina de 

2 cm. 

Aos 55 dias após a semeadura as plantas foram coletadas e avaliadas as variáveis altura 

de plantas (H), diâmetro do caule (DC) e acúmulo de biomassa. Para a obtenção da biomassa, 

as plantas foram separadas em folhas, caule e raízes; sendo em seguida acondicionadas em 

sacos de papel devidamente identificadas e seguida postas para secagem em estufa de 

circulação de ar forçado a 65 ºC até atingir massa constante. 

A partir destas variáveis determinaram-se os seguintes índices de qualidade de mudas: 

relação altura/diâmetro do caule (H/DC), relação altura/massa seca da parte aérea (H/MSPA), 

relação massa seca da parte aérea/massa seca de raiz (MSPA/MSR) e índice de qualidade de 

Dickson (IQD). O IQD foi determinado em função de DC, ALT, MSPA e MSR, por meio da 

seguinte fórmula: 
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Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F), em seguida os dados foram 

analisados através de análise de regressão 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A análise estatística dos dados revelou que houve efeito significativo dos tratamentos 

sobre a relação altura/diâmetro do caule (H/DC), em que se observou resposta quadrática ao 

aumento da concentração de nutrientes na solução nutritiva, com os maiores valores obtidos 

na dose de 50% (3,74), com ganho de 10,3% em relação o valor observado no tratamento 

testemunha (2,5). O efeito dos tratamentos sobre a relação H/DC deveu-se ao aumento na 

altura das plantas, uma vez que o diâmetro do caule não foi afetado significativamente, 

conforme já descrito anteriormente. SILVA et al. (2014) também verificaram aumento neste 

índice quando aumentaram a disponibilidade mineral do substrato para mudas de Eucalyptus 

grandis. 

Para a relação altura/massa seca da parte aérea (H/MSPA) verificou-se resposta linear e 

negativa, de forma que o aumento nas concentrações de nutrientes as solução de fertirrigação 

provocou redução na relação H/MSPA, sendo observado maior valor quando as plantas foram 

apenas irrigadas (0%), com 9,78, enquanto na concentração de 150% obteve-se menor ralação 

H/MSPA (7,23), resultando em redução de aproximadamente 26,1% (Figura 1B). 

Este resultado demonstra que o uso da fertirrigação teve maior efeito no acúmulo de 

biomassa em relação ao crescimento m altura, e, segundo GOMES & PAIVA (2011), quanto 

menor for esse índice mais lenhificada será a muda e maior deverá ser a sua capacidade de 

sobrevivência no campo. 

Referindo-se a relação MSPA/MSR verificou-se resposta linear e crescente ao aumento 

da concentração na solução nutritiva, com o maior valor sendo obtido na concentração de 

150% (5,26), verificando-se aumento de 74,7% em relação à testemunha (3,0) (Figura 3). 

Este comportamento pode ter ocorrido devido as respostas inversas na MSPA e MSR, 

de forma que o aumento na relação MSPA/MSR deve-se principalmente a redução no 

acúmulo de massa seca das raízes. Desta forma, devido à maior disponibilidade de nutrientes 

proporcionada pela aplicação de nutrientes via fertirrigação, as plantas minimizam o gasto 
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energético da emissão de sistema radicular volumoso, para buscar nutrientes, uma vez que 

esses estão prontamente disponíveis, em contrapartida, os fotoassimilados produzidos foram 

direcionados para o crescimento da parte aérea. 

Outro possível fator que favoreceu o aumento na relação MSPA/MSR, além do aumento 

na MSPA, ocorreu em consequência da redução na MSR com o aumento nas doses de 

nutrientes, indicando que, provavelmente, o sistema radicular de mudas de craibeira seja mais 

sensível ao acúmulo de sais no solo. 

Na avaliação do IQD verificou-se que não houve efeito significativo relativo às 

concentrações de nutrientes, apresentando valores médios de aproximadamente 0,6 (Figura 3). 

VIEIRA (2011) estudando o efeito da omissão de macronutrientes em mudas de ipê-amarelo 

(Tabebuia ochracea) não verificou alteração no IQD sob omissão de N, P. K. Ca e Mg, e 

obteve valor IQD de 0,59 na solução completa. Considerando-se que, conforme HUNT 

(1990), as mudas aptas para o transplantio devem apresentar IDQ mínimo 0,2, todos os 

tratamentos apresentaram com padrão de qualidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

 

O aumento na concentração de nutrientes na solução de fertirrigação afeta as relações 

altura/diâmetro do caule, altura/massa seca de parte aérea e massa seca de aérea/massa seca de 

raiz, mas não afeta o índice de qualidade de Dickson. 

Para a produção de mudas de craibeira recomenda-se fertirrigação por capilaridade 

utilizando solução nutritiva com concentração variando de 50 a 100% da solução padrão 

utilizada neste trabalho. 
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Figura 1. Relação altura/diâmetro do caule (A), relação altura/massa seca da parte aérea (B), 

relação massa seca de parte aérea/massa seca de raiz (C) e índice de qualidade de Dickson (D) 

em mudas de craibeira submetidas a diferentes níveis de nutrientes aplicados via fertirrigação 
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