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RESUMO 

 

A produção de mudas oriundas de tubetes biodegradável hoje no Brasil está substituindo, 

aceleradamente, às mudas feitas a partir de tubetes de polietileno que são os tubetes de plástico 

rígido. Essa substituição é causada por vários fatores, como cita Walker et. al. (2011) que os 

recipientes de papel apresentam uma boa durabilidade quando bem produzindo, também apresenta 

uma boa permeabilidade da raiz, boa produtividade comparada com as mudas produzidas em 

tubetes de polietileno, não necessitando retirar a muda do tubetes evitando assim o estresse na 

muda e diminuindo o custo da mão de obra. O intuito da pesquisa é testar vários tipos de tubetes 

biodegradáveis utilizado no mercado, ao modo de determinar qual muda se destacaria mais, 

submetidas às mesmas condições, ou seja, ao mesmo tipo de substrato, fertirrigação e localização, 

e determinar a qualidade, o percentual de germinação, de sobrevivência, e a produtividade das 

mudas, para assim encontrar uma marca de tubetes biodegradável que possui a melhor 

produtividade, que seja economicamente viável, e ecologicamente correta. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas com embalagens para produção de mudas têm sido muito dinâmicas e sempre 

acatando o princípio de que o sistema radicular é importante, devendo apresentar boa arquitetura 

(GOMES,2003). 

Os tubetes de plásticos convencional apresentam várias vantagens, como por exemplo, 

simplifica as operações, agiliza o processo de produção e possui baixos custos pelo 

reaproveitamento dos tubetes. Mas em contrapartida, necessita de um sistema adequado para o seu 

armazenamento, de uma limpeza rigorosa para não contaminar a muda e causar uma má qualidade 

nas arvores quando no campo. A reutilização do tubetes também causam rebarbas na parte inferior 
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do mesmo causando problemas de enovelamento das raízes da parte basal das mudas. E de acordo 

com Iatauro (2004) há uma “taxa de redução negativa” na produtividade das mudas quando em 

campo, pelo um estresse das mudas durante sua remoção e acondicionamento ao solo. 

Segundo Iatauro (2001), os tubetes elaborados com material biodegradável apresentam 

diversos pontos favoráveis. Como por exemplos, é possível diferenciar o recipiente pela 

possibilidade de incorporação de adubo na formulação, também a introdução de fungicidas e 

inseticidas que causam perdas em viveiros. Walker et. al (2011) afirma que os recipientes de papel 

apresenta uma boa durabilidade quando bem produzindo, também apresenta uma boa 

permeabilidade da raiz, não necessita retirar a muda do tubetes, porem apresenta um custo mais 

elevado ao comparado com o de plástico rígido.  

 

 

MATERIAL E METODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no dia 17 de setembro de 2015, no Município de Mineiros, região 

sudoeste do estado de Goiás, na área experimental do Unidade Básica de Biociência do Centro 

Universitário de Mineiros na Fazenda Experimental Prof. Dr. Luis Eduardo de Oliveira Sales 

localizada na Vicinal da Br 364 no Km 312, com altitude de 850 m, 17° 21’ 16,14”, de latitude e 

52º 36’ 9,8”, W de longitude. O clima típico da região é quente, semi-úmido e notadamente sazonal, 

com verão chuvoso e inverno seco, conforme a classificação de Köppen (Embrapa, 2011) 

O experimento foi instalado com Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) no viveiro 

florestal da UNIFIMES, onde o mesmo possui 4 tratamentos, sendo: o tratamento 1 foi feito com os 

tubetes da empresa Tubospel com 3,5 cm de diâmetro, 1,0 cm de espessura e 7,0 cm de altura. O 

tratamento 2 foi feito com os tubetes da empresa Ecotube 3,0 cm de diâmetro, 2 cm de espessura e 

7,5 cm de altura. O tratamento 3 foi feito com os ellepots da empresa Agrolink com 3,5 cm de 

diâmetro e 10 cm de altura. E o tratamento 4 foi feito com o Tubete Convencional fornecido pela 

UNIFIMES com 3 cm de diâmetro, 1 cm de espessura e 9 cm de altura. 

Cada tratamento foi repetido 4 vezes com 50 mudas em cada repetição totalizando 800 

mudas produzidas através da semeadura de sementes de Eucalyptus citriodora, e em cada tubete 

foi posto 4 sementes. O preenchimento dos tubetes foram realizados manualmente com o substrato 

obtido pela empresa Agrolink, o Biogrow Germina Plus -001CA. 

Os dados de produtividade serão coletados a cada 30 dias, sendo respectivamente dia 17 

de outubro, 17 de novembro e 17 de dezembro. A coleta de dados será feita manualmente, e 

posteriormente serão tabulados no software Microsoft excel, até se ter o ponto ideal para as mudas 

irem ao campo, que será o ponto de rustificarão das mudas, que será aproximadamente aos 90 dias. 

 

 

 



RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se encontrar um tubete que traga inovação para a nossa região, seja tecnológica ou 

ambiental, despertando no produtor a procura de alternativas renováveis em qualquer etapa da 

produção. 

Assim como se espera a seleção de um tubete biodegradável, que se encaixa nas condições 

requeridas, tais como, produtividade, qualidade, e viabilidade econômica. E também resistindo aos 

intemperes do viveiro até chegar na data de plantio. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a implantação deste experimento acredita-se encontrar o material com melhor 

desempenho aos objetivos propostos.  
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