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RESUMO 
Entre as espécies exóticas que vem sendo plantadas no Brasil, destaca-se a Toona 
ciliata var. australis, pertence à família Meliaceae, e que possui características 
interessantes para o setor madeireiro. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o 
desenvolvimento das mudas em relação aos substratos e recipientes e avaliar as 
características morfológicas mudas de Toona ciliata var. australis. As mudas foram 
produzidas em dois grupos de recipientes com tubetes (50, 110 e 175 cm³) e sacos 
plásticos (17x22, 18x30 e 25x30 cm), onde os substratos capim-mombaça (CM), 
esterco bovino (EB) e esterco de galinha (EG), foram associados em iguais 
proporções formando o composto orgânico; Terra de subsolo (TS) e substrato 
comercial Bioflora (SC), constituindo-se dois experimentos instalados 
concomitantemente. O tratamento que proporcionou os maiores resultados para 
todas as características analisadas foi o T17, que continha como substrato o 
composto orgânico (capim-mombaça + esterco de galinha + esterco bovino) e o 
recipiente saco plástico (18x30). 
PALAVRAS-CHAVE:  Cedro Australiano, produção de mudas, viveiro florestal. 
 
 
 

EVALUATION OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF Toona ciliata VAR. 
AUSTRALIS IN DIFFERENT SUBSTRATES AND RECIPIENTS 

 
ABSTRACT 

Among the exotic species that have been planted in Brazil, there is the Toona ciliata 
var. australis belongs to the Meliaceae family, and has interesting features for the 
timber sector. This study aimed to evaluate the development of seedlings in relation 
to substrates and containers and evaluate the morphological characteristics in Toona 
ciliata var. australis. The seedlings were grown in two groups of containers with tubes 
(50, 110 and 175 cm³) and plastic bags (17x22, 18x30 and 25x30 cm), where the 
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substrates mombaça (CM), manure (EB) and chicken manure (EG), they have been 
associated in equal proportions forming the organic compound; subsoil (TS) and 
commercial substrate Bioflora (SC), constituting two concurrently installed 
experiments. The treatment gave the highest results for all characteristics was the 
T17, which contained substrate as the organic compound (mombaça + chicken 
manure + cattle manure) and the container plastic bag (18x30). 
KEYWORDS: Cedar Australian, Containers, substrates. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil, os estudos silviculturais têm se voltado, quase que exclusivamente, 

para as espécies de rápido crescimento, como, por exemplo, as do gênero 
Eucalyptus e Pinus. Entretanto, outras espécies devem ser estudadas visando a 
uma maior diversificação. Uma espécie que tem se mostrado bastante promissora, é 
a Toona ciliata var. australis conhecida popularmente como cedro-australiano 
(MORETTI et al., 2011). 

A Toona ciliata var. australis é uma espécie nativa da Austrália tropical, 
pertencente à família botânica Meliaceae (MIGLIORINI et al., 2015). Possui 
características interessantes para o setor madeireiro, apresenta rápido crescimento 
e produz madeira de boa qualidade, com características tecnológicas semelhantes 
ao cedro brasileiro (Cedrela odorata) (BRAZ et al., 2013). Sua madeira é rica em 
extrativos, os quais podem auxiliar no aumento da durabilidade natural, possui 
elevada resistência ao broqueador das pontas (Hypsipyla grandella Zeller), que afeta 
os cedros nativos (ALMEIDA et al., 2012). Por esses motivos é de grande 
importância conhecer todas as características de desenvolvimento da espécie, 
iniciando pelo processo de produção de mudas. 

Os primeiros aspectos que devem ser avaliados para a produção de mudas de 
boa qualidade são os tipos de substratos e o tamanho do recipiente (COÊLHO et al., 
2013).  Pois, estes apresentam influência direta na qualidade e no custo final das 
mudas produzidas (BARBOSA et al., 2013). O tamanho do recipiente deve permitir o 
desenvolvimento da raiz sem restrições durante o período de permanência no 
viveiro, deve conter substrato que permita o crescimento e nutrição das mudas; 
promover adequada formação do sistema radicular e proteger as raízes de danos 
mecânicos e da desidratação; e contribuir para a máxima sobrevivência e 
crescimento inicial no campo. Os recipientes devem apresentar dimensões 
uniformes; ser facilmente manuseáveis no viveiro, no transporte e no plantio; 
possibilitar a mecanização das operações de enchimento, semeadura no viveiro e 
plantio no campo (LISBOA et al., 2012).  

Entre os recipientes mais utilizados para produção de mudas nativas estão os 
tubetes e os sacos plásticos (ABREU et al., 2015). Embora, haja uma forte 
disposição ao uso de tubetes rígidos como recipiente, o uso de sacos de polietileno, 
ainda é muito empregado na produção de mudas de espécies florestais (ALVES et 
al., 2012). Estas apresentam maior disponibilidade no mercado, menor custo de 
aquisição e baixo investimento em infra-estrutura de viveiros, sendo utilizados pelos 
viveiristas que produzem pequenas quantidades de mudas (AJALA, 2012). 

Um dos fatores de grande influência na produção de mudas está relacionado 
com a escolha adequada do substrato que será utilizado (OLIVEIRA et al., 2014). O 
estudo do substrato é o aspecto de fundamental importância porque ele exerce uma 
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influência marcante na arquitetura do sistema radicular e no estado nutricional das 
plantas, afetando profundamente a qualidade das mudas (COÊLHO et al., 2013). 

A utilização de substratos alternativos para a produção de mudas podem ser 
formados pela combinação de diversos componentes ou por um único material, 
podendo ser de origem vegetal, mineral ou sintética (BOENE et al., 2013). Estes  
vêm sendo aplicados, visando oferecer alternativas para produtores de mudas 
(KLEIN, 2015).  

O fornecimento de novos produtos a serem utilizados como substratos, 
apresentam novas alternativas de formulação (KRATZ, et al., 2013), com o objetivo 
de aprofundar conhecimentos sobre alternativas viáveis para a produção de 
substratos em substituição aos substratos comerciais (KLEIN, 2015). A terra de 
subsolo pode ser considerada a opção mais requisitada para formação de mudas, 
por estar isenta de sementes de plantas indesejáveis e de microrganismos 
patogênicos. Porém podem apresentar baixa fertilidade ou desequilíbrio nutricional 
(SILVA & MORAIS, 2013). 

Diante dessas considerações e do potencial da Toona ciliata var. australis para 
plantios comerciais que visem à produção de madeira, ressalta-se que é de grande 
importância o conhecimentos em relação ao crescimento e desenvolvimento da 
espécie. Portanto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento 
das mudas da espécie em diferentes substratos e recipientes. 
 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do presente trabalho desenvolveram-se dois experimentos 
no Viveiro Florestal da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Gurupi - TO, 
apresentando coordenadas geográficas de 11°43’45’’ S e 49° 04’07’’ W, com altitude 
média de 280 m. 

As mudas de Toona ciliata foram produzidas em dois grupos de recipientes 
com tubetes e sacos plásticos, constituindo-se dois experimentos instalados 
concomitantemente (tabela 1). Para cada experimento, utilizou-se o delineamento 
em DIC (delineamento inteiramente causalisado), fatorial (3 x 6), 3 substratos e 6 
recipientes, constituindo-se 18 tratamentos, com 6 repetições e 5 sementes por 
repetição. As médias dos tratamentos foram realizadas através do Software 
ASSISTAT versão 7.7 beta (SILVA, 2015), pelo teste TUKEY (1977) a nível de 5% 
de probabilidade. 

Nos dois experimentos, foram utilizados nos tratamentos os seguintes 
substratos: capim-mombaça (CM) + esterco bovino (EB) +  esterco de galinha (EG), 
estes foram associados em iguais proporções formando o composto orgânico 
(CM+EB+EG); Terra de subsolo (TS) e substrato comercial Bioflora (SC), (Tabela 1). 
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TABELA 1 : Tratamentos utilizados de acordo com os recipientes e substratos 
avaliados. 

Tratamentos Recipientes Substratos Nº Repetições 
T1 Subsolo 6 
T2 Orgânico 6 
T3 

 
Tubete (50 cm³) 

 Comercial 6 
T4 Subsolo 6 
T5 Orgânico 6 
T6 

 
Tubete (110 cm³) 

 Comercial 6 
T7 Subsolo 6 
T8 Orgânico 6 
T9 

 
Tubete (175 cm³) 

 Comercial 6 
T10 Subsolo 6 
T11 Orgânico 6 
T12 

 
Saco Plástico (17x22) 

4991,0 cm3 
 

Comercial 6 

T13 Subsolo 6 
T14 Orgânico 6 
T15 

 
Saco Plástico (18x30) 

7630,2 cm3 
 

Comercial 6 

T16 Subsolo 6 
T17 Orgânico 6 
T18 

 
Saco Plástico (25x30) 

14718,75 cm3 Comercial 6 
Descrição dos substratos: Subsolo (Terra de subsolo coletada a 50 cm de 
profundidade), Orgânico (Esterco bovino, esterco de galinha e capim-mombaça), 
Comercial (Substrato comercial Bioflora®). 
 

As sementes de Toona ciliata var. australis foram adquiridas através da 
Empresa Sementes Caiçara. O experimento foi instalado no dia 25 de junho de 
2015. As mudas foram acondicionadas, no viveiro florestal (com sombrite de 50%), 
sendo irrigadas duas vezes ao dia, por sistema de irrigação manual. Após 60 dias foi 
realizado o raleio dessas, deixando sempre a maior e mais centralizada. 

Devido a um lento desenvolvimento das mudas em relação aos tratamentos 
utilizados, as avalições de diâmetro do colo (com auxílio de um paquímetro, 
graduado em mm) e altura (com auxílio de uma régua, graduada em centímetros) 
foram realizadas aos 110, 140 e 170 dias após a semeadura.  Visando avaliar 
somente a influência dos substratos na nutrição das mudas em diferentes 
recipientes com diferentes volumes, não houve qualquer adubação de base e de 
cobertura. 

Aos 170 dias, no final do experimento foram obtidos os parâmetros, 
comprimento de raiz, massa seca radicular (MSR) e massa seca da parte aérea 
(MSPA), onde, as raízes foram separadas da parte aérea, lavadas em peneiras e, 
em seguida, foram acondicionadas em sacos de papel Kraft e colocadas para secar 
em estufa com circulação forçada de ar, a 70°C até a obtenção de peso constante. 
O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) (DICKSON et al., 1960), calculado através 
da fórmula a baixo: 
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IQD =  

 
As médias dos tratamentos foram realizadas através do Software ASSISTAT 

versão 7.7 beta (SILVA, 2015), pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As mudas de Toona ciliata var. australis apresentaram diferenças de 

crescimento em diâmetro e altura entre os tratamentos testados (tabela 2). 
 

TABELA 2:  Médias de altura de plantas (H) e diâmetro de colo (DC) de mudas de 
Toona ciliata var. australis produzidas em diferentes substratos e 
recipientes, medidas aos 110, 140, e 170 dias após a semeadura 
(DAS). 

110 DAS 140 DAS 170 DAS TRATAMENTO 
H (cm) DC 

(mm) 
H (cm) DC (mm)  H (cm) DC (mm)  

T1 0,00 b 0,00 d 0,00 c 0,00 b 0,00 c 0,00 e 
T2 2,54 b 0,10 c 0,00 c 0,00 b 0,00 c 0,00 e 
T3 1,72 b 0,10 c 2,05 c 0,10 b 2,50 c 0,10 de 
T4 0,00 b 0,00 d 0,00 c 0,00 b 0,00 c 0,00 e 
T5 2,24 b 0,10 c 3,35 c 0,10 b 0,00 c 0,00 e 
T6 1,98 b 0,10 c 2,00 c 0,10 b 2,70 c 0,10 de 
T7 0,00 b 0,00 d 0,00 c 0,00 b 0,00 c 0,00 e 
T8 4,30 b 0,20 bc 5,20 c 0,20 b 6,60 c 0,20 cd 
T9 2,00 b 0,10 c 2,20 c 0,10 b 2,38 c 0,10 de 

T10 1,36 b 0,10 c 1,60 c 0,14 b 1,88 c 0,14 d 
T11 1,03 a 0,26 ab 15,61 b 0,46 a 24,21 b 0,63 b 
T12 1,93 b 0,10 c 2,58 c 0,10 b 4,28 c 0,14 d 
T13 1,45 b 0,10 c 1,54 c 0,10 b 2,00 c 0,10 de 
T14 14,05 a 0,35 a 25,23 a 0,60 a 34,13 a 0,83 a 
T15 1,91 b 0,10 c 2,20 c 0,13 b 2,82 c 0,15 cd 
T16 1,55 b 0,10 c 1,96 c 0,11 b 2,21 c 0,11 de 
T17 10,66 a 0,30 ab 20,40 ab 0,60 a 35,76 a 0,93 a 
T18 2,18 b 0,11 c 3, 51 c 0,11 b 7,05 c 0,26 c 

Média 3,47 0,12 5,42 0,17 8,09 0,23 
CV (V%) 50,20 33,19 50,04 43,63 40,30 22,82 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Na análise estatística observaram-se diferenças entre os tipos de substratos e 

recipientes, sendo significativas para todas as características analisadas.  Notou-se 
que a altura da muda foi influenciada pelos diferentes substratos e recipientes, 
constatou-se que as plantas provenientes de tratamento T14 (Substrato orgânico e 
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recipiente de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm) 
atingiram, aos 170 dias, altura média superior a 34 cm. Isto, provavelmente se deve 
a uma maior quantidade de nutrientes disponível para as mudas e espaço adequado 
para o seu desenvolvimento, ou seja, sacos plásticos de 18x30 e 25x30 cm, (tabela 
2).  

Considerando a altura das mudas de Toona ciliata var. australis, observou-se 
que os valores médios de altura da parte aérea, aos 110 dias após a semeadura nos 
tratamentos T11(Substrato orgânico e recipiente de 17x22 cm), T14 (Substrato 
orgânico e recipiente de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 
cm), e aos 140 dias o tratamento T14 (Substrato orgânico e recipiente de 18x30 cm) 
e aos 170 dias os tratamentos T14 (Substrato orgânico e recipiente de 18x30 cm) e 
T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm), não apresentaram diferenças 
significativas entre si, onde obtiveram maiores médias de crescimento, 
diferenciando-se estatisticamente dos demais tratamentos (tabela 2).  

Em relação ao efeito do tamanho do recipiente sobre a altura das plantas, 
pôde-se inferir neste trabalho, que o maior desenvolvimento das mudas ocorreu em 
recipientes de maiores dimensões, nos tratamentos T14 (Substrato orgânico e 
recipiente de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm). 
Resultados semelhantes aos encontrados por outros autores, com diferentes 
espécies arbóreas.  

SOUZA et al., (2005) e CUNHA et al., (2005), avaliaram quatro tamanhos de 
recipientes para produção de mudas de Tabebuia serratifolia e Tabebuia 
impetiginosa, os mesmos, constataram, que os recipientes de maiores dimensões 
proporcionaram tendência ao maior crescimento das mudas. O substrato que 
proporcionou os melhor resultados para altura continha em sua composição, esterco 
bovino + esterco de galinha + capim-mombaça. De acordo com CUNHA et al., 
(2005) o efeito significativamente positivo do substrato enriquecido com composto 
orgânico no crescimento em altura de mudas pode estar relacionado com a maior 
disponibilidade de P, Ca, Mg e K e com o pH, situado em níveis adequados ao 
desenvolvimento das plantas. 

Considerando o diâmetro de colo das mudas cultivadas aos 110 dias após a 
semeadura no tratamento T14 (Substrato orgânico e recipiente de 18x30 cm) e aos 
140 dias os tratamentos T11 (Substrato orgânico e recipiente de 17x22 cm), T14 
(Substrato orgânico e recipiente de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e 
recipiente de 25x30 cm) e aos 170 dias os tratamentos T14 (Substrato orgânico e 
recipiente de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm), não 
houve diferenças significativas entre si, onde foram encontradas as maiores médias 
de desenvolvimento em diâmetro do colo (tabela 2). 

Levando-se em consideração que as maiores médias de diâmetro de colo 
foram alcançadas nos tratamentos com composto orgânico de esterco bovino + 
esterco de galinha + capim-mombaça, pode-se inferir que houve uma tendência de 
que os teores de potássio (K) presentes no substrato contribuíram para o 
crescimento do diâmetro do colo das mudas de Toona ciliata var. australis. O 
potássio (K), além de regular a abertura estomática, promove o engrossamento do 
caule das mudas, na fase de produção (VALERI & CORRADINI, 2005).  

Segundo LELES et al., (2001) e NOVAES et al., (2002), a altura das mudas e o 
diâmetro de colo são as características mais importantes para avaliação da sua 
qualidade, normalmente mudas de maior diâmetro apresentam maior capacidade de 
emissão de novas raízes obtendo maior sobrevivência inicial no campo. 
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TABELA 3:  Médias de comprimento radicular (COMR), massa seca da parte 
aérea da planta (MSA), massa seca radicular (MSR), e Índice 
Qualidade de Dickson (IQD).   

TRATAMENTO COMR MSA (g) MSR (g) IQD 
T1 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T2 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T3 2,50 bc 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T4 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T5 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T6 1,50 bc 0,01 c 0,01 c 0,00 cd 
T7 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 
T8 5,70 bc 0,19 c 0,08 c 0,01 cd 
T9 4,18 bc 0,01 c 0,01 c 0,00 cd 
T10 5,56 bc 0,02 c 0,02 c 0,00 cd 
T11 13,55 a 5,09 b 1,49 b 0,22 c 
T12 5,20 bc 0,08 c 0,03 c 0,00 cd 
T13 4,16 bc 0,01 c 0,01 c 0,00 cd 
T14 17,00 a 10,14 a 2,58 a 0,48 b 
T15 6,67 b 0,03 c 0,02 c 0,00 cd 
T16 4,15 bc 0,02 c 0,02 c 0,00 cd 
T17 15,21 a 12,18 a 3,28 a 0,70 a 
T18 14,25 a 0,29 c 0,12 c 0,02 cd 

Média 5,95 1,99 0,54 0.11 
CV (V%) 43,96 64,08 85,02 68,04 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

As mudas de Toona ciliata var. australis apresentaram massa seca radicular 
variando entre 0,00 a 3,28 g.planta-1. Observou-se que houve um maior 
desenvolvimento radicular nos tratamentos T14 (Substrato orgânico e recipiente de 
18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm), diferenciando-se 
dos demais (tabela 3). Notou-se que estes tratamentos permitiram o crescimento 
radicular, e o substrato foi capaz de reter água e nutrientes e ainda promover trocas 
gasosas fundamentais para o crescimento das raízes. 

Para o comprimento da raiz, os tratamentos que obtiveram maiores médias 
foram os T11 (Substrato orgânico e recipiente de 17x22 cm), T14 (Substrato 
orgânico e recipiente de 18x30 cm), T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 
cm) e T18 (Substrato comercial e recipiente 25x30 cm), onde diferiram 
significativamente dos demais tratamentos, (tabela 3). 

Os resultados expressos indicam que provavelmente as características dos 
tratamentos formados com o composto orgânico esterco bovino + esterco de galinha 
+ capim-mombaça propiciaram maiores ganhos em massa da parte aérea. As 
mudas que se desenvolveram nos tratamentos T14 (Substrato orgânico e recipiente 
de 18x30 cm) e T17 (Substrato orgânico e recipiente de 25x30 cm) apresentaram 
maior acúmulo de matéria seca da parte aérea, comparado aos demais tratamentos 
(tabela 3).  
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Deve-se ressaltar que para haver um bom desenvolvimento da raiz é 
necessário que o substrato apresente boa aeração, facilitando as trocas gasosas e 
um adequado volume de recipiente.  De acordo com BUCKERIDGE et al., (2004), 
raízes primárias e raízes jovens respiram muito intensamente e para essas raízes, o 
oxigênio necessário para o processo respiratório, advém do próprio solo (substrato), 
demonstrando a importância de se observar a porosidade do substrato a ser 
utilizado.  

Diante disto, pode-se inferir que as raízes das mudas de Toona ciliata var. 
australis obtiveram maior desenvolvimento quando se utilizou recipientes maiores. O 
resultado foi semelhante ao encontrado por CARNEIRO (1985), trabalhando com 
Pinus taeda, o qual concluiu que tubetes de maiores dimensões produzem mudas 
com maiores quantidades de raízes. 

Os valores de índice de qualidade de Dickson (IQD) para as mudas de Toona 
ciliata var. australis variaram em função do volume dos tubetes e sacos plásticos 
que obtiveram médias entre 0,00 e 0,70 respectivamente (tabela 3), de acordo com 
os recipientes. Sendo que a maior média de distribuição da biomassa da muda foi 
obtida no tratamento T17 (Orgânico (25x30)), diferenciando-se estatisticamente dos 
demais tratamentos. 

MALAVASI & MALAVASI (2006) relataram que ao trabalharem com produção 
de mudas de duas espécies florestais com a utilização de substrato comercial 
(GIOPLANT tipo III), que 70 dias após a semeadura, observaram que o tamanho do 
tubete influenciou nos índices de qualidade de Dickson (IQD), encontrando valores 
de 0,038 e 0,155 em Cordia trichotomae valores de 0,016 a 0,068, em Jacaranda 
micranta, em tubetes de 55 e 300 cm³, respectivamente. 

Notou-se que o volume do recipiente e a qualidade dos substratos tiveram 
grande influência no desenvolvimento das mudas de Toona ciliata var. australis, 
sendo o uso saco de polietileno, em recipiente de maior volume, proporcionou maior 
desenvolvimento das mudas. Dependendo da qualidade do substrato, os recipientes 
de maiores volumes normalmente tendem a disponibilizar maiores quantidades de 
nutrientes e água retida (GOMES et al., 2003). 

 
CONCLUSÃO 

O tratamento que proporcionou os maiores resultados para todas as 
características analisadas foi o T17, que continha como substrato o composto 
orgânico (capim-mombaça + esterco de galinha + esterco bovino) e o recipiente 
saco plástico (18x30). 
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