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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

1. 1 INTRODUÇÃO  

  

 

No intuito de suprir a grande demanda por produtos florestais, as áreas de 

florestamento vêm crescendo continuamente, especialmente no Brasil, devido às 

condições ambientais adequadas para alta produtividade. As espécies do gênero 

Eucalyptus estão se destacando por possuírem ampla capacidade de adaptação. 

Desta forma, o seu cultivo contribui para amenizar a exploração de áreas nativas, 

podendo também ser utilizada em áreas de recuperação (MENDES, 2011). 

Apesar da existência de diversos programas de melhoramento genético e das 

tecnologias desenvolvidas para o manejo da cultura de eucalipto, estes ainda não são 

suficientes para garantir uma produtividade maximizada, pois essa cultura geralmente 

acontece em locais com limitações ao desenvolvimento vegetal. O plantio geralmente 

ocorre em solos com altos teores de alumínio, baixa fertilidade natural (N, P, K e M.O.) 

e baixa disponibilidade hídrica, ocasionando assim um baixo fornecimento de 

nutrientes à planta e, consequentemente, causando a limitação da produtividade 

(PAVAN, 2003).  

Constata-se deste modo, a importância de fornecer os nutrientes necessários 

para a expansão da produção florestal. Assim, a adubação se torna essencial, 

principalmente para os clones, uma vez que são mais exigentes em nutrientes 

(SILVEIRA; MALAVOLTA, 2000).  

De acordo com Silva (2011), diversos experimentos têm demonstrado maior 

produtividade do eucalipto com o aumento das doses de fertilizantes. O autor 

menciona que esses resultados mudaram o manejo da fertilização nos plantios 

comerciais, visto que no passado não se aplicava fertilizante ou a quantidade aplicada 

era pequena e, atualmente, estes recebem doses elevadas de fertilizantes, podendo 

ser minerais ou orgânicos.  

A adubação orgânica vem sendo extensamente utilizada em propriedades 

rurais, ou nas proximidades, principalmente por produtores de hortaliças ou em 

lavouras de pequenas propriedades rurais, porém se bem manejada, pode substituir, 

parcial ou totalmente, o fertilizante mineral na agropecuária, melhorando os atributos 

físicos do solo pela adição de material orgânico e criando um ambiente mais 
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adequado para o desenvolvimento da flora microbiana do solo (PINTO, 2016). Para 

Menezes et al. (2003), os tratamentos com uso de cama de peru apresentaram teores 

de nutrientes superiores aos disponibilizados pela adubação mineral, liberando no 

primeiro ano, aproximadamente 50 % do N, 60 % de P e 100 % do K.  

Devido a importância da nutrição de plantas, as recomendações de adubação 

devem ser definidas em nível regional para as espécies e tipos de solo mais 

representativos (FERREIRA, 2011), pois a produtividade, de acordo com Novais 

(2006), pode ser comprometida pela falta de água e nutrientes, sendo a adubação a 

técnica mais eficiente para acelerar o crescimento, tanto de mudas no viveiro como 

das árvores em campo.  

 

1. 2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.2.1 Importância do eucalipto no Brasil e no mundo  

 

O gênero Eucalyptus possui mais de 900 espécies e subespécies, algumas 

das quais pouco conhecidas (BROOKER; KLEINIG, 2004; 2006). É originário da 

Austrália, onde se concentra o maior número de espécies, aparecendo também em 

Timor e algumas ilhas adjacentes como Flores, Alor, Solor e Wetar (PIGATO; LOPES, 

2001; NIETO; RODRIGUEZ, 2003). 

Em 2017 no Brasil a área de árvores plantadas ocupa cerca de 7,85 milhões 

de hectares. O setor florestal está em grande expansão na grande parte dos estados 

brasileiros e o gênero Eucalyptus vem se destacando por possuir diversos aspectos 

que favorecem o seu desenvolvimento, tais como rápido crescimento, ciclo curto, 

além de alta produtividade, quando manejado adequadamente (IBÁ, 2017).  

Segundo o relatório do Ibá (2017) os plantios de eucalipto ocupam 5,7 

milhões de hectares da área de árvores plantadas do país e estão localizados, 

principalmente, em Minas Gerais (24 %), em São Paulo (17 %) e no Mato Grosso do 

Sul (15 %). A grande expansão de áreas de florestas desse gênero se deve 

principalmente pela grande versatilidade do uso da madeira de Eucalyptus, podendo 

ser usada para a produção de tábuas, móveis de alta qualidade, construção de casas 

e outros abrigos, postes, pontes e mourões, lenha e energia, carvão, celulose e papel, 

dentre outros. Das folhas podem-se extrair óleos, fabricar desinfetantes, remédios e 

outros produtos (VCP, 2005).   
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A crescente demanda por produtos madeireiros no mercado consumidor 

nacional e internacional requer produção legal e constante de madeira, de forma que 

áreas florestais nativas sejam preservadas e a necessidade do consumidor suprida. 

O gênero Eucalyptus é uma alternativa viável para atender a esta demanda, pois 

apresenta rápido retorno e alta produtividade com custos reduzidos (VELLINI, 2007). 

Devido a esforços de equipes de pesquisa e operacionais de empresas a 

cultura vem apresentando uma elevada produtividade. Segundo pesquisas as 

plantações de Eucalyptus no Brasil estão entre as mais produtivas no mundo, 

produzindo normalmente 40 m³ por hectare ao ano de madeira cobrindo milhões de 

hectares. Essa taxa elevada de produtividade é possível devido à silvicultura, 

incluindo a seleção genética, propagação clonal e fertilização (IPEF, 2011). 

O gênero o Eucalyptus é um dos mais explorados nas regiões tropicais e 

subtropicais, a silvicultura clonal tem merecido uma atenção especial (XAVIER, 

2002). A silvilcultura clonal tem se possibilitado maior uniformidade dos plantios, 

maior controle das qualidades dos produtos, aproveitamento de combinações 

genéticas raras, como híbridos; proporcionando maior ganho de produtividade 

silvicultural e da qualidade tecnológica da madeira, maior controle de pragas e 

doenças; entre outros (XAVIER et al., 2009). 

Para fins comerciais, as espécies mais plantadas no Brasil, estão E. grandis, 

E. globulus, E. urophylla, E. camaldulensis, E. saligna e E. tereticornis (MORA; 

GARCIA, 2000). O híbrido E. grandis x E. urophylla, são recomendados normalmente 

para regiões sem ou com pouca deficiência hídrica, sendo utilizado para celulose, 

aglomerados e chapas de fibras (ABTCP, 2010) e nas últimas décadas passou a ser 

a base da silvicultura intensiva clonal brasileira (RUY, 1998). 

 

1.2.2 Fertilização mineral e orgânica 

 

Os solos do Cerrado, em geral, apresentam alta acidez e baixo conteúdo de 

Ca e Mg, tanto na camada arável como no subsolo (SOUSA; RITCHEY, 1988), com 

altos teores de hidrogênio e alumínio prevalecendo no complexo de troca (LOPES, 

1984). Normalmente, os solos nos quais são implantadas as culturas de eucalipto, se 

caracterizam por ter elevado grau de intemperização, altos teores de Fe e Al, pequena 

reserva mineral, acidez elevada, elevada capacidade de fixação do fósforo, além de 
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baixa saturação por bases, elevada permeabilidade e baixos teores de nutriente. 

Dessa forma, para um desenvolvimento satisfatório da planta, visando sua 

produtividade, é imprescindível a disponibilização de todos os nutrientes (GATTO et 

al., 2010). 

Com o conhecimento e a indicação correta do uso de fertilizantes, minerais 

ou orgânicos, pode-se proporcionar o melhor aproveitamento dos nutrientes e assim 

aumentar-se a produtividade.  As árvores necessitam de um conjunto de nutrientes, 

caso seja uma proporção inadequada e/ou não estiver disponível nas quantidades 

necessárias, não terão crescimento satisfatório (FERREIRA; SILVA, 2008).   

Os nutrientes mais frequentes utilizados na adubação mineral de espécies 

florestais são: N, P e K; com menor frequência o B e o Zn. Já o Ca e Mg são 

disponibilizados por meio da calagem. A formulação do fertilizante varia conforme a 

região e de acordo com as exigências da cultura, sendo que em plantio de eucalipto 

o P é colocado em maior quantidade que os demais elementos (FERREIRA; SILVA, 

2008). Segundo Barros (1990), a aplicação do fertilizante na forma, modo e época 

correta permite a maximização das respostas das plantas e, consequentemente, 

condições para um retorno econômico satisfatório.   

Por meio da fertilização mineral e orgânica pode ocorrer a obtenção de elevada 

produtividade de madeira em plantios de eucalipto. Porém, a fertilização orgânica não 

tem sido muito usada, principalmente em florestas. Regiões como o sudoeste do 

Estado de Goiás, com grandes empresas produtoras de grãos e aves, possui um 

potencial em utilização de dejetos. No entanto, estudos relacionados à adubação 

orgânica são incipientes, tornando-se de suma importância que seus efeitos sejam 

avaliados (ALVES, 2011). Além disso, alguns fertilizantes orgânicos mal 

decompostos ou de origem não controlada podem introduzir ou aumentar o número 

de microrganismos de solo nocivos às plantas (como: Verticilium, Fusarium, 

Rizoctonia, etc.) e introduzir sementes de plantas daninhas (TRANI et al., 2013). 

 

1.2.3 Sistemas agroflorestais 

 

 
Os sistemas agroflorestais são sistemas baseados na sucessão ecológica, 

onde onde árvores exóticas são consorciadas com culturas agrícolas, dentre os  

diversos sistemas agropecuários de uso da terra, os sistemas agrossilviculturais são 
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aqueles que acumulam maior ativo de biomassa (OSTERROHT, 2002). O sistema 

agroflorestal é denominado de multiculvo adensado, cujo objetivo é obter benefícios 

das interações ecológicas e econômicas (VIVAN; FLORIANI, 2006).  

Segundo Young (1989) e Mattos (2006), a prática agrossilvicultural, quando 

comparada com o monocultivo florestal, apresenta diversas vantagens para o 

produtor rural, tais como: redução dos custos de implantação e manutenção, melhoria 

na alimentação do homem do campo, equilíbrio da demanda por mão de obra e maior 

variedade de produtos e/ou serviços, além da melhoria do aspecto ambiental, em 

relação ao controle de erosão, conservação e manutenção da fertilidade do solo.  

Para realizar a implantação desse sistema é necessário um planejamento de  

acordo com o objetivo que se deseja alcançar, definindo a composição de espécies, 

considerando diversos aspectos, dentre os quais merecem destaque: integração 

entre as espécies, sustentabilidade econômica, impacto sobre a mão de obra local, 

variedades de plantas utilizadas, tratos culturais, logística de transporte, finalidade da 

produção e distância do mercado consumidor (CARVALHO, 2006).  

Dessa forma, o estudo sobre os sistemas agrossilviculturais, são de extrema 

importância, principalmente no que diz respeito às práticas agrícolas e silviculturais. 

Em áreas com baixo potencial produtivo para um grande número de espécies 

cultivadas, é importante que se tenha o conhecimento técnico-científico em relação 

às características nutricionais do sistema solo-planta, para aumentar a produtividade 

desses sistemas e mantê-la para ciclos futuros, além de determinar práticas 

agrossilviculturais de baixo impacto nutricional no sítio (VIERA, 2010).  

 

1.2.4 Plantas daninhas em cultivo de eucalipto  

 

 

Assim como outras culturas, o eucalipto pode ser influenciado negativamente 

pela presença das plantas daninhas que crescem e se desenvolvem nas áreas 

cultivadas. Entre os efeitos da competição das plantas daninhas com a cultura do 

eucalipto está a diminuição da produtividade, que pode ser observada pela redução 

de variáveis como o diâmetro do caule e a altura das plantas. Plantas de eucalipto 

que cresceram em convivência com a comunidade infestante, durante 364 dias, 

apresentaram reduções de 71 e 68 % no diâmetro médio e na altura, 
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respectivamente, em relação a plantas de eucalipto que cresceram livres da 

interferência das plantas daninhas (TOLEDO et al., 2000). 

A presença de plantas infestantes no ecossistema florestal condiciona a ação 

(ou provoca mudança na intensidade de atuação) de inúmeros fatores ecológicos, 

alguns favoráveis e outros desfavoráveis ao interesse das empresas florestais 

(SOUZA, 2011). 

As culturas podem sofrer interferência direta e indireta em decorrência da 

presença da comunidade infestante (PITELLI; MARCHI, 1991). A competição, a 

alelopatia, o parasitismo e a depreciação da qualidade dos produtos florestais são 

exemplos de interferências diretas. Já entre as interferências indiretas, a atuação das 

plantas daninhas como hospedeiras de pragas e doenças e a facilitação da 

propagação de incêndios florestais podem ser citados (PEREIRA et al., 2014). 

Um dos principais problemas encontrados na implantação e manutenção de 

plantios de eucalipto é a presença das plantas daninhas, pois competem pelos 

recursos de crescimento como água, luz e nutrientes. Adicionalmente, essas plantas 

podem exercer interferência de natureza alelopática no eucalipto, hospedar pragas, 

dificultar os tratos silviculturais, além de aumentar os riscos de incêndio. Embora o 

gênero Eucalyptus apresente espécies de rápido crescimento, estas não estão livres 

da interferência das plantas daninhas, o que pode ter como consequência 

decréscimos quantitativos e qualitativos da sua produção (TUFFI SANTOS et al., 

2006). 

A competição causada por daninhas nos plantios de eucalipto é mais 

expressiva nos dois primeiros de implantação, sendo a composição e densidade da 

comunidade infestante fatores diretamente relacionados com o grau de interferência 

(GARAU et al., 2009). Espécies anuais agressivas tais como Panicum maximum e 

Urochloa decumbens são muito competitivas nos estádios iniciais de crescimento de 

Eucalyptus sp. (CRUZ et al., 2010; TOLEDO et al., 2000). Assim, proporcionam a 

grande demanda de mão de obra, a redução na produtividade, elevado custo de 

controle e o impacto do controle químico no ambiente elevam os cuidados e a 

importância do manejo eficiente das plantas daninhas na eucaliptocultura (TUFFI 

SANTOS et al., 2006). 
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CAPÍTULO 2 - NUTRIENTES NO SOLO, PLANTAS DANINHAS E CRESCIMENTO 

INICIAL DE EUCALIPTO SOB FERTILIZAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA EM 

SISTEMA SILVIPASTORIL   

 

 

RESUMO – As informações básicas sobre a utilização adequada dos 

fertilizantes em função das exigências nutricionais dos plantios, principalmente em 

relação aos clones ou classes de clones, por serem mais exigentes, são de suma 

importância. Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de eucalipto sob combinações 

de doses de fertilização mineral e orgânica em sistema silvipastoril, assim como 

analisar a disponibilidade de nutrientes no solo e presença de plantas daninhas em 

clones do híbrido Eucalyptus urograndis. O experimento foi implantado em Mineiros-

Goiás, em um delineamento experimental de blocos casualizados (DBC) com cinco 

tratamentos e quatro repetições, perfazendo um total de 20 unidades experimentais. 

O clone avaliado foi o híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Foram 

testadas cinco combinações de fertilizantes mineral e orgânico: NPK (140 g planta-1) 

e SFS (105 g m-1) com três adubações de cobertura; NPK (140 g planta-1) e SFS (105 

g m-1) com uma única adubação de cobertura; cama de peru (4090 g m-1) com três 

adubações de cobertura; cama de peru (2767 g m-1) com três adubações de 

cobertura; e cama de peru (1834 g m-1) e SFS (64 g m-1) com três adubações de 

cobertura. Aos 7, 11 e 24 meses de idade do plantio foram avaliadas o DAP (diâmetro 

a altura do peito), a altura total (Ht) média de plantas e o volume total (Vt). Aos 12 

meses de idade do povoamento foram avaliadas as plantas daninhas e a fertilidade 

de solo. Foi realizada a análise de variância com teste F a 5 %, teste de agrupamento 

(Scott Knott) e correlação linear. Os resultados obtidos demostram que houve 

diferença significativa entre os tratamentos em resposta a fertilização e 

disponibilidade de nutrientes no solo para a variável DAP e Vt e para as plantas 

daninhas, os tratamentos adotados não apresentaram diferenças em relação ao 

desenvolvimento das mesmas. Conclui-se que a aplicação de fertilizantes interfere 

no crescimento inicial de plantas do clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis em SAF, principalmente quando a fonte é orgânica. 

 

Palavras-chave: Produção florestal, sistemas agroflorestais, silvicultura, cama de 

aves. 
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CHAPTER 2 - SOIL NUTRIENTS, WEEDS AND THE INITIAL GROWTH OF 

EUCALYPTS UNDER MINERAL AND ORGANIC FERTILIZATION IN A 

SILVOPASTORAL SYSTEM 

 

 

SUMMARY – Basic information on the proper utilization of fertilizers in relation 

to the crops’ nutritional requirements, especially in relation to demanding clones or 

their classes, are of paramount importance. The objective of this study is to evaluate 

the initial growth of eucalypt under different combinations of mineral and organic 

fertilizer doses in a silvopastoral system. Additionally, the availability of nutrients in the 

soil and the presence of weeds in Eucalyptus urograndis hybrid clones is analyzed. 

The experiment was implemented in Mineiros-Goiás in a delimitation of 20 units in a 

randomized block design (RBD): five treatments and four replicates. The evaluated 

clone was the hybrid Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Five mineral and 

organic fertilizer combinations were tested: NPK (140 g plant-1) and SFS (105 g m-1) 

with three top-dressing fertilizations; NPK (140 g plant-1) and SFS (105 g m-1) with a 

single top-dressing fertilization; turkey manure (4090 g m-1) with three top-dressing 

fertilizations; turkey manure (2767 g m-1) with three top-dressing fertilizations; and 

turkey manure (1834 g m-1) and SFS (64 g m-1) with three top-dressing fertilizations. 

The DBH (diameter at breast heigHt), the average total plant heigHt and total volume 

were evaluated at 7, 11 and 24 months of growth. Weeds and soil fertility were 

evaluated at 12 months. The analysis of variance was performed with the F-test at 5 

%, grouping test (Scott Knott) and linear correlation. Significant difference was 

observed between the treatments in response to the fertilization and availability of 

nutrients in the soil for the variables DBH and Vt. The treatments adopted did not 

present differences in relation to weed growth. In conclusion, the application of 

fertilizers interferes with the initial growth of Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis 

clones in SAF, especially when the source is organic. 

 

Key-words: Forest production, agroforestry systems, forestry, poultry litter. 
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2. 1 INTRODUÇÃO   

  

 

A cultura do eucalipto no Brasil concentra-se em solos de baixa fertilidade, 

como os Neossolos Quartzarênicos e Latossolos de textura média, solos com baixa 

disponibilidade de fósforo (P), potássio (K) e baixo teor de matéria orgânica (M.O.), o 

que resulta na carência de nutrientes à planta. Desde modo, as adubações com 

macro e micronutrientes são necessárias para que produtividades econômicas sejam 

alcançadas. Como consequência, torna-se importante a realização de pesquisas 

relacionadas as aplicações dos fertilizantes utilizados durante o plantio e a 

manutenção dos povoamentos, visando menores perdas e buscando elevar a 

produtividade (OLIVEIRA NETO et al., 2010; ALVES, 2011).  

Apesar da imensa quantidade de informações sobre os povoamentos de 

Eucalyptus, inúmeros são os fatores ambientais que interferem, direta ou 

indiretamente, no seu crescimento e, consequentemente, na sua produtividade 

(TOLEDO et al., 2001). Como por exemplo, problemas referentes à competição por 

água, luz e nutriente, além de pragas e doenças, bem como a presença de plantas 

daninhas (TOLEDO et al., 2003; DINARDO et al., 2003; CANTARELLI et al., 2006; 

PEREIRA e SILVA, 2006).  

Produtores do setor estão buscando alternativas e novas opções de mercado, 

afim de reduzir os entraves que a cultura de Eucalyptus sofre, principalmente no 

Cerrado brasileiro, com solos de baixa fertilidade, altos teores de alumínio e utilização 

de antigas pastagens para os plantios (LUSTOSA, 2008; SILVA; RIBASKI, 2012). Um 

dos exemplos mais comuns são os consórcios de espécies florestais com pecuária 

por meio do sistema silvipastoril, que se tornou uma ótima alternativa de renda e uma 

prática ambientalmente correta para os produtores rurais (TOMAZ, 2010). 

Os consórcios de espécies florestais com forrageiras, principalmente a 

Brachiaria decumbens, podem se tornar problemáticos, devido à competição 

agressiva e ao difícil controle desta espécie (SANTOS et al., 2005). Essa competição 

pode implicar em elevadas perdas na produtividade florestal (SILVA et al., 2000). 

Sendo assim, a aplicação de fertilizantes orgânicos e minerais de forma inadequada 

podem elevar a capacidade de competição desta espécie e de outras plantas 

daninhas (TOLEDO et al., 2003). 
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As informações básicas sobre a utilização mais adequada dos fertilizantes em 

função das exigências nutricionais dos plantios, principalmente em relação aos clones 

ou classes de clones, por serem mais exigentes, são de suma importância (SGARBI 

et al.,1999). Apesar da prática de aplicação dos fertilizantes ser comum em plantios 

de eucalipto, ainda há controversas quanto à resposta dos plantios aos diferentes 

tipos de adubos (minerais e orgânicos) e quanto à dose adequada a ser aplicada 

(GONÇALVES et al., 2004; BARROS et al., 2005; SILVA et al., 2013). 

Uma maneira de identificar a resposta dos clones aos diferentes adubos e 

doses, seria por meio da avaliação do crescimento inicial realizado pela mensuração 

da altura e do DAP. De acordo com Silva et al. (2011), a análise de crescimento das 

plantas pode ser considerada um bom indicativo para a avaliação das bases 

fisiológicas de produção e da influência exercida por variáveis ambientais, genéticas 

e agronômicas. 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar o crescimento inicial de eucalipto sob 

combinações de doses de fertilização mineral e orgânica em sistema silvipastoril, 

assim como analisar a disponibilidade de nutrientes no solo e a presença de plantas 

daninhas em clones do híbrido Eucalyptus urograndis. 

  

2. 2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 2. 2. 1 Área experimental   

  

O experimento foi conduzido no município de Mineiros, localizado na região 

sudoeste do Estado de Goiás, nos anos de 2016 e 2017 em área pertencente a 

Fazenda Flores do Cerrado, sob as coordenadas 17º 29' 64" S e 52º 46' 19" O. 

Conforme a classificação climática de Köppen, o clima da região é 

classificado como Aw, caracterizado por apresentar verão chuvoso e inverno seco. A 

precipitação média anual é de 1695 mm, com altitude de 747 m acima do nível do 

mar e temperatura média anual de 22 °C (ALVARES et al., 2014). Os dados 

meteorológicos de precipitação pluviométrica e temperaturas médias, registradas 

durante o período de avaliação do experimento, para o município de Mineiros - GO, 

são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperaturas máxima e mínima registradas durante o período 
de condução do experimento, no município de Mineiros-GO (INPE, 2018). 

 

A área experimental era ocupada por uma pastagem de Brachiaria 

decumbens. Foi realizada uma análise de solo da área experimental para a 

recomendação da adubação (Tabela 1), baseada na recomendação da Embrapa 

(2005). Utilizando o trado holandês foram coletadas amostras simples de 0 a 20 cm, 

obtendo dessa maneira uma amostra composta da área experimental.   

O solo do local da implantação do experimento foi classificado como 

Neossolo Quartzarênico de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de solo 

- SiBCS (Embrapa, 2018), trata-se de um solo com altos teores de alumínio, baixa 

fertilidade natural (N, P, K e M.O.) e baixa disponibilidade hídrica.   

 
Tabela 1. Atributos químicos e físicos do solo, antes da aplicação dos tratamentos, a 
área experimental. 

Cam. pH M.O P-resina Al H+Al Ca Mg K SB T V M 
Granulometria  

Areia Silte Argila 

(cm) CaCl2 g dm-3 mg dm-3 
---------------------cmolc dm-3---------------

-- 
% -------g dm-3------ 

0-20 4,2 9,5 2,5 0,37 2,9 0,19 0,09 0,05 0,33 3,23  10,21  52,85 895 25 80 

Fonte: Laboratório Exata, Jataí/GO, 2015. 
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2. 2. 2 Caracterização química do corretivo, condicionador do solo e fertilizantes 

minerais e orgânicos adicionados ao solo. 

 

O calcário apresentava 30 % de CaO e 13,79 % de MgO e o gesso aplicado 

apresentava o teor de 16 % Ca e 13 % S. A adubação de plantio consistiu na 

aplicação de superfosfato simples (SFS) com formulação (00-20-00), fertilizante NPK 

(nitrogênio, fósforo e potássio) com formulação de 08-24-16 + 1 % B + 0,5 % Zn + 0,3 

% Cu, e a cama de peru (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Caracterização química da cama de peru utilizada no experimento.  
N P K Ca Mg S B Cu Zn Matéria Seca 

----------------------- g kg-1-------------------------- ------- mg kg-1 ------- (%) 

15,50 10,23 21,48 14,67 4,14 4,90 26,23 70,82 295,40 72,87 

Fonte: COMIGO (Coop. Agroind. Dos Prod. Rurais do Sud. Goiano). Laboratório industrial Rio Verde - 
GO, 2016. 

 

Na tabela 3 apresenta-se os fertilizantes aplicados na adubação de cobertura 

e seus respectivos teores de nutrientes.   

 

Tabela 3. Composição e teores de nutrientes dos fertilizantes minerais das 
aplicações de cobertura. 

  Ureia Sulfato de Zn Sulfato de Cu Ácido Bórico NPK 

Fórmula CONH2 ZnSO4 CuSO4 H3BO3 - 

Teor do 
nutriente (%) 

45 (N) 35 (Zn) +17(S) 25 (Cu) + 12 (S) 17 (B) 
20-00-20 + 1 % B + 

0,5 % Zn + 0,3 % Cu. 

Fonte: próprio autor. 

 

2. 2. 3 Preparo da área, instalações dos tratamentos e delineamento estatístico. 
 

No ano de 2015 iniciaram-se as atividades operacionais para a instalação do 

experimento com aplicação de calcário dolomítico e gesso em área total para 

correção da acidez do solo. A recomendação de calcário foi realizada segundo a 

Embrapa (2005), pela expressão de necessidade de calagem (NC): 

NC= (V2-V1) CTC/PRNT do Calcário 

Em que; 

CTC = soma das bases Ca, Mg e K com (H + Al); 

V2 = saturação de bases que se deseja elevar; 

V1 = saturação original do solo; 

PRNT = Poder Relativo de Neutralização Total 
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Deste modo a correção da acidez foi estabelecida com aplicação de 3000 kg 

ha-1 de calcário dolomítico, com o auxílio de um trator e uma calcareadora agrícola, 

com intuito de elevar a saturação de bases a 70 %, promovendo assim, maior 

crescimento da planta. A gessagem foi realizada com aplicação de 1000 kg ha-1 de 

gesso a lanço. A quantidade de gesso agrícola a ser aplicada ao solo foi determinada 

segundo recomendação da Embrapa (2005), pela fórmula:  

Dose de gesso (kg ha-1) = 50 x teor de argila (%) 

O clone utilizado para o estudo foi um híbrido do Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis e o delineamento experimental foi o de blocos casualizados (DBC) 

com cinco tratamentos e quatro repetições, perfazendo um total de 20 unidades 

experimentais. Cada parcela foi composta por 36 plantas, distribuídas em três linhas 

de 12 plantas cada, com espaçamento de 3,5 m x 2,3 m, totalizando uma área de 

2,51 ha.  

Foram testadas cinco combinações de fertilizantes mineral e orgânico, sendo 

utilizada na fertilização de base diferentes doses de superfosfato simples (SFS), NPK 

(nitrogênio, fósforo e potássio) e cama de peru. Na adubação de cobertura os 

fertilizantes utilizados foram a ureia, o NPK (20-00-20), o sulfato de Cu, o sulfato de 

Zn e o ácido bórico. A recomendação de adubação mineral foi feita a partir da 

interpretação da análise do solo, conforme Embrapa (2005), com base nos teores de 

P e K do solo. 

A adubação orgânica foi calculada segundo Tedesco et al. (2004), pela 

expressão: 

A=
QN

B
100

x
C

100
 x D

 

Fonte: CQFS-RS/SC (2004) - Adaptado 

Em que; 

A = Quantidade de adubo orgânico a ser aplicado, em kg ha-1;  

QN = Quantidade necessária do nutriente em kg ha-1; 

B = Porcentagem de matéria seca do material;  

C = Porcentagem do nutriente na matéria seca; e,  

D = Índice de eficiência de cada nutriente. 

 
Os tratamentos consistiram em cinco combinações de fertilizantes (Tabela 4).  
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Tabela 4. Descrição dos tratamentos do experimento com as doses dos fertilizantes 
na adubação de base e adubações de cobertura.  

Quantidade de fertilizantes 

Trat. 
Adubação de Plantio 

Adubação de Cobertura 

6 meses  12 e 18 meses  

t ha-1 g planta-1 g m-1 g planta-1 

  Cal. Ge. NPK SFS CP NPK H3BO3 CuSO4 CONH2 ZnSO4 NPK H3BO3 CONH2 CuSO4 ZnSO4 

Mc 3,0 1,0 140 105 0 175 0 0 0 0 175,0 0 0 0 0 

Muc 3,0 1,0 140 105 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ObN 3,0 1,0 0 0 4.090 0 17,6 2,1 0 0 0 10,3 57,1 2,1 3,7 

ObP 3,0 1,0 0 0 2.767 0 17,9 2,6 5,4 1,8 102,0 4,3 32,6 0,9 1,8 

ObK 3,0 1,0 0 64 1.834 0 18,1 3,0 38,2 3,7 174,9 0 0 0 0 

CP = cama de peru; SFS = superfosfato simples; NPK = nitrogênio, fósforo e potássio; H3BO3 =ácido 
bórico; CuSO4 = sulfato de cobre; CONH2 = ureia; ZnSO4 = sulfato de zinco; Ge=Gesso; Cal= Calcário. 
Mc= Adubação mineral convencional com adubação de cobertura; Muc = Adubação mineral 
convencional com única adubação de cobertura; ObN = Adubação orgânica superficial (base N); ObP 
= Adubação orgânica superficial (base P); ObK = Adubação orgânica superficial (base K). 
 

Na tabela 5 constam os valores totais de nutrientes aplicados nos tratamentos 

durante a experimentação. 

 

Tabela 5. Descrição das doses totais de nutrientes aplicados na adubação de base 
e adubações de cobertura.  

Tratamentos 
Fertilização (kg ha-1)  

N P2O5 K2O Cu  Zn  B Ca Mg  S 

Mc 36,0 25,4 39,5 0,6 1,0 2,1 199,4 62,0 32,4 

Muc 36,0 25,4 39,5 0,6 1,0 2,1 199,4 62,0 32,4 

ObN 39,0 49,8 54,8 0,6 1,1 2,1 230,6 70,8 43,3 

ObP 38,1 33,7 49,7 0,6 1,1 2,1 220,5 67,9 39,8 

ObK 37,4 31,5 46,2 0,6 1,1 2,1 213,4 65,9 37,3 

Mc= Adubação mineral convencional com adubação de cobertura; Muc = Adubação mineral 
convencional com única adubação de cobertura; ObN = Adubação orgânica superficial (base N); ObP 
= Adubação orgânica superficial (base P); ObK = Adubação orgânica superficial (base K). 

 

Em agosto de 2016 o experimento foi implantado. Procedeu-se então a 

abertura das linhas com o subsolador numa profundidade de 70 cm, para revolver 

minimamente o solo. Posteriormente, para a aplicação do SFS as linhas foram 

reabertas com o bico de pato numa profundidade de 40 cm. A aplicação do SFS 

ocorreu nos tratamentos Mc, Muc e ObK sendo realizada no sulco do plantio.  

O plantio foi realizado de forma manual, utilizando-se matracas. Logo após o 

plantio, o fertilizante NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) foi aplicado em covetas 

laterais, nos tratamentos Mc e Muc. A cama de peru foi aplicada superficialmente em 

linha contínua dupla, com uma distância de 25 cm de cada planta, nos tratamentos 3, 

4 e 5.  
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As adubações de cobertura foram realizadas manualmente na projeção da 

copa aos 6, 12 e 18 meses após a instalação do experimento, segundo 

recomendações de Embrapa (2005). Na adubação de cobertura foram aplicadas 

diferentes doses de sulfato de cobre, sulfato de zinco, NPK, ureia e ácido bórico.  

Foi fornecido em média quatro litros de água por muda no momento do plantio 

e diariamente durante 7 dias.   Para esta operação foi utilizado um tanque de irrigação 

com bomba e mangueiras. O combate às formigas cortadeiras foi realizado com 

aplicação de isca formicida granulada nos olheiros (sulfluramida). E para combate as 

plantas daninhas foi realizado capina mecânica nas entrelinhas aos 7 meses de idade 

do plantio.  

 
2. 2. 4 Avaliações 

 

A porcentagem de sobrevivência foi determinada com base na contagem das 

plantas vivas, estabelecendo-se uma proporção em relação ao número total de 

plantas da área útil da parcela, obtendo-se assim a porcentagem de plantas 

sobreviventes.  

Aos 7, 11 e 24 meses após o plantio foram realizados os inventários para 

avaliação das médias de diâmetro à 1,30 de altura do solo (DAP) e altura total das 

plantas, sendo realizado nas áreas úteis de todas as parcelas dos quatro blocos do 

experimento, totalizando 30 plantas por parcela, retirando-se apenas as bordaduras. 

Para a medição do DAP (7, 11 e 24 meses) utilizou-se a suta e para a altura a régua 

graduada (7 meses) e o hipsômetro eletrônico Haglof (11 e 24 meses). Foram 

amostradas 600 árvores. 

As plantas daninhas foram avaliadas de forma visual quanto à cobertura do 

solo, com nota crescente, variando entre 0 e 100 %. Para a avaliação da biomassa 

das plantas daninhas coletou-se toda a comunidade infestante presente na projeção 

da copa (1 m de raio do tronco) em cinco árvores com DAP próximo ao DAP médio 

da parcela, com base no trabalho de Rodrigues (2013). 

Logo após a coleta todo o material foi acondicionado em sacos de plástico e 

transportados para o Laboratório de Silvicultura da UFG, Campus Jatobá, Jataí-GO. 

As plantas daninhas foram pesadas e separadas em amostras menores, sendo 

armazenadas em sacos de papel e secas em estufa com circulação forçada (Tecnal 

TE-394/3) a 70 °C até atingir massa constante. Após esse procedimento foi 
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determinada a biomassa das plantas daninhas. A determinação foi efetuada em 

balança eletrônica com precisão de 0,001 g. 

A amostragem do solo foi feita aos 12 meses de idade do povoamento, após a 

adubação de cobertura (15 dias), no mês de agosto de 2017.  As coletas foram 

realizadas em uma distância de 50 cm do tronco das árvores médias, na linha de 

plantio, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, com a metodologia adotada Rodrigues 

(2013), nas árvores com DAP médio, coletando-se então cinco amostras simples para 

compor uma amostra composta em cada parcela 

 As amostras de solo foram peneiradas (peneira de 2 mm de malha) e secas 

em estufa de circulação forçada (Tecnal TE-394/3) a 40 °C por 72 horas no laboratório 

de Silvicultura da UFG (Universidade Federal de Goiás), Campus Jatobá, Jataí-GO, 

e posteriormente foram submetidas às análises química e físicas pelo laboratório de 

solo da UFG, Campus de Goiânia-GO. Foram determinados pH em água, fósforo e 

potássio (Mehlich 1); cálcio, magnésio e alumínio trocáveis (KCl 1 mol L-1) e matéria 

orgânica, utilizando o método descrito por Tedesco et al., (1995). 

Aos 24 vezes de idade, tomando-se os valores de Ht e DAP das árvores de 

cada parcela, foi calculado o volume de cada indivíduo e por hectare da parcela útil 

por meio da expressão: 

V=
π.DAP

2

40000
 Ht.ft 

Em que: 

V = Volume por planta (m3) 

DAP = Diâmetro a altura do peito (cm) 

Ht = Altura das árvores (m) 

ft = Fator de forma (0,40) 

   

Os dados obtidos para as variáveis avaliadas foram testados quanto à 

homogeneidade de variância pelo teste de Bartlett e quanto à normalidade pelo teste 

de Shapiro-Wilk, após foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com teste 

F a 1 e 5 % de probabilidade e, caso necessário, ao teste de Scott Knott e 

probabilidade, pelo intermédio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

A Correlação Linear Simples ou Correlação de Pearson foi feita pelo software SAS® 

University Edition (2011). 
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2. 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A porcentagem média de sobrevivência segundo Macedo et al. (2000), 

expressa a capacidade de adaptação e vigor das mudas em relação as condições 

ecológicas do campo, pós-plantio definitivo. A porcentagem média de sobrevivência 

aos 24 meses após o plantio foi de 98,5 %. Este valor indica que o clone apresentou 

potencial de estabelecimento e adaptação às condições edafoclimáticas da região, 

apesar do plantio ter ocorrido no período de seca. A irrigação no período inicial do 

estabelecimento das plantas contribuiu para este resultado.  

 

2. 3. 1 Fertilidade do solo  

 

Na camada 0-20 cm, foi detectada diferença significativa nos tratamentos 

avaliados para as variáveis Ca, Mg, K, P, Al e pH, para a variável M.O. não houve 

diferença significativa aos 12 meses de idade (Tabela 6).  

 
Tabela 6. Resumo da análise de variância (Quadrados médios) da disponibilidade 
dos nutrientes no solo na camada de 0-20 cm, aos 12 meses de idade.  

Causa da 
Variação 

GL 

Quadrados médios  

M.O. Ca Mg Al K P pH 

  % ---------------cmolc dm3---------------- ------mg dm3-----    

Trat. 4 0,018ns 0,433* 0,041* 0,528* 2850,000* 1291,074* 0,270* 

Blocos 3 0,003ns 0,029ns 0,003ns 0,131* 734,583ns 183,880ns 0,070ns 
Erro 12 0,005 0,006 0,002 0,086 428,333 184,901 0,035 

Média Geral - 1,3 0,5 0,2 0,6 66,3 44,9 4,4 

CV (%)   5,31 17,15 21,74 49,68 31,24 30,26 4,29 

Em que: Trat. = Tratamentos; GL = graus de liberdade; ns não significativo; * significativo a 5 % de 
significância; não houve transformação possível para Ca e Mg quanto à normalidade. 
 

Para as variáveis relacionadas ao solo, foi possível fazer a separação dos 

tratamentos em dois grupos, sendo que para Ca, Mg, P e pH os tratamentos Mc e 

Muc apresentaram os menores valores (Tabela 7). Já os tratamentos orgânicos se 

destacaram por apresentar os maiores teores encontrados para esses nutrientes, 

indicando uma maior disponibilidade desses no solo.  

Portanto a adubação orgânica proporcionou aumento nos teores de fósforo, 

cálcio e magnésio, alterações na acidez e redução nos teores de alumínio, 

influenciando no aumento da saturação por bases do solo em comparação aos 

valores iniciais (Tabela 1). 
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Tabela 7. Agrupamento das médias da análise de solo pelo teste Scott Knott na 
camada de 0-20 cm, aos 12 meses de idade. 

 Tratamentos 

Médias 

Ca Mg Al K P pH 

-------------------cmolc dm3------------- ---------mg dm3--------   

Mc 0,125 b 0,125 c 0,750 a   42,500 b 29,955 b 4,175 b 

Muc 0,125 b  0,100 c 1,075 a  95,000 a 23,925 b  4,075 b 

ObN 0,750 a 0,225 b 0,425 b 92,500 a 59,100 a 4,525 a 

ObP 0,725 a 0,350 a 0,100 b 62,500 b 65,500 a 4,675 a 

ObK  0,700 a 0,250 b  0,600 a  38,750 b 46,175 a  4,550 a 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Scott Knott ao nível 
de 5 % de significância. Mc= Adubação mineral convencional com adubação de cobertura; Muc = 
Adubação mineral convencional com única adubação de cobertura; ObN = Adubação orgânica 
superficial (base N); ObP = Adubação orgânica superficial (base P); ObK = Adubação orgânica 
superficial (base K). 
 

Segundo CFSEMG (1999), o nível crítico de cálcio no solo para o plantio de 

eucalipto é 0,60 cmolc dm-3 (CFSEMG, 1999). No estudo os tratamentos que 

apresentaram índices abaixo do nível crítico foram os Mc e o Muc, apresentando 

teores inadequados ao desenvolvimento da cultura.  

Ainda de acordo com a CFSEMG (1999), o nível crítico para o teor de potássio 

no solo é 60 mg dm-3 para a cultura do eucalipto, considerando uma produtividade de 

30 m3 ha-1 ano-1. Portanto, os tratamentos Mc, Muc e ObK não alcançaram o nível 

adequado no solo. Barros (1990) relata que as espécies de eucalipto são 

relativamente exigentes em P na sua fase inicial de crescimento, pois esse nutriente 

estimula o crescimento radicular logo após o plantio e consequentemente melhora a 

exploração do solo pelas raízes com maior absorção de nutrientes. 

Para Sgarbi (2002), os teores de M.O apresentaram-se de baixos a médios. O 

conteúdo de matéria orgânica do solo aos, 7, 11 e 24 meses após o preparo do solo 

não diferiu entre os tratamentos apesar da grande quantidade de material orgânica 

aplicada. Isto pode ser explicado pelo solo ser um Neossolo Quartzarênico, o que 

indica que a matéria orgânica foi rapidamente decomposta.  

O pequeno aumento verificado está relacionado à aplicação do composto 

orgânico. Verificou-se também, um rápido decréscimo da matéria orgânica com a 

profundidade, o que é esperado nos solos, em geral. Esse incremento da matéria 

orgânica é bastante representativo no aumento da CTC, uma vez que se trata de solo 

extremamente arenoso (CFSEMG, 1999). 
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Para o magnésio o nível crítico é de 0,13 cmolc dm-3 no solo para a cultura do 

eucalipto (CFSEMG, 1999). No estudo os teores de Mg apresentaram-se baixos 

apenas para os tratamentos Mc e Muc, sendo assim, esses tratamentos 

apresentaram um solo com teores insuficientes para o desenvolvimento das plantas, 

pois o magnésio é essencial para formar a clorofila, sintetizar proteínas, regular o pH 

celular e o equilíbrio entre cátions e ânions (ALFENAS et al., 2004). 

Na camada de 20-40 cm as variáveis K e pH apresentaram diferença 

significativa e não foram encontradas diferenças significativas para M.O, Ca, Mg, Al 

e P (Tabela 8).    

 

Tabela 8. Resumo da Análise de variância (Quadrados médios) da disponibilidade 
dos nutrientes no solo na camada de 20-40 cm, aos 12 meses de idade.   

Causa da Variação GL 

Quadrados médios  

M.O. Ca Mg Al K P pH 

% ------------cmolc dm3------------ ----------mg dm3--------  

Trat.  4 0,038ns 0,010ns 0,002ns 0,252ns 10962,500* 69,139ns 0,163* 

Blocos 3 0,041ns 0,012ns 0,015ns 0,377ns 881,250ns 455,367ns 0,057ns 

Erro 12 0,017 0,009 0,006 0,187 937,500 197,276 0,029 

Média Geral - 1,0 0,1 0,2 0,9 76,3 22,2 4,3 

CV (%)   13,23 54,15 47,24 46,04 40,16 63,35 3,99 

Em que: Trat. = Tratamentos; GL = graus de liberdade; ns não significativo; * significativo a 5 % de 
significância. Não houve transformação possível para M.O., Ca e Mg quanto à normalidade. 
   

 

Para os elementos Ca e Mg esse resultado era esperado, pois os corretivos 

utilizados são de baixa reatividade, sendo solubilizados ao longo do tempo, 

realizando assim a correção do solo ao longo de sete anos de cultivo.  A calagem foi 

realizada sem incorporação e em área total, esse fato contribuiu para a 

disponibilidade inexpressiva desses elementos, pois sua distribuição foi superficial e 

sua reatividade é baixa.  

Em concordância com este fato observou-se que os valores de pH pouco 

variaram entre os tratamentos, situando-se na faixa de 4,0 a 4,6, porém os maiores 

níveis de acidez foram apresentados pelos tratamentos minerais (Mc e Muc).  

Quanto os teores de alumínio apresentaram-se teores médios de acordo com 

a CFSEMG (1999). Entretanto é importante ressaltar que, apesar dos teores não 

serem elevados, esse elemento é indicado um dos principais fatores de declínio das 

culturas florestais por ocasionar a redução do crescimento das raízes e da absorção 

de nutrientes.  
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No que diz respeito ao fósforo as primeiras camadas do solo apresentaram os 

maiores teores, pois na camada superficial ocorre maior ciclagem de nutrientes. Além 

disso, o fósforo presente no adubo adicionado tende a ser rapidamente adsorvido 

nos colóides do solo e ser fixado pela combinação com seguintes elementos o Cálcio 

e o Ferro (ROCHA et al., 2004).  

O grupo formado por ObN e ObK apresentaram em relação ao K os maiores 

teores (Tabela 9) aos 12 meses de idade do povoamento na camada de 20-40 cm. 

Esse maior resultado indica, conforme relatado por Biagiotti et al. (2017), que apesar 

do solo apresentar teores baixos de K, a fertilização potássica pode gerar 

incrementos no crescimento das árvores e maximizar a produtividade florestal.  

 

Tabela 9. Agrupamento das médias da análise de solo pelo teste Scott Knott na 
camada de 20-40 cm, aos 12 meses de idade.  

Tratamentos 

Médias 

K pH 

mg dm3   

Mc  20,000 b 4,125 b 

Muc 42,500 b 4,050 b 

ObN 148,750 a 4,400 a 

ObP 110,000 a 4,525 a 

ObK  60,000 b 4,400 a 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Scott Knott ao nível 
de 5 % de significância. Mc= Adubação mineral convencional com adubação de cobertura; Muc = 
Adubação mineral convencional com única adubação de cobertura; ObN = Adubação orgânica 
superficial (base N); ObP = Adubação orgânica superficial (base P); ObK = Adubação orgânica 
superficial (base K). 

 

A adubação orgânica pode favorecer a produtividade do eucalipto, pois 

proporcionou os maiores incrementos de potássio no solo, e esse nutriente é um dos 

mais demandados pelo eucalipto com o avanço de seu desenvolvimento e é uma das 

deficiências mais frequentes (SANTANA et al., 2008). 

De acordo com a CFSEMG (1999), o nível crítico para o teor de potássio no 

solo é 60 mg dm-3 para a cultura do eucalipto, considerando uma produtividade de 30 

m3 ha-1 ano-1. Portanto, nos tratamentos com adubação mineral convencional este 

elemento não apresentou nível adequado no solo para a camada de 20-40 cm. 

Observa-se que os tratamentos não apresentaram efeito significativo sobre as 

variáveis das plantas daninhas (cobertura e biomassa) aos de 12 meses de idade do 

povoamento (Tabela 10).   
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Tabela 10.  Resumo da análise de variância (Quadrados médios) para as variáveis 
cobertura e biomassa das plantas daninhas aos 12 meses do plantio.  

Causa da Variação GL Quadrados médios 

Cobertura 
 % 

Biomassa 
g ha-1 

Trat. 4 517,175ns 1,040ns 

Blocos 3 109,783ns 2,471ns 

Erro 12 303,241 0,784 

Média Geral - 43,51 1,98 

CV (%)  40,09 44,69 

Em que: Trat. = Tratamentos; GL = graus de liberdade; ns não significativo; * significativo a 5 % de 
significância. 

  

A fertilização orgânica não proporcionou o aumento de plantas daninhas no 

experimento, sendo assim é possível afirmar que a cama de peru pode ser uma 

alternativa para melhorar as características químicas e físicas, sem adicionar plantas 

daninhas a cultura. 

 Esse resultado difere dos obtidos por Balbinot e Veiga (2014) que observaram 

efeito significativo na análise de variância, a 5 % de probabilidade para os tratamentos 

avaliados, obtendo maior densidade de plantas daninhas, com o uso de esterco de 

suínos e de esterco de aves, em cinco formas de adubação: testemunha sem 

adubação; adubação mineral solúvel; 5 t ha-1 ano-1 de cama de aviário; 60 m3 ha-1 

ano-1 de dejeto líquido de bovinos; e 40 m3 ha-1 ano-1 de dejeto líquido de suínos, 

utilizando-se seguintes espécies na sequência anual de culturas: centeio (Secale 

cereale L.)/soja (Glycine max L.); ervilhaca comum (Vicia sativa L.)/milho (Zea mays 

L.); aveia preta (Avena strigosa L.)/ feijão preto (Phaseolus vulgaris L.); e consórcio 

de aveia preta + ervilhaca comum/milho.  

O presente estudo indicou que o composto orgânico utilizado apresenta um 

bom suprimento de nutrientes e ocasiona um maior desenvolvimento da cultura de 

eucalipto, sem aumentar a propagação de plantas daninhas.  

A variável biomassa de plantas daninhas não apresentou correlação com as 

variáveis avaliadas. Porém a variável cobertura de plantas daninhas apresentou 

correlação positiva com o P e correlação negativa com o Al (Tabela 11), indicando 

que modificações nos níveis de fósforo do solo alteram a cobertura vegetal das 

plantas daninhas (MACLEAN et al., 2003). 
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Tabela 11. Correlações de Pearson para as características químicas do solo (0-20 
cm) e plantas daninhas.  

Var M.O. pH P K Ca Mg Al 

PD % -0,291 0,281 0,515* 0,359 0,424 0,417 -0,562* 

Biom. 0,006 0,028 0,386 0,440 0,251 0,260 -0,129 

Em que: Biom. = Biomassa de plantas daninhas; PD % = Cobertura de plantas daninhas; * significância 
a 5 %. 

 

Na camada de 20-40 cm a variável biomassa de plantas daninhas apresentou 

correlação positiva com o P e o K (Tabela 12). Da mesma maneira, a variável 

cobertura de plantas daninhas apresentou correlação positiva com o P e o K.  De 

maneira geral, as plantas daninhas são altamente competidoras por P, principalmente 

pela sua capacidade em extrair e armazenar esse nutriente, devido ao seu rápido 

enraizamento (PEREIRA, 2016), ainda segundo o autor a absorção do K pelas 

plantas daninhas podem influenciar negativamente a produtividade. 

 

Tabela 12. Correlações de Pearson para as características químicas do solo (20-40 
cm) e plantas daninhas. 

Var M.O. pH P K Ca Mg Al 

PD % 0,015 0,219 0,458* 0,489* 0,280 -0,080 -0,103 

Biom. 0,073 -0,028 0,634* 0,526* 0,183 -0,064 -0,040 

Em que: Biom. = Biomassa de plantas daninhas; PD % = Cobertura de plantas daninhas; * significância 
a 5 %. 

 

2. 3. 2 Variáveis dendrométricas  

 

Observou-se, pela ANOVA que a altura total média não apresentou efeito 

significativo nas avaliações realizadas, já o DAP médio apresentou efeito significativo 

em função dos tratamentos aos 24 meses (Tabela 13). 

Resultados diferentes foram obtidos por Araújo et al. (2016), que não 

observaram efeito significativo dos tratamentos no DAP e na altura do eucalipto, 

estudando o clone de eucalipto VM01 (híbrido de Eucalyptus urophylla x 

camaldulensis), com solo predominante Plintossolo Argilúvico distrófico de textura 

média/argilosa, avaliando três doses de P2O5 (50, 100 e 150 kg ha-1) e três doses de 

K2O (0, 50 e 100 kg ha-1), no plantio, e duas doses de NPK 20-05-20 em cobertura (0 

e 200 kg ha-1), aplicada aos 14 meses após o plantio em Porto Velho, RO. As 

medições foram realizadas aos 54 meses após o plantio.  
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Tabela 13. Resumo da análise de variância para o diâmetro a altura do peito (DAP), 
altura total aos 7, 11 e 24 meses de idade e volume aos 24 meses.  

Causa da Variação GL 
Quadrados médios 

DAP1  DAP2  DAP3  Ht1  Ht2  Ht3 Vt 

  ---------------- cm --------------  ---------------- m ------------------ m3 ha-1 

Trat. 4 0,121ns 0,235ns 0,778* 0,038ns 0,073ns 0,682ns 5,028 ns 

Blocos 3 0,069ns 0,109ns 1,137* 0,028ns 0,797* 0,768ns 6,649ns 

Erro 12 0,066 0,071 0,122 0,040 0,102 0,285 2,709 

Média Geral - 4,1 5,6 12,2 4,6 6,2 12,7 19,82 

CV (%)   6,35 4,79 2,87 4,39 5,16 4,20 8,30 

Em que: Trat. = Tratamentos; GL = graus de liberdade; ns não significativo; *significativo a 5 %; Diâmetro 
a altura do peito aos 7 meses de idade = DAP1; diâmetro a altura do peito de plantas aos 11 meses de 
idade = DAP2; diâmetro a 1,30 m de altura do solo de plantas aos 24 meses de idade = DAP3; altura 
total de plantas aos 7 meses de idade = Ht1; altura total de plantas aos 11 meses de idade = Ht2; altura 
total de plantas aos 24 meses  = Ht3;   volume total de plantas aos 24 meses  = Vt. 
 

 

Houve diferenças significativas para as avaliações de DAP aos 24 meses, onde 

os tratamentos com aplicação de adubação orgânica (ObN, ObP e ObK) 

apresentaram as maiores médias (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Agrupamento das médias de diâmetro médio e altura total aos 7, 11 e 24 
meses de idade e volume aos 24 meses de idade.    

Tratamentos 
Médias 

DAP1  DAP2  DAP3 Ht1 Ht 2 Ht3  Vt 

  -------------------- cm ------------------ --------------------- m -------------------- m3 ha-1 

Mc 3,9ns 5,2ns  11,7 b 4,5ns 6,0ns 12,2ns 18,240ns 

Muc 4,0 5,4  11,7 b 4,5 6,2 12,5 19,068  

ObN 4,3 5,9  12,5 a 4,7 6,3 12,5 20,662  

ObP 4,1 5,6  12,5 a 4,6 6,2 12,9 20,890  

ObK 4,1 5,7  12,4 a 4,6 6,3 12,3 21,697  

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste Scott Knott ao nível 
de 5 % de significância. Diâmetro a altura do peito aos 7 meses de idade = DAP1; diâmetro a altura do 
peito de plantas aos 11 meses de idade = DAP2; diâmetro a altura do peito de plantas aos 24 meses 
de idade = DAP3; altura total de plantas aos 7 meses de idade = Ht1; altura total de plantas aos 11 
meses de idade = Ht2; altura total de plantas aos 24 meses de idade = Ht3; volume de plantas aos 24 
meses = V. 
 

Segundo Luz e Vitti (2008), os materiais orgânicos apresentam características 

próprias e complexas, tais como: condicionadores de solo, estimulantes de 

germinação, crescimento vegetal, aumento da capacidade de retenção de umidade 

do solo, aumento da capacidade de retenção de cátions e posteriormente liberação 

gradual dos nutrientes para as plantas.   

O clone estudado apresentou, aos 11 meses de idade, altura de 6,2 m e DAP 

de 5,6 cm, estes resultados corroboram com os obtidos por Holanda (2013), para o 
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clone Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, em crescimento em altura (6,63 m) 

e DAP (5,40 cm) com 12 meses de idade com solo do tipo Latossolo Vermelho-

Amarelo, com textura arenosa, na região litorânea do Rio Grande do Norte, com 

adubação de plantio de 300 kg/ha de N-P-K (06-30-06) + 0,5 % de Boro + 1 % de 

Cobre e adubação de cobertura, com 200 kg/ha de N-P-K (06-30-06) + 0,5 % de Boro 

+ 1 % de Cobre, com a realização de irrigação por ocasião do plantio e 

quinzenalmente durante dois meses após o plantio. Este resultado indica que 

adubações orgânicas e minerais promovem o desenvolvimento do clone avaliado. De 

acordo com Liu et al. (2009), a combinação de fertilizantes orgânicos e minerais é de 

fundamental importância para desenvolvendo de estratégias mais sustentáveis. 

Entretanto, para os 24 meses o clone estudado apresentou crescimento em 

altura (12,70 m) e DAP (6,20 cm) inferiores aos indivíduos amostrados por Holanda 

(2013) com DAP médio de 9,92 cm e altura média de 13,24 m, que pode ser explicada 

pelo fato de que espécies podem se comportar de forma diferente de acordo com o 

solo e as condições climáticas do local de plantio. 

 O volume total não apresentou diferenças significativas para os tratamentos 

estudados aos 24 meses após o plantio.  Diferentemente dos resultados obtidos por 

Leonel (2013), que não verificou diferença estatística entre os tratamentos com 

adubação mineral e com resíduo quando se avaliou a densidade de plantas, mas com 

aumento das doses de resíduo celulósico apresentou incremento no volume de 

madeira da espécie Eucalyptus urograndis em resposta a aplicação do composto, em 

Ilha Solteira - SP. 

Sendo assim, apesar da adubação orgânica proporcionar maiores incrementos 

de nutrientes no solo aos 12 meses (Tabela 7), somente o DAP aos 24 meses 

apresentou maior desenvolvimento.  

A variável DAP apresentou correlação positiva com a Ht, pH, P e o Ca na 

camada de 0-20 cm (Tabela 15). A variável Ht não apresentou correlação com as 

variáveis avaliadas. Esse resultado indica que a variável DAP está intimamente 

relacionada com as disponibilidade de P e Ca no solo. Diferentemente dos resultados 

encontrados por Matos (2012), o qual não observou correlação entre o N, P, K,  e Mg 

do solo com a produtividade de cinco clones de eucalipto provenientes de diferentes 

locais de seleção, 03 - Eucalyptus grandis x E. urophylla (Minas Gerais), 07 - E. 

grandis x E. pellita (Marabá/ Pará); 09 - E. grandis x E. urophylla (Maranhão), 11 - E. 
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camaldulensis (Pará), 32 - E. urophylla x E. camaldulensis (Minas Gerais), numa área 

experimental com solo Latossolo Amarelo distrófico textura média, relevo plano, na 

qual foram realizadas mensurações do diâmetro a altura do peito (DAP) e altura total 

aos 18 meses do plantio. 

Entretanto, Cipriani et al. (2012), observaram a aplicação da adubação fosfada 

apresentou grande influência no crescimento do eucalipto, indicando uma correlação 

entre a dose de P2O5 e a altura das plantas forte e positiva, utilizando quatro clones 

de eucalipto (Urocam, GG100, VM01 e H13), e quatro doses de P2O5 (0, 50, 100 e 

150 kg ha-1) e três doses de K2O (0, 50 e 100 kg ha-1), no solo Plintossolo Háplico de 

textura média/argilosa, fortemente ácido e com teor moderado de matéria orgânica. 

 
Tabela 15. Correlações de Pearson para atributos químicos do solo e de crescimento 
inicial do clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis na profundidade de 0-
20 cm, aos 12 meses de idade.  

Var. DAP Ht M.O. pH P K Ca Mg Al 

DAP 1 
        

Ht 0,555* 1        

M.O. -0,064 -0,168 1       

pH 0,445* 0,264 -0,052 1 
     

P 0,464* -0,077 -0,054 0,773** 1     

K 0,293 -0,215 -0,0004 - 0,206 0,095 1    

Ca 0,628** 0,208 -0,214 0,670**  0,762** 0,063 1   

Mg 0,312 0,120 -0,412 0,683**   0,675** -0,110    0,755** 1  

Al -0,349 -0,213 0,128 - 0,774** -0,663** 0,058 - 0,641** - 0,680** 1 

Em que: DAP = Diâmetro a altura do peito; Ht = Altura Total; * significância a 5 %; **significância a 1 
%. 

 

O pH apresentou correlação positiva com o Ca, P e Mg  e negativa com o Al 

na camada de 0-20 cm. Para o Ca foi notório que houve aumento no seu teor de 

forma linear com o aumento de pH. Estudos comprovam que o eucalipto responde 

positivamente a aplicação de calcário, pois apesar de tolerar a acidez do solo, o 

aumento da produtividade ocorre de forma linear com o aumento de pH 

(RODRIGUES, 2016). 

Em relação ao P o resultado exibiu correlação positiva com o Mg e Ca e 

negativa com o Al. Este resultado é esperado pois o P pode se associar ao Ca apenas 

em solos alcalinos, nos solos ácidos como no solo avaliado, o fósforo é precipitado 

como fosfatos de Fe ou Al de baixa solubilidade, portanto a aplicação de calcário é 

uma maneira de disponibilizar o P.  
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Quanto ao Ca, ocorreu correlação positiva com o Mg e negativa com o Al.  O 

Al apresenta maior força de adsorção nos sítios de troca do solo, portanto altas 

concentrações desse nutriente impedem a adsorção de outro.  O Ca e Mg por serem 

catiônicos costumam ser encontrados em maiores quantidades nas camadas 

superficiais do solo, onde os teores de matéria orgânica e CTC são mais elevados 

(SIQUEIRA NETO et al., 2009). A correlação positiva evidencia a íntima relação entre 

as dinâmicas desses elementos, indicando que ambos possuem a mesma força de 

adsorção nos sítios de troca do solo. Sabe-se que a manutenção de teores 

equilibrados destes cátions no solo através de calagem e de adubação adequadas, é 

um princípio básico para se evitar a indução de deficiência de alguns deles nas 

culturas por este processo. Além disto, esses elementos apresentaram níveis 

adequados ao desenvolvimento da cultura para as camadas 0-20 cm e 20-40 cm.  

O Mg apresentou correlação negativa com o Al, pois o Al apresenta maior   

força de adsorção nos sítios de troca do solo, esse resultado indica que o Al é o maior 

limitante para a disponibilidade do Mg para o clone.  

Portanto, dentre os principais elementos disponíveis no solo o Al apresentou 

correlação negativa com o pH, P, Ca e Mg, indicando que o mesmo pode ser um 

limitante para a disponibilidade de nutrientes no solo. Para Guimarães, Floriano e 

Vieira (2015), os atributos químicos que mais limitam o crescimento de Eucalyptus 

saligna aos 28 meses de idade são os teores de Al e Mg trocável. 

O DAP apresentou correlação positiva com a Ht, pH e o K, na camada de 20-

40 cm (Tabela 16). Indicando que a produtividade do clone avaliado está diretamente 

relacionada a disponibilidade do K. Resultados como esse são esperados uma vez 

que a absorção de K favorece o crescimento do eucalipto (SILVA et al., 2002).  

Quanto à correlação negativa entre a variável altura e a M.O., possivelmente 

a melhoria das condições químicas causadas pela aplicação de cama de peru 

aumentou a decomposição de M.O., aumentando os níveis de nutrientes. Estes 

resultados corroboram com Silva et al. (2012), em que a aplicação de um composto 

organo-mineral apresentou pequeno incremento de matéria orgânica nos 

tratamentos, embora tenha sido bastante representativo no aumento da 

disponibilidade de P, K, Ca, B, Cu e Mn, além da CTC, uma vez que se trata de solo 

extremamente arenoso, proporcionando um maior desenvolvimento da cultura. 
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Tabela 16. Correlações de Pearson para as características químicas do solo e de 
crescimento inicial do clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis na camada 
de 20-40 cm, aos 12 meses.  

Var DAP Ht M.O. pH P K Ca Mg Al 

DAP 1 
        

Ht 0,555* 1        

M.O. -0,405 -0,519* 1       

pH 0,465* 0,406 -0,355 1      

P 0,074 -0,320 -0,035 0,332 1     

K 0,503* -0,040 -0,042 0,557** 0,288 1    

Ca 0,328 -0,164 0,202 0,105 0,167 0,427 1   

Mg -0,0001 -0,298 0,280 0,164 -0,019 0,071 0,841** 1  

Al 0,237 -0,426 -0,188 -0,641** -0,208 -0,340 0,050 0,208 1 

Em que: DAP = Diâmetro a altura do peito; HT = Altura Total; Biom. = Biomassa; * significância a 5 %; 
**significância a 1 %. 
 

Para a variável pH a correlação apresentou-se significativa negativa com o Al 

e positiva com o K. Valores elevados de Al ocasionam a acidez do solo, fato 

importante já verificado por outros autores deste o século passado.  Com isso, nota-

se a importância do conhecimento do pH, o qual fornece um valor adimensional, mas 

que auxilia na interpretação de toda a fertilidade do solo. Logo, com uma pequena 

adição de calcário favorece conjuntamente a melhoria na saturação por bases e 

alumínio assim como a disponibilidade de K. Portanto o pH está diretamente 

relacionado com sua disponibilidade, pois a lixiviação desse nutriente em solos ácidos 

e arenosos é elevada, sendo o pH o seu maior limitante.  

 

2. 4 CONCLUSÕES  

 

A aplicação de diferentes fertilizantes interfere no crescimento inicial de 

plantas do clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. 

A fertilização orgânica não contribui para o aumento de plantas daninhas nas 

plantações.  

A adição de fertilizantes químicos e orgânicos favorecem a melhoria dos 

atributos químicos do solo, com a maior disponibilização de nutrientes. 
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3. CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ainda são poucos os estudos que correlacionam a interferência dos atributos 

do solo sobre o crescimento inicial de espécies florestais com adubação orgânica. 

Estudos de fertilização para o desenvolvimento das plantas de Eucalyptus, são de 

suma importância para contribuir no desenvolvimento técnico-científico, 

possibilitando ao pequeno e médio agricultor utilizar fertilizantes nas quantidades e 

qualidades adequadas, visando elevar a produção em sua propriedade rural.  

Diante dos resultados do presente trabalho, é possível afirmar que a adubação 

orgânica e mineral associada à adubação de cobertura, permite o melhor 

desenvolvimento inicial do clone avaliado para os parâmetros de crescimento em 

estudo (altura total média e DAP).  

Assim, é de extrema importância o desenvolvimento de pesquisas que visem 

esclarecer a influência da fertilização orgânica, como promotores de crescimento de 

eucaliptos.  

Percebeu-se que avaliações ao longo do ciclo de desenvolvimento do 

eucalipto podem resultar em importantes informações, pois existem diversos fatores 

que tendem a provocar diferenciação, tanto diminuição quanto aumento do 

crescimento. 

Portanto, espera-se que os conhecimentos técnico-científicos resultantes 

desta pesquisa possam contribuir para o desenvolvimento de alternativas que visem 

fomentar novas pesquisas além de gerar avanços na exploração dos clones. 

Por fim, recomenda-se para estudos futuros a quantificação da lixiviação dos 

nutrientes de adubos minerais e orgânicos em sistemas silvipastoris, assim como, 

estudos sobre a interferência do manejo de plantas daninhas em clones de 

Eucalyptus.  

 

 

 

 

 

 

  


