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O substrato para produção de mudas de espécies nativas requer ainda pesquisas direcionadas 
para os que podem apresentar os melhores resultados, visando sua otimização, em termos de 
qualidade e baixo custo. Cecropia pachystachya Trec. (Cecropiaceae) é espécie pioneira, 
heliófita, utilizada em restauração de áreas degradadas, principalmente matas ciliares, por ser 
atrativa para a fauna e de ampla ocorrência (do CE a SC) em matas secundárias de várias 
formações vegetais. Este ensaio foi conduzido no viveiro do Instituto de Botânica, consistindo 
de 12 tratamentos, com 5 repetições de 5 tubetes cada, utilizando-se 6 tipos de substrato, a 
pleno sol e com redução de 50% da irradiação solar com sombrite. Foram utilizados substrato 
comercial puro (1) e nas seguintes misturas: com 50% e com 30% de palha de arroz 
carbonizada (2 e 5); com 50% e com 30% de torta de filtro (3 e 4); com 30% de torta de filtro 
+ 20% de palha de arroz carbonizada (6). As sementes foram testadas em laboratório (sobre 
papel, a 25ºC e fotoperíodo de 8h), apresentando germinação média de 46%. Em viveiro, 
foram semeadas em caixas com substrato comercial, sob sombrite, e posteriormente repicadas 
para os tubetes. Os parâmetros mensurados foram diâmetro do colo e altura, em avaliações 
quinzenais, a última aos 250 dias após a semeadura. C. pachystachya apresentou melhor 
desenvolvimento nos tratamentos com redução de 50% da insolação, especialmente nos 
substratos contendo torta de filtro, nos quais alcançou valores médios de 39,33cm de altura e 
5,63mm de diâmetro do colo para o substrato com 30% (4), 36,03cm e 5,02mm para o 
substrato com 50% (3) e 31,55cm e 4,75mm para o substrato 6 (30% torta de filtro + 20% 
palha de arroz). Nos substratos 3 e 4, os valores mínimos para o plantio (altura de 20cm e 
diâmetro do colo de 3mm) foram atingidos já aos 166 dias após a semeadura e, no substrato 6, 
aos 181 dias. Nos demais tratamentos, os valores de altura não alcançaram o desejável para 
implantação no campo, mesmo após 250 dias. Para o diâmetro do colo, com exceção do 
substrato 2 (50% palha de arroz) nas duas condições de luminosidade, os demais tratamentos 
apresentaram valores acima de 3mm. Assim, para esta espécie, os substratos que propiciaram 
os melhores resultados foram os que continham torta de filtro, na condição de sombreamento, 
e podem ser recomendados para a produção de mudas. (Projeto de Recuperação de Matas 
Ciliares – SMA / Banco Mundial - GEF) 
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