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EFICIÊNCIA DE RECIPIENTES DE PAPEL� TRATADOS COM
ALCATRÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTOJ
NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE
Eucalyptus grandis HILL ex..MAIDEN

JOSÉ DA ROCHA BARROS
Orientador: JOÃO WALTER SIMÕES

RESUMO
O presente trabalho foi conduzido com o objet!
vo de testar a eficiência dos recipientes confeccionados

com

papel dos tipos maculatura e miolo, tratados com alcatrão

de

madeira de folhosas como preservativo, na formação de mudas de
Eu.c.a.lypt:u..6 gna.n.di.6 Hill ex .. Maiden, comparando-se com saco plá�
tico de cor preto, laminados ·de E. grandis e de Pinus

cari-

baea var. hondurensis Barr. e Golf.

O experimento foi instalado na segunda quinzena de setembro de 1981, no viveiro florestal do Departamento
de Silvicultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz

de

Que·iroz" , em Piracicaba, Estado de são Paulo.
O delineamento estatístico escolhido foi o in
teiramente casualizado, contendo nove tratamentos e três rep�
tições. Todos os recipientes mediam 12,0 centímetros de altu-

XV.

ra por 5,5 de diâmetro, sendo utilizada terra do subsolo como
substrato para o enchimento dos mesmos e encateirados forman
do parcelas com 63 urnidades.
A semeadura foi feita diretamente nos recipie�
tes, colocando-se de 8 a 10 sementes, sendo cobertas por leve
camada de terra fina e protegidas por uma camada de- casca

de

arroz, com . 0_,.7 cm de espessura, aproximadamente.
O desbaste foi realizado quando as plântulas a
_-preseritar:am��lll média
- dois pares de folhas definitivas,
. �

dei

xando-se somente uma em cada recipiente.
A fertilização mineral foi condu?ida parcelad�
mente através de regas, empregando-se 0,4 g/recipiente de NPK
(sulfato de amônia, superfosfato simples e cloreto de

potás�

sio) da formulação 5:14:3. A primeira fração foi aplicada

a

pós a semeadura, a segunda aos 32 e a terceira aos 47 dias a
pós a semeadura.
Foram analisados os seguintes parâmetros: a)aos
45, 75, 90 e 105 dias, a porcentagem de sobrevivência,
ra e diâmetro do caule das mudas; b) aos 45, 75 e 105

altu
dias ,

a retenção do alcatrão nos rec�pientes e sua resistência

ao

estouro e- c) aos 105 dias, o manuseio e transporte simulado· dos
recipientes, e o peso do material seco da parte aérea- e do sis
tema radicular das mudas.
De acordo com os resultados obtidos, conclui -se que: a) o papel maculatura impregnado com alcatrão

nao

neutralizado, pode ser utilizado como recipiente para - produ-

xvi.
çao de mudas; b) o alcatrão nao neutralizado nao afetou o de
senvolvimento d.as mudas e e) o alcatrão pode ser utilizado co
mo preservativo em recipientes de papel, sem necessidade
neutralização da acidez.

de
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EFFICIENCY OF EUCALIPTY TAR TREATED PAPER
CONTAINERS IN THE PRODUCTION OF SEEDLINGS OF
Eucalyptus grandis

HILL ex. MAIDEN

Author: JOSt DA ROCHA BARROS
Adviser: Dr. JOÃO WALTER SIMÕES

SUMMARY
This research was carried out in order to test
the efficiency o f containers made of paper of the types "macu
latura 11 and "miolo", treated with hardwood tar as a preserva
tive, in the production of seedlings of Euc.9-lypt:u.6 g'1.aYJ.dv., Hill
ex. Maiden, when .compared to black plastic bags and veneer tu
bes from Euc.alypt:u.6 gh..andi.6 and from Pinu.6 c.a11..ibae..a var. ho n
du.11..e..n1,i.6 Barr. and Golf.
The experiment was set in the nursery of

the

Department of Silviculture, "Escola Superior de

Agricultura

Luiz de Queiroz", University of são Paulo,

Piracicaba,

in

State of são Paulo, Brazil, in the secon<l fortnight of Septem
ber, 1981.
The statistic model used was that ::uf randornized
blocks with nine treatments and three replications.

All

containers measured 12.0 cm height and 5.5 cm diameter

the
and

xviii.
were filled wity subsoil earth and divided into plots

of

63

unities; 8 to 10 fertile seeds were directly sown in each con
tainer and covered with a thin layer of fine earth which

was

then protected with a .7 cm thic� layer of rice hull.
When all the seedlings had two pairs of leaves,
thinning was made leaving only one seedling per container.The
mineral fertiliz ation by irrigation was applied in parcels using
.4 g of NPK (5:14:3) per container. The firstparcelwas applied
right after sowing, the second and the third were applied

32

and 47 days from sowing, respectively.
The folliowing parameters were analysed: a) pe�
centage of survival, height and diameter of seedlings at

45,

75, 90 and 105 days from sowing; b) retention of tar in

the

paper containers and their resistance against rupture

at 45,

75 and 105 days from sowing; e) simulated handling and trans
portation of the containers and the dry weight of the
part and the root system of t he seedlings at 105

aerial

days

from

sowing.
The results allow one to conclude that: a)paper
"maculatura" impregnated with no neutralized tar can be

used

as a container for seedling production; b) no neutralized

tar

did not affect seedling development; e) tar can be used as
preservative in paper containers and the neutraliz ation
acidity is not necessary.

a
of

1. INTRODUCAO
Com o aumento das áreas reflorestadas no

Bra

sil, a produção de mudas vem exigindo continuamente a realiza
çao de estudos e pesquisas que visam principalmente testar ti
pos de recipientes, com a finalidàde 'i de º definir um

material

com características que se adaptem melhor às nossas

condi -

çoes.
De acordo com as informações existentes,

um

bom recipiente deve ser econômico, de fácil aquisição, resis
tente ao manuseio e transporte, com boa permeabilàade às raí
zes, proporcionando bom ritmo de crescimento e elevado índice
de sobrevivência das mudas, e, ainda possibilite o plantio to
talmente mecanizado.
Muitas das empresas �eflorestadoras sao auto -suficientes na produção de mudas, no entanto, os tipos

de

recipientes usados não têm sido, geralmente, os de mais fácil

2.

aquisição ou os mais adequados, o que enfatiza a

necessidade

de se buscar um recipiente que atenda o máximo dos requisitos
já citados anteriormente.
O alcatrão da madeira, a exemplo do obtido pe
la destilação seca da hulha, é bastante conhecido também como
portador de substâncias preservadoras e já utilizado em

pes

quisas como preservativo da própria madeira. A sua utilização
no tratamento de outros materiais não é muito comum, no entan
to se considerarmos os resultados obtidos com substâncias

de

composição quimica semelhante, pode-se admitir possibilidades
válidas no seu uso.
Face ao exposto anteriormente, pretende-se di
recionar este trabalho de pesquisa, visando testar em
ções de viveiro, a eficiência de recipientes

condi

confeccionados

com dois tipos de papel (maculatura e mio�o) e tratados

com

alcatrão de madeira de eucalipto, na produção de mudas de Eu
aal yp tus grandis Hill ex. Maiden.

3.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2,1, CONSIDERAÇÕES SOBRE ALCATRÃO DE MADEIRA
O alcatrão de madeira- é considerado

um

subpro
e

druto do processo de carvoejamento de madeira de folhosas
coniferas.

É

obtido com o resfriamento dos' gases condensáveis,

através do emprego de condensadores adaptados a retortas

em

condições de laboratório ou em fornos de grandes dimensões
quando o objetivo é produzir alcatrão em maiores quantidades.
Segundo MARTIM (1922) o alcatrão de made.ira a
presenta a seguinte composição química: parafinas e outros hi
drocarbonetos, fenóis de alto ponto de ebulição, paracresol ,
guaiacol, creosol, ésteres piragólicos, ácidos graxos e
ésteres, etc. Ressalta-que sua destilação é semelhante à
alcatrão mineral, podendo fornecer além de outros

seus
do

produtos ,

Óleos leves, óleos pesados e piche. Os Óleos pesados são

em-

4.
pregados na impregnação de madeiras.
Ainda ressaltando a composição do alcatrão
madeira, HAWLEY (1923) afirma que com a sua destilação

de

pode

-se obter:2% de água e substâncias solúveis em água, 12% de ó
leos leves que consistem de ácidos, aldeídos, cetonas, compo�
tos insaturados de m-xileno, etc., 25 a 52% de óleos pesados,
constituídos principalmente, de fenóis (fenol comum, o ,

m ,

p , cresol, xileno1, pirocatequina, guaiacol, pirogalol, etc.),
e 34 a 61% de piche.
O creosoto constitui-se em uma fração do alca
trão e possui excelentes propriedades preservativas,

segundo

HUNT e GARRATT ( 1953) sendo de uso restrito pelas errpresas preserva
doras de madeiras, devido a sua p:i:odução ser ainda pouco significativa.
Reporta HARRIS (1978 ) que o licor de ácidos pi
rolenhosos e o alcatrão de madeira 'têm gran�e importância pa
ra determinados complexos industriais, porque desses produtos
são retiradas substâncias básicas, empregadas na síntese

de

plásticos e de outros derivados. O autor vai mais além, afir
mando que esse licor é composto, principalmente, de água, ãci
do acético e homólogos, metanol, acetona, alcatrão solúvel (fe
nóis), alcatrão decantável e grande volume de gases não

con

densáveis, que segundo BRITO (1981), podem ser usados cxmo fon
te secundária de combustível no próprio ·processo de

destila

ção da madeira.
Isso foi comprovado na Companhia Belgo - Minei
ra, Minas Gerais, quando JUVILLAR (1981) passou a aplicar uma

5.

tecnologia mais avançada na fabricação de carvao vegetal

em

condições de laboratório. Da carbonização de Eucalyptus gran
dis Hill ex. Maiden seguida do resfriamento dos gases conden
sáveis, obteve-se licor cuja parte sobrenadante continha apro
ximadamente 72% de água e outros compostos orgânicos

misci-

veis em água (metanol, ácido acético, etc.) e na parte decantada, cerca de 75% de alcatrãoe outras substâncias.
Na Companhia Florestal Santa Bárbara, Minas Ge·.
aumentando

rais, onde a produção de alcatrão de madeira vem

constantemente, com a finalidade de substituir o óleo combus
tível dos seus fornos, a

ÁSf/2CJ.:N;ÃO

BRASILEIRA

DE

METALURGIA

(1981} aborda que uma recuperadora de alcatrão acoplada

ao

forno de alvenaria, apesar de ser um processo em desenvolvi mente, possibilita recuperar até 60 kg de alcatrão por tonela
da de carvão produzida. Ent�etanto; com a implantação
de for,
nos metálicos contínuos, espera-se um rendimento de 200 kg de
alcatrão por tonelada de carvao.

-

Com perspectivas semelhantes, porem, mais ambi
ciosas, o INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÕGICAS (s.d.}, em

São

Paulo, através do processo de carvoejamento contínuo, utili -

.?

zando cavacos de eucalipto e casca de coco de babaçu,está con
seguindo r�ndimentos de 29,1 e 29,7% de alcatrão, respectiva
mente. com a sua destilação, são retiradas frações para apli
caçoes industriais.

6.

Recentemente em Piracicaba - SP,

JANKOWSKY et
da

alii (1981) avaliaram a toxidez do alcatrão, do creosoto
madeira e do sulfato de cobre em relação ao fungo

Polyporus

fumosus (Pers ex. Fries) (resistente a fungicidas e de rápido

crescimento). O trabalho foi conduzido em laboratroio

usando

diferentes concentrações dos três produtos em meio de cultu ra, em condições ambientes e em estufa. Os resultado

indica

ram que a mairo concentração de creosoto, inibiu o crescimen=
to do fungo sem causar sua morte. O alcatrão e o sulfato

de

cobre se comportaram de maneira semelhante ao creosoto,

po

rem, com índice de toxidez inferior.

2.2. TIPOS DE RECIPIENTES
Em Piracicaba, Estado de são Paulo, MOREIRA e.:t
alii (1961) estudaram o comportamento de três tipos de

reci 

pientes: laminado de pinho, saco plástico e torrão paulista ,
com relação ao ritmo de crescimento em altura e sobrevivência
de seis espécies de Euc.a.typ:tu-6. Os resultados alcançados
dias após a semeadura, comprovaram que º= laminado

e

60
saco

plástico foram responsáveis por ex celentes ritmos de cresci mento e também por uma boa sobrevivência das müdas, apresen
tando, inclusive, condições de serem levadas para o campo.

7.
Para reflorestar regiões árida e semiárida

a

FAO (1964) testou diferentes tipos de recipientes, para a pro
dução de mudas de boa qualidade e que fossem resistentes

as

condições que seriam submetidas. Os recipientes testados

fo-

raro: vaso de barro cozido, vaso de folha, de resíduo de madei
ra, de papel cartão, tubo metálico, turfa prensada e

saco

plás

tico. Esse último tipo de recipiente mostrou-se mais premis sor.
Comprovando o êxito alcançado nos plantios flo
restais, quando o uso de recipientes passava a fazer pute dos
programas para produção de mudas, KUDRJAVCEV (1965) faz refeflorestal,

rências aos insucessos dos programas de expansao

causados por plantios feitos utilizando mudas de raízes nuas,
em áreas do Oregon. E isso l evou o autor a desenvolver traba
lhos com tubo de folha de alfuninio•e sacos plásticos de diâme
tros reduzidos, como recipientes usados na formação de

mudas

de Pinus ponderosa Laes. No momento do plantio definitivo,
tubo de alúminio foi

aberto

lateral e inferionrente, e o

saco

o

plás

tico somente na parte inferior. Dois anos após o plantio,

os

resultados permitiram concluir que, os recipientes

testados

poderiam ser usados com sucesso, e que a indicação do

saco

tico foi justificada pela maior porcentagem de

plás ·

sobrevivência

das plantas no campo.
Os efeitos dos métodos de semeadura direta

e

de repicagem também foram estudados por GIORDANO (1968), apli
cando os mesmos na formação de mudas de Pinu-0 e de Euealyp�u-0.

8.

Utilizou "fertil p::>t". e sacos plásticos de dois tamanhos

dife

rentes, e analisou somente o comportamento do sistema radicu
lar. No final do trabalho, verificou que as raízes das

mudas

de ambas as espécies testadas em "fertil-pot" , mostraram desen
volvimento normal; enquanto que, as mudas produzidas em sacos
plásticos tiveram suas raízes enoveladas, ao longo da

parede

e na parte inferior do recipiente.
Mais tarde, em Turrialba., PONCE e GRIPMA (1970)
estudaram a influência dos recipientes: '!fertil-pot" , saco plá�
tice, tubos de papel asfaltado e cilindro metálico, em
çao as mudas

de

rela

Cupressus Zusitanica Mill. e Anthocephalus cadamba

(Cro

seb) Mig estendendo o estudo posteriormente-, em condiçõs de cam
po. o objtivo

era

canparar a sobrevivência , o cresc�mento médio em.
_.,_.

---�-.

altura e em diâmetro do caule, peso do material seco da parte
aérea e do sistema radicular. Os resultados em condições

de

viveiro, indicaram que as mudas de Cupne-0huh luhi�aniea atin
giram uma maior porcentagem de sobrevivência e índice mais e
levado de crescimento médio em altura, quando produzidas

em

eadamba

saco plástico. No entanto, as mudas de An�haeephalu-0

só alcançaram as mesmas condições, em cilindro metálico.

Os

resultados dos pesos do material seco da parte aerea e do sis
tema radicular das duas espécies, nao diferiram com os

-

tipos

de recipientes. Ressaltaram ainda que, 10 semanas apos o pla�
tio no campo, a sobrevivência foi satisfatória em todos os tra
tamentos.
Em seguida, no Canadá, SKOUPY e HUGHES

(1971)

9.

confrontando a eficiência dos recipientes "Jiffy-7 11 e saoo plástico
posteriormente,

na_ fonnação de nrudas de Picea mariana (Mill.) BSP. e

nos plantios estabelecidos nos anos de 1968 e 1969,

conclui

ram que, o saco plástico demonstrou ser mais eficiente, tendo
proporcionado maior porcentagem de sobrevivência e superiori
dade de crescimento em altura das plantas, quando

comparado

com os mesmos resultados medidos em mudas formadas no "Jiffy-7".
Em Ontário, SCARRATT (1972) estudou a

influên

eia do saco plástico, com três diferentes dimensões (7,6xl, 4,
8,2xl,9 e 7,6x3,2 cm de comprimento e diâmetro

respectivameg

te), na altura, diâmetro do colo e no peso do material

seco

da parte aérea e do sistema radicular de mudas de Pieea glau
ca (Moench) (Voss) e Pi nus bánluiana.

(Lamb.) • Os reul:tados obti

dos, mostraram que para as espécies estudadas, o tratamento de,
maior diâmetro do recipiente foi o·melhor.

,

Resultados que confirmaram o efeito p::>sitivo

do

diâmetro do recipiente, foram obtidos também por BRASIL

e�

alii (1972), quando1avaliaram o tamanho ideal de tubetes

de

papelão no melhor crescimento em altura de mudas de eucalipto.
Verificaram ainda, .que não houve interação

estatistic amente

significativa entre a altura e o diâmehro do tubete para

o

mesmo parâmetro analisado. -- Em Jaboticabal, no Estado de são Paulo, AGUIAR
e MELLO (1974) estudaram o efeito dos recipientes: saco plás
tico, torrão paulista, laminado de pinho e paper-pot, durante
a formação das mudas e no desenvolvimento no campo, de

Euea-
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.f.yptu..6 g1tand,i,.6 Hill ex • .tv.laiden e E • .õiligna Smith.
trados para a média

das

Os

resultados enoon

alturas, aos 60 dias no viveiro após a semeadura,

indicaram o laminado e o saco plástico como sendo

os

melho

res, e aos 90 dias do plantio no campo, quase todos os recipie�
tes envolvidos tiveram o mesmo comportamento. Ainda com rela
çao ao saco plástico, PIERLOT (1974) testou a eficiência

do

recipiente "multibag" (blocos de sacos plásticos interligados
por tiras do mesmo material) na produção de mudas de

pinhei

ro, eucalipto, "Douglas-fir", cedro, abeto e outras espécies,
e obteve resultados que permitiram informar, que além das fa
cilidad.es de transporte e manuseio que oferecia, nesse

reci

piente não ocorria o enovelamento das raízes.
Contribuindo também na definição de novos

ti
flo

pos de ·recipientes para produção de mudas de essências

restais, o INSTI'IU'IO DE P�SAS E ES'IUDOS FIDRF.sTAIS (1974); em Pira
cicaba, Estado de São Paulo, testou papel kraft tratado com creoso
to, Óleo diesel, para fina comum e cem rnobiloer, na formação
das

50

de Euc.a.f.yp-tu.l.) e,UJu.odoll.a H ooker.
dias

apos

das formadas

a

Os resultados

semeadura, pennitiram

de

mu

.analisados

concluir que, as

em recipientes tratados com creosoto,

mu-

tiveram

crescimento superior àquelas cujos recipientes tinham recebi
do outros tratamentos. Além dessa superioridade, o recipiente
creosotado se apresentou intacto no viveiro, até o final des
se período.
BARNETT (1975) determinou a porcentagem de so
brevivência e o crescimento em altura de plantas de P,é,n.u..6 ta.e,-

1 1.
da e P. palu.6.tll.-l-6 Mill., em condições de campo, cujas mudas tinham
sido produzidas em bloco de fibra de madeira prensada

(Gro-

-block) de dois tamanhos diferentes (l,59xl,59x7,94 cm e l,90 x
l,90x8, 89 cm) e em tubo de papel kraft (medindo 2,2 c m de la
do por 8,9 cm de comprimento), plantadas antes e depois do i
nício do período chuvoso. Os resultados obtidos nas seis pri
meiras semanas após o plantio, revelaram melhor sobrevivência
do P. .tae.da

t..,

graças a utilização de IID.ldas produzidas em "Gro

-block" de tamanho menor e em tubo de papel kraft. Para o
pa.f.uJ.dfL-l.6 Mill., porém, o emprego dos tubos de

P.

papel kraft foi me

lhor do. que os demais tratamentos testados. O crescimento
altura das duas espécies estudadas foi

mais

em

significativo,

quando no plantio se utilizou mudas produzidas em "Gro-block".
No Canadá, FRISQUE e ARNOTT (1975)

mensuraram

o efeito do recipiente "ontário" na sobrevivência e no cresci

m:mt.o em altura de

P,lY1.U6 ban.lu,ia.na Larnb. e P-lc.e.a mafl.ia.na (Mill.) BSP., com

mudas plantadas em .condições distintas, sendo

uma.

metade com e a ·ou

tra�sern o recipiente. A avaliação feita um ano depois do pla�
tio, revelou �ue não houve diferença significativa nem dentro
e nem entre as espécies. Entretanto, no final do quinto

ano,

foi constatada diferença significativamente superior ao nível
de 5% na porcentagem de sobrevivência de P. ban.k.1.i,lan.a para
plantio com recipiente. No entanto, o crescimento em

o

altura

não foi afetado, removendo ou_ nao, o recipiente no momento do
plantio das espécies estudada s.
Em Agudos, no Estado de São Paulo,.BERTOLANI e,,t

1 2.

al,Li.. (1976) testaram a influência dos recipientes: laminado de

pi

nho, "paper-pot", tubete de papelão e nebramuda no desenvolvi
mento de nrudas de Pin.lL6 c.aJU.bae.a Morelet var. hon.du.11.e.n..6i.6,
dições de viveiro. Os resultados demonstraram que,
crescimento em altura e o mais alto índice de

em
o

con

melhor

aproveitamento

das mudas na ocasião do plantio, foram propiciados pelos lami
nado e paper-pot, independentemente do método de semeaduracon
duzido; contudo, o-maior crescimento em diâmetro foi

patente

com o uso de laminado de pinho •
Posteriormente, na índia, GHOSH e.:t a.LU

(1977)

comparando o crescimento em altura e em diâmetro, sobrevivência,

peso

e

volume do material seco da parte aérea e · do sistema radicular de
mudas de P,i,n.u..6 pa.tu.f..a Schl. e Cham. e P. c.a11.,i,b ae.a M:>relet, propaga
das vegetativamente, em saco plástico de quinze di ferentes ta
manhos, observaram no final do trabalho que, os brotos de

P.

pa..tula. tiveram maior média de crescimento em altura e em diâ
metro nos tratamentos de dimensões maiores. No entanto, ocor 
reu o inverso para o P. c.a11.iba.e.a. Enquanto o volume e o

peso

�o material seco da muda, de P. pa.tu.la nao foram a fetados pe
lo tamanho do recipienue, o volume e o peso do material

seco

dos brotos de P. c.a11.iba.e.a se evidenciaram nos recipientes maio
res. A porcentagem mais elevada de sobrevivência de P. pa.tu.f..a.
dependeu dos r�cipientes menores; por outro lado, a

variação

do tamanho do recipiente não influenciou a sobrevivência

do

P. c.a.Jz..iba.e.a..
GOMES e..t a.f..,i_,i_ (1977), em Viçosa-MG, desenvolve
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ram trabalho semelhante, porem, com a finalidade de se

estu

dar os efeitos dos recipientes: saco plástico v torrão paulis
ta, togaflora e "fertil-pot 11 , e
çao de mudas de Euealyptu�

de

diferentes substratos, na forma

g�andi�

W.

Hill

ex. Maidsn. Os

substratos utilizados para o enchimento dos recipientes,
sultaram de misturas em proporções pré -determinadas de

re
terra

de barranco, areia, vermiculita e superfosfato simples. Os re
sultados obtidos 30 dias após a semeadura, considerando

um

mesmo substrato (terra de barranco + superfos fato simples) pa
ra os di ferentes recipientes, torna�am possível concluir que,
as médias de porcentagens de sobrevivência foram decrescentes
em relação ao saco plástico, togaflora, torrão

paulista

"fertil-pot". ·Poboutro lado, as médias das alturas das

e

mudas

seguiram uma ordem crescente para o togaflora, saco.plástico,
· "fertil-pot 11 e torrão paulista: .•
Justificando o vasto estudo que vem.sendo fei
to em busca de novos recipientes para produção de mudas de es
sências florestais, MANN (1977), na Louisiana, comenta

que

mais de vinte recipientes diferentes têm sido testados nos úl
timos quatro anos. E dentre esses, poucos são promissores

e

alguns, ainda não são fabricados comercialmente. Para o autor,
os recipientes se agrupam em três categorias: a) os de papel�
cartão ou plástico que não são retirados para o plantio; b) os
blocos de materiais semelhantes a turfa e fibra de madeira pren
sada, ou de greda plástica ou ainda de argila e c) osturos plás
·ticos, biodegradáveisi que quando em contato com o solo atra-

14.
vés do plantio, não dificultam a permeabilidade das

raizes,

permitindo desse modo, elevada porcentagem de sobrevivência e
bom ritmo de desenvolvimento das plantas.
Em

Porto Rico, VENATOR e RODRIGUEZ (1977) estu

daram também os efeitos causados por dois tipos

de

@'Styro em

blocks" (4 e 8), em relação à sobrevivência, crescimento

altura e em diâmetro e peso do material seco da parte aerea e
do sistema radicular, de mudas de Pinuh eall.ibaea var. hondu ll.enh ..Ü Barr. e Golf. Foram testados 30 "styroblocks-4 11

(com

160 cavidades cada, medindo 3,05 x 12,00 cm) e 30 "styroblocks
-8 11 (com 80 cavidades cada, medindo 2,94 x 17,00 cm). A ava liação aos oito meses de idade, mostrou que não houve diferen
ça significativa para o crescimento em altura, porém, a por centagem de sobrevivência das mudas foi maior no "styroblock
-8". Aos nove meses após a semeadura,· somente a média do diâ
metro do colo das mudas formadas no "styroblock.,,-8", foi signi
ficativamente superior ao nível de 1% de probabilidade.

Para

o peso do material seco, não houve diferença significativa en
t,re os dois tipos de "styroblocks".
Em

São Paulo-SP, MORAES (1978) utilizando tor-

rao paulista, saco plástico e laminado de pinho·para produção
de mudas de essências florestais �� grande escala, teve a

o

portunidade de medir a eficiência de cada um deles. Verificou
que, o torrão paulista em virtude de depender de maquinaria
especializada para sua fabricação e alcançar grandes
quando manuseado e transportado, vem aos p:>u.cos

sendo

perdas

substituído

1 5.

por outros tipos de recipientes. O saco plástico sendo o mais
utilizado, apresenta os inconvenientes de provocar o enovela
mento do sistema radicular, quando demora por mais tempo

no

viveiro, e limita o plantio totalmente mecanizado, por não ser
biodegradável.

O

laminado , ainda bastante empregado, apre -

senta o inconveniente de limitar o plantio mecânico e além dis
so, seu custo é bastante elevado.
Em Colombo, no Estado do Paraná, SWRION (1980)
verificou as conseqüências causadas pelo tipo e volume do re
cipiente, e também dos diferentes métodos de semeadura no
proveitamento de mudas de Sc.h.lzolob.lu.m pa.Jz.a.hyba. (Vellozo).

Os

a
méto

dos de semeadura direta e de repicagem foram testados em dois
tipos de recipientes: saco plástico de cor preta, de dois ta
manhos diferentes _( 7, O x 18, O cm e 6, O x 14, O cm) e laminados
de pinho com as mesmas dimensões dos sacos plásticos. Os .re

sultados · apos __ dois meses
número de

mudas

da

aproveitáveis

semeadura,
nao

foi

revelaram

que

afetado pelo

o

méto

do de semeadura nem pelo tipo e volume dos recipientes. Embo
ra, a repicagem nos laminados tenha propiciado maior cresci mente das mudas, a semeadura direta no laminado de maior tama
nho foi responsável pela superioridade nos diâmetros. Os saco
plástico e laminado de maiores dimensões, proporcionaram
maiores pesos do material seco da parte aérea e da muda

os
como

um todo, enquanto-que a·semeadura direta em todos os -recipien
tes, favoreceu o aumento de peso do material seco do
radicular.

sistema
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2,3, PROCESSOS PARA FORMACÃO DE MUDAS
Na localidade de Mérida, Venezuela, IAMPRECHT e BERNAL
( 1 9 6 O)
dei.>

instalaram

Smith,

ensaios para produção de � de Euc..a,typ,t.w., botJi.Lo,i, -

E. c.,UJúodoJz.a. Hooker e E. ma.,úle.rú (F.Muell.) Kirkp, envolvendo

os processos de semeadura realizada em canteiro e diretamente
nos seguintes recipientes: lata de óleo para motor
10,0

(medindo

x 14,0 cm} de forma cilíndrica e com um orifício (3,0 cm)

na parte inferior, e vasos de cartão parafinado de forma

re

tangular (7,0 cm de lado x 18,0 cm de comprimento.), com e sem
perfurações lateral e inferiormente. Os dados coletados, mos
traram bom crescimento das mudas nos dois tipos de
tes, sendo mais recomendado

recipien

para as condições ambientais da

quela localidade, quando comparados à semeadura feita direta
mente no cantéiro.·Nas mesmas condições, os vasos

de

cartão

parafinado, suportaram de 8 à 10 meses no viveiro sem

sofrer

deterioração.
MONIZ (1964) canparou a porcentagem de sobrevivência e
o crescimento em altura de mudas de Pinu.6 pina..&.te.Jz. Ait e p. e.
cilúna.:ta. Mill., partindo de dois processos. N� primeiro,

as

mu

das foram produzidas em torrão paulista e em laminado de

pi

nho, e no segundo, mudas de raízes nuas foram formadas em cai
xas de madeira. Os resultados finais demonstraram maior

por

centagem de sobrevivência e melhor crescimento em altura, das
mudas produzidas nos recipientes, embora, diferenças

marcan

tes tenham sido verificadas entre torrão paulista e laminado,
somente em P. pina..6.te.Jz..
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SIMÕES {1968) procurando definir um tipo de r�
cipiente que respondesse melhor aos métodos de semeadura dire
ta e de repicagem, na fonnacão

de

mudas de Euc.at.yptU6 c.Á-tJÚodoJta Hooker,

E. g1ta.nfu Hill, E. alba. Reinwe e E • .6a.ligna. Smith, desenvolveu trabalho
utilizando sacos plásticos de dois tamanhos diferentes, lami
nado de pinho e torrão paulista. Os resultados obtidos aos 80
dias após a semeadura, mostraram que

na

semeadura

direta

em saco plástico pequeno, as mudas de todas as espécies atin
giram dimensões ideais para o plantio no campo. O desenvolvi
mento das mudas com essa idade, foi três vezes superior, com
parado pom o resultante de repicagem. No entanto, para as mu
das do torrão paulista, não houve diferença

no

crescimento

quando se fez semeadura direta ou repicagem. Por outro lado ,
a sobrevivência do E • .6aligna, E. alba e E. g�andi.6,

nao va

riou .com o tipo de recipiente nem com os métodos empregados na
formação das mudas.
BRANDI e BARROS {1970) avaliaram também em co�
dições de campo, a sobrevivência de sete espécies de Euealyp
tu.6, cujas mudas utilizadas no plantio tinham sido produzidas
em torrão paulista, laminado, saco plastico e de raízes nuas.
Após um ano e meio do plantio, observaram que os melhores re
sultados de sobrevivência foram conseguidos com o empreg9

do

torrão paulista e laminado; o saco plástico proporcionou

uma

porcentagem-satisfatória -e as mudas de raízes nuas concorre ram para um Índice mais baixo de sobrevivência,
todas as espécies envolvidas no exper�mento.

considerando
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CARNEIRO e RAMOS (1974) instalaram experirnen tos de campo utilizando mudas de Pinu.6 .taeda L., produzidas em
laminado de pinho e de raízes nuas, visando urna

cornparaçao

das porcentagens de sobrevivência das plantas, entre os

dois

processos testados. Com a avaliação dos resultados, feita pos
teriormente, concluíram que as mudas formadas em laminado

de

pinho foram mais resistentes às épocas desfavoráveis do que-::as
de raízes nuas e apresentaram urna maior porcentagem de sobre
vivência.
Na mesma época, STRACHAN (1974)

reporta

nas grandes planicies do Novo México, as condições

que

desfavorá

veis àe clima e de solo afetavam, principalmente, a sobrevi vência inicial das mudas de coníferas plantadas de raízesnuas.
Várias Estações Experimentais situadas ao Norte de Dakota,pes
guisaram diversos materiais e formas para confecção de

reci

pientes, tais como: folho de alumínio, lata vazia,.papel

as

faltado;e papel k:taft impermeável. De todos esses, segundo

o

�utor, o mais utilizado pelos produtores de mudas foi o papel
j_mpregnado com asfalto.
Na Pennsilvânia, DAVIDSON e SOWA (1974) desen
volveram trabalhos utilizando seis

recipientes

diferentes:

"Peat-pot n , "Jiffy-7", tubo de papel asfaltado, saco

plásti

co de dois tamanhos diferentes e "ontário", na formação de mu
das de Pinu.6 4e.6ino.6a Ait e P • .6,i,lve.6t4,i,.6 L. Compararam a so
brevivência e crescimento em altura das mudas, em condições de
campo, com mudas de raízes nuas. A primeira avaliação foi rea
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lizada um ano depois do plantio e revelou melbor sobrevivência para�
las plantas,cujas mudas tinham sido fonnadas de raízes nuas e em "peat;..
-pot". ·Aos três anos de idade, a maior porcentagem de sobrevivência veri
ficada, foi para as mudas de raízes nuas no plantio, enquanto
que, o melhor índice de crescimento em altura das plantas,foi
obtido quando no plantio fez-se uso de mudas produzidas

em

"peat-pot" e em tubo de papel asfaltado.
No oeste de Oregon e em Washington, OWSTON

e

STEIN (1977) admitindo os resultados obtidos no período de um
a três anos apõs o plantio no campo, corno preliminares, cornpa
rararn a porcentagem de sobrevivência de Pheuda�huga

menz�uli

(Mirb.) Franco, em quinze testes realizados com mudas produzi
das em recipientes e de raízes nuasº A coleta de dados no pe
ríodo, mostrou uma maior sobrevivência de plantas

provenien

tes de mudas produzidas em recipientes.
Nas proximidades de Oregon, OWSTON

e

SEIDEL

(1978) fizeram um estudo periódico em condições de campo, pa
ra avaliar o crescimen�o médio em altura de

P�nuh

pande�aha

Laws., a partir de mudas produzidas em recipiente de cartão re
vestido de plástico. No momento do plantio o recipiente
submetido a diferentes tratamentos: a) sem fundo e raízes

foi
de

muda não desbastadas; b) removido e raízes da muda não desbas
tadas e c) removido e raízes da muda desbastadas. Todos esses
tratamentos foram comparados com o plantio feito com mudas de
raízes nuas. Os dados coletados no final de cada estação

de

crescimento, num período de três anos, permitiram ooncluir que,
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na primeira mensuraçao o crescimento médio foi superior, para
as mudas de raízes nuas no plantio .. Nas duas etapas subseqÜe!!
tes, todos os tratamentos envolvendo os recipientes, apresen
taram crescimento médio superior em relação ao de mudas de rai
zes nuas, sendo que, a remoção do recipiente e raízes desbas
tadas revelou-se o melhor tratamento dentre os demais testa dos.

2.4. BIODEGRADABILIDADE DE RECIPIENTES
Em Oregon, HERMANN (1969) testou a permeabili
dade e degradação do "Jiffy-7", fabricado pela.Jiffy-Pot Ccmpany of Aneri
ca, na fannação

ae mudas ae

PinuJ.i pandeJz.of..a. Iaws. e de P;..e.u.doúuga.

men

ziuü (Mirb.) Franco que, posteriormente, foram utilizadas no en
saio. Após dois anos do plantio, o ·autor verificou
que, gran,
de número de raízes tinha atravessado toda superfície do reci
piente, embora, o material do qual era constituído não tives
se sido ainda totalmente degradado no solo.
Ao sul do Estado de Michigan, ELLIS (1972) também se preocupou em estudar tipos de recipientes

capazes

se degradarem quando em contato com o solo. Assim, estudou
comportamento de um tubo estruturado com malha plástica,

de
o
na

formação de mudas de nogueira e em condições de campo. Depois
de dois·anos do plantio, o crescimento em altura e a sobrevi.;..
vência das plantas foram bastante satisfatórios; contudo, apa
receram deformações nas

raízes, causadas

certamente,

pe-
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la rigidez da malha do tubo. Outro aspecto observado, se rela
cionou com a decomposição do recipiente, constatada somente na
porçao do tubo que permaneceu acima do solo.
Em Minnesota, DITMARSEN e ALM (1979) estudando
a degradação do recipiente "paper-pot" durante uma estação chuvosa, u
tilizado na produção de mudas de P.-ü11L6 ll.e.6-<.n.o.&a Ait e P. ban.k.1.iian.a
Lamb .• , verificaram

que mesmo após quatro

no campo, o "paper-pot" apresentava pouca

anos

de

plantio

degradação, o que di

ficultou o desenvolvimento lateral das raízes. Ao mesmo

tem

po, um maior número delas atravessava o fundo do recipiente em
direção às camadas mais profundas do solo.
Recentemente, em são Paúló, FRITSCH (s.d.)

lan

çou no mercado, um torrão denominado "Fertor", que encerra in
trinsicamente um substrato completo, e pronto para ser utili
zado para p rodução de mudas. Ressalta, que além de
outras vantagens, o material de que

o "Fertor"

inúmeras

é preparado,po

de ser biodegradável quando em contato com o solo, permitindo
o plantio totalmente mecanizado. Salienta ainda que, o "Fer tor" não se trata de um produto experimental, pois, foi fabri
cado na Europa em 1979 e não só alcançou sucesso em toda

re

gião de origem, como também em diversos paises africanos e da
América do Sul_�_
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2,5,

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE VIVEIRO
Ensaios instalados em Telêmaco Borba, no Esta

do do Paraná, por SIMÕES et a.lii (1971), visando estudos para
substituição de solo com boa proporção de matéria

orgânica,

por solo arenoso e pobre como substrato, na produção de mudas
de eucalipto, revelaram que procedendo-se a fertilização min�
ral, tal medida é plenamente viável. Mostraram também, que

a

adubação mineral concorreu para o bom desenvolvimento das mu 
das e nenhum dos tratamentos testados influenciou na sobrevi
vência. Esses resultados foram ratificados em Piracicaba, Es
tado de são Paulo, por BRASIL e SIMÕES (1973), quando procura
ram definir uma dosagem de fertilizantes minerais (NPK) na fo�
mulação 5:14:3, que proporcionasse melhor desenvolvimento

de

mudas de Euc.al.yptu.h .t.iligna. Smith. No experimento, utilizaram co·--

mo recipiente o tubete de papelão, medindo '6, O cm de diâmetro
por 12,0 cm de comprimento e o método de semeadura

escolhido

foi o direto. Os resultados obtidos levaram a concluir

que ,

dentre as diversas respostas de desenvolvimento das mudas,

a

dose mais interessante está entre 5 e 10 gramas por recipiente.
Em Moji das Cruzes, no Estado de São Paulo, SI
MÕES et a.lii (1974) estudaram a influência do parcelamento da
fertilização mineral, no crescimento de mudas de

Eu c.a.lyptLL6

-0a.ligna. Smith. A aplicação de NPK na formulação 5 :14:3
feita através de dois meios: na terra de confecção do

foi
torrão

paulista (tratamentos com 5 e com 10 g/torrão), usado como re
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piente, e na água de irrigação {100 g em 5 litros de água /m 2
de canteiro) aos 30 e aos 50 dias de idade das mudas. Os

me

lhores resultados foram obtidos com a adubação parcelada

sob

a forma de regas.
SIMÕES et alii {1976) comparando os métodos de
repicagem e de semeadura direta na formação de mudas de Euea
lyptu�, Pinu� e de outras espécies, concluiram que, o segundo
método além da viabilidade prática, diminui o emprego de mão
-de-obra e de material,.reduz os riscos de doenças e

anteci

pa o período de tempo para formação de mudas. Os autores veri
ficaram que, como substrato para o enchimento dos recipientes
é viável a utilização de terra do subsolo, uma vez que nãocon
tém sementes de ervas invasoras e nem esporos de fungos pato
gênicos, dispensando a desinfestação do substrato.

Ressaltam

também a importância do desbaste, devendo o mesmo ser realiza
do quando as plântulas atingirem de 2,5 a 4,0 cm de altura.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1,

MATERIAL

3.1.1.

LOCALIZÁÇÃO DO EXPERIMENTO
·o experimento foi ins talado no viveiro

tal do Departamehto de Silvicultura, da

flores

Escola Superior de A

gricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, Estado de são Pau
lo. Situa-se, de acordo com informações do Anuário do Observa
sul

e

47 °38'00,8" de longitude oeste de Greenwich, numa altitude

de

tÔrio de são Paulo (1954), a 22º42'30,9" de latitude
540 metros.
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3,1,2,

CLIMA
Segundo o laboratório do Departamento de Fisi

ca e Meteorologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz
Queiroz" (1981), fundamentado no sistema de Koppen,

o

de

clima

da região onde foi instalado o experimento é do tipo Cwa.

A

justa-se a um clima mesotérmico de inverno seco, com precipi
tação anual ao redor de 1. 28 O mm; sendo que cerca de

1. 000

deste total caem durante a estação chuvosa, que vai de

mm

outu

bro a março (verão). Os meses de dezembro, janeiro e feverei
ro, normalmente, são os mais chuvosos (LIMA, 1979).
As informações meteorológicas referentes à pre
cipitação, temperatura, insolação e umidade relativa

segundo

o mesmo laboratório, estão mencionadas na.Tabela 1. A tempera
tura média e a precipitação mensal do periodo em que se desen
vo�veu o experimento, estão cónt1dos na Fig'Ura 1.

3,1,3,

ALCATRAO
O alcatrão necessário à preparaçao dos

reci

pientes de papel, foi produzido com a utilização de cavacos de
madeira de eucalipto.
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'Iabela 1 - J:védia.s mensais de temperatura, precipitação, umidade relativa
e insolação, no período de 1943 a 1970, no lTlLlilicípio de Pirac.!_
caba.

U.R.

Insolação

'lanperatura

Precipitação

média (ºC)

média· (mm)

Janeiro

23,6

223,4

75

182,2

Fevereiro

23,5

188,9

76

172,4

Março

23,1

132,4

75

206,0

Abril

21,1

60,8

71

210,5

Maio

18,4

46,6

72

216,1

JunlD

17,0

40,6

72

200,1

Ju1m

16,7

23,6

67

225,6

Agosto

18,5

28,8

60

235,9

Setembro

20,4

60,4

60

187,0

outubro

21,5

104,5

67

191�3

Novembro

22,5

. 131,4

67

211,3

23,2

205,7

71

197,9

Mês

De.?anbro

· EON'.IE:

laboratório

do

média

(%)

rrédia (roras)

Departamento de Fisica e .Meteorologia da ESALQ (1970).
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Figura 1 - Temperatura média e precipitação total mensal -verificadas du- ·
rante o p:rríodo experimental (setembro de 1981 à janeiro
1982).

FCNTE: I.al:oratório do Depto. de Física e Meteorologia da F.sALQ (1982).

de
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3.1.3.1. Composição
Um alcatrão típico de folhosa quando

destila

do, segundo HAWLEY (19 23), contém em média:

..

-

.
.
.

agua + solúveis em agua
Óleos leves

::::,

Óleos pesados
piche

::::,

::::,

2%

12%
::::,

25 a 52%

34 a 61%

3,1,4, TIPOS DE PAPEL
3.1.4.1 . Papel maculatura
É

um tipo de papel fabricado com aparas e uti

lizado na confecção de caixas para embalagens. Segundo a ASSO
CIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PAPEL E CELULOSE (1980), de
ve ter cor natural, acinzentada, geralmente nas gramaturas de
70 a 12Q__g/ m 2 e usado para embrulhos que não requer�m apre sentação.

29.
3.1.4.2. Papel miolo
É um papel fabricando também com aparas, embo
ra, possam ser também empregadas, segundo a ASSOCIAÇÃO NACIO
NAL DOS FABRICANTES DE PAPEL E CELULOSE (1980), pasta semiqui
mica e/ou mecânica. A Associação adianta ainda, que

o

papel

miolo geralmente apresenta gramaturas entre 150 e 150 g/m 2 e é
usado na-fabricação de papelão ondulado.

3,1,5, RECIPIENTES UTILIZADOS
3.1.5.1. Laminado de Pinu.f..
As lâminas utilizadas na preparação dos

reci

pientes (medindo 18,0 x 12,0 x 0,1 .cm) f oram obtidas de arvo
res em um plantio comercial de Pinu.f.. c.a.Jt.iba.e.a_var. hondu.Jt.e.n f..if.. Barr. e Golf. com idade em torno-de 14 anos e sem prece dência definida, instalado na Estação Experimental situado no
município de Bento Quirino, pertencente ao Instituto Flores tal do Estado de São Paulo.
3�1.5.2. Laminado de Eu.eal.yp�u.f..
As lâminas utilizadas na preparação dos

reci

pientes (medindo 18,0 x 12,0 x 0,1 cm) foram obtidas de
árvore de Eu.c.a.�yp�u.f.. gJt.a.ndif.. Hill ex. Maiden, desbastada
um plantio experimental com aproximadamente 12 anos de

uma
de
ida-
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de, formado com semente procedente de Coff's Harbour, locali
zado próximo ao Aeroclube de Piracicaba, Estado de são

Paulo

e conduzido pelo Departamento de Silvicultura da Escola Supe
rior de Agricultura "Luiz de Queiroz".

3.1.5.3. Sac� plást�co
O saco plástico utilizado no experimento apre
sentou as seguintes cara_cterísticas: cor preta, com aproxima
damente 5,5 cm de diâmetro por 12,0 cm de comprimento e perfu
rado lateralmente para facilitar a drenagem do excesso de

a

gua

3.1.6. SUBSTRATO
O substrato utilizado no enchimento.dos

reci

pientes, constituiu-se de terra retirada de subsolo. De acor
do com RANZANI e:t a.f.,U.. (1966) , o solo é do tipo "Regosol", es
tando contido na série "Sertãozinho".
Os resultados das análises mecânica e química
feitas pelo laboratório do Departamento de Solos, Geologia
Fertilizantes, da Escola Superior de Agricultura "Luiz
Queiroz", estão contidos nas Tabelas 2 e 3.

e
de
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Tabela

2

- Resultados da análise mecânica do substrato utilizado no enchi
_. mento. dos recipientes.
ANÁLISE MEC'fl.N°ICA
(%)

(mm)

Areia muito grossa

0,3

Areia grossa

1,7

Areia média

15,7

Areia fina

38,0

Areia IlD.lito fina

11,4
9,7

Lino

Argila (< 0,002 )

2 3,2

'Tubela 3 - Resultados da análise química do substrato utilizado no enchi
. rnento dos recipientes.

ANÁLISE euiMICA
Acidez (pH)

4,80

Carbono orgânico (%)

0,2 4

Elementos trocáveis:
. 3Fosfato (P04 )
Potássio (K+)
2+

Teor

em

e.rng/100 rnl de terra:
0,01
0,02

cálcio (Ca )

1,00

2+
Magnésio (Mg )
3
Alumínio (Al +)

0,13
0,64

Hidrogênio (H+)

3,04
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3,1.7, CLASSIFICACÃO DO SOLO DA ÃREA DO EXPERIMENTO
O solo da área onde foi instalado o experimencomo

to, segundo RANZANI et alii (1966), está classificado
"Terra Roxa Estruturada" e pertence à Série "Luiz

de

Quei -

roz".

3.1.8, ESPÉCIE E OBTENÇÃO DE SEMENTE
de

O experimento foi conduzido com sementes
Euealyptu-0 g�andi-0 Hill

ex. Maiden. A semente foi obtida jun

to ao Laboratório de Sementes do Departamento de Silvicultura
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz",

prove

niente da área de produção de sementes da Champion Papel e Ce
l ulose S/A, localizada no município de Moji Guaçu, Estado

de

São Paulo.·
O teste de germinação feito no mesmo laborató
rio revelou 68% de sementes férteis.

3,1,9, FERTILIZANTES MINERAIS
Utilizou-se como fertilizantes minerais NPK na
formulação 5:13:3, tendo como fontes o sulfato de amônia, su
perfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente.
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3.2, MÉTODOS
3.2.1. OBTENÇÃO DE ALCATRÃO
3.2.1.1. Produção de licor pirolenhoso bruto
O licor pirolenhoso foi obtido em laboratório
através da destilação seca e destrutiva da madeira, com o res
friamente dos gases condensáveis. No processo para

produção
Euealyptu-0

do licor, foram utilizados discos de madeiras de

spp. e transformados em cavacos com o auxílio de um facão.

A

madeira assim cortada foi submetida a secagem em estufa,

com

(±3º C) por 24 horas, até

al

- temperatura ajustada para
cançar peso constante.

1os0 c

Após esse tempo na �stufa, o material foi reti
rado e colocado numa retorta (com capacidade pa-ra 7 kg) com o
objetivo de ser aquecido e destilado. A retorta foi

acoplada

a um condensador metálico com fluxo de água (temperatura

am

biente) constante, para melhor resfriamento dos gases. O ague
cimento da retorta foi feito l entamente até atingir

soo0c,

p�

ra permitir a máxima extração dos compostos extrativos da ma
deira. Durante a elevação da temperatura e com a

volatiliza

çao dos gases condensáveis a partir de 180 ° c, aproximadarnen te, o licor pirolenhoso bruto foi coletado em um balão de vi
dro.

3.2.1.2. Destilaçio do licor pirolenhoso bruto
A etapa seguinte para se obter o alcatrão, cons
tou da destilação do licor pirolenhoso, feita utilizando - se
um aquecedor elétrico , dotado de termostato para controle

de

temperatura e de um pirex. A chapa qe aquecimento do aquece dor e o pirex tinham formante quadrado (20 cm de lado) e apre
sentavam as mesmas dimensões, o que favoreceu para um

maior

rendimento e redução do tempo gasto em cada porção de

licor

destilada.
Do alcatrão obtido foram retiradas amostras

e

levadas ao laboratório do setor de Química, Celulose e Energia
do Departamento de Silvicultura, da Escola Superior de
cultura "Luiz de Queiroz", a fim de se determinar o

Agri

pH.

Os

resultados das análises indicaram um pH médio em torno de 2,7.

3.2.2. PREPARAÇÃO DOS RECIPIENTES DE PAPEL
3.2.2.1. Características dos tipos de papel
Após análise em laboratório foram determinadas
as seguintes características:
- Papel maculatura:
• Espessura média: 0,240 mm
Porosidade média = 100 cc de ar em 8,6 segundos
Resistência média ao estouro = 1,3 kg/cm 2

35.
Gramatura = 130 g/m 2
Peso médio por centímetro quadrado = 11,18 mg
- Papel miolo: _
. Espessura média = 0,265 mm
. Porosidade média = 100 cc de ar em 29,8 segundos
. Resistência média ao estouro = 2,3 kg/cm 2
. Gramatura = 158,9 g/m 2
Peso médio por centímetro quadrado = 13,54 mg

3.2.2.2. Confecção
Dos dois tipos de papel utilizados no
mento, foram cortados retângulos medindo 18,0 cm de

experi
compri

mento por 12,0 cm de altura. Os retângulos foram dobrados

no

sentido da maior dimensão, tomando a forma cilíndrica e fixa
dos por três grampos. Depois de confeccionados, os

recipien

tes ficaram com 5,5 cm de diâmetro por 12,0 cm de comprimen to.

3.2.2.3. Impregnação e secagem
Um determinado número de recipientes confecci�,
nados foi submetido a dois diferenmes tratamentos com o alca
trão produzido da madeira. Em um deles, o alcatrão

teve

seu

pH elevado de 2,7 para 5,1 aproximadamente, misturando-se 20%
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(porcentagem esta definida, testando-se doses crescentes

de

CaOH no alcatrão com pH 2,7) de cal fina hidratada (CaOH) �
do aquecido a 750c. No -outro, os recipientes foram tratados seiu

que o alcatrão sofresse neutralização.
O tratamento dos re�ipientes com alcatrão, foi
feito utilizando-se um becker com capacidade para 900 ml e o
mesmo aquecedor empregado na destilação do licor pirolenhoso.
No tratamento com neutralização,

o

alcatrão

foi colocado-no becker (cujo nível de alcatrão foi sempre man
tido constante) e aquecido lentamente até alcançar os 75°c, �
proximadamente, e aos poucos a cal hidratada (CaOH) foi sendo
misturada até sua homogeneidade total. Essa temperatura
mantida constante através do ajuste do termostato do

foi

aquece

dor e os. recipientes foram imersos para impregnação uniforme,
um de cada vez., durante dez segundos. Após esse tempo, o reci
piente foi retirado do becker e posto numa bandeja para

per-

der o excesso de alcatrão.
Cerca de vinte minutos depois, os

recipientes

tratados foram presos por meio de clipes em arames fixos
grades de madeira e levados a uma estufa do tipo

a

circulação

forçada de ar quente, à temperatura de 1os0c (±30C) por 24 ho
ras para completa secagem do alcatrão. Após esse período

os

recipientes foram retirados da estufa totalmente secos,

em

condições de serem utilizados no experimento.
No tratamento sem neutralização, o

procedime�

to foi o mesmo do aplicado no alcatrão neutralizado.
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3,2,3, CONFECÇÃO DOS LAMINADOS
As lâminas das madeiras de Pinu� e de Euealyp
foram

�uh saidas do laminador com um milimetro de espessura,
desdobradas em lâminas medindo 18,0 x 12,0 x 0,1 cm.
A forma cilindrica dada a esses

recipientes,

resultou do enrolamento das lâminas, no sentido de sua

maior

dimensão. Para possibilitar o manuseio sem que ocorresse

a

quebra, foram submersas em água durante cinco horas, e em se
guida, enroladas com a ajuda de um tubo metálico cilíndrico ,
que depois de grampeadas formaram tubos de 5,5 cm de diâmetro
por.

12,0

cm de comprimento.

3,2.4. INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO
3.2.4.1. Delineamento estatístico experimental
o experimento foi instalado seguindo um deli neamento inteiramente casualizado, com os tratamentos e
repetições, relacionados na Tabela 4.

três
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Tabela 4 - Tratamentos considerados no delineamento estatlstico.
Tratarrentos.

Recipientes

A

Papel rna.culatura alcatroado e.neutralizado

B

Papel maculatura alcatroado sem neutralização

e

Papel rna.culatura não alcatroado

D

Papel miolo alcatroado e neutralizado

E

Papel miolo alcatroado sem neutralização

F

Papel miolo nao alcatroado

G

'Saco plástico

H

Laminado de Eu.c.alyptM g.tz.anclú.,

I

Laminado de P..lnM c.aJ1Á,ba.e.a. var. ho ndwz.e.n6,ú.,

Foram formadas parcelas retangulares com ap ro
ximadamente 0,19 m 2

(49,5 x 38,5 cm), distanciados no sentido

do comp rimento do expe rimento, por 0,50 m e na largura,
O, 40 m, ocupando uma area ao re dor de 17 , 75 m 2

(

por

5, 84 x 3,:04ril).

Cad a parcela foi constituida de 63 re cipientes, sendo 35 de les compondo a áre a útil e 28 formando uma bordadura simp les.
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3.2.4.2. Encanteiramento e enchimento dos reci
pientes
A area do experimento foi demarcada com pique
tes, para tornar possível o cruzamento de um barbante,

cuja

finalidade foi delimitar a área de cada parcela e também para
facilitar o encanteirarnento dos recipientes. Em seguida,

os

recipientes foram encanteirados obedecendo o delineamento in
teiramente casualizado.
O enchimento dos recipientes

encanteirados

foi conduzido, utilizando-se terra do subsolo, corno substrato
previamente peneirada, deixando-se aproximadamente um centirne
•· tro e meio livre, para acomodar melhor a cobertura de prote çao às sementes e comportar maior quantidade de água

durante

as regas. Os sacos plásticos foram encanteirados já com

o

- substrato.

3.2.4.3. Semeadura
A semeadura foi realizada no dia

21 de setem

bro de 1981, ernprégando-se o método de semeadura direta.

Fo

ram colocadas de 8 a 10 sementes em cada recipiente, com ô au
xilio de uma pequena espátula de ponta curva, de arame

com

1/8 11 de diâmetro e calibrada para deixar cair, aproxirnadamen
te,·esse número de sementes.
Antes da semeadura propriamente dita, foi fei-
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ta uma rega demorada com regador de crivo fino. Após a distri
buição das sementes foi peneirada urna camada fina do substra
to sobre as mesmas, e em seguida, cobertas com urna camada

de

casca de arroz, com aproximadamente 7 milimetros de espessura,
com a finalidade de proteção e manutençaõ da umidade.
Após a semeadura, foi feita urna rega suplemen
tar, contendo os fertilizantes minerais NPK na fórmulação
5:14:3, estimando-se 0,4 gramas por recipiente, corresponden
do à primeira fração da adubação planejada para o

experimen

to.

3.2.5, CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO
3.2.5.1. Regas e mondas
Para manter o substrato dos recipientes sempre
úmido.foram feitas duas regas diárias (pela manhã e

a

tarde

com regador de crivo fino) nos dias ensolarados ou nublados
com temperatura elevada.
As mondas foram praticadas à medida que as er
vas daninhas surgiam nas parcelas. Esse controle teve como fi
nalidade evitar a competição por água e nutrientes, entre er
vas daninhas e as plântulas de eucalipto.
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3.2.5.2. Desbaste

o desbaste foi realizado aos quarenta dias apos a semeadura, quando as plântulas apresentaram em

média

dois pares de folhas definitvas. O corte das plântulas

foi

realizado com uma tesoura pequena de ponta curva, o mais pro
xima possível do colo e deixando somente uma por recipiente ,
de preferência a mais vigorosa.

3.2.5.3. Adubação mineral
A adubação mineral do experimento foi feita par
éeladamente através de regas estimando-se 0,4 g/recipiente de
NPK na formulação 5:14:3). A primeira fração foi aplicada

a

pos a semeadura, a se_gunda aos trinta e dois dias e a tercei
ra aos quarenta e sete dias após a semeadura. Totalizando

em

média, 1,2 g/recipiente durante o período experimental.
Após a aplicação do adubo, foi feita uma

rega

com agua para retirar o excesso de adubo retido nas folhas, e
vitando assim, a possibilidade de queima.
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3.2.6, PARÂMETROS ESTUDADOS
3.2.6.1. Porcentagem de sobrevivência
O percentual de sobrevivência foi avaliado aos
45, 75, 90 e 105 dias após a semeadura, fazendo-se a contagem
dos recipiente da area útil de cada parcela, sem considerar a
quelas utilizadas para determinação da resistência ao estouro,
aõs 45 e 75 dias após a semeadura.

3.2.6.2e Altura das mudas
A altura das mudas foi medida aos 45, 75, 90 e
105 dias apos a semeadura. Para se executar'

convenientemen-

te essa operação, foi elaborado um esquema onde os

recipien

tes de cada parcela foram numerados e ordenados, de maneira a
formar cinco linhas quebradas, paralelas e em ziguezague; com
preendendo em média dezoito mudas da area Útil destinadas a a
nálise estatistica.
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A medição em altura das mudas foi feita com u
ma regua de plástico, graduada em centímetros e millmetros,po
sicionando-se o "O" a altura do colo e fazendo a leitura coin
cidir com o topo da gema apical.

3.2.6.3. Diâmetro do caule
Foi tomado o diâmetro do caule de dezoito

mu

das da area Útil, à altura do colo e aos 45, 75, 90 e 105 dias
após a semeadura, usando-se um cálibre de fio que comumente é
utilizado por eletricistas. Este, nada mais é do que um disco
de ferro com oito centímetros de diâmetro, contornado por uma
série de aberturas de tamanhos diferentes e identificadas

em

milímetros. O cálibre de fio foi dividido em cinco partes, pa
ra permitir maior facilidade de manuseio na determinação

dos

diâmetros. Para a· medição de cada parcela, foi obedecido o mes
mo esquema traçado para se determinar a altura das mudas.
3.2.6.4. Manuseio e transporte simulado dos re
cipientes
Encerrado o experimento aos 105 dias após a se
meadura, foram sorteadas sete mudas de cada parcela (sendo ob
servados os mesmos cuidados quando da avaliação da sobrevivên
eia) em todos os tratamentos, retiradas, identificadas e con
venientemente embaladas em caixas plásticas e em seguida sub-
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metidas a um transporte simulado, feito utilizando-se um car
rinho-de-mão e percorrendo caminhos e áreas irregulares do vi
veiro florestal do Departamento de Silvicultura. De volta

do

percurso, foi avaliado o índice de perda de recipientes

·de

cada tratamento.

3.2.6.5. Peso do material seco
O peso do material seco da parte aerea e
tema radicular foi determinado utilizando-se um numero

do

sis

médio

de dezoi to mudas da área Útil · de cada parcela, s·eparando-se a
parte aérea do sistema radicular à altura do colo com o auxi
lio de uma tesoura de poda. Após o corte da muda, a parte aé
rea e o sistema radicular depois de cuidadosamente destorroa
do·e lavado em água corrente sobre uma peneira de malha fina,
para melhor aproveitamento das raízes de diâmetros reduzidos,
foram colocados em sacos de papel previamente identificados e_
deixados em estufa à temperatura de lOSºC {± 3ºC) durante
horas
.,

Completado esse tempo na estufa, os s�cos

48
fo

ram retirados e rapidamente pesados em balança elétricà usada
em laboratório, com aproximação de centésimos de grama.
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3.2.6 .·6 . Retenção do alcatrão nos recipientes
de papel
Para se determinar a retenção do alcatrão

em

condições de laboratório, foi estimado o peso médio em mili grarnas/cm 2 (usando-se balança analítica) tomando-se cinco recipientes de cada tipo de papel, antes de serem

impregnados

com alcatrão e após secagem em estufa à temperatura de
por 24 horas.
Depois que os recipientes foram tratados

com

alcatrão e imediatamente após sua secagem em estufa (vê

item

3.2.2.2.), tornou-se novamente cinco recipientes para pesagem,
e por diferença de peso dos alcatroados e não alcatroados, ob
teve-se.a retenção média em miligramas/cm 2 pretendida.
Em condições de viveiro, as mensuraçoes de re
tenção nos respectivos recipientes, foram realizadas
45, 75 e 105 dias após a semeadura. Para se avaliar a

aos

3,

reten

çao do alcatrão nos recipientes aos 3 dias, tomou-se cinco u-nidades deixadas ao lado de cada parcela (em igualdade de con
dições -'dos._; demais) dos tratamentos alcatroados, no momento
da instalação do experimento. Os recipientes com o

substrato

foram colocados em estufa do tipo circulação forçada

de

ar

quente, à temperatura de l0SºC (± 3OC) por 24 horas. Após es
se tempo, os recipientes foram removidos da estufa, retirados
. -- -

-

os grampos para soltar o substrato e em seguida, ·colocados·\ em
um dessecador "gel" para se.rem pesados logo depois.

4 6-.

Para se aval�ar a retenção do alcatrão aos

45

e 75 dias, foram retirados cinco recipientes de dois lados da
area útil (cinco unidades em cada idade) de cada parcela,

as

mudas cortadas e colocados em estufa para a secagem. Os passos
seguidos até a pesagem dos recipien�es, foram os mesmos condu
zidos para se avaliar a retenção aos 3 dias.
Para se medir -a retenção de alcatrão

aos

105

dias, foram sorteados cinco recipientes dentre os ;restantes da
área útil de cada parcela e seguiu-se o mesmo critério aplica
do às avaliações anteriores.
3.2.6.7. Resistência dos recipientes
A avaliação da resistência dos recipientes al
catroados foi feita antes da instalação do experimento e aos
3 ,- 45, 75 e 105 dias após, e determinada através de um apare
lho denominado "Testador MULLEN", o que expressa resistência
ao estouro em kg/cm 2

•

O teste de resistência feito antes da instala
çao do experimento englobou os recipientes alcatroados e

nao

alcatroados. Para medir a resistância nas idades subseqüentes,
foram utilizados os mesmos recipientes alcatroados usados

no

teste de retenção de alcatrão. Testados em cinco pontos dife
rentes e ao acaso, para se obter uma resistência média ao es
touro. Os recipientes não alcatroados não permitiram a condu-
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çao do teste, devido sua rápida deterioração no viveiro.
Os demais recipientes utilizados no experimen
to como o saco plástico e os laminados de Pinu-0 e Eucalyp�u�,
não foram submetidos a esse teste, por não se adequarem
princípio de funcionamento do aparelho. Uma comparação

ao
entre

esses e os recipientes de papel alcatroado seria incompatível.

3.2.7. PRÉ-TESTE
Com a finalidade de definir os tipos de

papel

a serem. usados no trabalho, foi instalado um pré-teste,

que

constou de um ensaio àe produção de mudas em viveiro onde

se

comparou recipientes confeccionados com papel maculatura, pa
pel miolo e papelão de embalagem, tratados com alcatrão neu ··t·ralizado e sem neutralização.
Com os resultados do pré-teste definiu-se opa
pel maculatura e o papel miolo como os mais indicados.
Visando observar o crescimento em altura

e

o

comportamento do sistema radicular das plantas provenientes
das mudas do pré-teste, fez-se um plantio definitivo utilizan
do-se 5 mudas por tratamento, no espaçamento de 1,0 x 0,5m.
Os resultados após 5 meses de idade estão ilus
trados na Figura 2, onde pode-se observar o bom crescimento
das plantas e a distribuição das raízes em toda a altura

do

recipiente, demonstrando a boa permeabilidade de sua parede e
o

. avançado

estágio

de deterioração do. mesmo. Todos os

recipientes mostraram os mesmos resultados.
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Figura 2 - Plantas de Eu.c.a}'_yp:t.I.ui gMnCÜ/2 aos 5 ireses de idade, obtidas
partir de mudas do pré-teste.

a
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO
4,1,

PORCENTAGEM DE SOBREVIVÊNCIA
As médias de porcentagem de sobrevivência das

mudas, relativas aos tratamentos, estão apresentadas
na Tabe, .
la 5.
Os resultados das análises estatísticas mostra
dos na Tabela 5, foram obtidas com a transformação da porcen
tagem de sobrevivência em,;-;;'. O valor de F encontrado
cou que não houve diferença significativa entre os

indi

tratamen

tos, considerando A, B e e como grupo "papel maculatura 11,

A,

. E e F como grupo -"-Papel miolo" e G, H e I como .''grupo teste:mu
.nha11•
Levando-se em conta os diferentes
testados no experimento e tendo-se em vista,

reci pientes

principalmente,

que os dois primeiros grupos se constituíram de tipos de reci

de
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97
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1

96
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(%)
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01 de tratamentos

1, 95
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105 dias

�rukey.

90 dias

de

75 dias

97

45 dias

Porcentagem de sobrevivência

análise de variância e do teste

A

Tratamentos

da

sobrevivência das mudas aos 4S, 75, 90 e 105 dias a:i;:ós a semeadura, dos tratamen

tos considerados no experimento. Resultados

Tabela 5 - Médias

u,
o
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-

pientes nao convencionais, ou seja, por recipientes que foram
submetidos aos primeiros estudos, os resultados alcançados d�
monstraram que o tipo de recipiente, admitindo as condiçõesem
que foi conduzido o experimento, não influenciou na sobrevi vência das mudas em nenhuma das idades em que a mesma foi av�
liada. Esses resultados concordam com os encontrados IX)r GHOSH
et alii (1977), STRACHAN (1974) e VENATOR e RODRIGUEZ

(1977)

quando testaram sacos plãsticos, styroblocks e tudo de

papel

asfaltado, respectivamente. Esses resultados obtidos assegur�
ram a eficiência dos recipientes nesse aspecto analisado.

·A

Figura 3 representa as médias de sobrevivência das mudas, aos
45, 75, 90 e 105 dias após a semeadura.

4,2, ALTURA DAS MUDAS
Nas Tabelas 6, 7, 8 e 9 estão representadas as
médias em alturas das mudas, com relação aos tratamentos con
siderados no experimento, determi�adas aos 45, 75, 90 e

105

dias após a semeadura, respectivamente. Ilustra também o

va

lor de F para tratamento, .coeficiente de variação e a diferen
ça mínima significativa.resultante da aplicação do teste

de

Tukey, para comparação entre as médias.
A Figura 4 ilustra as alturas médias das mudas,
alcançadas nos diferentes tratamentos, determinadas:.aos ;:' · 45-í
75, 90 e_ Hl5 · dias ·após cc:a · semeádura.
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Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram
que as maiores médias em altura das mudas, considerando a di
ferenç a minima significativa ser de O,68, foram alcançadas nos
recipientes: saco plástico (G) e laminado de Eu.c.alyp,tu,f.,
utilizados no experimento como testemunhas.

(H),

Esses resultados

estão de acordo com os encontrados por AGUIAR e MELLO (1974),
após 60 dias no viveiro, trabalhando com

E. gJz.an.dif.>.e E. f.>a

l.ig n.a.
As alturas médias imediatamente inferiores fo 
ram conseguidas nos tratamentos I, E e B e finalmente as mes
m�s alturas foram determinadas nos tratamentos A, D, F e

e. o

coeficiente de variação encontrado para o parâmetro estudado,
foi médio (GOMES, 1973).
As maiores médias em altura das mudas,verifica
das nos tratamentos G e H, foram provavelmente, devido

a

maior retenção de umidade nos dois recipiéntes. O saco plásti
co por ter o fundo fechado e não permitir a perda fácil de á
gua (perda somente pelos furos de drenagem), e em virtude ofe
recer certa impermeabilidade, condicionou ao substrato um teor
de umidade màis elevado; o laminado de Eu.c.alyp,tu.f.>, por ser a
té certo ponto também impermeável à água, tudo leva a crer que
conservou por mais tempo a umidade do substrato, o
ficiou, sem dúvida, o crescimento da muda.

que bene

Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

B

d
10,25
0,68

Coeficiente de variação (%)

'leste Tukey - d.m. s. a 5% (cm)

(") As rrédias seguidas pela rresma letra não diferem estatisticarrente entre si, ao nível de 5% de P:t:2.
habilidade.

** Significância ao nível de 1% de probabilidade.

47,51**

Valor de F

--

1,46

Papel rnaculatura não alcatroado

d

1,58

F = Papel miolo não alcatroado

e=

cd

1,64

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

bcd

1,72

2,08 l:cd

2,31 bc

2,40 b

A= Papel rnaculatura alcatroado e neutralizado

=

Papel miolo alcatroado sem neutralização

E=

I = Laminado de PinuJ

laminado de Euc.ai..yptM

3,79 a

=

H

(li)

45 dias ap5s a semeadura
4,04 a

Tukey.

G = Saco plástico

Tratamentos

meadura. Resultados da análise de variância e do teste de

Tabela 6 - A1 turas médias, em centímetros, das mudas nos tratamentos testados, aos 45 dias ap5s a se

t.n
u,
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As alturas médias das mudas dos tratamentos I,
E e B; foram inferiores às observadas nos saco plástico e·la

minado de Eucalyptu�, atribuindo-se, nesse caso, a maior per-

meabilidade do laminado de Pinu� e pelo teor de alcatrão pre
sente na solução do substrato, causando inibição de determina
dos nutrientes, que influenciou, no menor ritmo de crescimen
to. Esses resultados obtidos são contradit6rios aos encontra
dos por MOREIRA et alii (1961), quando avaliaram também o rit
mo de crescimento de Euealyp�u� aos 60 dias

apos

a

semea-

dura.
As
das

como

.alturas

inferiores

médias

nessa idade,

das

mudas,

considera-

foram as determinadas nos

tratamentos A, D, F e.e. Acredita-se que nos dois primeiros (A
e D), o adicionamento de cal hidratada (CaOH) ao alcatrão vi
sando elevar o pH, causou efeitos negativos à relação K/Mg do
substrato. Nos dois últimos tratamentos (F e C), onde a média
de crescimento foi ainda mais baixa, 'duas hip6teses podem se:r} a
tribuídas: uma delas afirma que a cor clara dos
respondeu por men@r retenção de calor e sua maior

recipientes
facilidade

em· .perder umidade, levaram a um ritmo menor de crescimento; a
outra, foi a ocorrência de uma provável competição por nutrien
tes do substrato, preferencialmente, por nitrogênio, pelos mi
crorganismos presentes e atuando durante a decomposição

dos

recipientes de papel.
A Figura 4 ilustra o desenvolvimento de

plan

tas de Euealyptu� gnandi� aos cinco meses de idade, cujo plan

Na Figura. 4 estão também representadas as altu
ras médias das mudas, obtidas nos diferentes tratamentos tes
tados, analisadas aos 75 dias após a semeadura.
Os resultados apresentados na Tab�la_ 7

dernons

trarn que aos 75 dias após a semeadura, os recipientes:

saco

plástico e laminado de Eucalyptu� (tratamentos G e H respecti

vamente) continuaram apresentando as maiores

médias -em altu-

ra� Esses resultados vem comprovar os obtidos por AGUIAR
MELLO (1974) e estão também de acordo com com os -.de

e

AGUIAR

(1973), encontrados aos 60 dias de�idade no viveiro, testando
laminado de pinho.
As alturas médias que se seguiram logo abaixo,
foram registradas nos tratamentos I, B e E, passando

a

ser

consideradas, para efeito de. discüssão, corno intermediárias.
Os tragamentos C, F, A e D apresentaram as me
nores médias em altura; mesmo existindo diferenças entre eles
não foram estatisticamente_ consideradas corno significativas ao
..

nível de 5% de probabilidade.

de
10,65

A= Papel rnaculatura alcatroado e neutralizado

21,99**

16,45
8,73

Valor de F

Coeficiente de variação ( % )

Teste Tukey ;_ d.m. s. a 5% (cm)·

(") As nédias seguidas pela mesma letra,não diferem estatisticarrente entre.si, ao nível de 5% de proba
bilidade.

** Significância ao nível del% de prol::abilidade.

8,23

D= Papel miolo.alcatroado e neutralizado

e

de
11,69

F = Papel miolo não alcatroado

--

cde

15,40

Papel maculatura não alcatroado

cd

17,96

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

e=

cd
18,44

23,31 bc

I= I.arninado de P.,í,nUl,

B = Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

28,59 ctb

(li)

75 dias ap5s a semeadura

H = Laminado de Euc.a.lyp:tU1,

teste de 'Tukey.

32,55 a

ao

G = Saco plástico

'lratamentos

dura. Resultados da análise de variância e

Tabela 7 - Alturas médias, em centímetros, das mudas nos tratamentos testados, aos 75 dias ap5s a sernea

l:r-J
(X)
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As causas que supostamente justificariam o

CO!!!,

portamente de cada grupo de·tratamentos considerado segundo a
classe de altura, acredita-se que foram as mesmas que contro
laram todas as médias obtidas aos 45 dias após

.a

.semeadura,

talvez, com pequenas variações decorrentes de efeitos progre�
sivos e incontroláveis das condições locais.
Observando-se as médias das alturas rrostradas na
Tabela 7 e admitindo-se que quando uma muda atinge aproximada
men:rt:e 25 a 27 cm de altura já pode ser levada para o campo,os
tratamentos G e H alcançaram essa condição ideal; estando

de

pleno acordo com os resultados obtidos aos 80 dias por SIMÕES
(1968). MOREIRA et alii (1961) também encontraram

resultados

excelentes no ritmo de crescimento em altura de mudas de Eu.e.a
lyptu.h aos 60 dias no viveiro.
As mudas nos demais tipos de recipientes no ex
perimento, com 75 dias de idade, não obtiveram a altura consi
derada ideal para o plantio definitivo, mesmo assim, os novos
recipientes testados, especialmente, ·os tratamentos B e E man
tiveram um ritmo de crescimento·em altura das mudas, condide
rado prbmissor. ·comprovando as boas características apresenta
das pelos recipientes alcatroados sem neutralização

do

pH

(tratamentos B e E), DAVIDSON e SOWA (1974) conseguiram resul
dos favoráveis ao ritmo de crescimento em altura de Pinu.h fte
hinava e P. -0ilvehtni-0, quando as mudas também tinham
produzidas em tubo de papel·asfaltado.

sido

60.
O laminado de Pinuh(tratamento I) teve um com
poratamento intermediário quando comparado aos tratamentos

G

e H, B e F, contrariando desse modo, os resultados

obtidos

aos 60 dias de idade com Euc.ai..ypt:uh, por MOREIRA _

e__,t: -· · alii

(1961).

Os resultados registrados na Tabela 8

mostram

que as maiores alturas médias das mudas foram determinadas nos
tratamentos G, H, I e B, cuja análise estatística dos dados re
velou não existir diferença significativa entre esses trata mentos, ao nível de 5% de probabilidade. Essas diferenças verificadas entre as médias das alturas, provavelmente�

foram

causadas pelo somatório de fatores incontroláveis que ocorre
ram no local do experiment� e não em virtude dos

recipientes

testados·. As possíveis variações em alturas das mudas, que d�
penderam dos tipos de recipientes testados, já foram explica
das, tomando-se como base os resultados contidos nà Tabela 6.
É

importante salientar, que a altura interme -

diária constatada no tratamento B (Tabela 8), que compreende
um dos novos recipientes test ados, não diferiu significativ�
mente dos demais já abordados, ao nível de 1% de probabilida
de. Além disso, com essa idade apresentou urna altura média con
siderada ideal para o plantio no campo.

27,47 abcd

B= Papel rraculatura alcatroado sem neutralização

12,73

9,37**

19,64
14,85

D= Papel miolo alcatroado e _neutralizado

Valor de F

Coeficiente de variação (%)

Teste Tukey - d.m. s. a 5% (cm)

( ")

(") As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de proba
bilidade.

** Significância ao nível de 1% de probabilidade.

cd
18,32

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

d

cd

18,67

F = Papel miolo:·não alcatroado

--

24,98 bcd

25,34 bcd

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

não alcatroado

32,60

I = Laminado de PlnM

e= Papel maculatura

36,47 ab

H = Laminado de Eu.c.al.yptM

are

41,10 a

90 días ap5s-a semeadüra

G = Saco plástico

Tratamentos

dura. Resultados da análise de variância e do têste de Tukey.

Tabela 8 - Alturas médias, em centímetros, das mudas nos tratanentos testados, aos 90 dias apSs a semea
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Os resultados obtidos com os tratamentos G, H,
I e B, foram semelhantes aos encontrados por PONCE

e

GRIPMA

(1970) e BERTOLANI (1976), quando desenvolveram trabalhos en 
volvendo saco plástico, laminado de pinho, tubete

de papelão

e nebramuda.
Na Tabela 8, os tratamentos C e E tiveram suas
alturas médias inferiores quando confrontadas com as alcança
das nos tratamentos G, H, I e B, contudo, chegaram a

atingir

a essa idade alturas adequadas para o plantio definitivo. Tra
balhos conduzidos por LAMPRECHT e BERNAL (1960)

e

BARNETT

(1975) permitiram encontrar resultados condizentes em

rela -

ção à altura de mudas de Eu.c.a.lyp-tu.6 e P.lnu.6, testando vaso de
cartão parafinado e tubo de papel kraft.
Os tratamentos F, A e D de acordo com a

Tàbe

la 8 apresentaram as menores médias em altura das mudas.

As

causas que levaram a esse comportamento, foram as mesmas des
critas para justificar características semelhantes nos trata
mentos A, D, F e

e, aos 45 dias após a semeadura (Tabela 6).

Na Figura 4 estão também representadas as altu
ras médias das mudas, determinadas nos diferentes tratamentos
testados, aos 90 dias paos a semeadura. Essa Figura mostra

o

comportamento em altura de cada tratamento em função das res
pectivas idades analisadas, permitindo o melhor acompanhamen
to do experimento até esse estágio.
Embora os melhores tratamentos de

recipientes

de papel já·tivessem alcançado altura das mudas ideal para

o

�3.

o plantio no campo, o ensaio foi mantido para verificar quan
do os demais tratamentos alcançariam essa fase.
Observando-se.os resultados da altura

média

das mudas, contidas na Tabela 9, verifica-se somente o trata
mento D diferiu significativamente ao nivel de 5% de probabi
lidade. O coeficiente de variação determinado estatisticamen
te para esse parâmetro, analisado no estágio final do experi
mento, foi considerado alto para alguns autores (GCMES, 1973) e
bom, segundo critérios definidos por outros (KAGEYAMA, 1979).
Para melhor se discutir o comportamento de came-

'da recipiente em relação a sua influência no crescimento

dio em altura das mudas, os tratamentos foram reunidos em três
grupos distintos: G, H e I, pertencentes ao grupo dos

melho

res; B, C e E, ao grupo dos intermediários e A, F e D, ao gru
po dos que mostraram médias

· inferiores de crescimento em

altura.
Realmente, nos tratamentos G, H e I as

mudas

tiveram as maiores médias em altura não só ao completarem 105
dias (término do experimento), mas aos 45, 75 e 90 dias

apos

a semeadura. Convém salientar, que a partir dos 75 dias as mu
das desses tratamentos já tinham condições de sair para o cam
po, principalmente, nos dois primeiros. Esses resultados

es

tão condizentes com os obtidos por SIMÕES (1968) aos 80

dias

após a semeadura, :testando métodos de semeadura em saco plás
tico, laminado de pinho e torrão paulista, com o objetivo

de

formar mudas de Euc.a.typ.tuJ.i. ·sTURION (1980) também encontrou ·re
sultados semelhantes de crescimento em mudas de Sc.Júzolobium PE:_

40,32 ab
36,30 ab
34,83 ab
31,55 ab
27,59 ab
26,.16 ab
19,17 b
3,92**

23,66
23,26

I = Ia.minado de P,lnu.6

B = Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

C = Papel rnaculatura não alcatroado

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

F = Papel miolo não alcatroado

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

Valor de F

Coeficiente de variação (%)

Teste Tukey - d.m.s. a 5% (cm)

(")

(") As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de prob�
bilidade.

** Significância ao nível de 1% de probabilidade.

45,48 a

H = Laminado de Eu.c..a.lyptu..6

--

47,55 a

105 dias a:i;:ós a semeadura

G = Saco plástico

Tratamentos

meadura. Resultados da análise de variância e do teste de Tukey.

Tabela 9 - Alturas médias, em centímetros, das mudas nos tratamentos testados, aos 105 dias ap5s a se

O'\
.i:,.

·-
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�ahyba, produzidas com repicagem em laminado de pinho, confir
mando assim, os resultados alcançados nos tratamentos G, H

e

I.
Embora nos tratamentos B, e e E as mudas

te

nham apresentado alturas médias inferiores {grupo das interme
diárias), também atingiram alturas adequadas para serem leva
das ao campo, aos 90 dias após a semeadura. Esse

comportame�

to evidenciou a possibilidade ,de

uso� dos novos

recipientes

testados. Tais resultados'estão de acordo com as

observações

feitas pelo IPEF (1974), aos 50 dias após a semeadura, testan
do papel kraft tratado com creosoto.
As menores médias em altura foram tomadas

nos

tratamentos A, F e D, no entanto, os dois primeiros proporcio
naram Índices mais significativos que o último, tendo alcança
do a esta idade, alturas suficientes para o plantio das mudas
no campo. As possíveis causas que deram lugar a essas diferen
ças, já foram discutidas quando se abordou as ocorrências aos
45 dias após a semeadura. Entretanto, o efeito do

recipiente

tratado com alcatrão neutralizado no ritmo de crescimento

em

altura da muda, merece estudos mais profundos.
Na Figura 4 estão demonstradas as alturas

me-

dias das mudas, determinadas nos diferentes tratamentos testa
dos, aos 105 dias após a semeadura. Permite observar o compor
tamento de cada recipiente, em relação, às referidas idades
possibilitando com·isso, uma análise conjunta do

,

desempenho

dos· tratamentos consider.ados · no estudo experimental.

66.

Demonstra ainda as diferenças entre as

médias

de crescimento em altura das mudas aos 45 e 75 dias apos a se
meadura. Acredita-se, no entanto, que o menor ritmo de cresci
menta durante os primeiros 45 dias tenha sido motivado

pela

lixiviação dos nutrientes, principalmente, do nitrogênio,

a

plicados por ocasião da rega feita logo após a semeadura, càu
sada por regas sistemáticas do substrato ainda não bem campa�
to e também por intensas precipitações ocorridas nesse

mesmo

período.
Os resultados avaliados, considerando-se

tais

condições, nao concordam com os encontrados por AGUIAR (1973)
e GOMES e� alii (1977) quando conduziram ensaios com recipien
tes, aos 45 e 30 dias após a semeadura, respectivamente.
Na Figura 5- estã representado o crescimento e
volutivo em altura média das mudas, caracterizando cada trata
mento, aos 45, 75, 90 e 105 dias após a semeadura, ou seja, _-du
rante toda fase experimental. Verifica-se que aos 45 dias

a

pos a semeadura, não houve diferença de crescimento entre

os

tratamentos, entretanto, no intervalo de 45 a 75 dias, o rit
mo de crescimento aumentou. Desse modo, os tratamentos G, H e
I apresentaram um ritmo de crescimento maior que os demais
não só nesse intervalo mas também até o final do experimento.
os outro� tratamentos (B,

e,

E, A, F,e D) mes-

mo revelando um ritmo menor de crescimento, no intervalo
75 a 90 dias, o C foi maior que o E, e se manteve assim
o final do trabalho; aconteéendo o mesmo-com o tratamento

de
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no intervalo de 90 a 105 dias apos a semeadura.
observações, nota-se que houve um menor ritmo de

Além

dessas

crescimento

nos tratamentos A, F e D.

4,3, DIÂMETRO DO CAULE
Nas Tabelas 10, 11, 12 e 13 sao apresentados os
diâmetros médios do caule das mudas, correspondentes a

todos

os tratamentos cOnsideràdos no trabalho experimental, medidos
ao nível do colo e aos· 45, 76, 90 e 105 dias após-- a semeadura
respectivamente. Mostra, o valor de F para tratamento, coefi
ciente de variação da aplicação do teste de Tukey, para compa
ração eritre as médias.
Na Figura 6 enc?ntram-se representados os diâ
tros médios do caule das mudas dos tratamentos testados, medi
dos ao nivel do colo e aos 45 dias após a semeadura.
Na Tabela 10, verifica-se que os maiores diâme
tros médios foram alcançados nos tratamentos G e H, com supe
rioridade ao nivel de 5% de probabilidade em relação aos

de

mais tratamentos. A análise estatística dos dados mostrou que
nao diferiram entre si. Os tratamentos I, B e E proporciona ram crescimentos inferiores aos G ·e H, todavia, podem ser con
siderados como satisfatórios.

69.

o ...1-...u::;=.:;..:i.::�:..:::;.t::..:::..i=,i::::..::..i.::::Li.::::..:L-______
A B C D E F G H .I
45 dias ap:,s a-semeadura

Figura 6 :- Diâmetros nédios do caule das mudas, em milíme
tros, considerando os tratarrentos de A a I, me
didos aos 45 dias apSs a semeadura.

0,61 b
0,54 bc
bc

0,53
0,50
0,50

46,60**
5,12
0,09

I = Laminado de PiV111.ó

B = Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

E= Pap:l miolo alcatroado sem neutralização

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

F = Papel miolo não alcatroado

e= Papel rnaculatura não alcatroado

Valor de F

Coeficiente de variação (%)

Teste Tukey - d.m.s. a 5% (an)

(li)

(") As médias seguiq.as p:la mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de pro�
bilidade.

** Significância ao nível de 1% de �robabilidade.

0,61 b

H = Laminado de Euc.al.yptu.6

c

0,81 a
0,61 b

c

0,84 a

45 dias ap:Ss a semeadura

G = Saco plástico

Tratamentos

de Tukey.

tura do colo e aos 45 dias ap:Ss a semeadura. Resultados da análise de variância e do teste

Tabela 10 -· Diâmetros médios do caule, erh milimetros, das mudas nos tratamentos testados, tomados à a:!:_

'-J

o
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siderados como satisfatórios, pois, existem dois entre os três
testados, que são recipientes novos. Os tratamentos A, D, F e
C apresentaram menores médias de diâmetros, não sendo detecta
da nenhuma diferença significativa ao nível de 5% de probabi
lidade, entre os mesmos.
As causas que controlaram o crescimento em diâ
metros d9 caule das mudas nos tratamentos testados, podem ser,
as mesmas que influenciaram no crescimento em altura, com es
sa idade (Tabela 6). Como pode ser visto comparando-se as fi
guras 4 e 6, o crescimento em diâmetro está relacionado com o
crescimento em altura da muda.
Na Figura 7 estão representados os diâmetros
médios do caule das mudas, medidos ao nível dó colo e aos

75

dias após a semeadura.
Acompanhando os dados da Tabela 11, pode-se a
grupar os tratamentos obedecendo a ordem decrescente dos diâ
metros, em: a) os tratamentos G, H e I como melhores;

b)

os

tratamentos B, E e C como intermediários e c) os tratamentos
F, A e D como inferiores.
Observando-se as Figuras 4 e 7 verifica-se aos
75 dias, o crescimento em diâmetro teve o mesmo comportamento
do crescimento em altura ou seja, houve uma tendência no sen
tido diretamente proporcional. Por outro lado, comparando - se
os. crescimentos médios em diâmetro aos 45 e 75 dias :. :(Figura
7), verifica-se que o ritmo de crescimento nos tratamentos
e F, nesse intervalo, foi maior do que no tratamento D.

C

cde
de
de

2,06
1,81
1,58
1,57

·B = Papel maculatura alcatroado sem neutralização

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

C = Papel rnaculatura nãõ alcatroado

F = Papel miolo não alcatroado

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

0,55

'leste 'Tukey - d.m.s. a 5% (mn)

(") As rrédias.seguidas pela mesn:a letra não diferem estatisticamente entre.si, ao nível
bilidade.

de

9,45

Coeficiente de variação (%)

nível de 1% de probabilidade.

20,21**

Valor de F

ad

--

** Significância

1,36

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

5% de ·pro�

e

2,16 bc
cd

2,27

I = Laminado de P,é,nu.f.,

abc

2,67 ab

H = Laminado de Euc.al. yp,tU,6

(" )

75 aias apSs a semeadura

dia� apSs a semeadura. Resultados da análise de variância e do teste

2,79 a

75

G= Saco plástico

Tratamentos

de 'Tukey.

tura do cólo e aos

Tabela 11 - Diârretros médios do caule, em milímetros, das mudas nos tratamentos testados, tomados à�

-...J
M
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Figura '1 - Diârretros médios do caule das mudas, em centíme
tros, oonsiderando os tratarrentos de A a I, nedi
dos aos 45 e 75 dias ap5s a semeadura�
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Os resultados constantes da Tabela 12

indicam

que os tratamentos G, H e I são os superiores; os B, E

e

e

sao os médios e os A, F e D como sendo os inferiores. Todos
esses resultados mantiveram comportamento semelhante, apenas
evoluindo quando ao crescimento, conforme mostra a Tabela 13.
O critério considerado para se fazer essa avaliação foi

o

mesmo estabelecido para se estimar aos 75 dias após a semeadu
ra (Tabela 11).
Os indices de crescimento em diâmetro do caule
das mudas, determinados aos 45, 75, 90 e 105 dias apos a

se

meadura, considerando os tratamentos G, H, I, B e E, concor dam com os resultados obtidos por BERTOLANI e.t alll

(1976) ,

quando testou laminado de pinho na formação de mudas de Plnu.f.i
· c.a11.lbae.a var. handu.11.e.nf.iif.i; por GHOSH e.t alll (1977), multipli
cando vegetativamente Plnu.f.i c.a11.lbae.a e P. patu.la
plásticos de diferentes dimensões; por VENATOR

em
e

sacos

RODRIGUEZ

(1977),. estudando tipos· dé "styroblocks" na produção de mudas
de Plnu.f.i c.a11.lbae.a var. handu.11.e.nf.iif.i e por STURION (1980), apli
cando semeadura direta em laminado de pinho na formação

de

mudas de Sc.hlzalablu.m pa11.ahyba.
Na Figura 8 estão representados

os

diâmetros

médios do caule das mudas, alcançados pelos tratamentos test�
dos no experimento, medidos ao nível do colo e aos 45, 75, 90
e 105 dias após a semeadura. Essa representação facilita
comparaçao dos tratamentos dentro e entre as referidas
des de desenvolvimento.

a
ida -

= Saco plástico

2,74 abcd

= Papel maculatura alcatroado sem neutralização

B

e

1,77
12,85**
10,53
0,79

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

Valor de F

Coeficiente de variação (%)

Teste 'I'l1k:ey - d.m.s. a 5% (mm)

(")

(") As rrédias seguidas pela :rresrra letra não diferem estatistica:rrente entre si, ao nível de 5% de p�
habilidade.

** Significância ao nível de 1% de probabild!dade.

de
2,03

F = Papel miolo não alcatroado

cde

2,54 bcde
2,26

Papel maculatura não alcatroado

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

e=

2,62 bcd

2,99 abc

3,32 ab

3,52 a

= Laminado de PlnU/2

E.= Papel miolo alcatroado sem neutralização

ao

90 dias apSs a semeadura

I

H = laminado de Eu.c.a.lyptu...6

G

Tratamentos.

teste de Ttikey.

altura do . colo e aos 90 dias
apSs a.semeadura. Resultados da análise de variância e
;

Tal::ela 12 - Diârretr0s médios do caule, em milímetros, das mudas nos tratamentos testados, tomados à

-.J
u,

variância e do tes

3,55 ab

B= Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

13,04

Coeficiente

(")

rnédias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de pro�
bilidade.

Significância ao nível de 1% de probabilidade.

(") As

**

'leste Tukey - d.m. �- a 5% (rrnn)

1,24

5,03**

Valor dê ·F ,-

variação (%)

2,44

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

de

2,68 b

F= Papel miolo não alcatroado

0

3,06 ab

A= Papel rnaculatura alcatroado e neutralizado

b

3,21 ab

3,31 ab

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

não alcatroado

3,57

I= Laminado de P.,,[nu.J.,

·e= Papal rnaculatura

4,08 a

H= Laminado de Euc.al.yp;t,Ul,

ab

4,08 a

105 dias apSs a semeadura

de

G= Saco plástico

Tratamentos

te de Tukey.

tura do colo e aos 105 dias af.ós a se:rreadura. Resultados da análise

Tal:ela 13 - Diâmetros médios do caule, em milímetros, das mudas nos tratamentos testados, tornados à a.!_
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A Figura 9 ilustra a evolução do

crescimento

médio em diâmetro das mudas, de cada tratamento que foi test�
do no trabalho experimental. Possibili�a analisar mais clara
mente o comportamento do crescimento em diâmetro de cada tra
tamento. Os tratamentos G e H tidos como os melhores, alcanç�
ram o mesmo crescimento aos 105 dias. O tratamento B apresen
tou um ritmo de crescimento mais intenso a partir dos 75 dias,·
alcançando, praticamente, o tratamento I aos 105 dias apos
semeadura.

o

a

ritmo de crescj_mento do tratamento C foi mais ra

pido depois de 7 5 dias, superando assim o tratamento E, no in
e

tervalo de 90 a 105 dias. Finalmente, os tratamentos A, F

D considerados como inferiores, mantiveram um ritmo de cresci
menta constante.

4,4, MANUSEIO E TRANSPORTE SIMULADO DOS RECIPIENTES
·Na Tabela 14 encontram-se as porcentagens

de

recipientes e suas respectivas mudas, aproveitáveis para

o

plantio no campo, avaliados apos o manuseio normal no

vivei

ro e o transporte simulado, feitos no final do experimento.
Analisando os resultados .contidos na Tabela·JA,,
constata-se que os tratamentos B, G, H e I foram os melhores
verificando-se, que suportaram as condições adversas de

manu

seio no viveiro e de transporte simulado a que foram :.impos tos.

79.

50

---- T-.catamento A
...- '-- ...- Tratamento B
- - - - Tratamento e
-·---·- Tratarrento D
-"o-o-o- Tratamento E
�--··-··- Tratarrento F
- - - Tratamento G
- - - Tratamento H
�· - •-+ Tratarrento I

45
40

8
��

·g

35
30

lo

15
10

5

---.-----------------r-----------------.---

0 ......

45

75
Dias após a serreadura

90

105

Figura 9,_ - Evolução do crescimento médio em diâmetro do caule, em rnili
metros, das mudas, considerando os tratamentos de A a I,
45, 75, 90 e 105 dias após a semeadura.

aos

21
21
21
21
21
21
21

Papel rnaculatura não alcatroado

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

F = Papel miolo não alcatroado

G = Saco plástico

H = Laminado de Euc..alyptU.ó

I = Laminado de PinU.ó

e=

21

B = Papel rnaculatura alcatroado· sem neutralização

21

21

100,00

100,00

100,00

80,95

1-7
21

14,28

100,00

23,81

%

03

21

05

aproveitáveis

testadas
21

N9 de mudas

N9 de mudas

A= Papel rna<;clatura alcatroado e neutralizado

Tratarrentos

recipientes, aos 105 dias apSs a semeadura.

Tabela 14 - Porcentagens de muaás aproveitáveis apSs o manuseio no viveiro e o trans:i;orte simulado dos

o:,

o

81

Para o tratamento G, os resultados positivos
obtidos foram normais, tendo em vista sua resistência ser co
nhecida há bastante tempo. Entretanto, os tratamentos B, H

e

I também resultaram em uma alta porcentagem. de mudas aprovei
táveis, principalmente, o tratamento B, que compreendeu reci
piente confeccionado de papel, submetido à .impregnação com al
catrão de madeira. Sua estrutura física difere grandemente da
constituição dos laminados de_ Eu.c.a.-lyp-tu.-6 e de Pinu-6 (tratamen
tos H e I), podendo-se até admitir como incomparáveis quanto
à resistência.
O tratamento E, embora apresentando

razoável

porcentagem de mudas aproveitáveis, fqi menos eficiente

do

que os tratamentos B, G, H e I, particularmente, comparando
o com o tratamento B que teve confecção muito semelhante.
menor resistência oferecida por esse tratamento, deve

A

estar

condicionada ao tipo de papel usado, pressupondo-se que, sen
do menos poroso que o papel u sado no tratamento B, reteve me
nor quantidade de alcatrão e conseqüentemente, menor tero

de

compostos preservativos.
As menores porcentagens de mudas aproveitáveis
foram encontradas nos tratamentos A e D, o que compromete

de

antemão a viabilidade prática do uso desses recipientes test§!_
dos. Ambos foram confeccionados utilizando-se tipos diferen tes de papel (maculatura e miolo), porém todos tratados

com

alcatrão em igualdade de condições. A menor porcentagem de a
proveitamento de mudas foi constatada no tratamento D, reafir

82.

mando assim a refer�ncia feita sobre a porosidáde do papel em
pregado nesse tratamento.
A pouca resistência que esses tratamentos mos
traram aos test�s de manuseio e transporte simulado, pode ter
sido resultante da neutralização do alcatrão, ou-seja, o adi
cionamento:de cal hidratada (CaOH) deve ter diminuido a capa
cidade preservativa de determinados compostos do alcatrão,per
mitindo assim o avanço do processo de deterioração do - reci·piente. Tendo em vista perdurarem.dúvidas a respeito, tornam
se necessários estudos mais detalhados a respeito.

4.5. PESO DO MATERIAL SECO

4.5.1. DA PARTE AÉREA DA MUDA
A Tabela 15 mostra o peso médio do material se
co da parte aérea de 18 mudas de cada parcela dos tratamentos
testados, avaliado aos 105 d;ias após a semeadura, coincidindo
assim, com o encerramento do trabalho experimental.

Apresen

ta também o valor de F para tratamento, coeficiente de varia
ção e a diferença rninima significativa advinda das análises
està.tisticas, para comparação entre as médias.
Na Figura 10 estão representados os resultados
dos pesos do material seco da.parte aérea, o que auxilia

nas

.comparações entre os tratamentos, aos 105 dias após a semeadu
ra..

43,09
50,29

Coeficiente de variação (%)

Teste Tukey - d.m.s. a 5% (g)

(")

(") As

rrédias seguidas :É::ela mesma letra não. diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de pro
babilidade.

* Significância ao nível de 5% de probabilidade.

3,64*

Valor de F

--

15,95 b

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

25,26 ab

26,85 ab

F = Papel miolo não alcatroado

A= Papel ma.culatura alcatroado e neutralizado

32,04 ab

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

39,68 ab
33,68 ab

Papel ma.culatura não alcatroado

B = Pa:i;el ma.culatura alcatroado sem neutralização

e=

54,99 ab

I = Laminado de PbiUó

70,28 a
68,10 a

= Laminado de Euc:.al.yp:tul.i

105 dias apSs a semeadura

G = Saco plástico

H

Tratamentos

do teste de Tukey.

dos tratamentos, detenninado no final do experimento. Resultados da análise de variância e

T$ela 15 - Peso do material seco, em gramas, da parte aérea con:esp:mdente a 18 mudas de cada parcela
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105 dias após a semeadura
Figura 1 O :... i:eso do material sero, em granas, da parte aérea e do sistena
radicular, das mudas, considerando os tratamentos de A a I, de
terminado aos 105 dias ap5s a semeadura.
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Os

resultados

tratamentos

da
H,

Tabela

G

e

I,

15

demonstram que

as

mudas

dos

te

aerea

mais desenvolvida e em conseqüência, maior

PªE

apresentaram a

quan-

tidade de massa verde, o que proporcionou peso do material se
co mais elevado. Supõe-se que o melhor crescimento

da

parte

aérea das mudas nesses tratamentos, foi função das mesmas cau
sas admitidas como responsáveis pelos resultados -em altura mos
trados na Tabela 6. Resultados semelhantes foram

encontrados

por STURION (1 980), testando sacos plásticos e larrninados
· pinho de diferentes dimensões. No entanto, PCNCE e GRIPMA

de
(1970)

e VENATOR e RODRIGUEZ (1970), conduzindo ensaios com ''fertil 
-pott saco·plástico, tubo de papel asfaltado e cilindro de m�

�
.
�
tal, e tipos
de �styroblocks,
respectivamente, concluiram

que

os resultados encontrados não diferiram significativamente . com
os tipos de recipientes utilizados.
Nos tratamentos

e, B e E, na mesma tabela,

peso do material seco determinado pode ser considerado

o

como

intermediário e o dos tratamentos F, A e D, como inferiores .
os motivos que possivelmente justificariam a diferença de pe
so entre os tratamentos,já foram comentados.
Ainda na Tabela· 15, verifica-se que a

ànál~ise

estatística indicou um coeficiente de variação considerado mui
to alto (GOMES, 1973), mas mesmo assim, o valor de F para tr�
tamente mostrou significância ao nível de 5% de probabilida -

86.

de; tal ocorrência parece ser perfeitamente justificável qua!:!.
do se estuda esse parâmetro. Fatores locais que não podem ser
controlados tais como número de repetições, qualidade da

se

mente utilizada e muitos outros, influenciam direta ou indire
tamente na formação da parte aérea da muda no viveiro e. tam
bém nas copas das árvores, em condições de campo. Por essa ra
zão, tornam-se vá_lidas pesquisas nesse sentido, visando

bus

car informações mais esclarecedoras.

4,5,2, DO SISTEMA RADICULAR DA MUDA
Na Tabela 16 estão representados o peso

médio

do material seco do sistema radicular de 18 mudas de cada par
cela dos tratamentos testados, ·determinado aos 105 dias

apos

a semeadura, idade em que foi dado por concluído o experimen
to. Mostra também o valor de F para tratamento _,

coeficiente

de variação e diferença mínima significativa resultante das a
nálises estatísticas, para comparação entre as médias.
Na Figura 10, estão representados os pesos

do

material seco do sistema radicular correspondente a cada tra
tamento testado, determinados aos 105 dias apos a semeadura .
Os resultados compreendidos na Tabea 16 possi
bilitam agrupar os tratamentos H, G, C e I e considerá-los co
mo aqueles que propiciaram maior peso de material seco do sis
tema radicular das mudas. É importante observar o

desempenho

Laminado de Euc.a.lyp.tu.-6

6, 79**

Valor de F

(")

(") As médias seguidas pela rresma letra não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de probabf
lidade.

** Significância ao nível de 1% de probabilidade.

5,64

3,20

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

Teste Tukey - d.m�s. a 5% (g)

4,38 bc

A= Papel roaculatura alcatroado e neutralizado

26,32

5,26 bc

B = Papel maculatura alcatroado sem neutralização

Coeficiente de variação (%)

6,04 abc

E = Papü miolo alcatroado sem neutralização

c

7,08 abc

F = Papel miolo :raão alcatroado

9,62 ab
9,61 ab

Papel maculatura não alcatroado

11,10 a

11,12 a

105 dias ap5s a semeadura

I = laminado de Pinu.-6

e=

G = Saco plástico

H=

Tratamentos

eia e do teste de Tukey.

cela dos tratamentos, determinado no final do experimento. Resultados da análise de variân. -�

Tal::ela 16 - Pero do material seto, em gramas, do sistema radicular corresp:mdente a 18 mudas de cada :pa!_

(X)
..J

88.
bilitam agrupar os tratamentos H, G, C e I e considerá-los co
mo aqueles que propiciannam maior peso de material seco do sis
tema ·.radicular das mudas. '.É importante observar o
das raízes das mudas no tratamento

C

desempenho

e confrontá-lo com o tra

tamente I, por exemplo, para se.-perceber que embora o peso do
material seco da parte aérea do mesmo tenha sido inferior
do que se está comparando ( vê Tabela 15), o peso do
equivalente ,

seco das raízes foi

.!

., 1

levando-se

ao

material

em

conta

que as condições locais foram as mesmas para todos os trata mentos.

o
terial

seco

que

concorreu

para que

do sistema radicular

o

peso

do ma-

do tratamento e se igua-

lasse ao do tratamento I, quando se teve uma diferença de peso
parte aérea entre os referidos tratamentos em torno de

da
72%,

provavelmente, pode ter sido ·. causado pela rápida deterioração do
recipiente utilizado como tratamento C (papel não_alcatroado),
dando lugar a uma maior expansão lateral do s�stema radicular.
Acredita-se, no entanto, que isso tenha estimulado uma melhor
distribuição das raízes no corpo do substrato. De fato,

esse

comportamento foi constatado quando os recipientes foram remo
vidos das parcelas para os estudos do parâmetro. Todos

esses

resultados estão em consonância com os encontrados pelos mes
mos autores relacionados nas discussões do item 4.5.1.
Na

Tabela

16,

examinando o tratamento

F

(recipiente de papel miolo nao alcatroado) verifica-se que, ·o
bedecendo a ordem crescente de peso, ele se ajustou acima dos

89.
tratamentos B e E.
Os tratamentos E, B, A� D, segundo os resulta
dos contidos na mesma Tabela,
sao os menores em se
'

tratando

de peso do material seco. -Mesmo assim, guardando determinadas
proporçoes, comportaram-se semelhantemente em relação aos resultados de peso do material seco da parte aerea

das

mudas

(vê Tabela 15) .

4.6. RETENÇÃO DO ALCATRÃO NOS RECIPIENTES DE PAPEL
Na Tabela 17 estão relacionadas as médias
retenção de alcatrão, determinadas nos recipientes, antes

de
da

semeadura e em idades compreendidas no período de condução do
experimento.
A Figura 11 ilustra graficamente a regençao me
dia de alcatrão nos tratamentos A, B, D e E, avaliada antes
da semeadura (O dia) e aos 3, 45, 75 e 105 dias após.
Observando as curvas repres�ntadas na Figura ,
observa-se que cada tratamento se comportou diferentemente
quanto à retenção do .alcatrão durante a vigência do experimen
to, epsecialmente, levando-se em conta os dois tipos de papel
envolvidos n o trabalho.

6,13
9,07
2,48
7,14

9,53
. 3,16
8,29

15,19
9,32
12,89

20,61
18,54
16,77

30,52
34,84
24,85

B = Papel rnaciJ.latura alcatroado e sem neutrálização

D= Papel miolo alcatroado e neutrãlizado

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

105
8,78

_ 75

12,88

45

21,02

3

Dias ap5s a semeadura

semeadura e aos 3, 45, 75 e 105 dias ap:Ss.

37,85

da

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

'lratamentos

tes tipos de papel, determinada antes

Tabela 17 - Retenção média, em miligramas/cm 2 , de· alcatrão nos recipientes confeccionados can cliferen

-

40

'Iratamento A
'Iratamento B
� .......
-.•- •- 'Iratarrento D
- o - o- Tt:-atarnento E

35

•

1;"-

\

{/) 3·o

\\

ti

t

;:l 25

·g

\]\ .

!ll

o·

\\ �

o 20

l�

rd
�

º\·º.,
.--.
- .......

º-o...:..
"b-

15

o

. � ..... - ...... •-

....... _

...... �
�;;::,-,_,_,_
....... , . ......

o
!m

@ 10

&

_"

---.

......

..._,.

t-....

�

......

--=: -..;

......................

5

.

'

º

-o
�'--.s.
-

·--...... .......

·, ..........

",..

º - o-

...., �

----·-·-·-·-,-�-,

·--.......o--,--------------.----------.----------.-O

3

45

75

105

Dias ap'Ss a semeadura
Figura 1: t - Retenção média, em rniligraroa.s/cm 2, de alcatrão nos tratamentos A, B, D e E,
aos O, 3, 45, 75 e 105 dias ap'Ss a semeadur.a.
\.O·
-'.

92.

Como está evidente, a retenção inicial ou

se

ja, aquela determinada logo após a secagem dos recipienes im
pregnados, foi bastante distinta entre os referidos tratamen
tos. Essas diferenças de retenção entre eles, provavelmente ,
foram atribuídas às seguintes causas: a) as próprias caracte
risticas dos dois tipos de papel empregados; como se vê na fi
gura, os tratamentos B e E apresentaram diferença.de retenção,
mesmo tendo sido aplicado alcatrão sem neutralização, e b)

a

neutralização do alcatrão; fato de se ter adicionado cal hi �
dratada (CaOH) visando elevar o pH, contribuiu também para de
obter resultados diferentes nos tratamentos A e D, conforme se
verifica nos pontos iniciais das respectivas curvas e compro
vados através das médias contidas na Tabela 17.
A maior d�ferença de retenção inicial constata
da entre os tratamentos A e D quando compàrada à

verificada

nos tratamentos B e E, foi devido a formação de uma camada li
geiramente mais espessa em cada .recipiente, resultante

da

maior consistência do alcatrão, proporcionada pela mistura da
cal hidratada (CaOH) para elevar o pH.
Durante o período de duração do experimento,_a
retenção do alcatrão foi avaliada aos 3, 45, 75 e 105 dias a
pós a semeadura. Pode-se observar que as curvas apresentadas
na Figura 11 demonstram uma perda brusca de alcatrão nos três
primeiros dias da instalação do trabalho� continuando em rit
mo lento até o final do experimento, o que foi confirmado com
as avaliações subseqüentes:Todos os tratamentos foram afeta-

93.
dos, porem, os tratamentos A e D tiveram maiores índices

de

perda, especialmente, o último. Os tratamentos B e E mantive
ram maiores quantidades de alcatrão no mesmo período.de tempo
e em igualde de condições do� demais.
Todas essas perdas de alcatrão estimadas
tratamentos A, B, D e E, provavelmente foram motivadas

nos
pela

lavagem dos recipientes por ocasião das regas diárias e. tam
bém por chuvas caídas durante o período do ensaio.

4,7, RESISTÊNCIA DOS RECIPIENTES ALCATROADOS
Na Tabela 18 estão indicadas as médias de

re

sistência ao estouro, apresentadas pelos recipientes confec cionados com os dois tipos de-papel, correspondentes aos mes
mos tratamentos A, B, e, D, E e F. A resistência ao

estouro

foi avaliada antes da semeadura e aos 3, 45, 75 e 105 dias a
pos.
As médias de resistência de cada tratamento es
tão representadas na Figura 12, mostrando ?ssim, o comporta mento dos recipientes .submetidos ao teste de resistência.
Analisando-se as curvas mostradas na .Figura
percebe-se que todos os recipientes, alcatroados ou não-, tiv�
·ram suas resistências diminuídas à medida que o tempo foi pa�
sando, tornando-se, nulas em alguns deles, enquanto que em ou
tros, essa condição foi observada somente em torno dos

105

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,12
0,00

0,00
0,05
1,34
0,00

. 2,88

3,56
2,94
3,48

1,30
3,70
2,50
2,30

Papel maculatura não alcatroado

D= Papel miolo alcatroado e neutralizado

E= Papel miolo alcatroado sem neutralização

F= Papel miolo não alcatroado

e=

0,00
0,00

0,48

2,78

2,50

B= Papel rnaculatura alcatroado sem neutralização

0,00
0,00

0,05

2,70

3,10

A= Papel maculatura alcatroado e neutralizado

105

75

45

3

Dias ap5s a semeadura

o

Tratamentos

e, D, E e F, à.etenninadas antes da semeadura e aos 3, 45, 75 e 105 dias a:i;xSs.

Tabela 18 - Médias. de resistência ao estouro, em quilos por centímetro quadrado, dos tratamentos A, B,
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dias apos a semeadura� idade em que foi dado por concl uído

o

ensaio.
Quando se testou os resultados aos 3 dias após
a semeadura, a resistência aumentou em todos os tratamentos
menos nos A e D. A diferença foi pronunciada nos tratamentos
C e F, justamente, os que não foram alcatroados. Acredita - se
a

que, esse comportamento resultou do efeito das condições

das

que foram submetidos: umedecidos diariamente, retirados

a

parcelas pa�a secagem em estufa e em seguida, determinada
resistência. Assim apresentavam, um aspecto de ressecamento
bem,. diferente daquele observado quando testados antes do

en

cantexrarnento; poss�velrnente, por essa razão, os recipientes
ofereceram maior resistência quando submetidos ao teste.
Os tratamentos B e E também apresentaram maior
resistência após 3 dias da semeadura.
Os tratamentos A .e D, conforme mostra �

mesma

Figura, contrariando o comportamento.dos demais tratamentos
já discutidos, nesse mesmo intervalo de tempo, ao invés de ga
. gnhar, perderam resistência, o,yque significa dizer que,

não

sofreram influência das mesmas condições atribuídas aos

ou -

tros podendo-se até justificar como se houvesse urna proteção,
resultante de um revestimento mais espesso de alcatrão nesses
recipientes (tratamentos A e D),o que está comprovado

pela

maior média de retenção mostrada na Tabela 17.
A diminuição,da .resistência nos recipientes te
ve continuidade no intervalo de 3 . a 105 dias após a semeadura,

97.
como mostra a Figura 12 tanto nos recipientes alcatroados co
mo nos sem alcatrão. Os tratamentos .e e F (sem alcatrão)

aos

45 dias após a semeadura não ofereceram qualquer resistência;
os tratamentos A, B e D com essa idade, ainda demonstraram re
sistência, porém, aos 75 dias a resistência foi nula e, fina!
mente, o tratamento E apesar de ter ainda mostrado resistên eia até 75 dias da semeadura, quando avaliado aos 105 dias não
ofereceu nenhuma resistência.

98.

5, CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos pôde-se

con-

cluir que:
a) O pH do alcatrão dos recipientes nao afetou a sobrevivên eia das mudas, sendo pois desnecessária sua correçao quan
do se estuda tal parâmetro;
b) O crescimento em altura e diâmetro das mudas nos recipien
tes de papel alcatroado sem neutralização, em qualquer id�
de, foi superior ao verificado naqueles alcatroados com neu
tralização e até mesmo, nos recipientes de papel não alca�
troados;
e) Entre os tratamentos com papel, o melhor recipiente

foi o

confeccionado de papel maculatura alcatroado sem neutrali-

99.
zaçao, uma vez que proporcionou desenvolvimento superior
das mudas, resistiu bem ao manuseio e transporte simulado
a que foi submetido, garantindo 100% de mudas aproveit� veis;
d) O recipiente de papel maculatura alcatroado sem neutrali·za
ção se manteve próximo ao comportamento do lamina�o de Pi
n.u.J.i.

As mudas apresentaram-se com tamanho apropriado

plantio no campo aos 90 dias de idade.

ao
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