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RESUMO 

 

ROSA, Diego Pereira da. Calagem e adubação no crescimento de Eucalyptus benthamii 
Maiden et. Cambage e Eucalyptus dunnii Maiden. 2018. 63 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Florestal – Área: Produção Florestal) – Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Lages, 2018. 

 

O uso de fertilizantes minerais resultam em ganhos substanciais de produtividade e uma das 
técnicas para identificar quais elementos são de maior importância para o desenvolvimento 
espécies florestais é a supressão dos macronutrientes. O objetivo do experimento 1 é avaliar a 
resposta de Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii aos 48 meses de idade, a diferentes 
doses de calcário, NPK e fosfato natural. O trabalho foi realizado no planalto norte de Santa 
Catarina, em blocos ao acaso, com três repetições, sendo testadas as doses de fosfato natural 
(0, 400, 600 e 800 kg ha-1 de P2O5 do FN reativo de Gafsa) calcário (0, 3,5, 6 e 10 t ha-1 de 
calcário dolomítico) e fertilizante mineral - NPK (0, 100, 133 e 167 kg ha-1 de fertilizante 
mineral misto 6-30-6). As melhores respostas foram obtidas com N na dose de 167 kg ha-1, 
FN na dose de até 600 kg ha-1 e calagem desde sua ausência até a máxima dose. O objetivo do 
segundo estudo foi avaliar o efeito das doses de N, P e K, bem como calagem no plantio de 
mudas de E. benthamii em vasos aos 120 dias, buscando fornecer a eficiência do uso dos 
nutrientes e sua supressão. O experimento foi conduzido no município de Lages/SC, em 
delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 2x9, sendo o fator “A” ausência 
ou presença de calagem e o fator “B” tratamentos de NPK. Foram realizadas medições das 
variáveis morfológicas e fisiológicas. Para as variáveis morfológicas, a ausência do N afetou 
as médias, havendo uma relação direta entre o aumento da dose com o aumento das variáveis. 
Há uma relação do P principalmente em relação a massa seca. Para as variáveis fisiológicas 
não houve uma resposta direta com as dosagens de N ou P, sendo K o elemento que mais 
influenciou nas variáveis. 
 

Palavras-chave: Nutrição florestal. Supressão de macronutrientes. Calagem. Variáveis 
morfológicas. Variáveis fisiológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ROSA, Diego Pereira da. Liming and fertilization on growth of Eucalyptus benthamii 
Maiden et. Cambage e Eucalyptus dunnii Maiden. 2018. 63 p. Dissertation (MSc in Forest 
Engineering – Field: Forest Production) – University of the State of Santa Catarina. 
Postgraduate Program in Forestry Engineering, Lages, 2018. 

 

The use of mineral fertilizers and phosphates demonstrate substantial gains in productivity, 
one of the techniques to identify which elements are of major importance developing forest 
species is the suppression of macronutrients. The objective of the first chapter of this work is 
to evaluate the response of Eucalyptus benthamii and Eucalyptus dunnii at 48 months of age 
with different doses of limestone, NPK and phosphate in the northern plateau of Santa 
Catarina. The work was performed in a randomized block design with three replicates, and the 
doses of FN (0, 400, 600 and 800 kg ha-1 of P2O5 which FN reactive to Gafsa) were tested (0, 
3,5, 6 and 10 t ha-1 of dolomitic limestone) and mineral fertilizer - NPK (0, 100, 133 and 167 
kg ha-1 of mixed mineral fertilizer 6-30-6). The best results were obtained with N in the dose 
of 167 kg ha-1, FN in the dose of up to 600 kg ha-1 and liming from its absence to the 
maximum dose. The objective of the second chapter was to evaluate the effect of N, P and K 
doses as well as liming on planting of E. benthamii seedlings in pots at 120 days, aiming to 
provide nutrient use efficiency and its suppression. The experiment was conducted in the 
municipality of Lages / SC, in a completely randomized design, with factorial scheme 2x9, 
being the factor "A" absence or presence of liming and the "B" factor NPK treatments. 
Morphological and physiological variables were measured. For the morphological variables, 
the absence of N affected the averages, with a direct relationship between the increase of the 
dose and the increase of the variables. There is a relation of P mainly in relation to dry mass. 
For the physiological variables, there was no direct response with the N or P dosages, with K 
being the element that most influenced the variables. 
 

Keywords: Forest nutrition. Macronutrient suppression. Liming. Morphological variables. 
Physiological variables. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alto rendimento dos plantios florestais depende da nutrição adequada das plantas 

desde sua fase inicial, implantação e posterior desenvolvimento em campo. Uma vez 

atendidas as necessidades nutricionais, o estabelecimento e crescimento inicial é otimizado, 

resultando no máximo da exteriorização do potencial de crescimento da espécie. Atualmente é 

sabido que as culturas florestais respondem a adubação, bem como a calagem, a qual 

inicialmente era utilizada como um corretivo do solo, hoje é recomendado para suprir as 

necessidades de elementos essenciais (como o cálcio – Ca e magnésio - Mg) ao 

desenvolvimento das plantas.  

A utilização de adubos nitrogenados, fosfatados e potássicos como precursores no 

incremento da qualidade das culturas florestais tem se tornado uma etapa fundamental nos 

plantios, visando uma maior rentabilidade através do crescimento das florestas. Para isso, há 

necessidade de se conhecer as exigências nutricionais da cultura, conforme as características 

de fertilidade do solo a ser cultivado. A nutrição adequada é um fator essencial para assegurar 

boa adaptação e crescimento após o plantio. 

Dentre as espécies mais plantadas no Brasil, o gênero Eucalyptus tem ganhado um 

destaque cada vez maior nos programas de reflorestamento, em função do seu rápido 

crescimento e ainda a facilidade de manejo, grande incremento de biomassa, diversidade de 

espécies e, principalmente, pela sua ampla gama de finalidades industriais. 

As espécies do gênero Eucalyptus respondem de diferentes formas a adubação, o que 

torna cada vez mais importante estudos sobre quais formas de adubação devem ser utilizadas 

e quais quantidades aplicar conforme a necessidade da espécie e do solo da região para que se 

obtenham altas produtividades. As espéceis do gênero Eucalyptus respondem à adubação 

mineral (NPK), sendo que para a maioria dos solos brasileiros a adubação com fósforo é 

essencial (MORA; GARCIA, 2000). A adubação de cobertura visa fornecer os nutrientes de 

alta mobilidade no solo, N, P e B (SILVEIRA et al., 2001).  

Algumas espécies do gênero Eucalyptus são uma excelente opção para 

reflorestamentos em regiões de clima frio, principalmente em localidades onde ocorre geadas 

frequentes e severas, como no sul do Brasil (GRAÇA et al., 1999). Desta maneira a presente 

dissertação teve como objetivo avaliar, em dois experimentos distintos, as necessidades da 

cultura do eucalipto para duas regiões do estado de Santa Catarina. O primeiro estudo 

objetivou quantificar o crescimento de E. benthamii e E. dunnii à fertilização, com doses de 
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calcário dolomítico, fosfato natural reativo e fertilizante NPK, solúvel, para definir o manejo 

de adubação específico para cada espécie. O segundo estudo objetivou avaliar o efeito das 

doses de N, P e K, bem como calagem no plantio de mudas de E. benthamii em vasos, 

buscando fornecer informações sobre a eficiência do uso dos nutrientes e sua supressão em 

ambiente controlado.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SETOR FLORESTAL BRASILEIRO 

 

O Brasil se destaca mundialmente em termos de competitividade no setor florestal 

devido às ótimas condições climáticas que possui, aliada a tecnologia desenvolvida pelas 

empresas e instituições de pesquisa (MOREIRA; OLIVEIRA, 2017). 

O setor brasileiro de florestas tornou-se, nos últimos anos, um dos mais relevantes no 

cenário global. Com uma área de 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas em 2016, 

crescimento de 0,5% em relação ao ano de 2015, sendo 5,7 milhões de hectares ocupados por 

plantios de eucalipto (IBÁ, 2017). De acordo com dados, o Brasil conta com 

aproximadamente 530 milhões de hectares de florestas nativas, 43,5 milhões de hectares em 

Unidades de Conservação Federal e 4,8 milhões de hectares de florestas plantadas com pinus, 

eucalipto e acácia-negra. Com a exploração de áreas de florestas nativas mais a exploração 

das florestas plantadas gera mais de 2 milhões de empregos, contribui com mais de US$ 20 

bilhões para o PIB, exporta mais de US$ 4 bilhões (8% do agronegócio) e contribui com 3 

bilhões de dólares em impostos, ao ano, arrecadados de 60.000 empresas.  

Em 2016, o Brasil liderou o ranking global de produtividade florestal, com uma média 

de 35,7 m³ha-1.ano-1 para os plantios de eucalipto, reportada pelas empresas de base florestal, 

enquanto a dos plantios de pinus, foi de 30,5 m³ha-1.ano-1. Nos últimos cinco anos, a 

produtividade do eucalipto aumentou em uma taxa de 0,7% a.a., enquanto a do pinus 

apresentou um decréscimo de 0,7% a.a, em decorrência da conversão em áreas de eucalipto 

(IBÁ, 2017). 

Segundo Filho (2006) e Antunes (2007), os fatores que favorecem o rápido o 

crescimento das florestas brasileiras, além das condições climáticas e características do solo 

favoráveis, a extensão territorial, a mão de obra, a infraestrutura, a capacidade gerencial 

produtiva, o rápido crescimento das plantações florestais e também os investimentos feitos na 

atividade florestal, que podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico 

do país. Para Valverde (2012), em função do alto investimento tecnológico na silvicultura, o 

Brasil aumentou sua produtividade em pelo menos dez vezes, comparado a outros países de 

mesmo clima, os quais competem diretamente no mercado. Em 2015, o Brasil manteve sua 

liderança no ranking global de produtividade florestal.  
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2.2 CULTURA DO EUCALIPTO  

 

Das espécies florestais que mais vêm sendo plantadas nas diversas regiões brasileiras, 

destacam-se as do gênero Eucalyptus devido ao seu número expressivo de espécies, rápido 

crescimento e a alta capacidade de produção de madeira, oriundas da grande adaptação a uma 

diversidade de condições ecológicas (AMARAL, 2000). Grande parcela das florestas 

plantadas de eucalipto é originária de plantios clonais de alta produtividade, com adaptação e 

tolerância a fatores adversos de clima, solo, água, entre outros, podendo ser ressaltado diante 

disso a influência da disponibilidade nutricional no solo sobre desenvolvimento das florestas. 

De acordo com Lobão et al. (2004), ao se pensar em espécies de rápido crescimento 

como alternativa para produção de madeira, o gênero Eucalyptus se apresenta como a opção 

mais potencial, não somente por sua capacidade produtiva e adaptabilidade a diversos 

ambientes, mas, sobretudo, pela grande diversidade de espécies, tornando possível atender aos 

requisitos tecnológicos dos mais diversos segmentos da produção industrial madeireira. 

Estudos apontam grande probabilidade de uso do gênero para fins energéticos e 

industriais, porém atualmente, seu uso não é aconselhado para serraria, pois além das 

rachaduras do topo das toras e tábuas, apresenta empenamento e rachaduras internas durante a 

secagem, com índices elevados de contração volumétrica e de coeficiente de anisotropia, 

mesmo em condições amenas de secagem em temperatura ambiente e a sombra (HIGA; 

PEREIRA, 2003). 

Os solos ocupados por plantios comerciais de eucalipto no Brasil normalmente são de 

baixa fertilidade natural (BARROS; NOVAIS, 1996), caracterizados por uma pequena reserva 

de nutrientes disponíveis para as plantas, pela acidez elevada, pelos altos teores de alumínio e 

de manganês, pela baixa saturação por bases e pela fração argila dominada por minerais de 

baixa capacidade de troca catiônica (RESENDE et al., 2007). Em relação à acidez do solo, a 

maioria das espécies de Eucalyptus cultivadas no Brasil é tolerante ao alumínio (SILVEIRA 

et al., 2001), contudo a disponibilidade de cálcio em solo deve ser alta, por se tratar do 

nutriente que mais acumula em folhas, ramos e caule (BELLOTE, 1979). Daí a necessidade 

de se realizar a calagem visando suprir de modo adequado esse nutriente à cultura (BARROS 

et al., 1990). 

A baixa fertilidade natural, aliada a alta demanda de nutrientes pelas florestas de eucaliptos 

(STAPE et al., 2006) e considerando rotações relativamente de curto prazo, fazem com que as 

fertilizações corretivas de implantação e manutenção vêm se tornando práticas indispensáveis 

para manutenção da produtividade florestal. Assim, o plantio sucessivo de espécies com 
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grande produtividade e capacidade de extração de nutrientes nessas áreas, tem grande impacto 

sobre as reservas minerais do solo, resultando em redução na produtividade do solo, quando 

não devidamente manejado. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE 

 

2.3.1 Eucalyptus benthamii 

 

O Eucalyptus benthamii, que embora apresente características distintas, faz parte do 

mesmo grupo botânico do Eucalyptus viminalis Labill. (HIGA; PEREIRA, 2003). A espécie é 

encontrada originalmente em áreas restritas, ao sudoeste da cidade de Sydney em planícies ao 

longo do rio Nepean e seus afluentes. Originalmente ocorria em solos férteis das partes planas 

de deposição de rios (PRYOR, 1981). Na Austrália é uma espécie ameaçada de extinção, 

ocorrendo somente em duas populações pouco extensas, uma pequena população de 

indivíduos espalhados ao longo do Rio Nepean entre Wallacia e Camden e outra população 

maior em KedumbaCreek (33º49’S, 150º22’E) e a montante da confluência com o Rio Coxs 

(BENSON, 1985).  

No país de origem, a média de precipitação anual varia de 730 a 1.010 mm, com 

regime uniforme de chuva no verão e tempo de seca de 5 meses. A temperatura média anual 

está na amplitude de 13 a 17ºC, com média das temperaturas máximas do mês mais quente 

entre 26 a 30°C e média das temperaturas mínimas do mês mais frio de 1 a 3°C 

(JOVANOVIC; BOOTH, 2002). 

A temperatura mínima absoluta que o Eucalyptus benthamii suporta, registrada em 

abrigo meteorológico é de até -6°C, onde foi observada forte tolerância à geada, sendo essa 

superior ao Eucalyptus dunnii (DARROW, 1995). Pode atingir até 40 metros de altura com 

longevidade de até 200 anos, possui casca lisa, apresenta inflorescências brancas entre março 

e maio, sua cápsula apresenta entre 4 a 5 mm de comprimento com dispersão das sementes 

entre junho e dezembro, além de apresentar um melhor desenvolvimento da espécie ocorre em 

neossolos flúvicos (solos aluviais) (BENSON; McDOUGALL, 1998). 

A madeira do Eucalyptus benthamii é moderada com densidade básica de 0,47 g/cm3, 

cerne e alburno distintos, sendo o cerne de cor marrom-avermelhada e o alburno rosado. 

Apresenta textura fina a média, grã-irregular, cheiro e gosto imperceptíveis e superfície 

levemente brilhante (NISGOSKI et al., 1998). Apresenta taxas de crescimento elevadas tendo 

exibido capacidade de crescer em diversos sítios, incluindo aqueles sujeitos a secas e geadas 
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(FAO et al., 2004). No entanto, de acordo com Paludzyszyn Filho et al. (2006), são escassos 

os resultados de plantios com a espécie e, além disso, os usos da madeira ainda estão sendo 

avaliados. 

 

2.3.2 Eucalyptus dunnii 

 

A espécie apresenta ocorrência natural na Austrália, restringe-se a pequenas áreas no 

nordeste de Nova Gales do Sul e no Sudeste de Queensland, em altitudes que variam de 300 a 

780 m aproximadamente. O clima é subtropical úmido com temperatura média de máximas 

do mês mais quente entre 27 e 30ᵒ C e com a média das mínimas do mês mais frio entre 0o  C e 

30o  C, ocorrendo de 20 a 60 geadas por ano. A precipitação média anual é de 1.000 a 1.750 

mm, com as máximas no verão; a precipitação mensal é sempre superior a 40 mm. A estação 

seca no inverno, não excede a 3 meses (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 1986). 

 Calori e Kikuti (1997), testando propriedades físicas e mecânicas da madeira de E. 

dunnii com 20 anos de idade, em função dos resultados obtidos, recomendam tal madeira para 

situações onde se exigem resistências mecânicas, para fins estruturais, como assoalhos, 

parquetes, carrocerias, cabos de ferramentas, etc. 

No Brasil, a espécie tem seu destaque pelo rápido crescimento com potencial de 

produção de mais de 50 m3 ha-1 ano-1 de madeira para múltiplos usos (FILHO, 2006), talhões 

é indicada para plantios em regiões com temperaturas mínimas absolutas de até -5 ºC sob 

condições de aclimatação prévia por gradual abaixamento de temperatura na estação fria, 

suportando até 22 geadas anuais contra 8 geadas de E. saligna (FAO, 1981). 

 

2.4 CALAGEM 

 

As espécies florestais são tolerantes ao Al trocável do solo e, consequentemente, têm 

menores respostas à correção da acidez do solo, que as culturas anuais. Em geral, as respostas 

a calagem são atribuídas, principalmente, ao adequado suprimento de Ca e Mg às plantas. 

Assim, considera-se que estas espécies não respondem à correção de acidez do solo, mas 

poderá haver necessidade de aplicação de calcário quando a saturação por bases for menor do 

que 40% (CQFS RS/SC, 2016). 

Apesar da tolerância das espécies de eucalipto à acidez do solo e ao alumínio trocável, 

a realização da calagem é justificada com o objetivo de disponibilizar o cálcio, por se tratar do 
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nutriente de maior acúmulo na parte aérea (GONÇALVES; SILVA, 2005). Assim, a aplicação 

localizada do calcário ao solo acaba sendo uma técnica mais racional por reduzir a quantidade 

de corretivo por unidade de área. 

Quando há uma resposta do eucalipto à calagem, afeta mais o crescimento em 

diâmetro do que em altura (BARROS et al., 1990). Foi observado por Mello (1968), uma 

ligeira superioridade em diâmetro de plantas E. saligna, aos 24 meses de idade, que 

receberam duas toneladas de calcário em comparação a plantas sem calagem. Maeda et al. 

(2012), observaram resposta as maiores produções de matéria seca da parte aérea no maior 

nível de calagem (calagem para elevar o pH em água a 5,5 pelo método do pH SMP) após 67 

dias, em E. dunnii.  

 

2.5 ADUBAÇÃO FOSFATADA 

 

Somente uma porção muito pequena de P (fósforo) total está presente na solução do 

solo e, assim, prontamente disponível para as plantas. O restante, além do P estrutural de 

minerais primários e o mineralizado na matéria orgânica, acha-se retido em compostos, mais 

ou menos solúveis, principalmente, de cálcio, alumínio e ferro (BARROS et al., 1990). 

Existem vários mecanismos de retenção de P no solo, como adsorção física, quimiosorção, 

troca aniônica, precipitação separada de fases sólidas e em superfície (SAMPLE et al., 1980), 

ou seja, têm sido atribuídas a reações de adsorção e precipitação, dado que essas duas reações 

gerais podem ocorrer tanto em solos ácidos como em solos alcalinos. 

Umas das causas limitantes ao crescimento e a produção florestal é a baixa 

disponibilidade de P nos solos tropicais, tornando necessário o fornecimento deste nutriente 

às árvores via fertilização (FRANCO, 1984). O fósforo, segundo Sengik (2003), é um 

nutriente de baixa mobilidade no solo, devendo ser aplicado incorporado ao solo e o mais 

próximo das raízes. 

São três as formas de fertilizantes fosfatados existentes, os solúveis em água 

(superfosfatos, amônio-fosfatados entre outros), os insolúveis em água, mas solúveis em 

citrato de amônio (termofosfatos) e os insolúveis em água e em citrato de amônio neutro 

(fosfatos naturais) (OLIVEIRA, 1982).  

Os mais eficientes são os fosfatos solúveis em água, se aplicados de forma localizada e 

próximo as raízes, objetivando facilitar sua absorção em locais de alta concentração de 

fósforo e acentuar os efeitos de imobilização. Já os fosfatos naturais, por outro lado, devem 

reagir com as partículas ácidas do solo para dissolverem-se, sendo necessária, portanto, 
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misturar esses adubos intimamente com o solo para atingir a máxima eficiência (RAIJ et al., 

1982). 

 

2.6 FOSFATOS NATURAIS (FNS) 

 

Diversas espécies florestais estudadas têm mostrado que o suprimento de P na fase 

inicial da vida da planta é fundamental para o ótimo rendimento da cultura. Sendo que a falta 

de P no início do desenvolvimento restringe o crescimento, condição da qual a planta não 

mais se recupera, limitando seriamente a produção. Já no período mais tardio do ciclo, a falta 

de P tem impacto muito menor na produção da cultura do que a no início (GRANT et al., 

2001). 

No cultivo do eucalipto as fontes mais utilizadas são os fosfatos solúveis, porém, 

frequentemente são utilizados os fosfatos naturais (FNs), em função de seu menor custo. No 

mercado existem diversos tipos de FNs, com diferentes eficiências. Dentre eles, os FNs 

“duros”, como são classificados a maioria dos fosfatos brasileiros, têm origem ígnea ou 

metamórfica de baixa solubilidade no solo, enquanto os FNs “moles”, de origem sedimentar 

ou metamórfica, que são importados de outros países, são solubilizados com maior facilidade 

e são conhecidos como FNs reativos (KAMINSKI; PERUZZO, 1997). 

Quando comparados a fontes de fosfato solúvel, uma das vantagens dos FNs é a sua 

relativa baixa solubilidade, sendo uma fonte de P disponível às plantas à medida que crescem 

(DANTAS, 1988). Muitas vezes as respostas do eucalipto aos FNs, como única fonte de P, 

são pouco ou não compensadoras (REZENDE et al., 1982; LEAL et al., 1988). Em 

contrapartida, o uso de FNs reativos associados a fontes solúveis de P, tem sido promissor, em 

virtude da alta demanda inicial do eucalipto por este nutriente (NOVAIS et al., 1982). Por 

outro lado, os FNs de baixa reatividade apresentam um efeito similar aos das fontes solúveis 

em longo prazo por causa da sua solubilidade gradual e o eucalipto, por ter um ciclo longo, 

teria a disponibilização do P do FN durante o seu ciclo de desenvolvimento, com um efeito 

residual maior que o das fontes solúveis (NOVAIS et al., 1982). Uma alternativa viável para a 

adubação fosfatada em substituição parcial aos fosfatos solúveis para culturas de longo ciclo 

são os fosfatos naturais (FNs), que são materiais de menor custo; entretanto, sua dissolução é 

mais lenta (DIAS et al., 2014). Quando as áreas de plantio de encontram longe das indústrias, 

e em função da magnitude das respostas e os custos de transporte dos ferilizantes, as fontes 

solúveis podem ser mais viáveis. 
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2.7 NITROGÊNIO E ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

O nitrogênio (N) é o nutriente exigido em maior quantidade pelas culturas, tanto que 

supera as quantidades utilizadas de fósforo ou potássio no consumo mundial (RAIJ, 1981). 

Uma nutrição nitrogenada adequada pode melhora os teores foliares deste e de outros 

elementos, aumentando, consequentemente, o crescimento e a produção (BONNEAU et al., 

1993). Cerca de 78 % da atmosfera é constituída por N, porém, o maior reservatório do 

elemento é a crosta terrestre. Entretanto, o conteúdo de N no solo é relativamente baixo e é 

derivado, principalmente do N atmosférico pelo processo de fixação (MENGEL; KIRBY, 

1983). 

Todo N fixado no sistema solo-planta é incorporado a compostos orgânicos por 

plantas e organismos do solo. É necessário que na forma orgânica o N seja convertido por 

meio da atividade microbiana, por reações como aminação, amonificação e nitrificação, para 

forma inorgânica, para ser absorvido pelas plantas. Das formas de nitrogênio inorgânico, a 

amoniacal (NH4+) e a amônia (NO3-) são as de maior relevância na nutrição das plantas 

(BARROS et al., 1990). As principais fontes de N são a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato 

de amônio. A ureia, quando aplicada em superfície, pode apresentar perdas importantes por 

volatilização de N, reduzindo sua eficácia. Uma forma de diminuir essas perdas é incorporar à 

ureia aditivos, como inibidores de uréase e de nitrificação, ou então, o recobrimento dos 

grânulos proporcionando menor solubilidade, conferindo através destes processos uma 

estabilidade temporária ao produto. O nitrato de amônio e o sulfato de amônio não têm perdas 

significativas de N por volatilização em solos ácidos, condição normal do RS e SC (CQFS 

RS/SC, 2016). No Brasil, a adubação nitrogenada em eucalipto geralmente é feita pela sua 

inclusão na forma de NPK. Este é normalmente aplicado na cova ou no sulco na época de 

plantio. Segundo barros et al. (1990) em função da facilidade e pelo custo, a aplicação de 

fertilizantes nitrogenados no Brasil tem sido realizada, na ocasião do plantio, deixando de 

lado a razão biológica. Teoricamente, a época de aplicação de adubos nitrogenados, deveria 

coincidir com a maior atividade das raízes e demanda das plantas, de modo que a absorção 

seja a mais eficiente possível. 

Acredita-se que a maior porção de N aplicado seja perdido por lixiviação ou pelo 

menos sai da região de alcance do sistema radicular das mudas ou das plantas de eucalipto 

implantadas a campo, em função das características da grande maioria dos solos onde é 

realizado o reflorestamento (baixa CTC e textura arenosa em muitos casos), pequeno 

desenvolvimento radicular das mudas plantadas e a pluviosidade (geralmente elevada) na 
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época de plantio. Se por outro lado, ocorre imediatamente após o plantio um período de 

veranico, a localização do N junto ao sistema radicular pode provocar a plasmólise das 

mudas. Por isso, no Brasil não é surpresa o fato de poucos trabalhos terem obtido respostas 

das plantas de eucalipto ao N (VALERI et al., 1983; JESUS et al., 2012) ou elas terem 

desaparecido alguns meses após o plantio (MELLO et al., 1970). 

 

2.8 POTÁSSIO E ADUBAÇÃO POTÁSSICA 

 

O potássio (K) no solo pode ser encontrado no solo na forma estrutural em minerais 

como micas e feldspatos potássicos (não disponível), fixado entre camadas de argilominerais 

2:1 (lentamente disponível), adsorvido ao complexo de troca do solo (prontamente disponível) 

e na solução do solo (prontamente disponível). Em solos tropicais com elevado grau de 

intemperização, praticamente só as duas últimas formas são encontradas (MAFRA, 2014). 

As principais fontes de potássio disponíveis no mercado são o cloreto de potássio e o 

sulfato de potássio. Deve se dar preferência à fonte de K que apresente o menor custo por 

unidade de K2O, considerando os custos de transporte e aplicação, caso não haja 

recomendação específica para a cultura (CQFS RS/SC, 2016). Pode ser considerável a perda 

de K por lixiviação nos solos tropicais e, particularmente naqueles utilizados para o plantio de 

eucalipto, em razão da baixa retenção de cátions desses solos. A aplicação de elevada 

quantidade de K a solos desse tipo resultará em grande quantidade desse elemento na solução 

do solo, e com ocorrência de chuvas, poderá haver a lixiviação para camadas mais profundas 

do perfil (BARROS et al.,1990). 

A necessidade de K das plantas de eucalipto aumenta com o acúmulo de biomassa e, 

portanto, com a idade da planta. Novais et al. (1980) exemplificam que, dependendo do solo, 

o nível crítico de K pode ser próximo de 15 ppm, para as mudas de eucalipto. Porém, pode 

subir para valores acima de 40 ppm em condições de campo, dependendo da produtividade 

(NOVAIS et al., 1986). 

Estudos conduzidos por Mello (1968) e Valeri et al. (1983) visando definir a melhor 

dose de K para as espécies de E. saligna e E. grandis, verificaram efeito significativo dos 

nutrientes sobre o crescimento das plantas somente na presença de N. Em ambos os estudos 

os solos eram arenosos e continham cerca de 16 ppm de K. A dose recomendada pelos autores 

foi em torno de 23 g.planta-1 de K2O. 

Barros et al. (1981), ao estudarem os efeitos nas covas de plantio das doses de K2O (0, 

16 e 32 g.cova-1) em Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna na região do cerrado, obtiveram 
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resposta em um solo cujo teor de nutriente era de 26 ppm, não havendo efeito do fertilizante 

em outro solo em que os teores eram de 51 ppm. No ensaio em que houve resposta ao K, a 

relação entre o volume da madeira e doses mostrou tendência quadrática até os 30 meses após 

o plantio. 

A perda de K pode ser maior se o fertilizante for aplicado em faixa ou em cova, pois a 

CTC do solo, nesses locais, poderia ser insuficiente para reter toda a quantidade de nutriente 

adicionado. Deve-se levar em consideração as técnicas de fertilização que devem ser definidas 

em nível regional com o objetivo de estabelecer as classes de fertilidade do solo e de resposta 

das plantas à adubação aplicada (GONÇALVES, 1995). Assim, o manejo da adubação 

potássica em solos tropicais e subtropicais é de extrema importância para se obter maior 

significância na adubação. Vale ressaltar ainda que, as características e quantidades dos 

adubos a serem aplicados, com objetivo de alcançar a melhor produtividade das principais 

espécies de eucalipto plantadas, dependerão das necessidades nutricionais, bem como a 

finalidade das espécies florestais, da fertilidade do solo, da eficiência dos adubos e de fatores 

de ordem econômica (DIAS, 2012). 
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3 CAPITULO I - CALAGEM E ADUBAÇÃO NO CRESCIMENTO DE  Eucalyptus 
benthamii E Eucalyptus dunnii NO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Fernandes (2012), a introdução de espécies oriundas de outras regiões, 

é um processo que necessita sempre de estudos direcionados à avaliação da sua capacidade de 

adaptação e sobrevivência, bem como seus reflexos sobre a produtividade econômica. É 

necessária uma combinação de vários fatores para a implantação de florestas produtivas, tais 

como materiais genéticos adaptados ao local, condições edafoclimáticas favoráveis, manejo 

adequado e mudas de alto padrão de qualidade (DAVIDE; FARIA, 2008).  

A necessidade de adubação em espécies florestais provém de que nem sempre o solo é 

capaz de fornecer todos os nutrientes em quantidade que as plantas necessitam para um 

adequado crescimento, sendo que a quantidade depende das necessidades nutricionais, da 

fertilidade do solo, reação dos adubos com o solo e da eficiência dos adubos. A correta 

nutrição em plantios de eucalipto é essencial para o estabelecimento de florestas de alta 

produtividade (GONÇALVES, 1995). 

As espécies de eucaliptos são consideradas exigentes em nutrientes, principalmente 

em fósforo na fase inicial, e em potássio na fase juvenil e adulta. Tendo em vista essa 

característica, juntamente com o fato de que em condições subtropicais, é relevante a 

promoção de um rápido desenvolvimento inicial com ganhos em altura e diâmetro para que as 

plantas atinjam um porte em que sejam minimizados os danos pelas geadas. O aporte 

adequado de nutrientes pelas adubações suporta a necessidade desse aceleramento do 

desenvolvimento inicial das plantas, necessário nessas condições (STAHL, 2009). Valeri et al. 

(1983), relatam que as espécies de eucalipto utilizadas no Brasil não respondem ao nitrogênio 

proveniente da adubação nitrogenada. 

É comum haver em solos brasileiros uma alta acidez natural, sendo utilizado o calcário 

para o controle da acidez do solo por ocasionar aumento no pH e nos teores de cálcio e 

magnésio, além da precipitação do Al trocável (RAIJ et al., 1983). Segundo Barros et al. 

(1990) o cálcio proveniente da calagem é o segundo nutriente mais absorvido pela maioria das 

espécies florestais. Os nutrientes mais acumulados em componentes exportados da área de 

produção de eucalipto são Ca e Mg, colocados em ordem, tem-se o Ca ocupando o primeiro 

lugar, em que aproximadamente 75 % desse elemento é exportado do sítio com a colheita 

(SANTANA et al., 2008). Ao longo de vários anos de cultivo, pode se promover a deficiência 
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nutricional para as plantas e limitar a produtividade dos ciclos futuros, em função da exaustão 

de Ca (SANTANA et al.,2008). Além disso, podem ser produzidos desbalanços nutricionais 

pelo fornecimento de relações inadequadas de Ca2+ e de Mg2+, podendo induzir deficiência 

nas plantas e comprometer o crescimento. 

A adubação pode aumentar o incremento das florestas de E. benthamii e E. dunnii, 

resultando no aumento do rendimento final e podendo até mesmo reduzir o ciclo rotacional. 

Há uma relação direta das diferentes doses de calagem, fosfatagem e NPK com o crescimento 

das espécies de Eucalyptus. Tendo isso em vista, é esperado que sejam expressados diferentes 

comportamentos em relação ao crescimento em função das doses de fertilizantes, sendo que, 

quanto maior a dose maior será o crescimento das variáveis dendrométricas. 

Desta forma, o objetivo do estudo foi quantificar o crescimento de E. benthamii e E. 

dunnii em resposta à fertilização, para as diferentes doses de calcário dolomítico, fosfato 

natural reativo e NPK, buscando-se definir o manejo de adubação específico para cada 

espécie estudada.  

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Rio Negrinho (latitude 26º06'41" sul e a uma 

longitude 49º48'19" oeste), localizado na microrregião do planalto norte do estado de Santa 

Catarina. Com altitude média de 800 metros do nível do mar, o município apresenta superfície 

regular e relevo de planalto, com colinas de pequena amplitude altimétrica. O município faz 

divisa com os municípios catarinenses de Mafra, Rio dos Cedros, São Bento do Sul, Corupá, 

Itaiópolis e Doutor Pedrinho, e com o município de Rio Negro, do estado do Paraná, sendo 

separado desse último pelo Rio Negro (WEGNAR, 2000).  

Em relação ao clima, na classificação de Köeppen, o planalto norte Catarinense é Cfb 

(clima temperado constantemente úmido, sem estação seca, com verão fresco). A temperatura 

média anual varia entre 15,0 a 17,0°C, sendo que as temperaturas médias das máximas variam 

de 24,0 a 26,6°C e mínimas de 10,8 a 11,8°C. A precipitação anual média é de 1720 mm, com 

máxima e mínima de 2500 e 1082 mm, respectivamente. A umidade relativa do ar pode variar 

de 80,0 a 86,2% (EPAGRI/CIRAM, 2009). 

 



33 

3.2.2 Histórico da Área 

 

Antes da implantação do experimento não haviam sido utilizados corretivos ou 

fosfatos naturais no talhão, apenas adubação de base nesta área, que foi cultivada com E. 

viminalis em primeiro ciclo de plantio, plantio em 1983 e corte raso em 2011. 

Foram coletadas amostras compostas de solo na camada de 0-20 cm para a 

caracterização do mesmo na área experimental, conforme demonstrado na Tabela 1. As 

análises químicas foram realizadas segundo a metodologia descrita por Tedesco et al. (1995) 

pelo Laboratório de Análise de Rotina do Solo do Departamento de Solos e Recursos Naturais 

da Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages – SC. 

 

Tabela 1 - Características químicas e físicas do solo na camada de 0 – 20 cm de profundidade da 
área de estudo. 

Atributos Valores Interpretação* 

pH H2O(2) (1:1) 4,28 Sem pH de referência** 

Índice SMP(2) 4,20  

Ca(2) (cmolc dm-3) 0,88 ≥ 4,0 cmolc dm-3 

Mg(2) (cmolc dm-3) 0,76 ≥ 1,0 cmolc dm-3 

Al (2) (cmolc dm-3) 4,64  

P Mehlich(2) (mg dm-3) 0,72 ≥ 15,1 mg dm-3 

K(2) (mg dm-3) 73,80 ≥ 106 mg dm-3 

MO (%) 3,45 ≥ 5,0 % 

CTC efetiva (cmolc dm-3) 6,46  

CTC pH 7,0 (cmolc dm-3) 36,32 15,1 a 30,0 

Saturação por bases (%) 5,00  
Saturação por Al (%) 71,84  

Argila (%) 18,50 Classe 4 
(2) Metodologia utilizada por Tedesco et al., (1995); MO: Matéria orgânica. 
*Valores passíveis de interpretação; **cultura tolerante a acidez do solo e não possui pH de referência. Fonte: 
Araújo (2014) 

 

3.2.3 Delineamento experimental e tratamentos 

 

O experimento foi instalado em delineamento blocos ao acaso, com três repetições de 

15 árvores cada. Os tratamentos foram constituídos por combinações de doses de fosfato 

natural, calcário e fertilizante mineral (FM) na adubação de plantio, para E. benthamii e E. 

dunnii (Tabela 2). Foram utilizadas mudas de E. benthamii de origem seminal produzida na 

região de São Bento do Sul – SC e mudas clonais de E. dunnii produzidas na região de 
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Canoinhas – SC. Para ambas as espécies as mudas plantadas apresentavam aproximadamente 

30 cm de altura e diâmetro do colo superior a 2 mm. 

 

Tabela 2 - Tratamentos utilizados a campo para as espécies de E.benthamii e E. dunnii. 

TRATAMENTOS FN (kg ha-1) CALC (t ha-1) NPK (kg ha-1) 
T0 0 0 0 
T1 0 10 100 

0 10 133 
0 10 167 

T2 400 10 100 
400 10 133 
400 10 167 

T3 400 6 100 
400 6 133 
400 6 167 

T4 400 3,5 100 
400 3,5 133 
400 3,5 167 

T5 800 10 100 
800 10 133 
800 10 167 

T6 800 6 100 
800 6 133 
800 6 167 

T7 800 3,5 100 
800 3,5 133 
800 3,5 167 

T8 800 0 100 
800 0 133 
800 0 167 

T9 600 10 100 
600 10 133 
600 10 167 

T10 600 6 100 
600 6 133 
600 6 167 

T11 600 3,5 100 
600 3,5 133 
600 3,5 167 

Fonte: Araújo, (2014) 

 

As quantidades de nutrientes utilizados no experimento foram determinadas a partir da 

análise de solo feita anteriormente ao plantio. A dosagem 400 kg de fosfato natural é a 
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dosagem padrão da empresa em que foi realizado o estudo, sendo que 800 kg é o dobro da 

dosagem, e 600 a média das duas doses. O FN utilizado foi o reativo de Gafsa farelado, 

originário da Tunísia (FNRG) (28% P2O5 total).  

Para o fator calcário, a empresa utiliza 3,5 toneladas ha-1 como dosagem padrão da 

fazenda. A dosagem de 10 toneladas ha-1 é quase metade da dosagem de 19 t ha-1, 

recomendado pela Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo (ROLAS) (CQFS RS/SC, 

2016) e como dose intermediária foi utilizado 6 toneladas ha-1. Para o NPK a dose de 133 kg 

ha-1 é a recomendada pela interpretação da análise de solo, sendo 167 kg ha-1 a dose máxima e 

100 kg ha-1 dose mínima. Como fonte de NPK foi utilizado fertilizante mineral misto com 

formulação 6-30-6 (N-P-K), fornecendo a quantidade de 6 kg ha-1 de N e K2O e 30 kg ha-1 de 

P2O5 para dose de 100 kg ha-1 de fertilizante, 8 kg ha-1 de N e K2O e 40 kg ha-1 de P2O5 para 

dose de 133 kg ha-1 de fertilizante e 10 kg ha-1 de N e K2O e 50 kg ha-1 de P2O5 para dose de 

167 kg ha-1 de fertilizante. 

Primeiramente foram feitos os tratos culturais na área de acordo com o plano 

operacional da empresa. Iniciou-se as operações no mês de novembro de 2012 com a limpeza 

da área realizada por roçada mecanizada e capina química em área total. O preparo do solo foi 

mecanizado, realizado em cultivo mínimo com subsolagem a 45-50 cm de profundidade na 

linha de plantio, com espaçamento de 3,0 m nas entrelinhas. Posterior à subsolagem, aplicou-

se calcário dolomítico (80% PRNT) conforme os tratamentos. 

O plantio, a aplicação de FN e a adubação de plantio foram realizados no mês de 

janeiro de 2013. O plantio foi realizado de forma manual em espaçamento de 3,0 x 3,0 m 

sendo o FN aplicado em filete sobre a linha da subsolagem. Houve aplicação de 500 ml de 

hidrogel por cova de plantio. A adubação de plantio foi realizada em duas “covetas” laterais 

por planta, à distância de 10-15 cm das mesmas, utilizando adubadeiras manuais ajustadas nas 

dosagens fixadas nos tratamentos.  

A adubação de cobertura foi efetuada dois meses após o plantio, juntamente com o 

replantio, realizada em superfície, na projeção da copa das plantas, na dose de 133 kg ha-1 de 

fertilizante mineral com formulação 20-00-20 (N-P-K), fornecendo a quantidade de 27 kg ha-1 

de N e K2O. A adubação de cobertura foi realizada em igual dose para todas as parcelas. 

O combate às formigas cortadeiras foi realizado com aplicação de 4 kg ha-1 de isca 

formicida na época do plantio e 20 dias após o mesmo. Aos dez meses do plantio foi realizada 

uma roçada mecanizada nas entrelinhas para controle de matocompetição.  
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3.2.4 Coleta e análise de dados 

 

Os dados dendrométricos de altura total das árvores (m) e DAP - diâmetro à altura do 

peito (cm) foram coletados com auxílio de Clinômetro Haglöf e suta respectivamente, no mês 

de fevereiro de 2017. Foram coletados todos os diâmetros dentro de cada parcela e cinco 

alturas. As demais alturas foram estimadas através de equação hipsométrica, com o modelo de 

Kopezky-Gehrhadt escolhido para o E. benthamii, sendo: ht= β0+ β1.DAP², com coeficiente 

de determinação (R² ajustado) de 0,3983; erro padrão da estimativa (Syx %) de 11,25 %; e 

coeficientes β0 12,4166 e β1 0,0178. Para E. dunnii o modelo escolhido foi ht-1,3= β0+ 

β1.DAP (SCHNEIDER et al., 1988) com R² ajustado de 0,5482; Syx % de 71,35; e β0 5,3158 

e β1 0,6080. Após estimadas alturas, os dados foram submetidos ao teste de médias de Tukey 

a nível 5% de probabilidade de erro através do software SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011). As 

análises foram realizadas utilizando-se as variações entre os tratamentos (NPK, fosfato natural 

e calcário) e as duas espécies (E. benthamii e E dunnii). 

 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Espécie e NPK 

 

Em relação ao diâmetro a maior média foi observada para 167 kg ha-1, não diferindo 

de 133 kg ha-1 e sendo 13% maior em relação a pior média observada, que foi a testemunha 

(Figura 1a). Houve diferença estatística para os tratamentos em E. benthamii em relação à 

altura, onde o menor resultado foi observado para a testemunha tendo a média 37% menor em 

comparação à média dos demais tratamentos (Figura 1b). Para as dosagens de 100, 133 e 167 

kg ha-1 não houveram diferenças. Para o volume a menor média foi apresentado pela 

testemunha, diferindo de todos os outros tratamentos (Figura 1c). A maior média foi 

apresentada por 167 kg ha-1, não diferindo de 133 kg ha-1 e sendo 63% superior a menor 

média observada. 
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Figura 1 – (a) Gráficos das médias de diâmetro a altura do peito (DAP - cm), (b) altura (m) e 
(c) volume (m³ ha⁻ ¹) em Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii em relação a 
adubação com NPK. 

 

 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula e maiúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% 
de probabilidade. Letras minúsculas comparam a adubação em relação ao E. benthamii. Letras maiúsculas 
comparam a adubação em relação a E. dunnii.  Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Para E. dunnii em relação ao diâmetro a maior média foi apresentada por 167 kg ha-1, 

sendo que o mesmo não difere de 133 kg ha-1. A menor média foi apresentada pela 

testemunha sendo 21% menor, não diferindo de 100 kg ha-1. Com relação à altura a menor 

média foi observada para a testemunha sendo 19% menor, não diferindo de 100 kg ha-1. As 

maiores médias para altura foram observadas com 133 e 167 kg ha-1. Para o volume a maior 

média foi apresentada por 167 kg ha-1, diferindo dos demais tratamentos, enquanto a menor 

média obtida foi para o tratamento testemunha inferior em 53% a maior média, não diferindo 

de 100 kg ha-1. 

 

3.3.2 Espécie e fosfato natural (FN) 

 

Quanto as médias dos tratamentos com FN para E. benthamii em relação ao DAP, a 

menor média observada foi no tratamento testemunha que não diferiu de 400 kg ha-1 (Figura 

2a). Os demais tratamentos apresentaram as maiores médias, sendo 13% superiores aos de 
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menor média. Para altura (Figura 2b) a testemunha também obteve a menor média, sendo 

37% inferior as demais, que não diferiram entre si. Em relação ao volume a maior média foi 

apresentada por 600 kg ha-1, não diferindo de 0 e 800 kg ha-1 (Figura 3c). A menor média 

obtida foi para o tratamento testemunha que diferiu das demais médias e foi inferior em 62% 

à melhor média. Para E. dunnii a menor média foi observada para testemunha, tanto em 

relação ao DAP quanto em relação à altura, sendo 18 e 23% respectivamente menor do que as 

demais médias. Para o volume a maior média observada foi para 600 kg ha-1 que diferiu dos 

demais tratamentos e a menor média observada foi o tratamento testemunha inferior em 48% 

ao tratamento de maior média. 

 

Figura 2 – (a) Gráficos das médias de diâmetro a altura do peito (DAP - cm), (b) altura (m) e 
(c) volume (m³ ha⁻ ¹) em Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii em relação a 
adubação com FN. 

 

 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula e maiúscula não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% 
de probabilidade. Letras minúsculas comparam a adubação em relação ao E. benthamii. Letras maiúsculas 
comparam a adubação em relação a E. dunnii.  Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

3.3.3 Espécie e calagem 

 

Para o DAP de E benthamii o tratamento testemunha apresentou a menor média, 18% 

inferior à média dos demais tratamentos (Figura 3a). Para a altura, observou-se o mesmo 

comportamento, com o tratamento testemunha obtendo a menor média (Figura 3c). Os demais 
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tratamentos não apresentaram diferença entre si, sendo 38% superiores em relação a 

testemunha. Em relação ao volume, a menor média foi também para a testemunha diferindo 

das demais médias. A maior média obtida foi para 6 t ha-1, não diferindo de 0 t ha-1, superior 

em 61% a menor média obtida. 

As médias para DAP para E. dunnii não diferiram entre si para as doses de calagem, 

sendo 19% superiores quando comparadas a testemunha que obteve a menor média (Figura 

3a). Em relação à altura e volume (Figura 3b e 3c), a menor média foi observada para a 

testemunha, 24 e 41% respectivamente, inferior as demais adubações, que não diferiram entre 

si. 

 

Figura 3 - (a) Gráficos das médias de diâmetro a altura do peito (DAP - cm), (b) altura (m) e 
(c) volume (m³ ha⁻ ¹) em Eucalyptus benthamii e Eucalyptus dunnii em relação a 
adubação com calagem. 

 

 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula e maiúscula não diferem entre sí pelo teste de Tukey a nível de 5% 
de probabilidade. Letras minúsculas comparam a adubação em relação ao E. benthamii. Letras maiúsculas 
comparam a adubação em relação a E. dunnii. Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

3.3.4 Médias dos tratamento e espécies 

 

Em relação ao DAP não houve diferença estatística entre as médias das espécies para 

todos os tratamentos (Figura 4). Para altura houve diferença estatística entre as espécies, 

sendo que, as maiores médias foram obtidas para E. benthamii, essas em torno de 16 % 
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superiores quando comparadas as médias de E. dunnii. As médias obtidas para volume 

também apresentam diferença estatística entre as espécies, se comportaram em média 13 % 

superiores para E. benthamii, quando comparadas as de E. dunnii. 

 
Figura 4 - (a) Gráficos das médias de diâmetro a altura do peito (DAP - cm), (b) altura (m) e 

(c) volume (m³ ha⁻ ¹) para espécies de E.benthamii e E.dunnii. 
 

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Fonte: 
Elaborado pelo autor, 2018. 
 

3.4 DISCUSSÃO 

 

Foram observados resultados positivos em todas as dosagens de NPK aplicadas nos 

tratamentos, tanto para E. benthamii quanto para E. dunnii, sendo que o tratamento que mais 

se destaca é o 167 kg ha-1, em diâmetro, altura e volume. Nota-se que com a omissão de 

aplicação de NPK as variáveis também sofrem redução na resposta. Cicek et al. (2010) em 

trabalho com efeito da adubação com NPK em desempenho inicial a campo com Fraxinus 

angustifolia (freixo), com a fertilização de 67g/planta de NPK (10-10-10) e 133 g/planta de 

NPK (20-20-20) observaram efeitos positivos nos incrementos em DAP e H, durante os 36 

primeiros meses de crescimento e quando comparado ao testemunha (sem adubação), as 

médias foram superiores em 24%. Bavoso e Bassaco (2014) em seu trabalho com crescimento 

de E. dunnii com doses crescentes de NPK, afirmaram que a ausência de NPK limitou o 
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desenvolvimento das plantas e por contrapartida, o crescimento teve relação positiva com o 

aumento da dosagem. 

No comparativo entre as espécies nota-se diferença em crescimento em relação às 

variáveis altura e volume. E. benthamii se destaca com médias superiores, sendo uma das 

possíveis explicações para a média de volume ser superior é justamente estar diretamente 

ligada à altura, uma vez que as duas espécies não apresentam diferenças de DAP. Moro et al. 

(2014), no estudo sobre resposta do Pinus taeda com diferentes idades e adubação NPK no 

planalto sul catarinense, observaram que o volume de madeira teve incremento em todas as 

idades, em resposta a adubação NPK. 

Em relação as condições do presente estudo, a resposta positiva da adubação mineral 

com NPK desde as menores doses pode ser explicada pela baixa presença de P e K, e teor de 

M.O. e argila (Tabela 1) no solo. Gonçalves et al. (1996) consideram que estes fatores além 

de se relacionarem com a disponibilidade de N, P e K no solo, afetam diretamente a 

produtividade florestal. Segundo Epstein; Bloom (2010), a aplicação de P é necessária para 

garantir a produção e a qualidade ideal das plantas, quando ainda jovem e quando sistema 

radicular ainda não está desenvolvido para explorar maior volume de solo (NOVAIS et al., 

1982). Para solos com baixos teores de K, o elemento se comporta como um dos nutrientes de 

maior limitação à produtividade (GAVA, 1997). Há resposta do K no crescimento para 

espécies de Eucalyptus (ALMEIDA, 2009), salientando que sua aplicação para o solo de 

estudo foi de extrema importância. Solos ricos em N são especialmente desejáveis para o 

crescimento de espécies florestais (KERR; CAHALAN, 2004). Uma vez que uma das 

principais fontes de N no solo são provenientes dos teores de M.O., a aplicação desde 

elemento é pode ter sido fundamental para o desenvolvimento do plantio no solo de estudo. 

Nos tratamentos com fosfato natural (FN) pode ser percebida uma resposta positiva 

das médias, superior a testemunha, em DAP, altura e volume tanto para E. benthamii quanto 

para E. dunnii, em todas as doses aplicadas. Isso pode ser relacionado com a exigência de 

fósforo (P) que o eucalipto possui na fase de implantação do povoamento, sendo o nível 

crítico de P mais alto na fase inicial de desenvolvimento (DIAS et al., 2015). É provável que 

essa resposta ao P diminua para ambas espécies com o passar do tempo, diminuindo a 

influência do nutriente no crescimento.  

Quando comparadas as espécies, E. benthamii se destaca em altura e volume, não 

havendo diferença entre a resposta para variável diâmetro. Esse comportamento pode ser 

explicado pela melhor resposta da espécie E. benthamii a adubação, enquanto que E. dunni 

não apresenta uma resposta tão contundente, porém significativa. Andrade et al. (2003), em 
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seu trabalho com efeito da adubação fosfatada no crescimento em volume de Eucalyptus 

dunnii, obtiveram resposta positiva aos 6 anos, à adubação fosfatada de 38% à 61% da menor 

para a maior dose de fósforo aplicada (de 28 à 112 g planta-1).  

Em relação a calagem foram obtidos resultados positivos em todas as dosagens para E. 

benthamii e E. dunnii, em relação a DAP e altura, mostrando um crescimento superior quando 

comparados a testemunha, apesar da espécie ser tolerante a acidez do solo, em função do 

baixo pH. Nessas condições, a correção da acidez e a fertilização adequada são práticas 

necessárias para o pleno desenvolvimento do eucalipto, com o suprimento de calcário, tendo 

aumento expressivo do diâmetro e da altura das plantas (ROCHA et al., 2008). Porém o fato 

de os tratamentos terem apresentado médias superiores a testemunha pode estar relacionado 

ao suprimento de Ca e Mg através da calagem, favorecendo o desenvolvimento das espécies. 

Tucci et al., (2010), observaram efeito significativo no crescimento com a calagem, a partir da 

aplicação de 0,75 toneladas ha-1, havendo também o aumento de Ca e Mg e a diminuição do 

teor de Al. 

No presente estudo também houve relação positiva da variável volume com a calagem. 

Para ambas as espécies os tratamentos com aplicação de calcário foram superiores à 

testemunha, demonstrando que a calagem afetou positivamente o crescimento. Em trabalho 

com finalidade semelhante, Souza et al., (2009), obtiveram efeito da calagem no crescimento 

de goiabeira (Psidium guajava L) havendo incremento em diâmetro, altura e volume com o 

passar dos anos. E. benthamii apresentou as maiores médias de altura e volume no 

comparativo entre espécies, fortalecendo a pressuposição de que a resposta a adubação da 

espécie é maior quando comparado a E. dunnii.  

É possível afirmar que nas condições do presente estudo a adubação foi de suma 

importância no crescimento das plantas, demonstrando que com a aplicação dos nutrientes no 

solo as espécies responderam em crescimento. Essa resposta pode estar diretamente 

relacionada com o suprimento de Ca e Mg através da calagem e aumento dos níveis de N, P K 

com a aplicação do NPK e adubação fosfatada, fatores que contribuíram principalmente no 

desenvolvimento inicial e estabelecimento do plantio. 

Não foram encontradas doses máximas limitantes ao crescimento para as espécies 

estudadas, porém o uso desnecessário da calagem pode afetar a disponibilidade de outros 

nutrientes e causar restrições ao crescimento da planta, aumentando também os custos de 

produção. 
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3.5 CONCLUSÕES  

 

Com os resultados obtidos no presente estudo foi possível observar que para as 

condições da área a aplicação de NPK, FN e calagem tiveram relação direta com o 

crescimento das variáveis de DAP, H e volume, sendo que essa relação foi diretamente 

proporcional com o aumento da dosagem para NPK e FN. A calagem não demonstrou 

crescimento gradativo das variáveis conforme aumento das doses aplicadas.  

Para NPK a recomendação é de 167 kg ha-1, dose que apresentou as maiores médias de 

crescimento para todas as variáveis. 

Para FN a recomendação é de 600 kg ha-1, sendo a dosagem que apresentou o pico de 

crescimento das variáveis de estudo. 

Para o calcário a recomendação de aplicação da dose é de 3,5 t ha-1, com objetivo de 

suprir as quantidades de Ca e Mg no solo. 
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4 CAPITULO II - SUPRESSÃO DE MACRONUTRIENTES E CALA GEM NO 

CRESCIMENTO INICIAL DE Eucalyptus benthamii 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade das mudas é afetada por vários fatores, como a qualidade da semente, tipo 

de recipiente, substrato, adubação e manejo. Gonçalves et al. (2000) afirmam que o bom 

entendimento da nutrição das mudas e o uso de substratos de cultivo apropriado são fatores 

essenciais para definição de uma adequada recomendação da fertilização. 

Segundo Silva et al. (2008) e Favare et al. (2012), o uso de corretivos e fertilizantes é 

fundamental na formação de mudas, o que, de acordo com Carlos et al. (2014), promove 

efeitos posteriores na qualidade, melhora da produtividade e do estabelecimento dos plantios 

florestais. Para isso, o conhecimento das exigências nutricionais da espécie se faz necessário 

(FEITOSA et al., 2011). 

Com a adubação inadequada o ataque de pragas é facilitado, promove o aparecimento 

de plantas com crescimento limitado, menor incremento médio anual, redução na taxa de 

formação da madeira e, consequentemente, na qualidade da mesma, causando a 

desvalorização do produto. Ribeiro et al. (2006) sugerem que deve-se adicionar nutrientes ao 

solo conforme às exigências da planta. A determinação de doses adequadas e o 

relacionamento das mesmas com as respostas da planta aperfeiçoam a recomendação das 

quantidades de nutrientes a serem aplicadas (CRUZ et al., 2012). 

Quando se conhecem as exigências nutricionais da espécie, é possível identificar e 

corrigir suas necessidades no solo, isso porque os nutrientes têm funções essenciais e 

específicas no metabolismo das plantas (SARCINELLI et al., 2004). Dessa forma, quando um 

dos elementos essenciais não está presente em quantidades satisfatórias, ou em condições que 

o tornam pouco disponível, a sua deficiência promove alterações no metabolismo das plantas. 

Os sintomas de carências minerais são mais ou menos característicos para cada nutriente, da 

espécie/cultivar e de fatores ambientais (COELHO et al., 2002).  

A técnica do elemento faltante é uma das maneiras de identificar os nutrientes mais 

requeridos por determinada espécie, bem como os sintomas que esta pode apresentar no caso 

de deficiência de algum nutriente. Chaminade (1972) afirma que essa técnica fornece 

informações sobre quais nutrientes estão deficientes, qual a velocidade da redução de 

fertilidade no solo e qual a importância relativa dessa deficiência.  
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Tendo o pressuposto em vista, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar o efeito das 

doses de N, P e K, bem como calagem em mudas de E. benthamii em vasos, buscando 

fornecer informações sobre a eficiência do uso dos nutrientes e sua supressão em ambiente 

controlado.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado em casa de vegetação do viveiro florestal da Universidade 

Estadual de Santa Catarina, localizado no município de Lages, sob as coordenadas 27°47'33"S 

e 50°18'4"W, com altitude de aproximadamente 900 metros. De acordo com a classificação de 

Koeppen o clima do município de Lages/SC é mesotérmico úmido com verão ameno (Cfb 

temperado). A temperatura média anual é de 15° C e a precipitação média anual vai de 1300 a 

1500 mm. A região pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, Sub-Bacia Hidrográfica do 

Rio Pelotas (EPAGRI, 2002). A implantação do experimento ocorreu no início de janeiro de 

2018. 

 

4.2.2 Solo utilizado 

 

O solo utilizado para o enchimento dos vasos foi constituído de solo retirado à 

profundidade de 0 a 50 cm de um Cambissolo Húmico alumínico argiloso. A análise física e 

química do solo consta na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Características físicas e químicas do solo usado no experimento, oriundo do 
CAV/UDESC 

Atributos Valores Interpretação* 

pH H2O(2) (1:1) 4,70 Sem pH de referência** 

Índice SMP(2) 4,90  

Ca(2) (cmolc dm-3) 2,2 ≥ 4,0 cmolc dm-3 

Mg(2) (cmolc dm-3) 1,2 ≥ 1,0 cmolc dm-3 

Al (2) (cmolc dm-3) 4,9  

P Mehlich(2) (mg dm-3) 3,7 ≥ 15,1 mg dm-3 

K(2) (mg dm-3) 48 ≥ 106 mg dm-3 

MO (%) 2,9 ≥ 5,0 % 

CTC efetiva (cmolc dm-3) 6,46  

CTC pH 7,0 (cmolc dm-3) 13,1 15,1 a 30,0 

Saturação por bases (%) 26,8  
Saturação por Al (%) 58,2  

Argila (%) 47,60 Classe 2 
*Valores considerados adequados; **cultura tolerante a acidez do solo e não possui pH de referência. Fonte: 
Felippe (2017). 

 

4.2.3 Delineamento experimental e tratamentos 

 

As mudas de origem seminal de Eucalyptus benthamii foram oriundas de um de 

viveiro florestal da região, com aproximadamente 120 dias. Estas apresentavam um 

desenvolvimento adequado para o plantio a campo, ou seja, altura próxima a 25 cm e no 

mínimo 2 mm de diâmetro de coleto, conforme recomendado por Wendling e Dutra (2010). 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 2 x 9. O fator “A” composto por presença ou ausência de calcário (0,865 g kg-1 PRNT 

70%) e o fator “B” combinações dos nutrientes (mg kg-1), N (Nitrogênio), P (Fósforo) e K 

(Potássio): T1: 0-0-0; T2: 150-200-150; T3: 0-200-150; T4: 300-200-150; T5: 150-0-150; T6: 

150-400-150; T7: 150-200-0; T8: 150-200-300 e; T9: 300-400-300. Para a composição dos 

tratamentos foram utilizadas as seguintes formulações dos nutrientes: N: Uréia 45%; P: SFT 

(Superfosfato triplo) 42% P2O5e; K: KCl (Cloreto de Potássio) 60% K�O. Cada tratamento foi 

constituído por 10 repetições (vasos) de uma planta, sendo que cada vaso possuía a 

capacidade de 5L. Os nutrientes foram pesados em balança analítica e separados em doses 

únicas para K e P. O N foi dividido em seis doses aplicadas de 15 em 15 dias.  

Inicialmente o solo foi espalhado sobre uma lona plástica dentro da casa de vegetação, 

submetido à constante revolvimento, para incorporação dos nutrientes. Posteriormente, os 



48 

vasos foram preenchidos com 5 kg de solo e alocados em local sob mesma intensidade de 

irrigação e luminosidade. Após preenchimento dos vasos, as mudas foram transplantadas, 

realizada a abertura de uma cova manual de aproximadamente 300 cm³ no centro de cada 

vaso para a realização do plantio. 

 

4.3 AVALIAÇÕES 

 

4.3.1 Variáveis morfológicas 

 

As avaliações biométricas de altura e diâmetro foram realizadas a cada 30 dias durante 

4 meses, sendo que foi efetuada uma avaliação inicial no momento da implantação do 

experimento. A altura das mudas (cm), foi determinada com o auxílio de uma régua ou trena 

milimetrada, medindo-se da base da planta até a inserção da folha mais alta. O diâmetro a 

altura do colo -mm (DAC) foi determinado com o auxílio de um paquímetro digital. Após o 

período de coleta de dados, foi procedida através de um método destrutivo, a coleta manual da 

biomassa total das plantas. As amostras foram separadas em massa seca da porção radicular 

(MSPR)e massa seca da porção aérea (MSPA) e acondicionadas em sacos de papel mantidos 

em estufa com circulação forçada de ar (65 ± 3°C), pesadas a cada 8h, até se obter massa 

constante. Após 36h quando foi atingido massa constante, em gramas, foram determinados os 

teores de matéria seca dos componentes em balança de precisão (0,01 g) e calculados os 

índices de qualidade de Dickson (Dickson et al., 1960). 

  

4.3.2 Trocas gasosas 

 

As avaliações de trocas gasosas foram realizadas com o auxílio de um medidor portátil 

de fotossíntese, marca Licor, modelo Li-6400xt, em 4 repetições, onde foram determinados os 

valores de fotossíntese (A), condutância estomática (gs), transpiração (E), relação entre a 

concentração intercelular e atmosférica de CO2 (Ci/Ca) e eficiência no uso da água (WUE) 

determinada pela relação de A por E. A radiação fotossinteticamente ativa, utilizada durante 

as medições foi de 800 µmol de fótons m
� s-1. Esse valor foi determinado pela curva de 

saturação luminosa medida para o eucalipto, situando-se entre 800 e 1000 µmol de fótons m-2 

s -1, conforme Silva et al. (1999). As avaliações de trocas gasosas para a espécie E. benthamii 

de origem seminal foram realizadas aos 4 meses após a última coleta de dados de 

crescimento. Para tal avaliação foi utilizado a mesma planta de cada repetição, sendo feita a 
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avaliação de forma sequencial dos tratamentos, para que fossem abrangidos todos os 

tratamentos no mesmo período de luminosidade do dia.  

Para todas as variáveis os dados coletados foram submetidos a análise de variância, e 

caso significativo, ao teste de médias de Tukey em nível de 5% de probabilidade pelo 

software SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011). 

 

4.4 RESULTADOS 

 

4.4.1 Variáveis Morfológicas 

 

As médias para as variáveis DAC (diâmetro a altura do colo), H (altura total) e HD 

(relação entre DAC e H) são apresentados na Tabela 4, para os fatores sem e com calagem 

dentro de cada tratamento e o resultado do desdobramento dos tratamentos dentro de cada 

fator. 

 

Tabela 4 - Médias das variáveis DAC (diâmetro a altura do colo - mm), H (altura – cm) e HD 
(relação entre DAC e H) para Eucalyptus benthamii aos 120 dias.  

Tratamento 

N-P-K (mg kg-1) 

DAC (mm) H (cm) HD 

Calagem 

sem com Sem com Sem Com 

0-0-0 7,1 Ab* 6,3 Ac 87,0 Ac 72,8 Ab 12,4 Aa 11,8 Aa 

150-200-150 9,5 Aa 10,1 Aa 139,8 Aa 91,6 Bb 15,0 Aa 9,1 Ba 

0-200-150 7,8 Ab 8,4 Ab 103,8 Ac 78,4 Bb 13,5 Aa 9,4 Ba 

300-200-150 11,7 Aa 8,6 Bb 148,4 Aa 87,0 Bb 12,8 Aa 10,2 Ba 

150-0-150 7,2 Ab 8,2 Ab 96,2 Ac 85,4 Bb 14,0 Aa 10,9 Ba 

150-400-150 10,6 Aa 9,1 Ab 124,8 Ab 87,2 Bb 11,9 Aa 9,7 Aa 

150-200-0 9,5 Aa 8,9 Ab 125,0 Ab 111,6 Aa 13,2 Aa 12,7 Aa 

150-200-300 8,7 Bb 11,1 Aa 103,8 Bc 122,4 Aa 12,2 Aa 11,1 Aa 

300-400-300 9,4 Aa 9,8 Aa 108,8 Ac 92,2 Ab 11,7 Aa 9,9 Aa 

*Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha para cada variável, não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott a nível de 5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Para a variável DAC os resultados obtidos comparando os fatores com e sem calagem, 

tiveram diferença estatística no tratamento 300-200-150 (N-P-K) apresentando média para o 

fator sem calagem superior em 26% ao com calagem. Outra diferença apresentada foi no 
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tratamento 150-200-300 (N-P-K), onde o fator sem calagem obteve média superior de 22% 

quando comparado ao com calagem. Os demais tratamentos não apresentaram diferença 

significativa entre os fatores. Dentro do fator sem calagem, ao compararmos os tratamentos, a 

maior média foi obtida por 300-200-150 não diferenciando estatisticamente de 150-200-150; 

150-400-150; 150-200-0 e; 300-400-300. A menor média foi obtida por 0-0-0 (testemunha), 

não diferenciando estatisticamente de 0-200-150; 150-0-150 e; 150-200-300. Dentro do fator 

com calagem o tratamento de maior média foi 150-200-300 que não diferiu estatisticamente 

de 150,200,150 e 300-400-300. O tratamento que obteve a menor média foi 0-0-0 que diferiu 

dos demais tratamentos. 

Para a variável H, apenas o tratamento 150-200-300 (sem calagem) apresenta média 

inferior quando comparado ao com calagem. A maior média foi observada para 300-200-150, 

no fator sem calagem, superior em 41% a média com calagem para o mesmo tratamento. Os 

tratamentos 150-200-150; 0-200-150 e; 150-400-150 apresentaram diferença significativas 

entre os fatores, sendo superiores para o fator sem calagem. Os demais tratamentos não 

apresentaram diferenças estatísticas entre os fatores. Desdobrando os tratamentos dentro do 

fator sem calagem a maior média foi observada para 300-200-150 que não foi estatisticamente 

diferente de 150-200-150, mas superior em 41% a menor média. No fator com calagem, a 

maior média foi em 150-200-300 que não diferiu de 150-200-0, e foi superior em 40% a 

menor média (0-0-0).  

Para a relação HD os tratamentos 150-200-150; 0-200-150; 300-200-150 e; 150-0-150 

obtiveram médias maiores para o fator sem calagem, quando comparados ao com calagem. 

Foi observado a maior média para o tratamento 150-200-150 sem calagem, diferindo em 39% 

quando comparado ao mesmo tratamento com calagem. Dentro dos fatores não foram obtidas 

diferenças estatísticas para as médias, sem ou com calagem. 

As médias para massa seca da porção aérea (MSPA), massa seca da porção radicular 

(MSPR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) obtidos, são apresentados na Tabela 5, 

seguidos de seus respectivos resultados estatísticos. 
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Tabela 5 - Médias das variáveis de massa seca da porção aérea (MSPA), massa seca da porção 
radicular (MSPR) e índice de qualidade de Dickson (IQD) para Eucalyptus 
benthamii aos 120 dias. 

Tratamento 

N-P-K (mg kg-1) 

MSPA (g) MSPR (g) IQD 

Calagem 

sem com Sem com Sem com 

0-0-0 10,8 Ad* 9,6 Ab 7,2 Ab 4,4 Ab 1,38 Ab 1,04 Ab 

150-200-150 28,8 Ac 32,4 Aa 13,6 Ab 16,0 Aa 2,60 Bb 4,35 Aa 

0-200-150 14,4 Ad 15,2 Ab 4,8 Ab 10,4 Ab 1,22 Ab 2,34 Ab 

300-200-150 52,4 Aa 19,6 Bb 23,6 Aa 10,4 Bb 5,15 Aa 2,46 Bb 

150-0-150 16,8 Ad 13,2 Ab 6,8 Ab 5,2 A,b 1,55 Ab 1,47 Ab 

150-400-150 35,2 Ab 26,8 Aa 17,6 Aa 10,4 Ab 3,78 Aa 3,10 Aa 

150-200-0 27,6 Ac 25,4 Aa 12,4 Ab 10,0 Ab 2,62 Ab 2,44 Ab 

150-200-300 22,0 Bc 34,4 Aa 10,0 Bb 20,0 Aa 2,30 Bb 4,28 Aa 

300-400-300 28,4 Ac 25,6 Aa 10,8 Ab 13,2 Aa 2,83 Ab 3,79 Aa 

*Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha para cada variável, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Para a variável MSPA foi observado maior média quando comparado o fator calagem, 

para o tratamento 300-200-150 sem calagem, esse 63% superior ao mesmo tratamento com 

calagem. O tratamento 150-200-300 com calagem foi superior ao sem calagem em 36%. Os 

demais tratamentos não apresentaram diferença estatística entre o fator calagem. Quando 

comparados os resultados dentro do fator sem calagem, o tratamento 300-200-150 obteve a 

maior média, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos e sendo superior em 79% ao 

tratamento 0-0-0 que obteve a menor média, e não diferiu de 0-200-150 e 150-0-150. Dentro 

do fator com calagem a maior média foi observada para o tratamento 150-200-300.  

Foram observados resultados semelhantes para MSPA e MSPR no comparativo entre 

o fator calagem. Houve diferença estatística para o tratamento 300-200-150, sendo que no 

fator sem calagem a média foi 56% maior que no fator com calagem. O tratamento 150-200-

300 com calagem obteve maior média quando comparado ao sem calagem, sendo 50% 

superior. No desdobramento dos tratamentos dentro do fator calagem, a maior média sem 

calagem foi obtido para 300-200-150, 71% superior à média de 150-0-150 (menor média). 

Nos tratamentos com calagem a maior média foi de 150-200-300, que não diferiu 

estatisticamente de 150-200-150 e 300-400-300. A menor média para o fator com calagem foi 

no tratamento 0-0-0 inferior em 78% quando comparada a maior média observada. 
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Para IQD o tratamento 300-200-150 sem calagem apresentou média superior ao 

mesmo tratamento com calagem, sendo 52% superior. Os tratamentos 150-200-150 e 150-

200-300 sem calagem foram inferiores em 40 e 46% respectivamente, quando comparados 

aos seus respectivos tratamentos com calagem. Os demais tratamentos não foram 

estatisticamente distintos. Dentro do fator sem calagem o tratamento 300-200-150 obteve 

maior média, já com calagem a maior média foi obtida para 150-200-150. A menor média 

com calagem foi observada no tratamento 0-0-0 inferior em 76% ao tratamento de maior 

média. 

  

4.4.2 Variáveis Fisiológicas 
 

Os resultados de A (fotossíntese), E (transpiração) e gs (condutância estomática) 

coletados com o IRGA, são apresentados na Tabela 6 com suas respectivas médias dentro dos 

fatores calagem e o desdobramento dentro dos tratamentos para cada fator. 

 

Tabela 6 - Médias das variáveis A (fotossíntese - μmol m-2 s-1), E (transpiração - mmol de 
H2O m-2 s-1) e gs (condutância estomática - mmol de H2O m-2 s-1) para Eucalyptus 
benthamii aos 120 dias. 

Tratamento                  

N-P-K (mg 

kg-1) 

A  

(μmol m-2 s-1) 

E 

(mmol de H2O m-2 s-1) 

gs 

 (mmol de H2O m-2 s-1) 

Calagem 

Com Sem com Sem Com sem 

0-0-0 7,47 Ac* 5,97 Be 1,88 Bc 2,40 Ab 0,13 Bd 0,19 Ab 

150-200-150 9,60 Ab 9,44 Ac 2,11 Ac 2,05 Ac 0,15 Ac 0,17 Ab 

0-200-150 10,86 Aa 9,61 Bc 3,37 Aa 2,39 Bb 0,22 Aa 0,20 Ab 

300-200-150 6,77 Bc 9,00 Ac 1,51 Ad 1,57 Ac 0,10 Be 0,13 Ad 

150-0-150 8,60 Ab 7,56 Bd 2,46 Ab 1,57 Bc 0,12 Ad 0,12 Ad 

150-400-150 8,90 Bb 10,43 Ab 2,90 Ab 2,55 Ab 0,15 Bc 0,20 Ab 

150-200-0 8,93 Bb 12,52 Aa 2,45 Bb 3,39 Aa 0,12 Bd 0,25 Aa 

150-200-300 10,14 Aa 7,64 Bd 3,35 Aa 2,41 Bb 0,18 Ab 0,16 Ac 

300-400-300 5,82 Bd 8,86 Ac 1,21 Bd 1,93 Ac 0,05 Bf 0,12 Ad 

*Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha para cada variável, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Para a variável A não houve diferença estatística entre o fator calagem apenas para o 

tratamento 150-200-150, entre os demais tratamentos houveram diferenças. Para o fator 
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calagem, o tratamento de maior média foi 150-200-0 com calagem superior em 29% ao 

mesmo tratamento sem calagem, e a menor média para 0-0-0 com calagem inferior em 20% 

ao sem calagem. Dentro do fator sem calagem a maior média foi para 0-200-150 que foi 

superior em 46% do tratamento de menor média (300-400-300). Para a presença de calagem o 

tratamento de maior média foi 150-200-0 que superou em 52% o de menor média (0-0-0).  

Na variável E no fator calagem, os tratamentos 0-200-150; 150-0-150 e; 150-200-300 

sem calagem obtiveram médias maiores, 29%, 36 e 28% superiores respectivamente, quando 

comparados aos mesmos tratamentos com calagem. As médias dos tratamentos 0-0-0 e 300-

400-300 com calagem, foram maiores e diferiram estatisticamente dos mesmos tratamentos 

sem calagem. No desdobramento dos tratamentos dentro do fator sem calagem a maior média 

foi apresentada por 0-200-150, superior em 64% ao tratamento de menor média (300-400-

300). No fator com calagem a maior média foi para 150-200-0, superior em 54% dos 

tratamentos de menores médias (300-200-150 e 150-0-150). 

Para a variável gs os tratamentos 0-0-0; 300-200-150; 150-400-150; 150-200-0; 150-

200-300 e 300-400-300 com calagem obtiveram médias maiores e diferiram estatisticamente 

dos mesmos tratamentos sem calagem. Dentro do fator sem calagem a maior média obtida foi 

para 0-200-150, superior 77% a menor média (300-400-300). No fator com calagem a maior 

média foi obtida para 150-200-0 que diferiu estatisticamente dos demais tratamentos, a menor 

média foi observada em 300-400-300 que não foi estatisticamente diferente de 300-200-150 e 

150-0-150, e inferior em 52% em comparação ao tratamento de maior média. 

As médias para as variáveis ci/ca (relação entre a concentração intercelular e 

atmosférica de CO2) e WUE (eficiência no uso da água) são apresentados na Tabela 7, para os 

fatores sem e com calagem dentro de cada tratamento e o resultado do desdobramento dos 

tratamentos dentro de cada fator. 
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Tabela 7 - Médias das variáveis ci/ca (relação entre concentração intercelular e atmosférica de 
CO2 – μmol μmol-1), e WUE (eficiência no uso da água) para Eucalyptus 
benthamii aos 120 dias. 

Tratamento 
N-P-K (mg kg-1) 

ci/ca (µmol μmol-1) WUE  
Calagem 

Com Sem com sem 
0-0-0 0,67 Bb* 0,83 Aa 4,10 Ab 3,21 Bd 

150-200-150 0,61 Bc 0,71 Ac 4,90 Aa 5,35 Aa 
0-200-150 0,75 Aa 0,75 Ab 3,40 Bc 4,20 Ac 

300-200-150 0,57 Bd 0,62 Ad 4,95 Ba 5,76 Aa 
150-0-150 0,65 Ab 0,68 Ac 4,01 Bb 4,90 Ab 

150-400-150 0,69 Ab 0,71 Ac 3,53 Bc 4,47 Ac 
150-200-0 0,63 Bc 0,74 Ab 3,95 Ab 4,17 Ac 

150-200-300 0,67 Bb 0,72 Ac 3,49 Bc 4,11 Ac 
300-400-300 0,46 Be 0,65 Ad 5,30 Aa 4,80 Bb 

*Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha para cada variável, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

Para a variável ci/ca não houve diferença estatística entre os fatores sem e com 

calagem para os tratamentos 0-200-150; 150-0-150 e 150-400-150. Nos demais tratamentos o 

fator com calagem obteve as maiores médias e diferiu estatisticamente do fator sem calagem, 

sendo que a maior diferença ocorreu no tratamento 300-400-300 com superioridade de 34% 

do fator sem calagem em comparação ao com calagem. No desdobramento dos tratamentos 

dentro do fator sem calagem a maior média foi observada para 0-200-150, superior em 39% 

em comparação ao de menor média (300-400-300). A menor média foi observada no 

tratamento 300-200-150 que não diferiu estatisticamente de 300-400-300 e foi inferior em 

25% ao tratamento de maior média.  

Na variável WUE os tratamentos 0-0-0 e 300-400-300 sem calagem foram superiores 

aos com calagem diferindo estatisticamente. No desdobramento dos tratamentos dentro do 

fator sem calagem a maior média foi observada no tratamento 300-400-300, superior a menor 

média (0-200-150) em 36%. Para o fator com calagem a maior média foi no tratamento 300-

200-150, a menor média foi observada para 0-0-0 que diferiu dos demais tratamentos e foi 

inferior em 44% comparado ao tratamento de maior média. 
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4.5 DISCUSSÃO 

 

4.5.1 Variáveis Morfológicas 

 

Para as variáveis morfológicas os resultados dos tratamentos com a supressão de N ou 

P são os mais afetados, demonstrando crescimento em DAC e H, e MSPA e MSPR menores 

do que nos tratamentos com a presença desses nutrientes. Segundo Vieira et al. (2016), em 

trabalho semelhante com supressão de macronutrientes, com a omissão de N houve redução 

significativa no crescimento das plantas, principalmente em relação a massa seca das partes 

aérea e radicular. Segundo os autores, essa redução no crescimento em omissão ao N é 

esperada porque, em geral, esse é o elemento mais requerido principalmente na fase inicial de 

desenvolvimento. Ros et al. (2016), no trabalho com crescimento inicial de E. grandis com 

supressão de macronutrientes observou que houve reduções significativas na altura e diâmetro 

do colo com a supressão de N.  

Para todas as variáveis o tratamento que apresenta a maior média na ausência de 

calagem é o que possui a dosagem com o dobro da recomendada para N e o recomendado 

para P e K (300-200-150). Já nos tratamentos com a presença da calagem as maiores médias 

são apresentadas nos tratamentos com o dobro da dosagem de K e o recomendado para N e P 

(150-200-300). Ainda assim há uma redução significativa na média dos tratamentos com a 

ausência de N e P. Nos tratamentos com a supressão apenas de K, tanto para presença quanto 

para ausência de calagem o resultado para as variáveis morfológicas não é afetado.  

A ausência de P afetou significativamente os resultados tanto para os tratamentos sem 

calagem quanto para os tratamentos com calagem. Stahl et al. (2013) afirmaram que a adição 

de P ao solo aumenta a produção de massa seca aérea e radicular de E. benthamii em vasos. A 

produção de matéria seca da parte aérea (MSPA) é significativamente influenciada pela 

aplicação de doses de P no solo (MAEDA; BONOLA, 2016). A superdosagem de todos os 

nutrientes (300-400-300) também não demonstrou resposta favorável, sugerindo que o uso em 

grande quantidade dos nutrientes não é viável.  

Não houveram respostas superiores com o uso de calagem nos tratamentos. Na 

maioria dos tratamentos as médias obtidas com a presença de calagem se demonstraram 

menor quando comparadas aos tratamentos com a ausência de calagem. Apenas nos 

tratamentos com a maior dosagem de K as médias obtidas foram maiores que na ausência de 

calagem, indicando que para as condições de solo e espécie deste estudo, a calagem não 

afetou o crescimento das variáveis morfológicas. Provavelmente essa resposta seja em função 
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do solo ter as reservas de Mg e Ca (principais nutrientes requeridos) necessárias para suprir o 

arranque inicial de desenvolvimento das mudas.  

 

4.5.2 Variáveis Fisiológicas 

 

Para as variáveis fisiológicas o resultado mostrou um comportamento mais 

homogêneo para o tratamento com as dosagens recomendadas para N, P e K (150-200-150) na 

presença ou ausência da calagem. Não foram observadas influências significativas para a 

supressão dos elementos N e P nos tratamentos, para o N esse resultado pode ser explicado 

pelo teor de M.O. no solo (Tabela 3), que apesar de não ser o ideal, supre as exigências 

básicas da espécie. 

O tratamento com a supressão de K na ausência da calagem foi diretamente 

influenciado na diminuição das variáveis fisiológicas, de acorodo com Dechen; Nachtigall 

(2007) na ausência de K a planta apresenta redução da fotossíntese e aumento da respiração. 

Segundo Vieira et al. (2016), um dos nutrientes mais requeridos na produção de massa da 

parte aérea é o K. Em função do pressuposto pelos autores a diminuição das atividades 

fisiológicas pode estar relacionada a falta de K em um dos tratamentos (150-200-0) com 

maior influência no decréscimo das atividades fisiológicas. O potássio pode conferir uma 

dinâmica adequada da condutância estomática às plantas, além de ser um elemento 

extremamente importante na ativação da função carboxilase da Rubisco, o que contribui para 

uma maior atividade fotossintética (Prado, 2008). 

 Teixeira et al. (2006) em trabalho com crescimento e partição de matéria seca de 

eucalipto em função da adubação potássica, propuseram que um dos fatores limitantes para a 

produção de matéria seca da parte foliar é devido a deficiência de K no crescimento das 

plantas. Em contrapartida com a superdosagem de todos os nutrientes (300-400-300) na 

ausência da calagem também há diminuição das variáveis. Para o tratamento com o dobro do 

recomendado para N e as doses recomendadas para P e K com calagem também há 

diminuição significativa das variáveis. 

Houve resposta positiva dos tratamentos supracitados quando submetidos a calagem, 

sendo que nestes as maiores médias foram observadas no tratamento com a supressão de K 

(150-200-0). Para o tratamento com o dobro da dosagem recomendada para N (300-200-150) 

com calagem também houveram resposta significativas quando comparado ao tratamento sem 

calagem. A adição de N promove a formação de pigmentos fotossintéticos ativos (FILHO et 

al., 2011), participa de processos como absorção iônica, fotossíntese, respiração, 
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multiplicação e diferenciação celular (MALAVOLTA, 2006). Para a superdosagem de todos 

os nutrientes a resposta também foi positiva com a presença da calagem. 

De maneira geral o tratamento que não sofreu alterações com a presença ou ausência 

de calagem para as respostas fisiológicas, foi o tratamento com a dosagem recomendada (150-

200-150), presumindo que em relação a atividade fisiológica da espécie nas condições deste 

estudo, é o melhor tratamento.  

 

4.6 CONCLUSÕES 

 

Para as variáveis morfológicas, a ausência do N afetou diretamente as médias, havendo 

uma relação direta entre o aumento da dose com o aumento das variáveis. Há uma relação do 

P com o aumento das variáveis morfológicas, principalmente em relação a MSPA e MSPR. O 

único elemento que não apresentou alterações nas variáveis morfológicas foi o K.  

Para as variáveis fisiológicas não há resposta direta com as dosagens de N ou P, sendo 

K o elemento que mais influenciou nas variáveis. 

Em função das variáveis morfológicas e condições do presente estudo a recomendação 

na ausência de calagem é a formulação 300-200-150, e na presença da calagem a formulação 

150-200-300. Em função das variáveis fisiológicas a recomendação na ausência ou presença 

da calagem é 150-200-150. 

Tendo como base as recomendações para cada situação exposta no estudo, para atender 

as demandas morfológicas e fisiológicas, a recomendação para a cultura de E. benthamii nas 

condições deste estudo é a formulação 150-200-150. 
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