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Visando a otimização da produção e da qualidade de mudas sob a influência da luz de 
refletores LED de 3000 K, no desenvolvimento de eucalipto em viveiro clonal, foram 
utilizados tubetes de 50 cm3 e substrato convencional, com uma muda por unidade 
experimental. O experimento foi instalado de 14 de novembro a 14 de dezembro de 
2015. O material com 30 dias após o estaqueamento (DAE) foi conduzido em 
bandejas, no viveiro de mudas localizado no Departamento de Ciências Florestais da 
ESALQ/USP, recebendo manejo convencional. O delineamento contou com 200 
unidades experimentais, sendo 100 como bordadura e 100 para análise. Dois 
tratamentos foram aplicados: T1 padrão, com fotoperíodo normal e T2 luz por 24 
horas, sendo a luz natural substituída no período noturno, por refletores LED de 50 
watts distantes um metro de altura, para evitar o efeito da temperatura. Utilizando o 
Luxímetro marca Testo modelo 545 o valor determinado foi de 2.253 Lux e a 
temperatura obtida com Termômetro marca Raytek modelo Mini Temp MT, foi de 
26ºC ambas as medidas a 80 centímetros de distância a partir do ápice da planta 
até a lente do refletor. Parâmetros biométricos avaliados: comprimento total (Ct), 
massa seca radicular (Msr), massa seca caulinar (Msc), massa seca foliar (Msf), massa 
seca total (Mst), diâmetro caulinar (Dc), área foliar (Af) e Índice de Qualidade de 
Dickson (IQD). Foi utilizado o teste Anova, submetido a Tukey (5%). Os resultados 
mostraram que houve incremento para o tratamento T2 na Área Foliar (Af), 
Comprimento Total (Ct), Diâmetro Caulinar (Dc), com diferença estatisticamente 
significativa (p≤ 0,01) e IQD para T1 = 0,41 e T2 = 0,45. Refletores de LED de 50 
watts possuem pouca radiação. Não houve influência da temperatura dos 
refletores no experimento. Conclui-se que refletores de 50 watts produziram 
efeitos pouco significativos no incremento de massa, sugerindo a utilização de 
refletores de 100 watts. 
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