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EFEITOS DA FERTILIZAÇ~O MIN~RAL FOSFATADA NO PLA~ITIO DE 

Eucalyptus, EM AREIA QUARTZOSA, SOBRE A PHODUÇ~O DE LENHA 

Autor: Antonio Sánch8z-Martinez 

Orientador: Prof. Dr. Jo~o Walter Simbes 

R E S U MO. 

Neste ensaio foram testados tr~s tipos de adubos fos1a

tados: superfosfato simples~ FAPS (fosfato parcialmente so

lúvel em água) 8 termofosfato (insolúvel em água). Todos os 

fertilizantes foram aplicados em duas doses: uma equivalen

te a 28 g de P Z 05 e a outra equiv0lente a 56 g. Além dos 

fosfatos também foram aplicados em todos os tratamentos, em 

doses fixas: 10 9 de nitrog&nio (50 g de sulfato de amS

nio), 6 9 de K2 0 (10 9 de cloreto de potássio), e 3 9 de 

FTE-BR9 (contendo pequenas quantidades de Zn, Fe, Mn, B, Cu 

e Mo). 

o objetivo do trabalho foi estudar o efeito da fertili-

zaçào mineral fosfatada sobre o crescimento e a produç~o de 

lenha nas espécies EucaJyptus urophyl1a e E. grandis, em 

solos arenosos, pobres e ácidos; ainda, estudou-se a possi

bilidade de substituir, na fertilizaç~o, o fosfato solúvel, 

pelo fosfato insolúvel em água. 

Os principais resultados indicaram que as maiores dife

renças, em favor das plantas fertilizadas, presentaram-se à 

idade de dois anos, para, posteriormente desaparecerem (à 

idade de cinco anos). Estes resultados sào válidos para as 

duas espécies. 

Entre as principais conclusbes, podem-se destacar as se

guintes: a) a fertilizaçào feita no momento do plantio teve 

um efeito positivo no crescimento das árvores durante os 

primeiros dois anos; b) n~o houve diferença na resposta do 
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crescimento das árvores entre a aplicaç~o de fosfatos natu

rais e o fosfato químico; c) ainda que neste ensaio a apli

caç~D de adubos n~o trouse um aumento naproduç~o da bio

massa, mostr-ou-s8 lógico de que é indispensável, para fazer 

a reposiçào dos nutrientes que s~o extraidos pelas àrvores 

e exportados pela madeira~ e, desta forma, evitar a perda 

da fertilidade do solo. 

S~o feitas consideraçbes finais sobre o comportamento da 

produçào da biomassa nos diferentes tratamentos, ao longo 

das avaliaçbes. Também é discutida a causa dos resultados 

obtidos nas duas espécies. 

Sugere-se a realizaç~o de trabalhos de pesquisa sobre a 

forma de crescimento e comprimento que atingem as raizes, o 

que, pela sua vez, leva a formular a hipótese de aumentar a 

quantidade de linhas de bordadura entre as parcelas, sem 

diminuir o tamanho da parcela útil. 
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EFECTOS DE LA FERTILIZACION MINERAL ~OSFATADA EN LA 

PLANTACIÓN DE Eucalyptus, EN ARENA QUARTZOSA, 

SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LEMA 

Autor: Antonio Sánchez-Martinez 

Asesor: Prof. Dr. Jo~o Walter Simbes 

R E S U M E N • 

En este ensayo, se probaron tres tipos de fertilizantes 

fosfatados: superfosfato simple, FAPS (fosfato parcialmente 

soluble en agua) y termofosfato (insoluble en agua). Todos 

los fertilizantes fueron aplicados en dos dosis: una equi-

valente a 28 9 de P2 0 a y la otra equivalente a 56 g. Además 

de los fosfatos, también se aplicaron, en todos los trata

mientos, en dosis fijas~ 10 9 de nitrógeno (50 9 de sulfato 

de amonio), 6 9 de K2 0 (10 9 de cloruro de potasio), y 3 9 

de FTE, 

Cu y Mo. 

conteniendo peque~as cantidades de 7 ~n, Fe, Mn, 8, 

El objetivo deI trabajo fue el de estudiar el efecto de 

la fertilización mineral fosfatada sobre el crecimiento y 

la producción de le~a en las especies Eucalyptus urophyl1a 

grandis, en sueIos arenosos, pobres y ácidos; asimis-

mo, se vió la posibilidad de substituir, en la fertiliza-

ción, aI fosfato soluble, por fosfato insoluble en agua. 

Los principales resultados indicaron que las mayores di-

ferencias, a favor de las plantas fertilizadas, se presen-

taron a la edad de dos a~os, para, posteriormente desapare

cer (a la edad de cinco a~os). Estos resultados son válidos 

para las dos especies. 

Entre las principales conclusiones, se pueden destacar 

las siguientes: a) La fertilización hecha en el momento deI 

plantio tiene un efecto positivo en el crecimiento de los 



árboles durante los primeroG dos a~os de crecimiento do las 

plantas; b) No hubo diferencia en la respuesta deI rreci

mif'?nto cíc:' 10'5 ~~,I"'hulc~!s E:nt.I"p ] C:t apI iC::i::,c.:í.ón cir,c" -FCié,,'f',c:,tO"l Ili',tu"

r'alE~S'; i f:~l 'fO':,;"fi:.-t:.D qu:í.miC:D~ c) P,L)n ClF;U",do:, c~n E:s,te c,·r·I~"i;'\yO 

l,:~ cc'tpli,cdciól"l cle: lo',; ·fel'··tj.li2<:'H)tE\~:; l/C} res:;ulto ,':~n l.ln ;"d .. \fr.c'rd .. D 

producción de biomasa, resulta lógico que es lndis-

hacer la reposición de los nutrimentos que 

son extraidos por los árboles y exportados por la madera, y 

asi eVltar la pérdida de la fertilidad deI suelo. 

Se hacen consideraciones finales sobre el comportamiento 

de la producci6n de biomasa de los di1erentes tratamientos~ 

C:t lo largo de las evaluaciones. También se discute e} por

qué de los resultados en las dos espécies. 

Se sugiere se realicen trabajos de investigación de la 

forma de crecimiento y longitud que alcanzan las raizes, lo 

que, a su vez, lleva a plantear la hipótesis de aumentar la 

cantidad de lincas de bordadura entre las 

disminuir el tam0~o de la parcela dtil. 



FOSFATED MINERAL FERTILIZATION EFFECTS IN QUARTZOSE SAND 

SOIL Eucalyptus PLANTATION, ON THE FIREWOOD PRODUCTION 

Author: Antonio 8ánchez-Martinez 

Adviser: Prof. Dr. Joào Walter Simbes 

S U M M A R Y • 

In this assa;, was tested three types of fosfated ferti-

super-fosfate (88), FAP8 (parciall; water-soluble 

fosfate) and termofosfate (water unsoluble). AlI the ferti-

lizers were applied in two dosis: ~) one equivalent to 28 9 

onE' equivE\lc'nt tc, 

were applied too (in fixed dosis)~ 10 9 of nitrogen (50 9 

Df amonium sulfate), 6 9 Df K2 0 (10 9 Df pot2sium clorate), 

and 3 9 Df FTE-BR9, with In, Fe, Mn, B, Cu and Mo. 

The objective of this work W2S to stud; the effect of 

the mineral fertilization on the growth and the production 

Df firewood in the EucaJyptus urophylla <::\nd E. qr":indis.~ 

sibilit; of substitute soluble fosfate by unsoluble f05fa

te, in the fertilization, W2S studied too. 

The main results show the greatest diferences, to the 

fertilized plants, at age of two ;ears, to desappear after 

the age of five years. These results are valid to the two 

specips. 

The principal conclusions are: a) the fertilization ap-

plied in the moment of the plantation had a positivp effect 

in the tree growth, up to the second year after stablished; 

b) there were no differences in the tree growth between the 

application on natural fosfates and chemical fosfate; c) 

nevertheless, the results of the fertilization, of this 



assay, didn't siqnify an increment on thc biomass Droduc

tion, it's 10qJ.c that fertilizatiun is essential tu replace 

the nutrients that are extracted by the trees and exported 

by the wood, and to avoid a 1055 in the 5011 fertility. 

F:i.nDl con~;:i.clel'·c\tiCins; ;:;thDUt ele? b:i,om,::tS':;; pruc:luction, i.n the 

included. AIso, are discuted the 

results in the two species. 

It's suggested the estahlhisment Df f :i.E] d rf:?S::·E>dl'" ches 

about the growth form and longitudinal SiZE of the brDnchs5 

of theroot Dnd it's suggested 'lhe hypothesis Df aument the 

quantity Df bank lines between 'lhe experlmental plots, 

without reduction of 'lhe util plot si2e. 



1_ INTRODUÇA'O 

As necessidades energéticas do homem moderno sào muito 

grandes e diversificadas. Cada vez é mais urgente encontrar 

fontes de energia que satisfaçanl essas necessidades, sem o 

risco da poluiçào, em suas diversas formas, seja do ar, do 

solo ou dos rios, lagos e oceanos. Ainda que na atualidade 

o petróleo é o combustivel que proporciona a grande quanti-

dade de energia que se consume no mundo desenvolvido, as 

florestas porporcionam a maior 

quer nos paises em desenvolvimento. 

do, é equivalente a 50% do 

porcentagem é muito maior nas regibes mais pobres como Amé-
, 

rica Central e Africa, onde as florestas suprem até 80% da 

energia que se consome. 

Esta situaçào nào pode continuar desta maneira, senelo 

necessário tomar medidas que garant2m a sobreviv&ncia das 

florestas que ainda existam, já que elas s~o importantes no 

balanço energético da Terra como um sistema integral. 

Uma das medidas que ajudarào ao atendimento das necessi-

dades energéticas e à preservaç~o das florestas existentes, 

é a implantaç~o de povoamentos florestais com fins 

ticos. Tais plantaçbes devem ser feitas com espécies de 

rápido crescimento que em pouco tempo proporcionem abundan

te material e de boa qualidade para sua utilizaç~o na pro

duç~o de energia~ como é o caso das espécies de Eucalyptus. 

O solo é o produto da interaç~o dos fatores da sua for-

maç~o~ os quais s~o: material de origem, clima~ relevo ou 

1 



topografia, organismos e tempo. Cada solo apresenta uma 

determinada nut~i0ntes disponíveis, que 

aliada a diferentes exig~ncias nutricionais, por espécie, 

requer fertilizaçhes diferenciadas. Dessa forma, pa~a o 

sucesso de um programa operacional de adubaçào, se 

ter um conhecimento razoável das interaçDes clima-p]anta-

1 f l ""!" t 50 0- er:l"lzan~e, bem como do local, forma e métodos de 

aplicaçào dos fertilizantes no momer,to da implantaç~o de um 

povoamento de eucaliptos. 

Considerando que a maio~ia dos solos do Brasil sào de 

baixa fertilidade, tendo como uma das principais razbes as 

condiçbes de clima tropical, de elevada pluviosidade e tem-

peraturas altas, sendo estes agentes aceleradores do "enve

lhecimento'· dos solos, desde épocas passadas t0m sido rele-

gados à silvicultura os solos menos férteis e, geralmente, 

de grande susceptibilidade à eros~o. Podem ser colocadas 

corno razDes, o menor valor econ8mico de aquisiçào desses 

solos, aliado à suposiçDes técnicas de que as ess~ncias 

florestais possuem pequenas exig~ncias nutricionais, infe-

riores às das culturas agrícolas, por conseguinte, com bom 

desenvolvimento em solos pouco férteis. 

Para o estabelecimento de plantaçbes florestais com fins 

energéticos, quase sempre se dispDe de solos marginais nos 

quais é necessário fazer a aplicaç~o de adubos para aumen-

tar sua produtividade e ao mesmo tempo evitar um empobreci-

mento maior dos mesmos. 

As deficiências minerais promovem alteraçbes no metabo-

lismo, as quais, fréqüentemente modificam os aspectos mor-

fológicos e anat6micos das plantas. 

Embora o gênero Eucalyptus~ originário da Austrália, te-

nha sido introduzido no Brasil em 1868, no estado de Rio 

Grande do Sul, os projetos de reflorestamento com fins eco-

n6micos, somente tiveram inicio após a divulgaç~o por Na-

varro de Andrade, a partir de 1904. Foram inicialmente des

tinados à produç~o de lenha e dormentes para a Companhia 



Paulista de Estradas de Ferro em Jundiai~ S.P., 

p>: t.c'n d (2--' 

todo o C!:"mtro f~ Sul do Brasil, onde 

principal essfncia de reflorestamento. 

O plantio, em escala crescente, de espécies deste g&ne-

ro, desde o começo do século, tem exigido tecnologia cada 

vez mais avançada, devido à preocupaç~o sempre maior com 05 

custos, produtividade, qualidade, ambi&ncia, automatizaçào 

das operaçDes florestais e outros fatores. Assim poc:IC:::-'''se 

dizF~r quc~ ":ttingir o limiar- cla "Eucc:\liptoculturi.:\" modC!I'"'nd é 

o único caminho para atender as necessidades atuais. 

Resultados de pesquisas mostram que, dependendo da qua-

lidade do sitio, t&m-se obtido incrementos de 25% c;\ EIOi: de 

produtividade das florestas, somente com a utilizaç~o de 

O corte dos povoamentos florestais removerá muitos nu- / 

trientes cada ano, o qual irá esgotando a fertilidade do 

so 1 o ~ por-érn es<.:;e solo nâo poclE~r~\ c::ontinl.l.::\t- susten tcinc!o f lo-

restas, sendo esta, a causa que justifica a adubaç~o flo-

A implantaçâo de florestas é uma atividade que se desen-

volveu grandemente no Brasil e, a fertilizaçào das mesmas 

tem sido inquietude de muitos. Assim, ALVARENGA & VEIGA 

(1968) cit.E\m, que desde 1954 já se t.inham resultados' de 

aplicaçbes de fertilizante em plantaçbes florestais e re

portam que algumas das espécies do g&nero Eucalyptus foram 

das primeiras a serem ut.ilizadas em ensaios de adubaç~o. 

Com base nesses resultados, pode ver-se que, embora as es

pécies de Eucalyptus tenham sido est.udadas faz muito tempo, 

ainda é necessário fazer estudos mais profundos sobre a me

lhor forma de realizar as adubaçbes e de medir os efeitos 

que tais adubaç~es trazem. 

Assim, dentre outras práticas, a adubaç~o na formaç~o de 

florestas traduz alta produtividade com reduç~o no periodo 



de n1taç;~D, 

invc~; tido. 

/' 

logo antecipando o retorno do capital inicial 

o nutriE'nte limitante que mais faz 

nesses solos é o fósforo~ o qual deve ser proporcionado na 

forma mais econSmica possível e com o máximo de aproveita-

mE!nto dos recursos disponiveis, sendo assim prioritário o 

aproveitamento de fosfatos naturais para a adubaç~o 10s1a

tada das plantaç6es de eucaliptos. 

o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da ferti-

lizaç~6 mineral fosfatada, sobre o crescimento e produ(;:'~íD 

dt~ lenha das espécies Eucalyptus BlakF2 C? 

Euca.l vptus grandis (..IJ. Hill ex Maiden, em solos arenosos, 

ácidos e pobres; assim como a 

de substituiç~o de fósforo solúvel por fósforo insolúvel em 

água, o qual permitirá a utilizaç~o de fosfatos naturais em 

substituiç~o ao super fosfato na formaç~o de florestas ener-

géticas em solos marginais de b · f' . 1 . d I i::~ 1. >~E\ . f2 r···cJ... 1 .. ê.iC C 

Assim como também testar os efeitos de diferentes doses de 

lanço e posteriormente incorporada e no sulco do plantio. 

4 



2_ REVISAO DE LITERATURA 

A expans~o da área reflorestada no Brasil, tem ~ido fei

ta, principalmente, em solos sob vegetaçào de cerrado, ca

racterizados como de baixa fertilidade natural, alto gráu 

de acidez e, no geral, pouca uniformidade no regime pluvio

métrico (NOVAIS et alii, 1990). 

2.1. Biomassa 

POGGIANI (1981), anota que no Estado de S~D Paulo~ as 

plantaç~es convencionais com espécies do g~nero Eucalvptus, 

em 50105 de ba1xa fertilidade, podem produzir em torno de 

13 t/ha/ano de biomassa, 

no plantio. 

ainda que sem cuidados 

POGGIANI (1983) cita que a produç~D de biomassa em povo-

amentos florestais implantados, dept=:!ncIE~ , 

luz, água e suprimento adequado de nutrientes. Além disso, 

é imprescindível que as espécies estejam adaptadas ao cli-

ma, ao solo e às condiçbes ambientais que os diferentes 

espaçamentos podem proporcionar. Cita, ainda, que..:! o ftiêlnej o 

intensivo das florestas plantadas pode aumentar significa

tivamente a produç~o de biomassa, mas ao mesmo tempo provo

ca uma maior reduç~o de nutrientes do sitio. 

GOLDEMBERG (1983), comenta que "biomassa" é o nome gené-

rico dado à madeira, ao carv~o vegetal, aos bagaços e aos 

resíduos de matéria orgânica, animal ou vegetal. Esta bio

massa pode ser aproveitada para a produç~o de energia J que 
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pode se produzir por diversos processos~ os quais podGm ser 

biológicos ou n~o biológicos. 

2.2. Ciclagem de nutrientes 

A ciclagem dos nutrientes é a passagem dos nutrientes do 

solo através dos sistemas vivos e o seu retorno. Esta ci-

elagem está relacionada com a produç~o de matéria seca, com 

a acumulaç~o na biomassa e com a sua distribuç~o nos v~rios 

componentes das árvores (BARROS & PEREIRA, 1984). 

POGGIANI (1983), anota que as culturas florestais inten-

sivas s~o de grande interesse energético e devem conside-

rar-se a longo prazo, já que existe uma grande exportaç~o 

de nutrientes, sobre tudo se a copa é aproveitada, já que 

ela contém 50% dos nutrientes da biomassa. 

As florestas para a produç~o de energia devem apresentar 

caracteristicas próprias, devem ser formadas com espécies 

de rápido crescimento, bem adaptadas ecologicamente, capa

zes de se regenerar por brotaçào das touças após cada cor-

te, o que lhe permita uma sucessào de várias rotaçbes cur-

tê!<.S, com aI t.a produtividade, como acontece com diversas 

espécies do g~nero Eucalyptus. As espécies mais usada!:.; no 

Brasil, sâo: E. saligna, E. urophyl1a, E. citriodora.~' E • 

. . l' r- 1 t (/~I""I?-Ir'''i"'' 8. Vlmlna. lS e ~. macu a.a o I'UCO ~ BRAI\ID I, 19B~). 

A ciclagem dos nutrientes é um dos aspectos fundamentais 

para a manutençâo da produtividade florestal, esse fenómeno 

é mais ou menos afetado de acordo com a intensidêidG: das 

técnicas de manejo do solo e silviculturais, adotadas (REIS 

8< BAF<ROS, 1990). 

De acordo com estes autores, as principais entradas de 

nutrientes ao sistema solo-pla~ta ocorrem via intemperismo, 

precipitaçâo, fixaçâo de nitrog~nio, simbiótica e assimbiÓ

tica, e fertilizaçâo. A saida dos nutrientes ocorre via li

xiviaçâo~ erosAo~ volatili2aç~0 e remoç~o do material orgâ

nico pela exploraçâo de diferentes partes da planta. A cir-
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culaç~o de um nutriente no sistema solo-planta inicia-se 

com a absorç~o do nutriente pela planta e é concluido com o 

seu retorno ao solo, depois da decomposiç~o de residuos or

gânicos e da lavagem do nutriente das partes da planta. Es

tes mesmos autores afirmam que o ciclo bioquimico dos nu

trientes envolve a sua translocaç~o dos tecidos velhos para 

os tecidos novos da planta; este ciclo é muito importante 

para os nutrientes de maior mobilidade dentro da planta, 

como o nitrogânio, o fósforo, o potássio e o magnésio, po-

rém é de menor importância para o cálcio, o enxofre e, no 

geral, para os micronutrientes, os quais tâm translocaç~o 

bem menor. Devido ao efeito de translocaç~o, se anota que, 

dentro da planta, o fósforo das folhas velhas é retranslo-

cado através do floema para as partes em crescimento. Isto 

ocorre quando a necessidade do fósforo é maior que a sua 

disponibilidade, o que ocorre em solos pobres. 

2.3. Fertilizaç~o mineral 

Cada espécie tem diferentes requerimentos de nutrientes, 

e portanto, diferentes requerimentos de adubaç~o, já que 

isto depende dos fatores intrinsecos da planta, além disso, 

existe uma interaç~o entre os elementos dentro da própria 

espécie (SIMNES & SPINA-FRANCA, 1983). 

2.3.1. Fertilizaç~o em viveiro 

BRAGA et alii (1977), estabeleceram um experimento no 

municipio de Itamarandiba, M.G., onde foram realizados trâs 

ensaios com o objetivo de estudar o efeito do nitrogânio, 

do fósforo e do potássio, assim como o efeito de fontes 

industrializadas e fontes naturais de fósforo sobre o cres

cimento e a sobrevivância de mudas de Eucalyptus spp, em 

viveiros. 
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1\10 p r" i.mE' i r'o c?n S,iê, i o te~:; tõ:( r" am ci n co n.l ve i selE:' n i t rO(1 (in.i o 

(O; 0,12; 0,25; 0,37 e 0,50 9 de N por recipiente). Cinco 

níveis de fósforo (O; 0,35; 0,70; 1,05 e 1,40 9 de P20~ por 

e cinco níveis de potássio (O; 

0,22 e 0,30 9 de K2 0 por recipiente). 

o segundo ensaio 

fontes de fósforo 

foi instalado objetivando comparar trâs 

industrializado (superfosfato simples, 

com 20% de F',;;.:O!:,>; s:,uperfosf,':\to triplo, com 4~:,~( de F' 2 0o e 

fosfato diam&nico, com 45% de PaOe) , e duas fontes naturais 

(fosfato ele Ar'a>:':-I, com 6% de P,:zOo f:~ tufito df~ F'c:~tos.;, com 

0,087% de P 2 0o). De cada uma das fontes foram usadas doses 

de 0, 0,35, 0,70, 1,05 e 1,40 9 de F'2 0e por recipiente. 

O terceiro ensaio foi instalado com cinco fontes natu

rais de fosfatos: fosfato de Araxá (4,92% de P 2 0o), fosfato 

de Patos (3,58% de PzOo), fosfato de Tapira (2,95% de 

P 2 0 e ), fosfato de Atal~o (2,51% de P2 0 e ) , e tufito de F'atos 

(0,078% de F'zOe). Essas fontes foram aplicadas nas doses de 

O, 0,25 e 0,50 9 de P200 por recipiente. 

Os autores acima citados concluíram que: 

- As doses de nitrogânio, fósforo e potássio (em gramas 

por recipiente) que proporcionaram maior crescimento foram: 

0,26 g de N; 0,64 9 de F'2 0D e 0,49 9 de KzO, muito embora 

n~o proporcionem mudas com altura suficiente para o plantio 

definitivo no campo. 

- As fontes e os níveis de N, P e K n~o influíram na 

porcentagem de mudas de eucaliptos no viveiro. 

- A aplicaç~o de doses mais elevadas de potássio foi fa

tor de economia das doses de nitrog&nio e fósforo. 

- O efeito do fosfato de Araxá foi igual ao do superfos

fato simples. Ambos se mostraram superiores ao fosfato dia

mSnico e ao tufito de Patos, mas inferiores ao superfosfato 

tr-iplo. 

BRAGA & ROCHA (1979), afirmam que a adubaç~D no viveiro 

nâo elimina a fertilizaç~o em campo e concluem que a altura 

média das mudas é influenciada pela aplicaç~o de nitrogânio 

e fosfato natural. 



VALE et alii (1982)~ realizaram um experimento, com mU

das de Eucalyptus, sobre a influência do aluminio na absor-

ç~o de nitrog&nio e fósforo. As conclusbes indicam que as 

plantas aproveitaram mais eficientemente o amSnio que os 

nitratos. Além disso, o padr~o de aproveitamento do fósforo 

n~o mudou com a presença ou aus&ncia do aluminio, mas mos-

trou uma alta depend~ncia da nutriç~o do nitrog~nio, pelo 

qual se concluiu que o aluminio afeta o aproveitamento do 

fósforo indiretamente, ao afetar o aproveitamento do nitro

g·enio .. 

BRAGA & ROCHA (1983), num experimento em viveiro, ~obre 

adubaçâo fosfatada em E. grandis, concluiram que a efici&n

cia dos fosfatos de Araxá e de Patos é reduzida pela apli

caç~o de calcário e de gesso. 

A fertilizaçâo em mudas de Eucalyptus, que faz a empresa 

ChiÕ\mf lor-a (CHAMP I ON PAPEL E CELUU)~3E & CHAt"II:::-LO~:A PIGR (COLA ~ 

1990)~ é da seguinte maneira: 

Na produç~o de mudas por estacas, adubam, na casa de 

vegetaçâo, com 0,6 9 de superfosfato simples por muda e na 

fasé de pleno sol, com 0,6 9 de N-P-K (8-17-6), e 0,30 g de 

sulfato de amSnia, por muda. 

Na produçâo de mudas por sementes, realizam a adubaç~o 

de 12 kg de superfosfato simples por metro cúbico de subs

trato (0,9 9 por muda), e na casa de sombra, 0,2 9 de N~P-K 

(8-17-66) por muda, via rega, com númer-o de aplicaç6es va-

riáveis. 

2.3.2. Fertilizaç~o em campo 

ALVARENGA & VEIGA (1968), citam que ainda em 1954 no 

Congr-esso Pan-Amer-icano de Agronomia, realizado em Piraci

caba, S.P., tiveram oportunidade de apresentar os primeiros 

subsidios ao r-espeito do valor dos fertilizantes em silvi

cultura. Os primeiros ensaios de adubaçlo for-am feitos para 

o g3nero Eucalyptus. 
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KNUDSON et a1ii (1972)~ comentam que deve ser verificada 

a duraç~o dos efeitos positivos da adubaçào. Se as árvores 

adubadas mantiverem durante alguns anos, as diferenças em 

tamanho, atingidas no pr"imeit-·o <C'ino, l"laver'c'\ for-te' tendfnc:ia 

de que a adubaç~o de Euca1yptus spp., seja biológica e 

economicamente racional. 

~IM~E~ -t -1 .. (197~) ;::) . U ;::) I:.' ti 1 1 . ..::., num plantio de E. sa1iuna, testa--

ram os seguintes adubos: sulfato de amSnio (com 201. de 1\1), 

superfosfato simples (com 19% de P2 0 5 , e insolúvel), fosfo

rita (com 301. de PzOe), termofosfato (com 20% de P200)~ 30% 

de CaO, 1.4% de MgO e micronutrientes~ cloreto de potássio 

(com 60% KzO), e 05 micronutrientes boro~ zinco, 

ferro~ manganfs e molibdfnio, em FTE. A aplicaç~o foi feita 

no sulco de plantio e a lanço. Obtiveram-se resultados es-

tatisticamente superiores aos dois anos, nos tratamentos: 

a) calcário a lanço + N-P-K + FTE no plantio; b) calcário a 

lanço + N-P-K no plantio (1./3 de super fosfato simples e 2/3 

de fosforita); c) sem calcário + N-P-K (3/10 de superfosfa-

to simples e 7/10 de termofosfato); d) calcário a lanço + 

N-P":-K no pl<C''\ntio (superfosfato simples); e, e) calcár-io a 

lanço + N-P-K + micronutrientes no plantio. 

Segundo MALAVOLTA (1976), para que n~o haja empobreci-

mento de fósforo no solo, para a cultura do eucalipto, s~o 

necessários, para cada hectare, 6 kg deste elemento. Consi

derando-se uma densidade de 1000 plantas/ha e sem conside

rar as exigfncias de micronutrientes. 

No campo, as maiores e mais rápidas respostas s~o obti

das pela incorporaç~o do adubo no solo, especialmente o 

fosfato. A aplicaç~o de fertilizante fosfatado no plantio 

deve ser, de preferfncia, a lanço seguida de incorporaç~o 

por gradagem. As fontes de fósforo que tem mostrado melho

res resultados s~o as fosforitas~ hiperfosfatos e termofos

fatos. O fosfato solúvel é, geralmente, muito fixado pelo 

5010 (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS, 1976). 

DONALD (1977), num experimento de fertilizaç~o em E. 

grandis, concluiu que a espécie tem uma alta resposta nos 
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primeiros tr~s ou quatro anos, após essa resposta d8cresce. 

Tambén anota que o talh~o pode ser mais uniforme se mantem-

se uma alta razào nitrog@nio-fósforo. 

o estudo da fertilizaçào mineral em florestas é relati-

vamente recente, sendo que os primeiros ensaios foram con-

duzidos na França, por volta de 1847, obtendo-se ganhos 

apreciáveis no desenvolvimento das árvores (Schonau1~ 

1977, citado por BALLONI, 1978). Após 1930, tiveram inicio 

os primeiros estudos sobre fertilizaç~o em florestas nos 

Estados Unidos, com instalaçâo de alguns ensaios de campo 

na regiào sul do pais (Bengtson2 , 1970, 1973, 

citados por BALLONI, 1978). 

o conhecimento das exig@ncias nutricionais dos eucalip

tos, em nossas condiçbes, praticamente inexistiam, já que 

os primeiros trabalhos sobre nutri~âo em florestas começa

ram a surgir por volta de 1960 (Sobrinho et aJii 4 , 1960, 

citados por BALLONI, 1978). Nesta época havia, por parte 

dos reflorestadores uma resist@ncia muito grande com re

laçào à aplicaç~o de fertilizantes nos plantios florestais. 

BALLONI (1978), ressalta, que de modo geral, a aplicaçào 

de fertilizantes deve ser no momento do plantio ou pouco 

tempo após, de prefer@ncia no fundo do sulco de plantio, 

principalmente quando os adubos sào solúveis. Afirma, tam-

1 SCHONAU, A.P.G. 1977. Initial 
lizing EucaJyptus Grandis 
tained initial harvesting. 
Jour., 100:72-80. 

responses to ferti
at planting are sus
South African For. 

2 BENGTSON, W.G. 1970. Fertilizer use in forestry: ma
terial and methods of applications. International 
Symposium on Forest Fetilization. FAO - IUFRO. p. 
97 - 114. 

~ BEATON, J.D. 1973. Fertilizar methods and applica
tions to forestry practice. In: Forest Fertiliza
tion Symp. Proc., U.S. Dep. Agr. Forest Service. 
General Tech. Rep. NE-3:55-71. 

4 Citaçào nào relacionada nas refer~ncias bibliográfi
cas. 
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bém, que as adubaç~es após dois anos do plantio nho s~o 

recomendáveis. Também afirma que as espécies de Eucalyptus, 

de modo geral~ revelam fortes tend~ncias em reagir à apli

caç~o de fósforo e nitrogênio. O potássio, em alguns locais 

se revelou importante, mas ainda necessita de mais estudos. 

O fÓsforo deve ser aplicado no inicio da rotaç~o p o nitro

g&nio deve aplicar-se parcelado em duas ou tr&s vezes, du

rante toda a rotaç~o. 

Simbes (1970)1, citado por SILVEIRA et alii (1978)~ su

gere a seguinte adubaç~o, para a formaç~o de mudas: 16 9 de 

nitrogânio, 20 9 de fósforo (P 2 0 e ), e 12 9 de potássio, por 

metro quadrado de canteiro. O canteiro deve ser irrigado 

mensalmente com 10 11m2 de uma soluçâo, contendo os seguin-

tes nutrientes: 8 9 de nitrog&nio, 10 9 de fósforo (P20a) e 

6 9 de potássio. 

BRAGA & ROCHA (1979), num ensaio utilizando três tipos 

de fosfatos naturais (Araxá, Patos e Tapira), em plantios 

de E. grandis, concluíram que existe a necessidade de uma 

feita no viveiro, que pode ser justificada pelas médias de 

altura das árvores. Na presença de adubos na cova, as mé-

dias das alturas foram maiores que as médias obtidas apenas 

com adubaç~o de viveiro, a exceç~o do observado com o fos

fato de Ara>:á. 

POGGIANI et alii (1979), comentam que uma mini-rotaç~o é 

uma plantaç~o florestal de ciclo muito curto, dE< dois a 

quatro anos, que inclui uma preparaçâo intensiva do solo, a 

utilizaçâo de espaçamentos menores do que os tradicionais, 

fertilizaçâo e plantio de árvores de rápido crescimento 

genéticamente selecionadas. O objetivo final destas planta

ç'bes consiste na e>:ploraç'ào das árvores inteircts, troncos, 

folhas, galhos e, às vezes, até as raizes. 

L Citaçao n~o relacionada nas refer&ncias bibliográfi
cas. 
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GARLIPP & BALLONI (1980), estudando a influ~ncia da fer-

tilizaç~o fosfatada no desenvolvimento de Eucalvptus 

grandis, verificaram que aos seis meses de idade das árvo-

res a aplicaç~o de N-P-K e cal agem t~m se mostrado efi

ciente, tanto em áreas altas como em áreas baixas, nos lo

cais de plantio. A omiss~o da calagem n~o mostrou diferença 

significativa até os seis meses de idade dos eucaliptos. 

Quanto aos fosfatos naturais, houve invers~o no comporta-

mento relativo em funçâo do loccOll, evidenciando que para 

cada situaçâo deve haver adubaç~o diferenciada. 

VEIGA & MORAES (1980), em experimento de fertilizaçâo 

utilizando as espécies de E. citriodora e E. tereticornis 

no municipio de Sâo Simâo, S.P., testaram quatro doses de 

adubaçâo com salitre do Chile, fosfato de Araxá, superfos-

fato simples e cloreto de potássio. 

Estes autores encontraram que: 

- O E. tereticornis, embora com baixos volumes (118,73 e 

133,36 m~/ha) chega a suplantar o limite mínimo e econ8mi

co. No E. citriodora, os volumes n~o atingem 100 m3 /ha, com 

a testemunha abaixo de 30 m3 /ha. 

- Os resultados comprovaram o efeito significativo, re

sidual, da adubaçào em eucaliptos desde dois até dez anos e 

ressaltam o acerto da eleiçâo das doses N-P-K em funç~o dos 

valores detectados pela análise de solo. 

Segundo Malavolta et alii (1964)1, citados por REZENDE 

et alii (1981), o eucalipto é uma planta de poucas necessi

dades minerais. Mora & Bertoloti (1976)2, citados por RE

ZENDE et alii (1981), afirmaram que os eucaliptos respon

deram bem à fertilizaçào mineral, tanto na fase de produç~o 

de mudas, como no momento do plantio e no inicio de bro-

~ MALAVOLTA, E. et alii, "1964. La nutrición mineral de 
algunas cosechas tropicales. Berna. Instituto In
ternacional de la Potasa. p. 127-139. 

~ MORA, A.L. & BERTOLOTI, G. 1979. Boletim Informativo 
da Regi~o Centro Sul. Boletim Informativo IPEF, 
7(22):1-40. Piracicaba, S.P., Brasil. 
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taç~o das touças. No mesmo trabalho, os autores citam que 

plantios já formados respondem ~uito pouco à tertilizaçào. 

Balloni et alii (1978)1, citados por REZENDE et alii 

(1981), consideram que, em plantios de eucaliptos realiza

dos em solos de cerrado~ é importante que se fertilize às 

touças e recomendam a aplicaç~o de fertilizantes em sulcos, 

nas linhas. imediatamente antes da corte. . , 
J 

ROCHA (198~; testou várias fontes de fósforo na produ-

ç~o de mudas de Eucalyptus grandis, E. pel1ita e E. 

tereticornis. Os resultados mostram que as maiores alturas 

e produç~o de matéria seca foram proporcionadas pela apli

caç~o de superfosfato triplo. O calcária e o gesso causaram 

reduç~o da efeito dos fosfatos de Araxá e Patos, no cresci

mento das mudas de eucalipto. A acidificaç~o do fosfato de 

Patos, talvez em funçào das quant~dades empregadas, causou 

diminuiç~o do crescimento das mudas. A efici~ncia dos fos-

fatos de Araxá e Patos foi alterada pelo aumenta do tempo 

de contato~ com o solo. A aplicaç~o foi em uma única dose 

de 8 9 de fosfato por cada recipiente de 300 g de solo. 

BARROS (1982), diz que a adubaçâo de povoamentos estabe-

lecidos n~o tem sido uma prática comum no Brasil. Há um 

consenso geral que, pelo menos os eucaliptos nào respondem 

à adubaç~o depois do plantio estabelecido. Os insucessos, 

até agora observados, 

localizaç~o de adubos, 

podem ser devidos a um problema de 

principalmente fosfatos~ em relaçâo 

ao sistema radicular. Avaliando adubaçôes em plantios flo

restais, verificou que nas áreas de cerrado a adubaç~o de 

eucaliptos tem se mostrado quase que essencial para assegu

rar o bom crescimento inicial e produçbes satisfatórias na 

época do corte. Além disso, a adubaç~o acelera o fechamento 

das copas e reduz os custos com os tratos culturais. 

~ BALLONI E.A. et alii (1978). Conduç~o de 
eucalipto. Silvicultura, (14):87-89. 
S.P., Brasil. 

touças de 
S~o Paulo, 



o autor afirma, ainda, que o método atual de adubaçào 

para áreas de cerrado, consiste da aplicaçào de, aproxima-

damente~ 100 g de N-P-K (10-28-6) na cova ou no sulco de 

plantio. Esta adubaç~o normalmente mantém o crescimento em 

altura em uma taxa constante até o segundo para o terceiro 

ano após o plantio, com posterior reduç~o até atingir um 

crescimento comparável quando nenhum fertilizante é aplica

do. 

Este autor afirma, ainda, que o uso de fosfatos naturais 

incorp6rados ao solo, associado com uma adubaçào com super

fosfato na cova, parece promissor, na base de dados p~eli

minares obtidos na regi~o de Jequitinhonha, M.G. O autor 

faz a observaç~o de que em solos onde o uso de fosfatos na

turais é difícil, mas que apresentam alta capacidade de fi

xaç~o de fósforo~ o emprego dos fosfatos mais solúveis na 

cova é uma alternativa viável. 

GOMES et alii (1982), afirmam que a resposta à adubaç~o 

de Eucalyptus grandis está condicionada pela presença de 

alumínio trocável no solo, o qual se reflete em baixos teo

res de bases no substrato, particularmente de cálcio e po

tássio. 

REZENDE et alii (1982), aplicaram uma e dúas toneladas 

por hectare dos fosfatos de Araxá e Patos a plantios de 

E. grandis, na regi~o de cerrado no Estado de Minas Ger~is. 

Os fosfatos foram distribuídos a lanço e incorporados por 

meio de gradagem, usando complementaç~o de 75 ou 150 9 de 

N-P-K (10-30-8) por planta, mais B e Zn, assim como a tes

temunha (sem complementaç~o). A aplicaç~o de 2,0 t de fos

fato por hectal'"e, com complementaçâo de 150 g de N-P-K mais 

B e Zn, apresentou uma produç~o volumétrica 90% superior 

àquela obtida com o emprego da adubaçào comercial. 

ROCHA et alii (1983a), re~lizaram um estudo de adubaç~o 

em E. grandis, nos solos de cerrado na regi~o de Itamaran

diba, M.G. Aplicaram nitrog~nio, fósforo e potássio, nas 

misturas NP, NK e NPK na fórmula 5-26-10, mais B. As apli

caçÔes foram 7,5 e 15 9 de N na forma de sulfato de amônio; 
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40 e 80 g de P20~ na forma de superfosfato simples; e 15 e 

30 9 de K2 na forma de cloreto de potássio. 

Os autores anteriores encontraram os melhores resultados 

com a adubaç~o N-P-K. A aus~ncia de potássio na mistura r~

duziu significativamente o crescimento da planta. Observa

ram~ também~ que o nitrogênio aplicado ~soladamente apre

senta um efeito depressivo no crescimento. 

ROCHA ut alii (1983b), provaram o efeito do fosfato na

tural e do c21cário, aplicados após o plantio no crescimen-

to de Eu;alyptus grandis, no Vale do Jequitinhonha, na re-

giâo de Itamarandiba, M.G. O plantio tinha 12 meses d6 ida

de, aplicaram 0,0, 1,5 e 2,0 t de fosfato de Araxá e calcá

rio calcitico por hectare, incorporados nas entrelinhas com 

uma gradagem leve. Se apresentaram diferenças significati

vas a favor do fosfato, até os 24 meses de idade, após de-

~apareceram. 

ROCHA ut alii (1983c), realizaram um ensaio sobre fontes 

naturais de fósforo e de cálcio na segunda rotaç~o de E. 

robusta, na regi~o de Itamarandiba, M.G., num plantio com 

52 meses de idade e ao espaçamento de 3,0 x 2,0 rr. • Aplica-

ram duas fontes de fosfatos, Araxá e Abaeté, também empre

garam dois corretivos, calcário e escória, nos niveis de 

1,5 e 3,0 t/ha, aplicados a lanço e incorporados nas entre

linhas com grade. Apresentaram-s~ diferenças significativas 

aos 12 meses para todos os materiais, mas aos 24 meses de

sapareceram todas as diferenças. 

As espécies requerem diferentes quantidades de fertili

zantes, mostrando com isso a necessidade de estudos quanto 

a nutriç~o dos povoamentos de Eucalyptus, buscando elevar a 

produtividade florestal (SIMOES & SPINA-FRANÇA, 1983). 

VALERI et alii (1983), estudaram os efeitos da adubaç~o 

com N-P-K e calcário dolomitico no desenvolvimento de E. 

grandis, num espaçamento de 3,0 x 2,0 m. Aplicaram no solo 

de areia quartzosa, de baixa fertilidade, 2 t de calcário 

dolomitico por hectare; O, 20 e 40 g de nitrog~nio por 
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planta; O, 60 e 120 9 de P 2 0 a por planta; e O~ 20 e 40 9 de 

K2 0 por planta. 

Estes autores encontraram que o calcário dolomltico au-

mentou a altura da planta até os seis meses~ e o DAP até os 

18 meses; aos 12 meses o fósforo teve efeito quadrático em 

altura na aus~ncia de nitrog@nio. O DAP aumentou aos 18 

meses com a aplicaç~o de 120 9 de P20~. Em todos os casos 

achou-se significativa a interaç~o N-K. 

Segundo BARROS & PEREIRA (1984)~ os aproveitamentos de 

biomassa, mediante os cortes de plantaçees de Eucalyptus~ 

removem mais nutrientes que os cortes de Pinus~ já que as 

concentraç~es médias destes nutrientes s~o dúas vezes maio-

res nos Euca1yptus que nos Pinus. 

BARROS et a1ii (1984), analisando o crescimento de 

E. sa1igna em solos de cerrado sob diferentes níveis de 

N-P-K no Vale do Jequitinhonha, M.G.~ verificaram que o 

fósforo foi o elemento cuja aus~ncia causou as limitaç~es 

mais acentuadas no crescimento a qualquer idade do povoa

~ento, seguido do potássio. A resposta das plantas à apli

caç~o de nitrog~nio e potássio foi dependente da presença 

do fósforo. Aos 78 meses de idade a dose de fósforo asso-

ciada com a produç~o máxima foi a de 52 9 de P20~ por cova. 

O maior volume de madeira no final do experimento (133,8 

m3 ), foi obtido pela aplicaç~o de 32 9 de N, 40 9 de F~05 e 

16 g de K20~ e o menor (24,8 m3 ), foi o da testemunha. 

O resultado da análise química do solo antes da adubaç~o 

foi o seguinte: pH de 4,4 (solo:água, 1:2,5); 2 ppm de fÓS

foro; 26 ppm de potássio; 1,2 meq/100 9 de cálcio mais mag

nésio; e 0,3 meq/100 g de alumínio. 

BARROS et a1ii (1984), num estudo de fertilizaç~o e cor

reç~o do solo para o plantio de eucalipto, afirmam que: 

- Para saber se o conteúdo de fósforo disponlvel é ade

quado para o crescimento dos eucaliptos, deve dispor-se de 

tr~s informaçÔes: o extrator, a textura do solo, e a idade 

da planta em crescimento nesse solo. 



18 

- A forma do nitrog~nio também influi sobre a absorçào 

do fosfato, em condiçbes de defici~ncias de fósforo; plan

tas que crescem com nitrato absorvem consideravelmente me-

nos nitrog~nio que as que crescem com amania~ e por sua 

vez, a menor absorçào de nitrog~nio ocasiona uma menor ab-

sorç~o de fósforo, considerando a conex~o do metabolismo 

nitrogenado com a absorç~o de fósforo. 

- A aplicaçào e incorporaç~o de uma fonte de menor solu

bilidade em toda a área, para suprir o fósforo ao longo do 

tempo e uma parte solúvel localizada junto à planta, nos 

solos com fósforo disponível próximo de zero. 

LOCATELLI et alii (1984a), testaram quatro fontes de ni

trog~nio (NH4NO~, NaNO~, (NH4 )2S04 e CO(NH2 )2), em quatro 

doses diferentes (0, 50, 100 e 200 ppm), em dois tipos de 

solos (argiloso e arenoso). N~o encontraram diferenças en-

tre as fontes e as doses de nitrog~nio, mas observaram que 

no solo arenoso a produç~o de biomassa foi significativa

mente maior que no solo argiloso. 

LOCATELLI et alii (1984b), testaram cinco relaçbes por-

centuais de nitrog~nio na forma de amanio e na forma de 

nitrato. Estas relaçbes foram 100:0, 50:50, 25:75 e 

0:100. Seus resultados indicaram que houve maior produç~o 

de matéria seca na relaç~o 50:50; houve maior produç~o de 

raizes assim como o máximo incremento em altura nas r~la-

çbes com maior porcentagem de nitrato; houve maior produç~o 

da parte aé~ea nas relaçôes com maior porcentagem de ama

nio. Em geral, as plantas absorveram mais amanio que nitra

to. 

No geral, os Eucalyptus s~o mais exigentes quanto às 

qualidades físicas e químicas do solo, este deve ser pro

fundo, drenado e fértil. Em solos pobres dependem da ferti-

lização mineral no ato de plantio, enquanto os Pinus s~o 

mais tolerantes a essa condiç~o. Após cada rotaç~o é neces

sária nova fertilizaç~o, a qual deve ser da ordem de 100 g 

de N-P-K por planta (10-28-6). A exportaç~o de nutrientes 

em plantios de Eucalyptus é muito grande, por isso é reco-
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sempre as folhas para sua reciclagem (81-

Em qualquer uma das aplicaçOes, o fertilizante deve ser 

incorporado ao solo, seja no sulco de plantio ou 

sulco aberto entre as linhas das touças, imediatamente an

tes ou após de cada corte raso (8IMNE8 & BRANDI, 1985). 

No entanto, DE LAS SALAS (1985), considera que ainda que 

existam evid~ncias de modificaçbes nas propriedades fisicas 

e químicas do solo, sob cultivo de Pinus e Eucalyptus, n~o 

se t~m os dados necessários das taxas de crescimento das 

espécies, para obter conclusbes sobre as possiveis conse-

qüâncias sobre o sitio. Afirma ainda que as modificaçBes 

produzem-se sómente nas capas superiores do solo e estào em 

relaç~o com o suprimento da matéria orgânica 

folhagem, a capacidade de infiltraçào e retenç~o da umidade 

do solo, a estrutura, a variaçào do pH e o conteúdo de ni-

tr09~nio no solo. Ainda cita que as perdas de bioelemento5 

n~o s~o t~o grandes comparadas com as de culturas agrico-

las, mas podem ser muito significativas para solos de baixa 

NEVES et alii (1990), afirmam que a disponibilidade na-

tural de fósforo é muito ba1xa, e a resposta da muda é ge-

neralizada e de grande magnitude, sendo que cl 'f on tE' a ~:;E!r' 

aplicada deve ser preferencialmente solúvel. Em um teor 

inicial de 0,0 ppm de fósforo, devem-se aplicar c.iE:· 2 O (> <':i 

300 91m3 de substrato, o que equivale de 460 a 690 9 de 

P~O~/m3 ou 980 a 1470 9 de superfosfato triplo/m3 ou 2550 

a 3830 g de superfosfato simples/m3 • 

NOVAIS et alii (1990), afirmam que uma pequena queda no 

conteúdo de água no solo, abaixo da capacidade de campo, 

faz com que a absorç~o do fósforo seja reduzida a valores 

mínimos, nessas condiç~es a fertilizaç~o n~o dá bons resul-

tados. 

Estes mesmos autores afirmam, também, que uma elevada 

acidez do solo condiciona uma alta atividade do aluminio e 

de alguns micronutriente.s como o mangan'8s e o ferro. A fer-
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tilizaç~D 

da planta 

nitrogenada tem trazido respostas significativas 

nos seus estágios iriiciais de crescimento, seja 

ria formaç~o de mudas ou no campo, após o trasplante de mu-

das. O fósforo, à primeira vista, deve ser incorporado de 

uma fonte de menor solubilidade em toda a área ou em faixa, 

para suprir o fósforo ao longo do tempo, assim como deve-se 

proporcionar uma parte solúvel localizada junto à planta. 

No referente ao potássio, a planta tem uma crescente deman

da dele com a idade, e os solos, já pobres, far~o com que 

este nutriente seja um problema fla plantaç~o. Mencionam que 

a evoluçào da cOflseqüente adaptaç~o do eucalipto de solos 

distróficos fizeram com que se comporte como planta alta-

mente tolerante ao aluminio 

sorver nitrog~nio na forma 

que na forma de nitratos. 

baixos de cálcio e magnésio 

trocável do solo, capaz de ab

de amanio mais eficientemente 

De maneira semelhante, teores 

(0,25 eq.mg/l00 g de solo), e 

potássio disponível na falxa de 10 ppm, 

para o crescimento inicial do eucalipto. 

s~o suficientes 

05 autores anteriores, comentam que a calagem para a 

correçào da acidez do solo é uma prática desnecessária em 

virtude da sua elevada tole-plantaçôes de Eucalyptus, em 

rância ao aluminio. Esta prática é necessária como aduba-

ç~o, já que o cálcio é imobilizado na casca do eucalipto e~ 

com o decorrer das rotaçôes, é retirada uma grande quanti

dade deste nutriente. 

2.4. Espaçamento 

POGGIANI et alii (1983), afirmam que se registrou uma 

produçâo elevada de fitomassa numa plantaç~o de E. grandis~ 

com fins energéticos e num espaçamento de 1,0 x 1~5 m~ adu

bada com 150 g de N-P-K por planta (10-28-6), em Bom Des

pacho, M.G., a produçào obtida foi de 84 t/ha aos 2,5 anos 

de idade, incluindo toda a biomassa acima do solo. 
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(1985) afirmam que o espaçamento das 

plantaçbes interfere dili~lamente no crescimento em diJmetro 

e indiretamente na altu· média das árvores, portanto, in-

produzida. Em plantaçbc de Eucalyptus, com rotaçbes de se-

te anos, s~o usados espclçamentos de 3,0 x 2,0 m e 3,0 x 1,5 

m, para a produçâo de celulose e chapas; e espaçamentos de 

2,0 x 2,0 m, para a produçâo de lenha e carv~o. 

Estes mesmos autores afirmam que também afeta a ldade de 

corte, e as práticas de manejo e exploraç~o. Assim, a rota-

ç~o ou idade de corte de uma floresta é definida, antes de 

tudo, pela finalidade da madeira. Nas florestas cu:i i:.'1 f .1.na-

lidade é a produç~o de energia, é convenlente reduzir o es-

paçamento para trâs ou quatro metros quadrados 

além disso, as rotaçbes devem ser curtas, de trâs a quatro 

anos, com o fim de aumentar a produtividade da 

Assim, para a produç~o de energia n~o é t~o importante a 

produtividade volumétrica da madeira no campo, expressa em 

metros cúbicos por hectare por ano, mas sim a produtividade 

gra~imétrica, medida em toneladas de madeira por 

por ano. Assim, dentre espécies de igual produç~o em volu-

me, sâo preferiveis aquelas de maior densidade. 

A medida que se reduz o espaçamento do plantio, aumenta

se a produç~o volumétrica total de madeira, pelo aumentb da 

populaç~o de árvores. Isto é limitado, 

planta n~o deve ser menor ...,. "--;-.. '.t. a ~ m-, Jd que a competiçào entre 

as plantas torna-se muito forte em água e nutrientes, pro-

vocando supressâo precoce (SIMÔES & BRANDI, 1985). 

2.5. Qualidade da madeira 

Segundo VITAL (1990), o efeito da adubaç~o na qualidade 

da madeira é secundário e decorre de um maior desenvolvi-

mento da copa e, possivelmente, de uma maior efici~ncia 

para a utilizaçâo dos prpdutos da fotossintese. Este autor 



afirma que as alteraç~es na qualidade da madeira dependem~ 

essencialmente, do local onde é feita 

tilizantes. Além disso, comenta que em locais de baixa fer-

tilidade média, a qualidade da madeira é depreciada e, em 

localidades de boa fertilidade natural, a made~ra nNo é 

afetada. 



3_ MATERIAIS E M~TODOS 

3.1. Localizaç~o 

o experimento foi instalado no Horto Gramado, pertencen-

te à empresa Champion Papel e Celulose Ltda., 110 t'1unicipio 

de S~O Sim~o, Estado de S~o Paulo. As coordenadas geográfi-

cas s~o 21=29' de latitude sul e 47°33' de longitude oeste; 

a altitude média é de 640 m. 

3 .. 2. Clima 

Segundo a classificaç~o de Koppen, o c:1 imc~ é do tipu 

Cwa, mesotérmlcu de inverno seco, com prec:ipitaç~o média 

c.1'ILtti J. Lie 

inverno seco. A precipitaç~o média mensal do m~s mais secu 

é inferior a 30 mm. A temperatura média anual 

sendo a do m@s mais frio inferior a 19°C. Na FIGURA 01 se 

apresenta o diagrama climático do município de S~o Sim~o, 

onde pode observar-se o déficit hídrico da regi~o que ocor-

re durante os meses de maio a setembro. No ANEXO IV podem 

observarse os dados de temperatura média mensal e precipi

taç~o do minicípio acima mencionado. 
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FIGURA 01. Diagrama climático do municipio 
de S~o Sim~o, no Estado de S~o Paulo. 

3.3. Solo 

Estes s~o classificados como areias quartzozas distró-

ficas. ~ solo profundo, muito friável, de textura muito le-

ve e arenosa em todo o perfil~ ácido e pobre. A análise da 

fertilidade do solo pode ser observada na TABELA 01. 

TABELA 01. Fertilidade do solo da área do Horto 
Gramado, no municipio de s~o Sim~o. 

-~:::.~ 

Prof. pH C rneq/lOO g de colo 1'1 ,ti. 
(em) 

I Ca I (%) K I1g l AI P04 I Ff: I Cu 11./1 

0-30 4.5 0.77 0.03 0.09 O.OO!,) 0.06 ') r: 
"-,"" 22 0.9S 0.10 

30-50 4,7 0.54 0,01 0,60 0,010 0,60 2,5 22 0,71 (J,12 

50-100 4,ti 0,08 0,16 0,42 0,070 0,48 4,4 18 1.26 0.30 

100-150 5,0 0,15 0,09 0,67 0,020 0,31 5,0 11 LOS O,\)2 
- ,=:c 

Vonto' INSTITUTO DE; PESQUISAS li: ES'rUDOS FLORESTAIS. 1 asa, 



Na análise mecânica do solo (método da pipeta)~ obtiVt?'-

ram-se os seguintes resultados~ 

Areia grossa (1,0 - 0,5 mm): 13,5% 

Areia fina (0,25 - 0,10 mm): 79,1% 

Silte (0,05 - 0,002 mm): 0,00% 

Argila «0,002 mm): 7,40% 

3.4. Espécies 

As espécies utilizadas foram Eucalyptus urophyl1a S.T. 

Blake, procedente da Estaç~o Experimental de Ciâncias Flo

restais, no municipio de Anhembi, estado de S~o Paulo, a 

procedência original das árvores é a ilha Flores, na Indo-

nêsia; e Eucalyptus grandis w. HIll ex Maiden, procedente 

de plantaçbes da Empresa Champion Papel e Celulose, no mu-

nicipio de Mogi Guaçu, no estado de S~o Paulo, a procedªn-

cia original destas árvores é Coffs Harbour, na Austrália. 

Estas espécies foram escolhidas devido as caracteristi-

cas que apresentam. O E. grandis é uma espécie muito produ-

tiva que está sendo utilizada no estabelecimento de plan-

taçbes florestais, numa alta porcentagem, pela maioria das 

empresas florestais, o que faz importante provar esta espé-

eie nas condiçbes de do solo da regi~o. O c. urophyl1a é 

uma espécie mais tolerante ao estresse hidrico e a condi

ç'bes de bai )-:a ú~'rti I idadE! do solo, de-v' ido o qua I dE!cidiu-se 

prová-la na regi~o. 

3.5. Descriçâo do ensaio. 

A plantaç~o foi estabelecida em espaçamento de 2,0 x 1,5 

ffi. Cada parcela foi constituida de 10 x 9 = 90 plantas, 

deixando-se uma bordadura dupla, do que restaram 6 x 5 = 30 
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plantas úteis por parcela. A área total de cada parcela era 

de 270 ~~ e a área útil 90 m2 ; Disso resulta uma e>:tens~o 

total de 10.530 m2 , para cada uma das espécies utilizadas 

no experimento (Ver croqui das parcelas no Anexo 1). 

A adubaçào utilizada foi a seguinte: 

1) Para os fertilizantes nào fosfotados foram usadas doses 

fixas por planta): 

a) 10 9 de N (50 9 de sulfato de am8nio, SAI, parcelado 

em duas vezes. 

b) 6 g de K2 0 (10 g de cloreto de potássio, Kel), parce

lado em duas vezes. 

c) 3 9 de FTE, fórmula BR-9, com as seguintes quantida-

des de micronutrientes: 6,0% de In, 6,0% de Fe, 3,0% 

de Mn, 2,0% de B, 0,8% de Cu, e 0,1% de Mo. 

2) Para os fertilizantes fosfatados foram usadas duas doses 

por planta. Os fertilizantes fosfatados foram tr~s, 

testados sob duas doses por planta: a dose 1 correspon

dente a 28 g de P2 0 e , e a dose 2 correspondente a 56 9 

de P 2 0e (em ambos os casos, se trata de P 2 0 e total, a 

dose 1 cor responde a 25 9 e a dose 2 a 50). Os adubos 

utilizados foram os seguintes: 

a) Superfosfato simples (55), 140 9 para a dose 1, e 280 

9 para a dose 2. (20% do P2 0 e solúvel em ácido cítri

co e 16% solúvel em água) 

b) Termofosfato (Yoorin MG), 147 g para a dose 1, e 294 

g para a dose 2. (19% do P 2 0 e solúvel em água e 16% 

solúvel em ácido cítrico) 

c) Fosfato parcialmente solubilizado (FAPS), 108 g para 

a dose 1, e 216 g para a dose 2 (28% do P20~ solúvel 

em ácido cítrico). 

Os tratamentos testados foram os seguintes: 

1) 25 9 de 5A + 140g de 55 + 5 9 de KCI + 3 9 de FTE no 

sulco do plantio. Cobertura em setembro de 1983, com 

25g de 5A + 5 9 de KCI. 
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2) 25 9 de SA + 280 9 de 55 + 5 9 de KCl + 3 9 de FTE no 

sulco de plantio. Cobertura em setembro de 19B3~ com 25 

9 de SA + 5 9 de Kel. 

3) 25 9 de 5A + 147 9 de Termofosfato (Yoorin) + 5 (] elE' 

KCI + 3 9 de FTE no sulco de plantio. Cobertura em se

tembro de 1983, com 25 9 de SA + 5 9 de KCI. 

4) 25 9 de 5A + 294 9 de Termofosfato (Voorin) + 5 9 de 

KCI + 3 9 de FTE no sulco de plantio. Cobertura em se-

tembro de 1983, com 25 9 de SA + 5 9 de KCI. 

::') 147 9/:::m";;~/plantc:;\ de Ter"mofos;fato (Voor"in), <"'I lanç;o C! 

incorporado + 25 9 de SA + 5 9 KCl + 3 9 de FTE no sul-

co de plantio. Cobertura em setembro de 1983, com 2~} 9 

de SA + 5 9 de KCI. 

6) 294 g/3~z/planta de Termofosfato (Voorin), a lanço e 

incorporado + 25 9 de SA + 5 9 de KCI no sulco de plan-

tio + 3 9 de FTE. Cobertura em setembro de 1983, com 25 

9 de S A -I-- 5 9 d e ~::c I . 

7) 25 9 de SA + 108 9 de FAPS + 5 9 de KCI + 3 9 de FTE no 

sulco dE? plc."\nt.io. Cober-tulr "21 t~m ~_;Eiteinbr-o de 1 7 Er::, COfT. 
r'\ t:: , "'::, .. ,\ 

9 elE! sp, + o::; 
~t 9 dE' I<CI . 

H ) -"t"o: 
9 elE SÇ-j + 216 9 dE' FP,PS + r.:: 

9 cf E' I<CI + "' Ç} df:." FTE no L\oJ ~t '-.1 

sulco de plantio. Cobertura em setembro de 

9 de SA + 5 9 de KCI. 

9) 108 9/3m2/planta de FAPS, a lanço C! incorporado, + 25 9 

de SA + 5 9 de KCI + 3 9 de FTE no sulco de plantio. 

Cobertura em setembro de 1983, com 25 9 de SA + 5 9 de 

KCl. 

10) 216 9/3m2 /planta de FAPS, a lanço e incorporado, -I- 25 9 

c.ie SA + ~':'9 de KCI + 39 de FTE no sulco de pL::\ntio. Co-

bertura em setembro de 1983, com 259 de SA + ~t9 de KCI. 

11) 108 9 de FAPS no sulco de plantio + 
..,.. 
~, 9 de FTE. 

12) Sem fósforo, 25 9 de SA + 5 9 de KCl + 3 9 de FTE no 

sulco de plantio. Cobertura em setembro de 1983, com 25 

9 de SA + 5 9 de KCI. 

13) Testemunha (sem adubaç~o). 



As necessidades de fertilizante, levando em consideraç~o 

10% adicional, foram as seguintes: 

a) Superfosfato simples: 1 14 l-:: 
1-:.<.:.:1 , ,.I 

b) Termofosfato (Yoorin): 262 ~ O Vq 

c) Fosfato parcialmente solúvel (FAPS): ~;?27 , 7 k. <] 

164 ( 
.. 
) kq , .. d) Sulfato de amSnia: 

":f>M" <) kq '-)'-'\ , e) Cloreto de potéssio: 

f) FTE (fórmula BR-9): 1. 1 , O h.C} 

3.6. Delineamento 

o delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao 

acaso, com 13 tratamentos e trâs repetiçDos. De um total de 

3.510 plantas utilizadas, para cada espécie, 1.170 consti-

tuiram as plantas úteis do experimento. 
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3.7. Avaliaç~o 

As variáveis avaliadas até os cinco anos de idade foram: 

sObrevivância, altura, diâmetro à altura do peito (DAP), 

área basal e volume cilindrico. Para a avaliaç~o final, 

após o corte raso, foram considerados o volume da madeira 



Gmp5.1h"Hji3 Pi:H-i:õ\ ci:."?lulo~;e, CJ volurllc' d,:~ m,~clC':i.r-c-:\ ~?mpilhi,;\d0 p,,""-,:, 

E'nE'r-cJia~ F! () volume to\:;::,1. :RE;r::\l.í.;:ol\---~"-f? c;( (:o([')éli~:;F_' di:: VE,\!'-ii\r-I--

cia C' as médias foram comparadas através do teste de Tukey, 

à 5% de probabilidade. 

L. m to d Cl s u s c:: a ~:; CJ~:; ~ r;, "H-dI 1 i "',(:~ c:!E~, v ,,;\1'-- i. ;"lrl C i ,-,\ c:í a ,,:> o !::H-- P \/ :i. vi; n-

cia fCJi felta com os dados transformados= a transformacào 

usada foi arco seno da raiz qUi:õ\drada do dado, acrescentado 

Gm [neia unidadf? + 0.5). Em todas 

apr-eCjF~n tac1 a~; , n a co 1 una ele si 9 ri i f i c;:;n c i ,"i, tl r
- a t,,:(iflen tCi~-:; CCHT/ 

letras iguais querem dlzer que n~o há diferença estatisti

Carnb?ntf? signifiC::ê'ltivc:_,,- cnt.r-c? f:?lf?s, f?.' letr--a~,; c:fiff?n:::r-It(:::,~:} qUE?

rem dizer que há diferenças. 
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4_ RESULTADOS E DISCUSS?i'o 

4.1. Crescimento 

4.1.1. Seis meses de idade 

Com os dados obtidos aos seis meses de idade, fez-se a 

altura; havendo-se obtido significâncla para os 

tos, em ambas as variáveis. 

Na TABELA 02 apresentam-se os resultados da sobreviv0n-

cia aos seis meses de idade. Na prova de médias, feita pelo 

Test.F! dE: TukE'Y, n~o foram detectadas diferenças estatisti-

camente significativas para tratamentos, nas 

duas espécies. Embora se tenha usado a 

mencionada, o coeficiente de 

(.( i' (.I F" / Y 1 ] i:;{ í' 0 _l l.J c: 
. -- •• --.011/ 

c.) "_.' , / f .. ~ 

com uma sobreviv0ncia média de 92,2%, e para o E. qrandis 

foi de 56,9%, com uma sobreviv&ncia média de 87,2%. 

Na TABELA 03, apresentam-se os resultados do teste de 

Tukey para a variável altura. Pode observar-se que 05 tra-

tamentos onde foi aplicado fosfato parcialmente acic1I..\ 1 ado 

(FAPS) ou termofosfato, deram resultados iguais ou melhores 

t r· el telmen to;;;; qUE! continham o supE!rfosfato. o 
coeficiente de variaçâo foi de urophv11a e 

de 10~7% para o E. grandis; a altura média foi de 1,27 m e 

1,04 m, respectivamente. 

Para o E. urophylIa, o melhor resultado foi obtido pelo 

tratc.unento no. 7 (FAPS + N + K) e o pior tratamento foi o 

de nómero 11, onde foi usada a mesma dOSE! de FAPS (108 g) 



TABELA 02. Resultados do Teste de Tukey, para 50-

breviv?ncia, obtidos com seis meses de idade. 
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mas sem a presença do KeI e do SA, isto poderia estar indi-

cando a importância do equilibrio dos tr?s elementos apli-

cados (N-P-K), pois o pior rendimento foi apresentado, além 

do tratamento 11, pelos tratamentos 12 (sem fósforo) e 13 

(testemunha). grandis observam-se, 

mesmos resultados, o melhor crescimento apresentou-se no 

tratamento 3 (Termofosfato + rCI + SAl, e os piores trata

mentos foram, também, os de números 11, 12 e 13. 

Com relaç~o ao crescimento entre as duas espécies, o E. 

urophylla apresentou LIma aI tlU-'::t média maior que o E. 

grandis, sendo 1,27 m e 1,04 m~ respectivamente. 



TABELA 03. Resultados do.Teste de Tukey para al
tura, obtidos com seis meses de ldade. 

r====-=-=======.======:=:==.,-======================~ 

-rF:Pr'T t'tE.I.! I '\ ("" I (3 ..... r"l ;::) 

( in ) r·l J .. n. 

r" " 

I :1. ~ 
II :~~:; a '';!'" :1 27 '-' , 

t::\ 1 
" 
40 ab ·<l 1 ~-.l··~· 

~ .. :'.'".1 i'o\ 

:~: 1 , ~~;9 ab r) 1 lL! .. :.. , 
4 1 , :~;6 ab 6 1 , 09 
t:: 1 3':1 ab , .. I , 9 1. , 07 (C,'\he 

1 1 , -;.- '''1 
'''':'''''::' abe 5 1 , 06 ,",lhe 

~; 1 :?7 ê~be .. :.. , 1 1. ,02 

10 1 , ';.~~7 abeei 10 1. ,01 ,,'lhe 

t=J 1 , 25 abeeI 7 1 ,00 

<} 1 , 19 abecl 8 O, 97 

12 1 , lf:l beci 12 (\ 
'-' , 95 

1:.", 1. , Of3 cd 11 0,88 

11 1 ~ 04 d 1. ::::; Cf :t 77 

(3t~F~P,L. 1 . , 27 C3Ef~:AL. . 1 , ()4 

11 
L . \/ .. \':J , 1+ / .. c . 'v .. .l. ' .. .1 , / /. 

" n :: . 

4.1.2. Um ano de idade 

Com os dados obtidos com um ano de idade, fez-se a aná

lise de variâneia para as variáveis de sobreviv~neia e al-

tura; havendo-se obtido signifieâneia para os tratamentos, 

em ambas as variáveis. 

Na TABELA 04 apresentam-se os resultados do teste de Tu

key para a variável sobreviv~ncia, onde se verifica que nào 

foram detectadas diferenças estatisticamente significativas 

entre os tratamentos, nas duas espécies. A pesar de ter-se 

transformado 05 dados, Q coeficiente de variaçào foi alto 



TABELA 04. Resultados do Teste de Tukey para sobre
viv~ncia, obtidos com um ano de idade. 

E ti C a 1 il II t u s u ro ,viii'] la Eucalyptus qrandis 
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nas duas espécies; para o E., urophyl1a foi de 47,3%, com 

uma sobrevivfncia média de 88,0%, e para o E grandis, de 

52,2%, com uma sobrevivfncia média de 85,6% .. 

Na TABELA 05 se apresentam os resultados do teste de Tu-

key para a variável altura. Pode observar-se que, para as 

duas es-;pécies, trfs grupos e, em ambos os 

casos, o tratamento 11 (sem N e K), foi o que obteve o pior 

crescimento em altura, assim como o tratamento 13 (testemu-

nha), que também ficou entre os de piores resultados. O 

coeficiente de variaç~o foi de 8,3% para o E. urophylla e 



TABELA 05. Resultados do Teste de Tukey para 
altura, obtidos com um ano de idade. 

Eu ç a 1 )I p t u s u r o p h )1 J J i:t E u (~ iJ. .1 V P t u s q I"~ a fi '..1 i s 
------~------~----------~------4 

TR~'tT 1"1EjH A ~::; U3- TI:,:PIT MED 1 (I ;:l:l. Ci··· 
(m) NIF. ( m) NIF . 

7 6,22 2t JO ::,:,47 i::\ 

6 5,91 a 6 :':.\,41 E.~ 

1.0 5,85 a r", 
oi::. 

c: ..... I' 

"",I, .,::.C) a 

1 5 ,4~::' Etb '" ~l!,:35 a .•.. ' 

8 5, 19 ab .::: ~t ~ ::;l+ i::t '"' 

9 '" J, 18 ab 'I ~,~ 31 a 
..... 1:: 16 ab '-' r.:;; 1:::: ,"::tl::! .:. ~l ,. I \-' !'I 

4 4,99 é:ibc 1 4,9::. cÜ:Jc 
..,.. 

LI ,98 abc 8 4,74 abc . .:.. 

12 4,9::'. bc 12 4 ,69 abc 

13 LI ,94 bc 9 4,61 c\bc 
r:: 4,91 bc 1 ~~; 4, lI.! bc ~, 

11 4,78 c 11 4,06 c: 

CER(~IL ~I , ::~'7 GE.f?P,!.... L~ ,97 

II C. 'v' • 8, ·":·· .. f C' " 6, '-'"1 .JJ ",:' i .. " • v • I I. 

de 6,7% para o E. qrandis; a altura média foi de 5,27' m e 

4,97 m, respectivamente. 

Pal~a o C uroph)l11a, os tr~s grupos formados foram os 

seguintes: no grupo "a" ficaram os tratamentos 1, 

6, 7, B, 9 e 10, estatisticamente n~o diferentes entre si; 

o grupo "b" ficou integrado pelos tr"é:~tamentos 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 12 e 13, os quais foram estatisticamente n~o dife-

rentes entre si; o çjrupo "c" ficou integrado com os trata-

men tos 3, 4, ::", 11, 12 e 1.3, também estatisticamente n~o 

diferentes entre si. Houve superioridade significativa dos 

tratamentos 6, 7 e 10, sobre os de números 5, 11, 12 e 13. 

o tratamento 11 foi inferior a todos os demais. 



Para o Eucalyptus grandis, os tr~G grupos formados foram 
~j .. : .. , ..,. 

... ~ , 
4, 5~ 6, 7, 8, 9, 10 e 12~ estatisticamente n~o diferentes 

!:'?ntre si.; no Ç:JI"·UpO "b" ficar-am os tratamentos 1, 7, 8, 9, 

10, I? e 13, também Estatisticamente n~D diferentes entre 

si; no grupo "c" fic.ararn inclu.í.dCi!:-~ os ·U-ata,nE'ntos 1., B, 9, 

11, 12 E' 13. Nc:'c,;; te:<. idade, os tratamentos l1ficare:<.m 

significativamente inferiores aos demais. Aqui t;:>.mbém, o 

pior tratamento foi o de número 11. 

Tanto para o E. urophyl1a, como para o ~. grandis, ficou 

com um ano de idade, embora existam diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos, n~o 

se tem uma definiçào clara de qual é o melhor adubo a ser 

utilizado, nem qual é a melhor forme:<. de aplicaçào; o que 

pode observar-se claramente é que ~odos os tratamentos que 

foram adubados, tiveram melhores crescimentos que a teste-

munha, quer dizer, as duas espécies reagiram positive:<.mente 

à adubaç~o no primeiro ano do plantio, confirmando a afir-

maçào feite:<. por BALLONI (1978) e por BARROS (1982). 

Por outro lado, também é notório o fato de que o trata-

menta 11 (que n~o inclui N e K), teve os piores crescimen-

tos, em ambas espécies, reforçando e:<. afirmaçào de BRAGA et 

alii (1977) e ROCHA et alii (1983a), no sentido de que é 

necessária uma e:<.dubaçào equilibrada entre os nutrientes N-

P-K, pois do contrário nào haverá uma resposta positiva no 

crescimento das árvores. 

4.1.3. Dois anos de idade 

Com os dados obtidos aos dois anos d~ idade, se fez a 

análise de variância para as variáveis de sobreviv~ncia, 

altura, diâmetro à altura do peito, área basal e \.'01 ume 

cil.í.ndr-ico; havendo-se obtido significância para os con-

trastes entre tratamentos, em todas as variáveis. 
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Na TABELA 06 apresentam-se 05 resultados do teste de Tu-

key. para a varijvel sobrevivência. Ainda. que na anAlise de 

variância se obteve significância, na prova de médias, n~o 

foram detectadas diferenças estatisticamente significativas 

entre 05 tratamentos, nas duas espécies. Embora Usou-se a 

transformaçâo já mencionada, o coeficiente de variaç~o foi 

alto em ambas e5pécies~ para o Eucalyptus urophyJla foi de 

34~6%, com uma sobrevivência média de 83,7%, e para o E. 

grandis foi de 53,8%, com uma sobrevivência média de 83,9%. 

TABELA 06. Resultados do Teste de Tukey para so
brevivência, obtidos com dois anos de idade. 

Eucalyptus urophyl1a Eucalyptus grandis 

TF~AT MED1('·) S 1G-·- Tnl~T ~'IED I (~I SIG--
(% ) I\IIF. ( ~~ ) 1\11 F • 

10 89,71 a 9 89,7:1. r;t 

8 88, ::.8 a 7 88, ~3:::2 a 

13 88, ~)El a 1. 86, 17 ê:l 

7 88,30 a 11 ~::3 ~I !f Elt~ c:" 

9 84,76 (:;t; r::: 8:':., ~.l t::\ ~I 

11 (",\M:r -:rI: 
Q.":t, .. ..: ...... ( a ~S 84, ::.0 a 

l r , .. ::. 82:,66 a 4 81.1 , ::.0 ct 

4 82,2:? a 2 84,09 c:t 

6 81,24 a 1":~ ,_.l 8~':::, (}~( cl 

5 80,67 a 12 80,67 a 

1 80,36 a 6 80, :.6 a 
.... 79, 18 a 8 80, ~~:6 a .. ::.. 
..,.. 79,1.4 a 1.0 77,81 i':\ . ..:' 

GEF';:PiL 83,75 GEFf~L 8:: , 94 

C.V. 34,6% C.V. ~,3, 8i. 

Na TABELA 07 se apresentam os resultados do teste de Tu

key para a variável altura; pode observar-se que foram for-

mados dois grupos e, em ambos os casos, os tratamentos de 



TABELA 07. Resultados do Teste de Tukey para al
tura, obtidos com dois anos de idade. 

Eucalyptus urophylla Eucalyptus grandls 

TF-<{)T I"'IED I A ~~; I G- TFU·)T MEDU'! f; I C)_. 

(m) NIF. (m) N IF" 

6 9 ~ B!::' a ::~ 9, c;: 7 
i:''\ ,-1-_:-

7 9,79 a c:: 
~I 9,30 ",\b 

t:: 9,34- ab -;r 9, :?5 i:\b ~I .-:' 

..,. 9 ~ 3:::;; ab 4 9~23 ab . ..:. 

,.., 
9,31 ab 10 8,79 ~7It} ..::' 

1 9, 16 ali 1 8,79 iilb 

9 9~OO ab 7 8,74 ab 

10 8,99 ab 8 8,72 ab 

4 8,91 ab 6 8, 56 ab 

12 8,79 r..'tb 12 8!1 36 Etb 

8 8, o:::~\ '\0.,1"::' ab 9 8, 19 ab 

13 8,21 b 1" '-' 
7 
I • ~17 ab 

11 8,02 b 11 7, :::;;1 b 

GERAl... 9,02 GE:HPiL Ei ~ {~L~ 

11 
C" \i . :-f , J ')~ C" '\I'. f-j ~, () ~/: 

11 

números 13 (testemunha) e 11 (sem N-K), foram os que obti-

veram os piores crescimentos. O coeficiente de variaç~o foi 

de 5,1% para o E. urophyl1a e de 8,0% para o E. grandis; a 

altura média foi de 9,02 m e 8,64 m, respectivamente. 

Para o E. urophyl1a, 05 grupos formados foram: o grupo 

"a", integrado pf:?lo~; tratamf:.~ntos 1, 2, 3, 4, ~I, 6, 7, 8, 9, 

10 e 12, estatisticamente n~o diferentes entre si; e, o 

grupo "b", consti tu.i.do pelos tratamE"~ntos 1, 

9, 10, 11, 12 e 13, os quais também foram n~o diferentes 

entre si. No contraste dos tratamentos, 05 de números 6 e 7 

(adubaç~o com termofosfato e FAPS, respectivamente), foram 
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os de melhores crescimentos em altura, tendo ,superioridade 

significativa com os de números 11 e 13. 

Para o Eucalyptus grandis, os grupos formados foram: o 

qrupo "a", intE~~~r'"i::"\lio pelos tratamentos 1, 2, 3, 4, 7 , 
8, 9, 10, 12 e 13, estatisticamente nào diferentes entre si 

e superiores aos tratamentos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13, também, n~o diferentes entre si. No contraste 

dos tratamentos, o de número 2 (adubaç~o com superfosfato 

simples) foi o melhor, tendo resultado o de número 11 o 

pior (sem N-~::). 

Na TABELA 08 apresentam-se os resultados da prova de mé

dias para o DAP. Pode observa-se que foram formados tr@s 

grupos, e em ambas espécies, os tratamentos 11 (sem N-K) e 

13 (testemunha), obtiveram os piores médias de cresciemnto. 

O coeficiente de variaç~o foi de 5,0% para o E. urophyl1a e 

de 7,5% para o E. grandis; o diâmetro médio foi de 5,8 cm p 

5,5 cm, respectivamente. 

Para o E. urophyl1a, os grupos formados foram os seguin-

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, sendo estatisticamente n~o diferen-

ficou 

integrado pelos tratamentos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 13, 

os quais também foram n~C) di ferf:?ntes entr-e si; o grupo .. c" 

foi constituído pelos tratamentos 1, 4, 8, 9, 10, 11, 17 e 

13, estatisticamente n~o diferentes entre si. Houve supe-

rioridade significativa dos tratamentos 3, 6 e 7 (adubaçâo 

com termo10sfato, os dois primeiros e com FAPS o terceiro), 

sobre os de número 13 (testemunha) e 11 (sem N-K). 

Para o E. grandis, os grupos formados foram os seguin-

tes: o grupo "a", intt:~grado pE·los tratam(;.~ntos 

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, sendo estatisticamente n~o diferen

tes entre si; o grupo "b", ficou integr"ado pelos tra"tamen-

tos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, também estatistica-

mente n~o diferentes entre si; o grupo "c" ficou integrado 

pelos tratamentos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sendo 

I 



TABELA 08. Resultados do Teste de Tukey para DAP, 
obtidos com dois anos de idade. 
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(em) 

6 .. ;q", 
, '.':·CJ 

t,> , 2t~ 

6,22 

6.,07 

5,67 

~i, 66 

c: '';t'r''\-.... l, ... )L 

~j., fl4 

r' .. ~. ".1" 
.... l .. \ . .1 lu 

\\ITF" 

ab 

abc 

abc 

abc 

abe 

bc 

c 

EucaJvptus grandis 
---11 

TF<14·r 

5 

4 

10 

6 

1 

7 

8 

l r
} 

9 

13 

11 

= 

1'1[:01(.) 
(em) 

(:J,OO 

~5, 7"1 

~i ,64 

~5, 58 

::1,11 

4,7'2 

-r L-:-: ",. 
I ~t , • .1.' .. 

':3 [(3-

1\11: F • 

Etbc: 

Etbc: 

Etl~Jc 

abc 

be 

e 

11 

n~o diferentes entre si. Verificou-se superioridade signi

ficativa dos tratamentos 2 e 3 (aduba~G com superfosfato 

simples e termofosfato, respectivamente). 

Na TABELA 09 apresentam-se os resultados do teste de Tu-

key para a variável área basal. Pode observar-se que forma-

ram-se tr~s grupos para o E. urophylla e dois grupos para 

o E. grandis. O coeficiente de variaç~o foi de 9,5% para 

o E. urophylla e de 14,0% para o E. grandis; 

média foi de 8,21 m2 /ha e 7,33 mZ/ha, respectivamente. 

Para o E. urophyl1a, os grupos formados foram: o grupo 

lia", integrado pelos tratamentos 1, 2, ~5, 4, 5~, 6, 7, 8, 9, 

10 e 12, sendo estatisticamente n~o difentes entre si; o 



TABELA 09. Resultados do Teste de Tukey para área 
basal, obtidos com dois anos de idade. 

Eucalyptus urophylla Eucalvptus grandl~ 
-T-------+--------~----~~_T------~! 

TRAT 

7 

6 

10 

5 

2 

1 

9 

8 

4 

12 

1 "::" ..... 

11 

C" \i . 

grupo "b", ficou 

I"lr:::DIA 
(m 2 /r'li::i) 

9~67 

9 ~ 6~:' 

'=i~OI 

8,30 

B,29 

7,86 

7,75 

::3 I (3-

I\IIF. 

a 

a 

ab 

abc 

abc 

abe 

abc 

abe 

abc 

abc 

bc 

TF~AT 

.. ~ 
"-' 

~. 

...::. 

4 

10 

1 

6 

7 

B 

9 

11 

L .. \/ .. 

I'IED IA 
( m;;'~ / I""", <::1 ) 

8,7U 

B,71 

8, ~j1 

7,62 

7,60 

7,41 

6,61 

6, ~::'5 

!:' , 'I" Ei 

i -~ .. ::. 
I ~ ..... " . .t 

f3Ib"""' 
~\I I F . 

a 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

b 

integrado pelos tratamentos 1, 2, 

1.1,1) 

4, !:" 

8, 9, 10, 12 e 13, estatisticamente n~o diferentes entre 

si; o gr"upo !te", ficou integrado pelos tratamentos 1, 2, 

também estatisticamente n~D 

diferentes entre si. Houve superioridade significativa dos 

tratamentos 6 e 7 (adubaç~o com termofosfato e FAPS, res-

pectivamente), sobre os de números 13 e 11. 

Para o E. grandis, os dois grupos formados foram: grupo 

"a", integrado pelos tratamentos 1, 2, :::;:, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, e 12, estatisticamente n~o diferentes entre si; e grupo 

"b", integrado pelos tratF.lmentos 1,4,5,6,7, 8,9, 10, 

11, 12 e 13, os quais foram estatisticamente n~o diferentes 
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espectivamente), sobre os de números 11 e 13. 

Na TABELA 10 apresentam-58 os resultados da prova de mé-

dias da variável volume cilindrico, onde pode-se observar 

grupos de tratamentos 

E u c a 1 )I P t ti S U r <'.> p h )1 1 l::i I.:? pi:,\('a D qran(I.l:.~~" o 
cf F! 1::, 1 ~': p 'o, t" a () E, u r o p ti)I.l 1 a e 

de 19,8% para o E. grandis; o volume cilindrico médio 101 

de 79,8 m~/ha e 68,22 ~3/ha, respectivamente. 

TABELA 10. Resultados do Teste de Tukey para vo
lume cilindrico, obtidos com dois anos de idade. 

Eucalyptus ur<'.>ph)lJla Eucalyptus grandis 

'TF(P,T f'IEDIP, ~:3 1 (3 ..... T F:;: ('iT 1'1ED I (.) ~-:l I (3,,-

( m""/h;;:\ ) 1\1 IF . ( ifi""3/hi::\ ) 1\11 F . 

6 100 , 02 E\ :2 E~B , {1'S é:"{ 

"7 9li , bO Et 
c:: 
,} B4 ~ 

.... \J ... , 

":: ... ::. cl[:' 

.. :~ '")li) 
!' lG c:lb E~l·l· , ::?O E:~ !:J 

'I "7 f.~ (~/.L i':\ 1::.. 1 [;4 ~:r,; 

abe: , ",.)"::" 

10 O)' :1 , El{:) ,'::\ L-I 1 O 
ê}-; ..... -;r _." <:'lbe:: (;;).";. , .";t I 

r..: 
~f 

(-\ ,.") 

C.i .• :':' !' 
::;4- ':'lbe: 1 71 , 41 ab 

'7 70 , O~~. E:\ I::i / 

.-, 81 78 ,o\br.: . .::. , 
b {,f:.i / '"" "'lb , O~ .. i 1 7 "7'::: 08 ,olbc. , .... 1 :' 

8 ; f:::: 3f:$ ab \":J ... J , r"\ 74 66 i::\br.: -, :' 

LI- 7::; , ~.)6 <êibc Cf ~'7 
~ / , O~\ Elb 

8 '77 I ~_ , 11 21be 1 r., 56 , 91 ab 

L:' 6~\ , 91 bc: 1:: 47 , 49 b 

1 1 ::',7 , 30 e 11 44 , 08 b 

GE:'F(AL 79 ~ t:10 

C . V . 13 , 11. c . V • 19 , 8~<, 
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Para o Eucalyptus urophv11a, 05 grupos formados foram 05 

intE'grado pelos. tratamentos 1, 

9, 10 f:? .1.2, sendo estatisticamente n~o 

di"fer"ente c;; ent.n:? t:"i; o gn .. tpo "b", con:::.ti.tU.Í.c:lci pE·;- los t]'· r.;\ tt::\-

ment.o~.; 10:1 1 '-' ..::. e 13, sendo estatisticamen-

te n~o diferent.es entre s:,i; o grupD "c", fi.cc)\..l i. fi teç) I'· acjo 

pelos tra-tamentos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tam-

t.lva do~::; t.ratamentos 6 e 7 ( ê\cI U hi::\ Çi::tD com 

FAPS, respectivamente), sobre os de números 13 e 11. 

Para o E. grandis, os dois grupos formados foram: o gru-

9, 10, e 1:2, estat.ist.icamente n~o diferent.es entre si; e o 

ç.]1'"UPO "h", con~,;ti.t\..l:í.do pE'!los tratamentos .1., 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 e 13, os quais foram nào diferentes ent.re 51. 

Houve diferença significativa do tratamento 2 (adubaç~o com 

superfosfato simples), sobre os de números 11 e 13. 

Pelos resultados obtidos em todas as variáveis (altura, 

diâmetro à altura cio peito -DAP-, área basal e volume ci-

lindrico), observa-se que a adubaçào com o fosfato parclal-

·fato), diferença com os resultados obtidos com a 

fonte de fosfato solúvel (superfosfato simples, no caso). 

Por outra parte, na formaç~o dos grupos já menclonados, 

o fato de que o melhor dos grupos esteja formado por trata

mentos que incluem os tr~s tipos de fosfatos e que nào e-

xlstam diferenças significativas entre eles, 

afirmaç~o de que o fosfato parcialmente acidulado (FAPS) e 

o fosfato insolúvel, podem ser sustitutos do superfosfato 

simples, sem prejuizo no crescimento das plantas. 

Para as outras variáveis (DAP, área basal f? volUffit"-? ci-·· 

lindrico), nas duas espécies, o comportamento foi semelhan

te, reforçando as afirmaçDes já feitas para a variável al-

tura. 



/I .• :; 
~'I' .... ' 

Nesta id~de (dois anos), nào é possivel fazer 

alguma sobre a dose ou forma dci aplicaçào do adubo, pois os 

resultados obtidos nào t~m diferenças estatísticas entre 

f:? 1. f:~S • 

Cl f?ns;aio todo apresentou-se homog~neo, p015 os coefl-

cientes de variaçào foram baixos para todas 

analisadas, exceçào feita para a 50breviv~ncia. 

pécies, uma pequena queda, com relaç~o à existente aos seis 

meses de idade, embora isto nào tenha repercu5sào pois de-

pois de feita a análise de variâncla, com o teste de Tukey 

nào foram encontradas diferenças esatisticamente significa-

ti vas en tXf? os tratamentos. Pode-se dizer entào, ql..lF! no 

caso desta variàvsl, 05 tratamentos nào exerceram qualquer 

influ·f:.·ncia. 

Para a variável altura, nas duas espécies, foram forma-

dos dois grupos, ficando em ambos os casos 05 tratamentos 

11 (sem 1+-10 e 13 (testemunha), com a menor média de cres-

tr~s e nào dois grupos, também 05 tratamentos 11 e 13 fica-

ram com a menor média de crescimento. Assim pois, à idade 

d~ncia da adubaçào comp 1 E·t.d (N"···P--I<) ;: ind.i. cc:, 

que, segundo já observaram ROCHA et alii (1983a), 

Eucalyptus grandis, et alii ( 1 Cf "7"7) P E;", t"· ii.i 

espécies de Eucalyptus, é importante que a adubaçào contem-

pIe a adiçào dos elementos N-P-K~ para se obter melhores 

resultados. Isso reforça a afirmaçào do INSTITUO DE ESTUDOS 

E PESQUISAS FLORESTAIS (1976) e de BALLONI (1978), de que a 

aplicaç~o do adubo no momento do plantio provoca uma reaç~o 

favorável no crescimento dos eucaliptos. 
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4.1.4. Tr~s anos de idade 

Com os dados Obtldos aos tr~s anos de ldade, 50 fez a 

análise de variância para as varlávels de sobreviv~ncia. 

aI tUl'~ê\, di âmc;:t.l-O (DPd'::'), e volume cilindrico: 

houve significância para os tratamentos, em todas as varlà-

veis, pelo qual aplicou-se o teste de Tukey. 

Na TABELA 11 apresentam-se os resultados do teste de Tu-

key para a variável sobreviv~ncia. Embora n~o tenha sido 

vc:!t" í aç:àc. foi dF:! t..--: t.":"/ 
"",' , .... ' '" para o Eucalyptus urophylJa, com 

sobreviv~ncia média de 83,5%, e de 16,7% para o E. grandis, 

com uma sobreviv~ncia média de 74,6%. 

TABELA 11. Resultados do Test~ de Tukey para 50-

breviv~ncia, obtidos com três anos de idade. 

EucaJyptus urophylJa 

TF:(~T f'1ED I (~t ~:; I (3._-

O~ ) hlIF 

1:5 86,HO Et 

-; FJ6,O'j' a 

8 8"~' L~.> ,_I, O..:.. a 

11 8~·' "-:> ",,-,b..:.. a 

1"" ..::. 81 ,62 él 

6 80, ':;N,'-:, a 

10 80,'-76 a 

'-7 80,20 a 

1 79,80 a 

5 7'-7, ~55 a 

4 79, 13 a 

'? 
.i._ 78, 14 a 

3 76,25 a 

GEF,P,L 81 ,21 

C.V. 1:': c:: -( 
...... f , \_ll .. 

EucaJyptus qrandis 

1 

1 ,,· '_.' 

11 

7 

1 '''' .. ~ 

5 

4-

2 

8 

10 

7f3 " 49 

TI,OO 

73, rs 

71,60 

70,'-77 

a 

a 

a 

a 



Para a idade de tr&s anos, a módia geral da sobreviv&n-

cia~ para as duas espécies foi menor que à idade de dois 

anos (83,5% para EucaJyptus urophylla e 74,6% para E. 

grandis). A i'~r',álise eje variância cJi.i ~.:;C)bl~eviv'\õ;nc:i,,:;\ r.\pre!;:;cn-' 

tou significância, mas o teste de Tukey nào detectou dife-

renças, apesar de o coeficiente de variaçào ser 

dUE\s E~spécies ( 5 , ~,% p iO\ r' a E. u r o p h)1 ) 1 a c-:,:' 

gran,-:f.ls). 

Na TABELA 12 se apresentam 05 resultados do teste de Tu-

key para a variável altura. Pode observar-se que foram for-

mados cinco grupos de tratamentos para o E. urophylla, sen-

do esta a idade à qual se formou a maior quantidade de gru-

pos de tratamentos; para o E. grandis formaram-se dois gru-

TABELA 12. Resultados do Teste de Tukey para al
tura, obtidos com tr&s anos de idade. 

Eucalyptus urophylla Eucalyptus grandis 

TRAT 1"IEDIP, ~:; 1 (3- TFP,T l'IED I (.~ ~::) J c·:;··_· 
(m) NIF. ( in ) ".J I 

,., 
I"~ 

" 

7 12,44 i.':\ 
":!' 1 .1 H7 i:':l ,. , 

8 10,76 b "7 
I 11 !' 7~Z ;::(1::) 

"'" lO!, f3G hc ~, 
r~ 1 .1 ~:IJ E:'\ 1::-1 ..::. !' 

13 10, 6~::; bc .1 1.1. !I -: ... C!; 
".:', • .1 ;::\b 

6 10,47 bc 10 1.1 , ::?F:J ab 

10 10,46 bc r.:; 11 :~? 1~. i:.ib ,.1 , 
9 10,4~5 bc 12 1 1 , 2J ab 

1 r
} 10,31 bcd LI 11 , 16 ab 

2 9,75 cde 6 10 !I Cji~3 ,::\ tJ 
..,.. 
~\ 9,68 cde <f 10 ~ 51 ab 

11 9,26 de 8 10 !' 44 ab 

l. 9,22 de 13 10 ~ 15 ab 

4 8,91 e 11 9 , 81 b 

GERP!L. 10,T5 GER{.iL 11 ~ 02 

C.V. 12~2~1: 
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poso Na primeira espécie, o coeficiente de variaçào foi de 

1.2 , 2?, COfn umi:7I média de 10,2 m de altura; para a segunda 

espécie, o coeficiente de varia~o foi de 7~6%, 

dia de 11,0 m de altura. 

Ds g n.ipus; formados para o Eucalypfu5 urophyJIa foram: o 
It .• H 

c::\ , constituido exclusivamente pelo tratElmpnto nD .. 7 

(adubaç~o com FAPS) , este tratamento foi estatisticamente 

todos 05 demais; no grupo 

t.l''' cl té:~mento~:, 8, '-7, .1.0, 12 e 13, 

tisticamente nào diferentes entre si, neste grupo ficou 

in c 1 uídi::l ;:~ tes temun h,;:\ (tI'" a tarflc'n to 1.~:.);: no g I~UpO II C " f i ca I'-ê:tíli 

os tratamentos 2, 10, 12 p 13, E:S tr.:l ti 5 ti. CElmen-' 

te nàn di -fpl'-E1ntf'::s entr-'e S';i; no 

05 tratamE?ntc!~; 1, 2, ::;., 11 e 12, pntrp 05 quais estào 05 

tratamentos adubados com superfosfato simples (1 e 2), es-

tatisticamente n~o diferentes entre si; no grupo 

ram incluídos os tratamentos 1, 2, 3, 4 e 11, sendo, tam-

bém, estatisticamente n~o diferentes entre si, é neste gru-

po que 05 tratamentos adubados com superfosfato simples (os 

de números 1 e 2), ficaram incluidos. Houve superioridade 

!:"-;;i.gn i f i CEI ti''.'' ;::'. absoluta do tratmento 7 parEI c.om tc!do':; O\'.'; 

c:lf.-:'fi'lê\is, e do tratamento 8 (adubaç~D com FAPS), para com os 

tratamentos 1. e 2 (adubaçào com superfosfato simples), e 

sem N-I(). 

Para o 1::. * grandis, o primeiro grupo formado incluiu a 

todos 05 tratamentos menos o de número 11, e foram estatis

ticamente n~o diferntes entre si; no segundo grupo ficaram 

incluídos todos 05 tratamentos~ menos o de número 3~ e tam

bém foram estatisticamente n~o diferentes entre si. Houve 

superioridade significativa do tratamento 3 (ac:lubaçào com 

termofosfatD)~ sobre o de número 11 (sem N-K). 

Na TABELA 13 apresentam-se 05 resultados do teste de Tu-

key para a variável diâmetro (DAP). Observa-se que foram 

formados dois grupos na espécie E. urophyl1a. Para o E. 



TABELA 13. Resultados do·Teste de Tukey para DAP, 
obtidos com tr~s anos de idade. 

Euca.lvptus uyop hv11a 

TRPd MEDIA :'::';IG-
( cm ) NIF . 

7 7 ~ :::.4 €" 

c;: 
6~ 6D .:;~b ~. 

6 6 ,66 ab 

B 6,46 ab 

10 6, 34 ab 

13 6,21 ab 

9 6, 1'::' c.'tb 

12 ::. , 97 ab 
~> 5,97 ab L 

..,. 
~, 5,96 élb 

1. :::,,66 ab 

11 ;':1,47 b 

1.1_ I:: -;t'", b ~. ~I .":,,,,::,, 

GEF«êll.._ 6 , 1i3 

Tfc.:P,T 

6 

3 

7 
.:::-
~.I 

r) 
..:.. 

i" ..:.. 

4 

10 

.1. 

8 

9 

1.1 

l-~~ 

c:; F F;: (.:; L 

9randi' 

I"IED 1 ('\ 
( em ) 

B~ 0:'5 

El , 0:2 
--/- 90 I ~ 

..., 90 I ~ 

--, ElO I , 
7 ~. T7 

--, 
I , 72 

7 ,71 
..., 

6'-1 I ~, 

7:. 
~ ,~. 

é),) 

7 , 21. 

t:> , r ... ·-:'· 
C)-_~, 

/")!t "78 

"7 !' lJ~:? 

~31 [1-

N I r:- • 

, 

11 
C. ~/ 10 ., .. / L \/ /~ .Li ~; .. :, . , ":,,/'1 " " 0' ~==============~============~ 

grandis, embora na análise de variância tenham sido detec-

tadas diferenças significativas entre os tratamentos, o 

teste de Tukey n~o as detectou. O coeficiente de variaç~o 

foi, para o E. urophyl1a, de 10,2%, com um diâmetro médio 

de 6,2 cm e, para o E. grandis, de 7,4%, com um diâmetro 

médio de 7,6 em. 

Os grupos formados para o E. urophylla -foram: o grupo 

"a", onele ficélram int€'~grados os tratamentos 1 ~ 2, 3, 5~ 6, 

7, 8, 9, 10, 12 e 13; e o grupo "b", onde ficaram i.ncluídos; 

todos os tratamentos, menos o de número 7. Houve superiori-

dade significativa do tratamento 7 (adubaç~o com FAPS) , 

sobre 05 tratamentos 4 (adubaç~o com termofosfato) e 11. 
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Na TABELA 14 apresentam-se os resultados do teste de Tu-

key para a v~ri~vel área basa}. Observa-se que 

grupos na espécie [:.H uroph)f.lla. 

grandis, ainda que na análise de variância tenham sldo de-

tectadas diferenças estatisticamente significativas entre 

os tratamentos, o teste de Tukey n~o as detectou. O coeti-

ciente de variaç~o foi de 10,8% para o E. urophyl.l~ 0 de 

13,4% para o E. grandis; a área basa} media foi de 13,33 e 

12,40 mZ/ha, respectivamente. 

TABELA 14. Resultados do Teste de Tukey para área 
basal, obtidos com três anos de idade. 

E u c a 1 ii P t u s u r (; fi h)f] .l a 

TF\AT 1'1 I:: DI (::, ~:3 I c:; ... Tf<lyr ra::i)lí~ ~:;H;' 

( rn~;! / h,:;\ ) rlI F . (m 2 '/h;i) Nil-, 

7 1.6 !' B7 (::', tJ 1.1.1 ("I I:::, ê'{ , C) c.' 

(71 1. I::: :=:;,1 i:7\b ~, , 
.':!: lLI , 01 c.i b 

''';1 1-<'1 I)E~ c\ 

I 
... :- !I 

1. :L::::; 1:::, , Et , , .. .L 

! 
10 l-'! C?E~ (;:tb • 'p,r , 

1 13 / ... ·l ,,:\ti , o..;:. 

''';t 1. :::; i ,"'1 
':::t I 

i " .i. e, 

I c;; 
~:? , .. , 1. ~ 

')(3 i::t I 
12 1:~!: 

r.:: o •• ,., 

C:" lJ !' ,~{ I .L 
,-, 1 1")- )"}' i:::'l, I .. :.:. .. :.:. '. 

r.::: 
".f l r

} , r:;.(j. ab li- 1. ::~~ , J..9 <;':t. 

9 12 , 79 ab .. ::. 1. ':-' 
!' 1.7 ê~ 

El 1 ':) , ::.;-:-:; c\b <)" 1. 1 , 7 1 C\ 

1" ..... ' 12 , 50 b D 1. 1. !' 
'7(/ r.;< 

'''\ 1 1 9 C! b ..::. , lO 1 1. , 60 Et 

4 1 1 , 6~\ b 1. ~;!; 10 'f"'\ 
r.:'t - , "':: ... ::. 

11 11 , ~;.O b 1. 1 9 ~, '7:5 Ç:'l 

GEF;:P,L. 13 , 3::~: 

C . V . 1.0 , Fli:, 

Os grupos formados para o E. urophylla foram os seguin-

tes: o grupo 11 _. " 
d ficou constituido pelos tratamentos 1, 3, 



5, 6t;. "T 
/ , '-r , lO i? 1:2;; 1:':,' no ql'-upo "b" 'fic';:ll"c:lm :i.nc:luiclo~, DS 

t,r-i'\ti::\filpnto::; 1, ::~, :::;, Lj" ::', 6, 8 ~I Cf, .1 O, 11, 1:2 L\ 13. I"lou v t:::' 

superioridade significativa do tratamento 7, sobre os de 

números 2, 4, 11 e .13. 

Na TABELA 15 apresentam-se os resultados do teste de Tu-

key para o volume cilindrico. Observa-se que foram formados 

dois grupos para o EucaJyptus urophylJa e um grupo sÓ para 

o Ex grandis, apesar de na análise de variância ter sldo 

O coef~ciente de variaç~o de 

de' l{-;:"L~'l.. Pi:,ll'''~,\ o E. grandi:.:;:;: D volume c:::i.l.iI"·ldl~ic::u ITI(·:'~d:i.o f e:.:.\. 

de 185,20 e 163,85 m3 /ha, respectivamente. 

TABELA 15. Resultados do Teste de Tukey para vo
lume cilíndrico, obtidos com tr0s anos de idade. 

r==;:='~='''=-='=\,=r/='f=' ,=, -='=l=}··=··'==r=)..=,=, [=, ==., ==r==f= .. '=l= ... ·= ... =r=\=, '''.,<. ',.- . .., .," " ... - ..... : ." 1 
.:. di ... cl./. ,'} c ,..\ :.ê I. . (J 1.111.>' .. .I. d "(" '::i ~"\I ::!" ., . " I':,; "r')" '!<~ J' d 1I ':"1" (", -11 

r , r ( ~:..:.:~: / i,~, :_:: ) ~::I F~ ',-
,~--------~-----------~~-----4---------,~------- ---------

1 

c: 
~, 

1 ,,·, 
..:.:" 

10 

9 

8 

13 

11 

i::1 

:L72~2b 

166,01. 

14:;-~, 40 

131, :38 

121,78 

GERAL. 163" 85 -----------------,1 
C '1 . " . 16~,4% 
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[)s ql"upo~;; formados para o Eucalyptus urophyJla foram os 

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12; e o grupo "h", intpcJrc\do PC) I' todo':; 

os tratamentos, exceto o 7. Houve superiorj,dado signiflca

tiva do tratmento 7 sobre os de númoros 2, 4, 11 e 1~. 

Pelos resultados obtidos nas variáveis de altura, diâme-

área basal e volume cilíndrico, obsetva-se que 

com os resultados obtidos com a fonte de fosfato solúvel. 

de cresclmento foi do tratamento 7 (adubaçào com FAPS), mas 

05, tri~tEtm;::'ntos e 13 (testemunha), j un to 

com os outros tratamentos que in-cluem FAPS, ficaram entre 

os de rendimento médio. Fstào no pior desenvolvimento aque

les que foram adubados com superfosfato simples (tratamen

tos 1 e 2), junto com o tratamento que nào lncluiu N-~ (11) 

e o tratamento 4 (termofostato). E0te resultado confirma a 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS FLORESTAIS 

(1976), de que os eucaliptos respondem bem a 

se aplicada no momento do plEtntio. 

está em concordância com o que afirmam BRAGA ct a1ij l197 

'7 i, 1'-, C.l ~:;F~\,,'I t. i. cI Ci d c' qUf'.> o "I CI~:',. f i:~ t.o n;:~ tu r' <::\ 1 o LI l.t-:.'i'n Dt::; riIC~c.';iTIU;;;' 

resultados que o superfosfato simples. 

Para esta mesma espécie, nas variáveis DAP, área basal e 

volume cilindrico, n~o houve uma diferenciaçào 

os tratamentos, tenclo-se formado clois grupos de tratamentos 

em todas as variáveis~ sendo evidente que o melhor rencli

mento fica por conta dos tratamentos com presença cle N-P-K, 

confirmando a apreciaçào de SIMÔES & SPINA-rRANçA (1983), 

no sentido de que existe uma interaçào entre 05 elementos, 

dentro da mesma espécie. 

Para o E grandis, a única variável que apresentou dife

renças entre os tratamentos foi a altura, mas ainda nesse 

caso, os piores resultados ficaram por conta dos 

tos 11 (sE'm N-K) e 13 (testemunha). Para toclas as outras 
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o teste de Tukey n~o detectou difetenças esta-

tisticamente significativas entre os tratamentos, observan-

do-se assim o mesmo comportamento que encontraram ROCHA et 

a1ii (1983b), para E'uca1VpLus gyand.is:. 

para E. robusta, no sentido 

em crescimento devidas às diferentes 

ele qUF.' a~,; dii:f:?lr·r~I'lç.:~~; 

fontes de fósforo de-

saparecem depois ele 24 meses ele idade, das plantas. 

4.1.5. Quatro anos de idade 

Com os elados Obtldos aos quatro anos de ielade, foi feita 

a análise de variância para as 

tro (DAP), área basal e volume cilíndrico. 

Na TABELA 16 se apresentam os resultados do teste de 1u

key para a variável altura. Pode observar-se que para o E. 

urophyl1a n~o houve significância na análise de variância; 

o coeficiente de variaç~o foi de 4,5% e a média geral foi 

c1F: 12,~5 iil; no entanto para o E. grandis formaram-se dois 

çJI'-UPOS, o coeficiente de v2riaç~o foi de 6,8% e a média 

geral foi de 12,3 m. 

Os grupos formados no E. grandis foram os seguintes: o 

<;) t-Upo "a II f i cou conc;~ t i tuicfo pClr- todD',:; o~; t.I'- a t'::\iTlerl tu',;, p';.~ ec'-' 

to o de número 8, e foram estatisticamente n~o diferentes 

entre si; no grupo 

tos, exceto o de 

diferentes entre 

" b ,. f i CE\ r-' <:\m i n c 1. u í d o~; torJ Ci~; o~::, t r .ol tE, rn{2n--

nLtmero :~:;, e foram estatisticamente n~o 

si. Houve superioridade significativa do 

tratamento 3 (adubaç~o com termofosfatu), sobre o de número 

8 (adubaç~o com FAPS). 

Na TABELA 17 se apresentam os resultados do teste de Tu

key par-a <':1 vat- iáve 1 d iâme·tr-o (DAP). POdE' ob~:;el~vcH'-S(,,,, que 

para o E. urophv11a formaram-se dois grupos de tratamentos. 

Para o E. grandis nào houve significância na análise de va

riância. O coeficiente de variaç~o foi de 5,1% para o E. 



TABELA 16. Resultados do Teste de Tukey para al
tura, obtidos com quatro anos de id~de. 

Euca 1 V l)-( tiS U 1'0 ph)/.l .l ,'i EUCd 1 vr .. tus Cf r<"·in(:! i s 

TRAT 1'11:::0 I (:, r' I (;- TF<AT ME:D I () (., 

1[1··· ;:) ~::) 

( m ) 1\111= ( m ) NIF . 
-~ 
-' 13 , ~:~;3 ri ~"ó 1"' '_.' , ~~;1/ '::\ 

'7 1-:; 
._.~ , 07 ri~;; 

R)'r 1"' -' , 06 élb 

5 12 94 n ~:; o::: 12 07 ii:\t:J , ... .1 , 
1 1 ') , ·"7 

I, n<;:; 1 '} 1':-' ~ .. , 81 çlt:J 

12 j ':' , '76 n~, 1 12 , f H c:\b 

6 12 ~."o4 ns '-' 12 61 c:ib , L , 
10 12 , ::,0 riS· 10 12 , 47 ab 

9 1 r) 49 n~~ 1/ 12 r-\ ..... ~ 
i::~b -<. , , ..::. .I~. 

8 12 , 48 ns; 6 11 , 99 al::-! 

2 12 'I (:; 
n~:; cy 11 9:::, Dh , "::'I-f , 

4 12 , 0:2 ns 1 :~:: 11 , 5<":) <::1 h 

11 1. i f36 1'"1",-; 1.1 i :1. ~H <:'11::-) .L , .1.. ~I 

13 11 , 79 n~,-, ('1 
\ ... ' lU , 9::2 b 

GE::F~:PtI.... 1:::' t:: ri C) F F·: 1::1 L_ .1 ~,? :::'0 
" 

, .. '.'::. !' 

n C ',) II ~-::t ~/, C V /:/ r"\",' 

11 
. . , ,. '1 c: l .. 
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urophylJa e de 11,7% para o E. grandis; as médias foram 7,9 

e 8,0 cm, respectivDmente. 

Os grupos formados no E. urophyJJa foram os seguintes: o 

to o de número 11, e foram estatisticamente n~o diferentes 

entr-e si;: no gr·upo "b" ficaram incluidos toso<;; os tratamf:?n-

tos, exceto o de número 3, e foram estatisticamente n~o 

diferentes entre si. Houve superioridade significativa do 

tratamento 3 (adubaç~o com termofosfato)~ sobre o de número 

11 (adubaçâo sem N-K). 



TABELA 17. Resultados do Teste de Tukey para DAP, 
obtidos com quatro anos de idade. 

Eucalyptus urophylJa 

1. 

7 

8 

lO 

4 

MEDI {~ 
( cm) 

8,27 

8 , 1.6 

8,1.4 

7~98 

7,97 

7,8B 

7, tJ2 

7,\:l2 

"7, 4:~; 
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1\1 I F • 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

EucaJV!,it'lJS qrai'i(,!ls 

TF:;:PtT 

6 

4 

1.0 

1. 

B 

1.1. 

I'IED I (.~ 

(em) 

8,[30 

B,I[O 
(") -;>'{-t 
C) 'i ,_) C:J 

B,Ol 

7,86 

~::; 1 C1"-
[,1 J F " 

n','i 

ns 

n';::, 

1 < 
~..l 

C, " 
IL- ": " 

__ :~::~~::::: ::b:l~-;::;~~:~-L" ~-~::"-;~;--'-'S-I 

t:;:'-:r 
..... t .... " 

Na TABELA 18 se apres~ntam os resultados do teste de Tu-

key para a variável área basal. Ppode observar-se que para 

o E. urophv.l.la formaram-se dois grupos de tratamentos e, 

para o E. grandis n~o houve significância na análise de 

variância. O coeficiente de variaçào foi de 8,9% e 29,4% p 

as médias foram 24,2 e 23,3 mZ/ha, respectivamente. 

05 grupos formados no E. urophy.lJa foram os seguintes: o 

grupo "a" f i c:ou c:ons ti tu.i.do por- todos os tr"atamentos, e:":ce-

to o de número 11, foram estatisticamente n~o diferentes 

entt'-e si; no grupo "b" fic:ar.~m incll.\.í.dos ·todos os tratamen

tos, exceto o de número 3, sendo estatisticamente n~o dife-

rentf."~; entre si. Houve superioridade significativa do tra-



TABELA 18. Resultados do Teste de Tukey para área 
basal, obtidos com quatro anos de idade. 

Eucalyptus urophylla E u c a 1 )f P t ti S (;.' r a n d .i ::;: 

TF~:{~ -I l'iIEDIA ~)lG- Tr;:p,'r 1"1 [-:: D I p, ~31 (3_ .. 
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12 24 ,97 ab "1 2·<l , t:: ( .... .... (7 ri'"; 

5 24 , 67 ab c:: 
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9 r;-;" ,60 i"lb L. ... :. 9 ~),., 

2/.~ ns LL , 
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n ,..,~, 

01. n~; <:;} ..::.~ , 
8 .... ')7 

..,::. ... :' , 17 é\ t.) 10 21 , 6:'.:, ns 

1 :~~; ')r} :::::0 ab ............. !' 1. ~~: 19 , 07 n'=; 

11 20 ~I B2 ti 11 lB , 6t3 ns 

FiFr:':(.~IL 2 "i· 1 r, , • -.r [J[:r:;:{',L .-)-:! , •• '1 r, 

:= =11 .,~ ...... ' , ... .:."! 
C' " '"' !f c; ~:: _, • V • c.) C ! I , .. )( .... 11""-

11 . V . ..::7 , "''1' /" 
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tamento 3 (adubaç~o com termofosfato), sobre o de número 11 

(adubaç~o sem N-K). 

Na TABELA 19 se apresentam os resultados do teste de Tu-

key para a variável volume cilindrico. Pode observar-se que 

tanto para o E. urophylla, como para o E. grandis, forma-

ram-se dois grupos de tratamentos. O coeficiente de varia

ç~o foi de 11~1% para o E. urophyl1a e de 25,5% para o E. 

grandis; as médias foram 329,25 e 306,45 m3 /ha, respectiva

mente. 

Os grupos formados no E. urophyJJa foram os seguintes: o 

grupo "a" ficou constituído por todos os trat.amentos, e>(ce

to o de número 11, os quais foram estatisticamente n~o di-



TABELA 19. Resultados do Teste de Tukey pa~a volu
me cilind~ico~ obtidos com quat~o anos de idade. 

EucaJyptus urophyJJa Eucalyptus grandls 

Ti:;:{\T IVIE:D :I .'\ ,-, 
I G'-t'-j ;:;) TRAT ~'11:::D I ?\ c' ,.1 I f' :.1-

( m"::'! h<::~ ) I\l J F' ... . ( m:~~; ! ha ) 1\1 I I" .- . 
-:a-

~~;r-7f::1 4·3 (:"t '-) , -:r :::;'76 I"'~,,~\ 

(;':\ -.. :' , ..::.7 

7 :::;;66 , 12 ,,,,,b 7 ::~JI5 , ~~;é:) ah 

1~'> "'- 361 , 84 ê~b 1. :~:A5 , O\~J ab 

1 :'::;42 , 24 ab h :::!Jf:::;; , ~51 ,:;1 h 

C~ :::;-.:36 07 ê:\h ~I , .- :::;30 09 c:'tl::! ~i , 
6 335 , :36 ab 12 ~:'21 , t:: I::: 

.... 1 ..... 1 '::ll:::. 

10 ::::'25 , ~(~) êÜ) " ::::;1 1 1 r', ,::1 h .o.. , ... ::.. 
9 319 , 16 é;lb 4 2 t;"7 t::-: c:: <;:lb , ..... f,_1 

B ::H~:I , 67 ab lO 2f3El , 99 E( I::i 

ri ::Hl 56 <:;1 h oi::. :. 
r\ "'\("\":0' B9 C'II:::. 7 ...::.C)·_', , 

4 302 , 74 c:\b El :~lJ5 r'~I, ... I .. , , C)"'::. (::tU 

1.~::; 294 :' ::~;El i::'\b 1:::;; :·~·q6 , O:::;; ,,:tl::! 

1. 1. 271 , 06 b 11 22U 1::: {~\ ti , ,..ICJ 

r; I: I·;: p, 1.._ ~):?'~;' '-f r..:; , .. ::. , .. I 

li 11 c " ',.) 
" .i j ., .1. i .. 

. .. ~ ,'- r- .. ,' 
.1::. ~_r ...... 1 I .. L" V • 

ff::'·I'-ent!:?~; F.~ntl·-e si;: no <Olrupo "tJ" ficcllr-E;lm inclu:í.clCJ~:; toc:lo~,:; o',:; 

tratamentos, exceto o de número 3, sendo estatisticamente 

nào diferentes entre Sl. Houve superioridade significativa 

do tratamento 3 (adubaçào com termofosfato), sohre o de 

número 11 (sem N-K). 

Aos quatro anos de idade, as diferenças entre os trata-

mentos ficam cada vez menores e menos evidentes. 

Como pode observar-se no E. urophylla, a variável altura 

já nào apresentou mais diferenças estatisticamente signifi-

cativas entre os tratamentos. Para todas as outras variá-

veis (diâmetro, área basal e volume cilíndrico), foram for-

mados dois grupos, nos quais o tratamento 11 (sem N-K), 
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ficou no segundo grupo e com a menor média no rendimento, 

asS',im c::c!mo o (adubaç~o fosfataJa 

ficou no primeiro grupo e com a maior média. 

Pelo fato de, nos dois grupos de t,~a t,,:\mc>n tu<;:; fC),"mi::\dos 

para essas variáveis, estarem incluídos tratamentos com 05 

tr-'~~S; ti PO!:::, dE? fo~:; f d tos u ti 1. i.;:: ado~;, E, qUE' n~\c; f.õ!),: is:; t.E' umd 

vE'r·dade.i '" <,\ d i f e Ir en C :i, i::"\ çau E~r'l t. "-E[ f.~sSC';; q ,C'u r'Of,;, pod E' ',;p d i ;.~e V" 

que nau existem diferenças entre 05 trdt.amentos, já que o 

único real constraste ficaria entre os tratamentos 3 e 11. 

No caso do Eucalyptus grandis, as variáveis de di~met.ro 

à dltura do peito e área basal nau apresentaram maisdife-

renças; na variável altura formaram-se dois grupos de tra

tamentos, com diferenças estatísticas entre si. Este fdto 

ajudou a que na vdriável volume cilíndrico apresentardm-se, 

por sua vez, esses mesmos grupos com, basicamente, 05 mes-

mos tratamentos em cada um deles. Isto confirma <::\5 ob!::;el-'-" 

para E. grandis, de que as diferenças devidas 

zaç~o e ao tipo de fert.ilizante desaparecem depois de dois 

dno~ de idade das plantds; esta observaçao também foi feit.a 

por VALLERI et alii (1983), para a mesma espécie. 

4.1.6. Produç~o de madeira aos cinco anos de idade 

Cosiderando que as análises de variância dos dados obti-

dos aos quatro anos de idade n~o apresentaram diferenças 

significativas, com os dados obtidos aos cinco anos de ida

de, se fez a análise de variância exclusivamente para o 

volume dd mddeira empilhada~ fazendo-se a análise estatis-

tica diferenciada da madeira para energia, 

celulose e madeira total (volGme total). 

Feita a análise de variância~ na TABELA 20 apresentam-se 

05 resultados do teste de Tukey para o volume da madeira, 

com cascc:\, empilhada para energia, das duas espécies. O 



TABELA 20. Resultados do Teste de Tukey para volu
me da madeira, com casca~ empilhada, para energia, 
obtidos aos cinco anos de idade. 

E uca) vptus u rop hv1 r 
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coeficiente de variaçào foide 21,8% para o E. urophylla e 

de 25,6% para o E. grandis; as médias foram 55,72 e 45,24 

st/ha, respectivamente. 

Para o E. urophylla, nào foi detectada significância na 

análise de va~iância~ pelo qual SÓ se ap~esentam as médias 

dos tratamentos em ordem decrescente. 

Para o E. grandis, ainda que a análise de variância de

tectou diferenças estatisticamente significativas entre os 

tratamentos, o teste de Tukey, n~o detectou essas diferen-

ças, pelo qual as médias dos tratamentos também s~o apre-

sentadas em ordem decrescente. 



Feita a análise de variância~ na TABELA 21 apresentam-se 

os resultados do teste de Tukdy para o volume da madeira, 

com cc\~.;ca, empilhada~ para celulose~ das duas espécies. O 

coeficiente de variaç~o foi de 15,5% para o E. urophyJJa e 

de 15,9% para o E. grandis; as médias foram 166,87 e 141,02 

st/ha, respectivamente. 

TABELA 21. Resultados do Teste de Tukey para volu
me da madeira, com casca, empilhada, para celulo
se, obtidos com cinco anos de idade. 

Eucalyptus urophyl1a EU;:.alvptus qrc1i1ôJ.:;': 
'~--~H 
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,7L ~I 8'':: , .. I "'lb 4 1 C'" L ..... fCJ , 6~:; a t:'1 e 

1 lD9 , 8~" . .::. ê:ih 10 1""<= .'-I ... .f , 4f.~ i:"hc 

12 18~5 1 1 i::lb 
.... \ 

150 41 abc: , .. ::. , 
F:1 L~<2 , 47 ;:;\bc 1 148 , ~57 "'lhe 
,,-:: 
~I 161 , r ... -;'-

7,,~' abc -, 
I 147 , Jil abc 

1 -:~ 1 r.:;-:t" 74 abc 6 144 4U i::lbcc\ ,"-' 'o •• ' ' •• ) , , 
10 1 ~:)2 , r::: L":; 

..... ' ~_t aLie .1:'::: 1 :~'? , 4'7) bcrl 

9 148 , ..... ) .... , 
"'::' .. ::' bc n o 1 ~'7' . .,::. .. ;r , 08 Licd 

4 147 70 bc r', 120 r'" / bcri , '7 , .L Ci 

"~ 
L 14:j , 04 bc l' '-' 11lj. , 09 cc! 

11 1:~;:~:: , 1 7 C 1.1 102 , 2h d 

GEHf~L 166 , B7 G[:~-.;:nL 141 , 02 

C 'v' .1 o;:; c: "I C \.,l .1 c::. r"i"f . .. \ . .r . .... ' I .. o . -' , '7 i .. 

No E. urophyJJa, os tratamentos ficaram constituidos em 

tr'E?s grupc)s: o gnJpo "ali, intE~graclo pelos trclti:Hnf-.?ntos 1, :S, 

7, 8, 10, 12 e 13, os quais; foram estatisticamente 

n~o diferentes entre si; o gl"'upo IIb Jl
, constituído pelos 

tratamentos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 1:5, estatisti-' 
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camente n~o diferentes entre si; o gr'upo "c" foi form"H:lo 

pelos tratamentos 2~ 4~ 5, 8 ~ 
t· ... 
"7 , 10, 11 e. 13~ os quais tam-

bém foram, estatisticamente, n~o diferentes entre Sl. Houve 

super" ior iddc:li:? sign i -r .i. c.a t.J_ va do tr- d t.i:.'1mE'li to 3 (Elclubaçào C:Dm 

termofosfato), sobre o de número 11 (sem N-K). 

No EucaJyptus grandis, os trat.amentos ficaram constitui-

dos em quatro grupos: o grupo "a", intc'?grado pelos tr-ato:I .... 

mentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, os quais foram estatisti-

camentf.? nau difE?Ir-E:-r·lt.e~} entt-e s.i; o ÇJt-·upo "b", const.itu:í.do 

pelo~ tratamentos 1, 2, 4, 5, 8, n 
"f , 10, 12 e 

tatisticamente n~o diferentes o ÇJt-·upo "c" foi 

formado pelos tratamentos 1, 2, -, 
I , 8, 9, 10, 12 e 13, 

os quais também foram, estatisticamente, nào diferentes en-

tr-e si; e o ÇJI'-UPO "d", int.eÇJt-c:~c1o pf:'!los tf"atamE~ntos 6, D, r?, 

11, 12 e 13, também nào diferentes entre si. Houve superio-

ridade significativa do tratamento 3 (adubaçàD com termo-

fosfato), sobre os de números 11 (sem N-K) e 13 ( t.c·s t.crou···· 

nhê~) " 

análise de variância para o volume t.otal da 

empilhada na qual, 

urophyl1a como para o E. grandis, nào se encontraram dite-

renças estatisticamente significativas entre os tl'-atamc·n··· .. 

a~; rnÉ'cf i. '::1 S'; c:lo \/01. urnf2 t.c:d:.c< 1 

da madeira com casca, empilhada, das duas espécies, em or-

dern dec:r·escente. o coeficient.e de variaçào foi de 12, :::;.1.. 

para o E. urophyJIa e de 13~81.. para o E. grandis; as médias 

foram 222,58 e 186,16 st./ha, respectivamente. 

Como pode-se observar, ao se analisar o volume tot.al da 

madeira, com casca, empilhada, nào se apresentaram diferen-

ças entre estes. 

Considerando que já desde os quatro anos de idade, todas 

as variáveis mostraram poucas ou nenhuma diferença estatis-

ticament.e significativa, com os resultados obtidos aos cin-

co anos, no caso deste experimento, fica confirmado o já 
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discutido, no sentido de que as diferenças devidas à arlu-

baç~o, depois de certo tempo, desaparecem. 

4.2. Incremento médio anual 

Em continuaç~o s~o apresentados os gráficos do incremen-

to médio anual (IMA), para as variáveis de altura, diâmetro 

à altura do peito (DAP) e volume cilindrico, para as duas 



61 

Na FIGURA 02~ se apresenta o gráfico do comportamento do 

IMA em altura para o Cucalyptus uyophyJla. Como pode obser

var-se, o máximo IMA apresentou-se em todos os tratamentbs, 

à idade de dois anos, quando podem se apreciar as máximas 

diferenças entre os tratamentos. O maior IMA em altura a

presentou-se nos tratamentos 6 (adubaç~o com termofosfato) 

e 7 (adubaç~o com FAPS), e o menor ficou por conta dos tra

tamentos 11 (sem N-K) e 13 (testemunha). Essas diferenças 

foram desaparecendo a partir do terceiro ano, para flca-, 

todos os tratamentos, quase que com o mesmo IMA no qu~~to 

ano, ao momento do corte. 

Na FIGURA 03 se apresenta o grá~ico do comportamento do 

IMA en altura para o Eucalyptus grandis. Como pode apre-

ciar-~e o máximo IMA apresentou-se também à idade de dois 

anos para todos os tratamentos, observando-se o mesmo com

portamento que se apresentou na outra espécie; as diferen

ças de IMA entre os tratamentos ficam quase diluidas no 

quinto e último ano do experimento. 

Ficou evidente, nas duas espécies, 

receberam adubaçào o IMA foi mal~r, embora 

nào no nível estatistico, mas no final do ensaio, as dlte-

Também, segundo o ja discutldo, a 

fertilizaç~o tem um maior 

de estabelecido o plantio. 

impacto nos primeiros dois anos 

Como no primeiro ano de idade, n~o foram medidos os di~

metros pOIS ainda n~o atingiam um minimo de 5 cm, à altura 

do peito, os gráficos correspondentes ao IMA do DAP, nas 

duas espécies foram elaborados com os dados obtidos a par""" 

tir do segundo ano de estabelecido o ensaio. Tanto no E. 

urophylIa (FIGURA 04), como no E. grandis (FIGURA 05), o 

méximo incremento médio anual apresentou-se antes da idade 

de dois anos. Da mesma forma as diferenças foram se diluln-

terceiro ano para, no último ano, Tlcarem 

todos 05 tratamentos muito próximos entre si. 
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A queda no IMA em diâmetro é devida ao espaçamento 2,0 x 

1~5 m, o qual é muito apertado para o desenvolvimento das 

espécies, mas é utilizado para a produçào de lenha. 

No caso do volume cilíndrico, para a espécie [uca)yptus 

urophylJa. como se observa na FIGURA 06, o acontecido foi o 

contrário do que ocorreu com o DAP, o corte do povoamento 

foi feito antes de que se apresentasse o maior IMA. O me-

lhor incremento é dos tratamentos 3 e 6 (em ambos casos~ 

adubaç~o com termofosfato), mas o pior apresentou-se no 

tratamento 4 (que também foi adubaçào com termofosfato). O 

fato de que o IMA em volume nào tenha atingido sua máxima 

expressào (com exceç~o do tratamento B), apesar de que o 

DAP e a altura já t@m alcançado esse nível, explica-50 por

que o DAP tem uma influ@ncia de forma quadrática no volume 

e, devido a isso, a máxima expressào do volume se dá poste

riormente, pois um DAP maior terá como resultado um volume 

quadraticamente maior. Porém, a tendência que apresentam as 

curvas do IMA é a de se estabilizarem e decrescerer, quer 

dlzer, que numa hipotética seguinte tomada de dados, o ní

vel máximo estaria já atingido e, provavelmente, ultrapas

sado. 

No ANEXO 11, se apresentam os gráficos de incremento 

médio anual (IMA), junto com 05 de incremento corrente 

anual (ICA), para cada um dos 13 tratamentos aplicados ao 

E. urophyl1a; pode apreciar-se que, silviculturalmente, 

para a maioria dos tratamentos, o corte das árvores foi 

feito na idade adequada. 

Para o E. grandis, como pode observar-se na FIGURA 07, 

na maioria dos tratamentos, o nível máximo de IMA foi atin

gido à idade de quatro anos, mas em cinco deles ainda n~o 

se atinge, pelo comportamento dos dados, esse nível também 

deveria ser ultrapassado na hipotética idade de 6 anos. 

No ANEXO 

médio anual 

III, se apresentam os gráficos de incremento 

(IMA), junto com os de incremento corrente 

anual (ICA), para cada um dos 13 tratamentos aplicados ao 



• c • ,I;. .. I~ .. 

120 1'~ 

A B 
100 . 

ao 

tiO 

• &1 ,ti.. 

70" 

60 

fiO' 

40 

f 
( 

, 
J , 

I ..... 

F .•••• 

I 
I 

l , 
f 
! 

/ 
I 

'PAU" 

/ 
, , 

4 

-Tr.L 1 ······Tr.t.:I -- ·T .... l. 3 

" i 
i ,-

f 
r' 

(' 
f 

..•.. ./'" 

.'/ 

./' .
/ 

/ 
/ 

i 
i 

i 
i 

IDADIl " 

c 

-Trat."1 ...... Trat. a - -- Tral. • 

.,.0 

60 

/ 

/ 

r 
/ 

ao .+----,-----.-----,--
4 f; 

IDADE 

- Tr.t. 4 .... Trat. 11 . -- 'Ir .. t. fi 

• • l'k. 

"Hi 

40 

:I 0+------.--
a 4 

'D~OE 

D 

-Tu'. , ...... h.l. n -- T .. ,. ,,, - T .. ,. 1$ 

FIGURA 06. Incremento médio anual em volume ci l.in--
drico, na espécie Eucalyptus urophylla, A) Tratamen-
tos 1, 2 e 3; B) Tratamentos 4, 5 e 6; C) Tratamen-
tos 7, a e 9; D) Tratamentos 10, 11, 12 e 13. 

67 



. 
• I •• 

110 

80 

70 

fiO 

FIGURA 07. 
drico, na 
1, 2 e 3; 
8 e 9-, O) 

" , 
" , , 

I 
t 

I 
I 

I 
( 

I 
I 

.. 

A 
.. , .... 

8. 

80 

10 

80 

60 

40 
t , 

r . 

B 
. ~.::-"~;: 

.r," " F,'" 

// 
I.: 

// 

ao1-------,-------r------.-------,-----, 

Incremento 

• ·'11" 
eo 

ao 

70 

80 

60 

40 

30 

médio 

6 

IDADE 

-Tral. 4 ..... Tra1. ti - "Trai. a 

D 

I 

I / ~ I .' 

I
' .. :,' 

J ,,' 
I ... . , .... . 

.' ... 

IDAD& 

anual em volume cilín-
espécie Eucalvptus grandis. A) Tratamentos 

B) Tratamentos 4!, 5 e b-, e) Tratamentos 7, 
I ratamenl:OSJ:O, 11, 12 e lS. 

68 



69 

Eucalyptus grandis; pode apreciar-se que, silviculturalmen-

te~ para a todos os tratamentos, o cort~ das árvores foi 

feito na idade adequada. 

Segundo o já discutido, o IMA em altura, DAP e volume 

cilindrico, das duas espécies, confirma o fato de que a 

adubaç~o acelera o crescimento das árvores plantadas nas 

etapas iniciais, mas com o tempo, esses efeitos positivos 

ficam diluídos, chegando no final da rotaç~o a serem prati

camente iguais todos 05 tratamentos. 

Segundo 05 resultados já discutidos, é importante res-

saltar que aos cinco anos de idade da plantaçào, n~o fica

ram claros 05 efeitos positivos de qualquer uma das apli-

caçbes dos adubos fosfatados, neste ensaio, tanto no 

Eucalyptus urophyl1a como no E. grandis. Ainda quando hou-

ve, de fato, tr~s dosagens diferentes, o (a testemunha), 

28 e 56 g de P20~, com tr~s diferentes solubilidades; é de 

chamar a atençào que n~o se apresentaram diferenças positi

vas nem com as doses duplas sendo que, às vezes, esses tra-

tamentos ficaram com piores médias que 05 outros. Nesta 

base faz-se necessário o estabelecimento de mais ensaios 

que testem mais especificamente essas dosagens. KNUDSON 

et a1ii (1972), chamavam a atenç~o para o fato de que é 

necessário verificar a duraçào dos efeitos positivos da 

adubaçào, pois se esses efeitos tivessem duraç~D de alguns 

anos, a adubaçào seria econ6mica e biologicamente racio-

nal, caso contrário, esta nào se justificaria. 

Com base nos resultados deste ensaio, nào é possivel ga

rantir um efeito positivo da adubaçào, mas é lógico que em 

solos pobres exista uma resposta à adubaçào~ como constatou 

BARROS (1982), para solos de cerrado~ onde as adubaçbes em 

plantaçbes de Eucalyptus, mostraram-se essenciais. 
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4.3. Consideraçôes gerais 

4.3.1. Sobrevivência 

Em todas as avaliaçóps fel tas na sobrevivêncla (0,5. 1, 

2, 3, 4, e 5 anos) n~D houve diferenças signit1cat1vas en-

tre os tratamentos, fator muito importante, p01S isso 

mitica que os tratamentos foram bem definidos e que nenhum 

deles afetou negativamente às plantas. Portanto, a nào sig

nificância é um resultado valioso. 

Em[!u!''' i'~ 0;\ I qumio) ',:; iel actt'2S tE~rl hiõ:\m "oI pl"EÔ'sE'i!n tado co\~?i' i C), L:' r , tF:~::, d C" 

var'i<':lçàu 

qU<lndo ~;I::? 

muito altos, isto nào invalida o ensa10. Pois 

trata de porcentagens, ocorre este tipo de pro-

blema, sendo que a distribuiçào das freqüênclas das porcen-

tagens nem sempre é norm~l. DeVldo a lstO foi 

transformaçào dos dados, mas nem sempre o C.V. foi reduzi-

do. Eo"tr? problema pode ser diminuido p superado estabele-

cendo malDI' número de repetiçbes~ obtendo, 'fC:Jrmio\ , 

maior quantidade de material que ajudará a obter médias 

mcl i,,:; "E,,~::, t,J:I\iF: :i, ,?" lI!, COiü di f::, t r-- i bu i <:;:'2:'1 C) IH (::(),~; r:' r-c::,;.; :.\., mEl c:! c:1 r', C) (' UI iÕ\ J " 

4.3.2. Locali2aç~o do adubo 

A localizaçào do adubo é muito importante para a sobre-

vivência das árvores, pois ela facilita o aproveitamento 

dos nutrientes que lhes S~D Yltais. Deve-se ser muito ClLl, .-

dadoso, pois uma má localizaçào do adubo pode fazer com que 

o crescimento das árvores fique estagnado ou que venham a 

morrer. Para os fosfatos é muito importante a presença da 

portanto, se o adubo é aplicado na cova, as raizes 

po-dem nào se desenvolver adequadamente por dispor de "fos

fato fácil e perto". Assim pois, no caso de que se apresen-

tara um déficit hidrico, o adubo n~o poderá ser utilizado 



7.1. 

pela planta e esta, por sua V~2, diminuiu as suas chances 

de sobrevivência por n~o ter dxtendido amplamente as suas 

Diversos pesquisadores observaram que as raizes 

crescimento que faz com que elas se espalhem pelo solo. 

Desta forma, 58 o adubo é colocado na cova, ao as raizes 

crescerem~ nào vào conseguir aproveitar completamente aque-

le adubo. ~ muito importante que o fertilizante seja apli-

cada o mais espalhado possivel, para deixá-lo mais disponi-

\/Fé: 1 pl,':{!"'"ltds. As!:;im, aplicaçào seria a 

lanço e posteriormente incorporado, desta forma fica melhor 

distribuido em toda a área da plantaçâo, facilitando o seu 

aproveitamento pelas raizes das árvores. 

4.3.3. Tipos de adubo 

As espécies florestais possuem um crescimento lento que 

se prolonga por vários anos, mesmo aquelas espécies arbóre-

máximas dlmensóes antes de 5 ou 10 anos. Isto faz com que o 

aproveitamento dos nutrientes existentes no solo seja qra-

dual e ao longo de vários anos. 

Considerando o item anterior e ainda que nào tenha havi-

do uma r""e~;po~;;ta concludente aos diversos ti pos dE'! adubos; 

utilizados, parece que, pelas caracteristicas de crescimen-

to das árvores, os adubos que liberam pouco a pouco o fos-

s~o aproveitados mais facilmente pelas plantas, evi-

tando a lixiviaçào ou fixaç~o pelo solo. Já em 1976 o INS-

TITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS afirmava que as 

as parcialmente solúveis e as insolúveis, pois o fosfato 

~:;o 1. úve 1 muito fixado pelo solo. 

(1982), observou que os melhores resultados foram obtidos 



72 

baç~o de superfosfatos. 

LJrn fEItor' l.imi.tEH'ltE1~ muito importante para o 

mento dos fosfatos, é a água. Se por acaso, ela estlver em 

falta, os fosfatos n~o poder~o ser aproveitados pelas I Et.i -... 

pelas raízes. No caso do fosfato 

disponívc~l isto é critico, pois si 

ser aproveitado. NOVAIS 

ali] (,t\]c'/O), ê-:\f i r'lilElrn que para o sucesso 

dispensável uma quantidade adequada de água, pois uma queda 

no contE'úc:lD 

valoj~E·c.; rn:í.n,imDS" 

ser mais recomendável a aplicaç~o de adu-

bos que liberem lentamente 

C:!C~ qUE! i:'\(JU,;:\ disponível 

S,E-?j- uti 1 i:':~dclo 

quando se trata de uma regi~o onde ocorre c!t'1icit 1"'i,í.cli"·iccJ 

instalado este experimento (ver FIGURA 01). 

4.3.4. Espaçamento 

o espaçamento de plantio é um dos fatores que mais in-

flui no crescimento das árvores, asslm, em menores espaça-

mentos ser~D obtidas rapidamente árvores mais altas, porém 

espaçamentos maiores 

resultar~o em i:'\rvores com crescimento em altura mais lento, 

mas que, ao mesmo tempo, ter~D um maior incremento em diâ-

Assim, a escolha do espaçamento depende, em primeiro lu-

gar do tipo de produto que se deseja obter. Para a produç~o 

de lenha, ser~o recomendáveis espaçamentos menores (por e-

xemplo o utilizado neste ensaio: 2~O x 1,5 m); para a pro-



celulose, o espaçamento deverá ser maior, com a 

finalidade de 59 obter um maior crescimento em diâm0tro, 

promovendo, ent~o, uma maior produçào de fibra. Para produ-

tos destinados a serraria o espaçamento deverá ser ainda 

maior (por exemplo 4 x 4 ou 4 x 5 m, mas é claro que devem 

ser considerados outros fatores como sitio, espécie, etc.). 

4.3.5. Calagem 

Em solos de areia quartzosa, como os da regiào onde o 

ensaio foi estabelecido, existe uma grande deficiência de 

cálcio que, no caso dos Eucalyptus~ é fator linlitante, p01S 

sNo espécies que têm grandes requerimentos desse nutriente, 

pelo qual é muito recomendável a apllcaçào de calagem, in-

clusive como forma de adubaçào. 

No aproveitamento de plantaçbes de Eucalyptus~ quando da 

colheita da madeira, é indispensável que a casca das ~rvo-

res seja deixada no campo, pois é nessa parte onde se lon-

centra uma grande quantidade do cálcio que é absorvido pe-

las plantas (POGGIANI, 1981). 

4.3.6. Espécies 

Em outros ensaios o L. grandis tem apresentado uma maior 

produçào de biomassa que o E. urophyJla. Porém, no Horto 

Gramado foi o E. urophylla o que produziu a maior quantida-

de de biomassa. Isto é justificado por ser uma espécie mais 

tolerante aos solos arenosos e ao estresse hídrico, e por 

ser procedente de uma regiào mais tropical~ 
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4.3.7. Biomassa 

Com relaç~o ao incremento em volume, nas duas espécies, 

podem se fazer os seguintes comentários: 

Eucalyptus urophyl1a. 

Na idadG de dois anos (TABELA 10) todos 05 tratamentos 

b.iomé:,5S;".~, com 

dupla de termofosfato, aplicado a lanço e posteriormente 

incorporado) teve a máxima diferença, sendo esta de 56%. A 

menor diferença ficou por conta do tratamento 8 (dose dupla 

de FAPS, aplicado no sulco de plantio)~ a qual foi de 13%. 

Como se pode observar quase todos os tratamentos apresenta

ram importantes aumentos na produçào de biomassa, isto é 

indicativo de que, nesta idade, a fertilizaçào tem efeitos 

positivos no incremento dessa blomassa. 

Com '::t j.(L:HJt~ dE l .. f·;:::!:', ",\rID~:; (·"\"(U·:'l-:::L.(, .i. ~:,:,) .::\ c:,,;q)I'-E:S:;~::;~~O cio in····· 

cremento na produçào de biomassa é mais acentuada em alguns 

tratamentos. O maior incremento, com relaçào à testemunha. 

r-,D S:;U 1 c: C) c:itc:· pl.;:tntio/;: [) n,Cr-,DI'- :i.nc::r-E:'iflC'i'·,tc::r 'f:i,cuu por' COI-,tr::\ dD 

tratamentD 9 (dose simples de FAPS, aplicado a laço e pos

teriormente incorporado), com apenas 3% a mais que a teste

munha. Nesta idade, ainda que se tenha uma máxima expressào 

do in crernr"n to pro biomassa, sào vários os tratamentos que 

ficaram cum produçDes inferiores à da testemunha 

11) . 

Depois rio terceiro ano. os incrementos na produç~o de 

biomassa vem diminuindo gradualmente. Com a idade dp quatro 

anos (TABELA 19) o máximo incremento, com relaç~o à 

munha, é 

apli.cado 

[) elo ( dDSE-:-

co de plantio)~ com 

simples de termofosfato, 

35% a mais; o tratamento 

com menor aumento foi o de número 4 (dose dupla de termo

fosfato, aplicado no sulco de plantio), com apenas 3% a 

mais. Como se pode observar, o efeito da adubaç~o, vai sen-
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do cada vez menor, ficando todos os tratamentos com pro-

duçbes mais próximas uns dos outros. 

Com idade de cinco anos (TABELA 22) o mêximo 1. n CI'··pmE)n to 

ficou c:tl.ndc\ menor, sendo de 25% no co) mE'nor 

incremento, com relaçào à testemunha foi o do tratamento 4. 

c:\ rnC":"lis. Os; tlr. c\ tampn tO!:; 7 e 11 P 1"·OcJ U Z 1. r",:\m 

menos biomassa que a testpmunha. 

Como pode ser observado, a produtividade dos tratamentos 

adubados é cada vez menor, ou seja, o efeito do adubo vai 

se diluindo com o tempo. 

Eucalyptus grandis 

A produçào de biomassa desta espécie tem um comportamen-

to similar à anterior. Com a idade de dois anos 

10) , o máximo incremento foi de 87% no tratamento _ (dose 

dupla de superfosfato simples, aplicado no sulco do plan-

tio). e o menor incremento foi no tratamento 12 

na qual se apresentaram as 

maiores diferenças na produç~o de biomassa. 

Com a idade de tr&s anos (TABELA 15) ri malor diferença 

na produç~o de bj.omassa foi do tratamento 

de termofosfato, aplicado no sulco de plantio), com 52% a 

mais; a menor diferença foi do tratamento 8 

FAPS, aplicado no sulco de plantio), com 8% a mais. 

Com a idade de quatro anos (TABELA 19) a maior diferença 

aplicado no sulco de plantio), com 53% a 

mais; a menor diferença foi do tratamento 8 (doE";;E' dupla de 

FAPS, aplicado no sulco de plantio), com apenas 8% a mais. 

Com a idade de cinco anos (TABELA 22) a maior diferença 

na produçào de b10massa foi do tratamento 3 (dOSE> s; i.mp l. f:?S 

de termo"ros f at.o, aplicado no sulco de plantio), 

mais; a menor diferença foi do tratamento 8 (dos€-:.> dupla de 

FAPS, aplicado no sulco de plantio), apenas sÓ 8% a mais. 
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Em todas as idades, os incrementos de biomassa s~o com 

relaç~o à testemunha. O único fratamento que teve uma pro

duç~o de biomassa menor que a da testemunha, foi o de núme

ro 11 (sE:<m N--K). 

Observando a produç~o 

aduba~o N-P-K é importante, pois aquele tratamento que n~o 

incluiu N-K (o de número 11), na maioria das ve~es teve uma 

produç~o menor ainda que a testemunha. Porém, no quinto ano 

de avaliaçào, nào houve diferenças estatisticamente signi

ficativas entre todos os tratamentos. 

Por outro lado, flCOU evidente que os efeitos PC",;l tl '.'ei';:, 

c! ":', aduba~:;::?:lC) t.'ihn sua rná>~,iITIê:( p>~ril'''e~i!::)~o "'(C::'~:; c:iDi<:~, ou t,t-T·s ê:\nCF', 

após o estabelecimento da plantaçào. 



5_ CONCLUS~ES 

Com base nos resultados obtidos neste en5aio~ podem ser 

tiradas as seguintes conclusDes~ que s~o válidas tanto 

para o Eucalyptus urophyl1a como para o E. grandis: 

1) A adubaç~o fosfatada aplicada no momento do plantio~ no 

geral, teve um efeito positivo no crescimento das árvo-

res, durante os primeiros dois anos. Porém, 

tos desapareceram com o tempo, n~o havendo, aos cinco 

anos (idade do corte das plantas, neste ensaio), dife-

rença na produç~o de lenho entre as árvores adubadas e 

as n~o adubadas. 

2) Nào foi verificada diferença estatisticamente siqnifica-

tiva entre a apllcaçào de fosfatos minerais (termofos-

fato e fosfato parcialmente solubilizado -FAPS-) e o 

fosfato solúvel (superfosfato simples). Entretanto, a

través das médias observadas nos difer-entes tratamentos, 

verifica-se ter sido a aplicaç~o dos fosfatos insolúveis 

a melhor forma de adubaçào fosfatada, com reflexos posi

tivos no volume total de madeira produzida. 

3) ~ necessário fazer a aplicaç~o de uma adubaç~o equili-

brada com os nutrientes N-P-K para se obter melhores 

resultados nas etapas inicias do crescimento das plan

tas. 

4) Neste ensaio a adubaç~o, como tal, n~o deu resultados 

satisfatórios no final do ciclo, mas resulta lógico que 

ela é indispensável para fazer a reposiç~o dos nutrien

tes que s~o extraídos pelas árvores e exportados pela 

madeira, para evitar a perda da fertilidade do solo. 
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ti o i:te:! u b o , n~o se encontrou 

aplic2ç~o a l~nço e posterior 

ao crescimento das espécips, em tod~s as 

avaliaçNes D EucaJyptus uroph)/IJa 

adaptaç~o às condiçbes 

grand.i.s. 
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A N E X O I 

Croqui de uma parcela no campo: 

1,5 m 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o x x x x x x o o 

o o x x x x x x o o 
2,0 m 

o o x x x x x x o o 18,0 m 

o o x x x x x x o o 

o o x x x x x x o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

15,0 m 

onde: "o" foram as plantas de bordadura e 
.. 
}~ 

.. foram as plantas úteis. 
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ANEXO 11 

Euca/yptus urophylla 

(Volume: m3/ha) 
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A N E X O I ~I 

TABELA 23. Temperatura e precipitaç~o 

média mensal~ no municipio de S~o Si
mào, no Estado de S~O P~ulo. (Médias 
obtidas com os dados de 1943 a 1971). 

MESES TEMP PREC 
(cC ) (mm ) 

Janeiro ~~ 4 273 6 k~, , 
Fevereiro ~.~ ~ 245,7 ~~, ~ 

Março ~7 1 175 ,4 ~~, 

Abril 21 ,6 56,6 

Maio 19 ,4 40 ~ ,k 

Junho 18, c ~~ 7 
~ ~~ , J 

Julho 18~7 19,4 

Agosto 20, 9 ~~ ~ 

LL,L 

Setembro ~~ J 35, 7 LL, C J 

Outubro 22,8 146, 7 

Novembro ~7 1 152, ~ L~, J 

Dezembro ~~ ~ 233 ,3 L~, L 

Média anual r~·1 1 1434 9 LL , . 
FONTE. INSTITUTO DE PESQUISAS E ES

TUDOS FLORE.TAxa. 1903. 
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