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RESUMO 

Manejo de resíduos florestais e deficiência nutricional em duas rotações de cultivo de 

eucalipto 

O manejo dos resíduos florestais (serapilheira e sobras da colheita) já foi amplamente 

discutido na década de 90, época em que técnicas de preparo de solo baseadas no cultivo mínimo 

foram adotadas na formação de povoamentos florestais no Brasil. Atualmente esse tema volta a ser 

discutido, isso porque pressões quanto à utilização dos resíduos florestais como fonte de energia 

tem surgido. Devido a esse fato, compreender os efeitos da remoção dos resíduos florestais e da 

fertilização em sucessivas rotações se torna necessário, isso para que manejos inadequados não 

comprometam a sustentabilidade da produção florestal. O objetivo geral com essa tese foi 

compreender os impactos da remoção dos resíduos florestais e da não fertilização, por sucessivas 

rotações, na qualidade do solo, crescimento, ciclagem de nutrientes e consequentemente na 

sustentabilidade da produção de florestas de eucalipto. Este estudo foi conduzido na Estação 

Experimental de Ciências Florestais de Itatinga – SP, ESALQ – USP. O experimento foi instalado 

em 2004, com diferentes intensidades de remoção dos resíduos florestais e omissão de N, P, K, Ca 

e Mg. Na primeira rotação de cultivo, o experimento foi conduzido por oito anos. Em 2012, o 

experimento foi reinstalado, reaplicando todos os tratamentos. Os resultados foram divididos em 

cinco capítulos. Com o primeiro objetivou-se avaliar o efeito dos tratamentos no crescimento e na 

relação entre resposta à fertilização e variáveis climáticas. Observou-se que a remoção dos 

resíduos florestais reduziu em 5% o volume final de madeira (8 anos de idade) da primeira rotação, 

entretanto essa diferença não foi significativa. Aos 4 anos da segunda rotação, a remoção dos 

resíduos florestais resultou em redução de 14 % no volume de madeira com casca (p=0,001). Esta 

redução no volume de madeira com a remoção dos resíduos por duas rotações consecutivas, 

mesmo com alto invertimento em fertilização, mostra que outros efeitos além da disponibilidade 

de nutrientes estão impactando a produtividade. Desta forma, procurou-se entender quais seriam 

esses efeitos. Observou-se (segundo capítulo) que a remoção dos resíduos florestais reduziu em 25 

% o teor de C da camada superficial do solo, com isso, reduziu a atividade microbiológica e 

aumentou a disponibilidade de Al. Além disso, com a remoção dos resíduos florestais observou-se 

redução nos estoques de C, N, P e S do solo (terceiro capítulo). Com o fracionamento do P do solo 

(quarto capítulo), observou-se que a remoção dos resíduos florestais resultou na redução de 34 

para 30 % a contribuição das frações lábeis e moderadamente lábeis no P total e redução de 40 % 

(p = 0,014) da fração lábil. No último capítulo avaliou-se o efeito da fertilização na produtividade 

primária líquida (PPL) e na ciclagem de nutrientes. A não fertilização com P reduziu em 10 % a 

PPL, entretanto não afetou sua partição. A não fertilização com K reduziu em 63% a PPL e 

reduziu a partição desta alocada no lenho. A não fertilização com K também aumentou a produção 

de serapilheira e reduziu a taxa de retranslocação de todos os demais nutrientes. A não fertilização 

com N e P aumentou a taxa de retranslocação desses nutrientes e reduziu a taxa de decomposição 

da serapilheira. Estes resultados indicam que a remoção total dos resíduos florestais e/ou a não 

fertilização comprometem a sustentabilidade da produção florestal, sendo este efeito observado na 

primeira, ou no máximo na segunda rotação. 

Palavras-chave: Cultivo mínimo; Nutrição florestal; Fertilização; Ciclagem de nutrientes; Matéria 

orgânica do solo 
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ABSTRACT 

Forest residue management and nutritional deficiency over two eucalypt crop rotation 

The forest residue management was highly studied in 90’s yeas, when the minimal tillage 

was consolidated as the main technique to forest plantation in Brazil. Currently this issue has been 

discussed again. This because pressure to use of these forest residues as energy source has 

emerged. Due this fact is necessary a better comprehension of the effect of the forest residue 

removal and fertilizer application on the wood production sustainability. The main goal with this 

thesis was to understand the impact of the forest residue removal and the absence of fertilizer 

application, over two crop rotation, on the soil quality, tree growth, nutrient cycling and 

consequently on the wood production sustainability. The study was carried out at the Itatinga 

Forest Science Experimental Station of the ESALQ-USP. The experimental site was settled in 

2004, with different timber harvest residues intensity and absence of fertilizer application with N, 

P, K, Ca and Mg. This plantation was conducted over 8 years (R1), and then, in 2012, it was 

reestablished (R2), reapplying all the treatments on the same plots. The results of this experiment 

were splitted out in 5 chapters. With the first one, our goal was to assess the effect of the 

treatments on the tree growth and to understand the effect of weather condition on the treatment’s 

response. The forest residual removal reduced in 5 % the wood volume at 8 years of the R1. At 4 

years old of the R2, the forest residue removal decreased 14 % the wood volume (p=0,001). This 

reduction in the wood volume even with fertilizer application indicated that another effect beyond 

the nutrient availability can impact the wood productivity. This way these effects were studied and 

had been showed in the follow chapters. In the chapter 2 we found that the forest residue removal 

reduced 25 % the soil organic carbon (SOC) in the top layer, this way reducing the microbial 

activity and increasing the Al availability. Beyond that, the forest residue removal reduced the soil 

C, N, P and S stocks over 1 m deep (Chapter 3). With the P fractionation (Chapter 4) a reduction 

of 40% in the labile P fraction was discovered. In the last chapter we assessed the effect of the 

fertilizer application on the net primary production (NPP) and on the nutrient cycling. The absence 

of P fertilizer reduced in 10 % the NPP, however did not affect in this partition. The absence of K 

fertilizer reduced in 63 % the NPP and reduced the allocation in the wood. The absence of K 

fertilizer also improved the litterfall production and reduced the nutrient retranslocation rate. The 

absence of N and P fertilizer application improved the retranslocation rate of these nutrients and 

reduced the litter layer decomposition rate. 

Keywords: Minimal tillage; Forest nutrition, Fertilizer application; Nutrient cycling; Soil organic 

matter 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O setor florestal brasileiro tem crescente relevância para o país, visto que a área 

ocupada com florestas plantadas se aproxima de 7,74 milhões de hectares. Destes, 71,9% são 

plantadas com espécies do gênero Eucalyptus (IBÁ, 2015). A extensiva área plantada com 

este gênero se deve ao fato de este apresentar características de rápido crescimento, alta 

produtividade e diversidade de espécies (Mora e Garcia, 2000), além de alta adaptabilidade a 

diferentes condições edafoclimáticas (Gonçalves et al., 2013).  

Conjuntamente a esta crescente relevância do setor florestal brasileiro, questiona-se a 

sustentabilidade da produção das florestas plantadas a médio e longo prazo. Estas questões 

surgem, pois, em sua maioria, as plantações florestais estão estabelecidas em regiões de solos 

com baixa fertilidade e pouca reserva de minerais (comumente Latossolos de textura média e 

Neossolos Quartzarênicos) (Gonçalves et al., 2013). Além disso, o aporte de alguns nutrientes 

via fertilizante, especialmente N, P, S e micronutrientes, tem sido inferior a quantidade 

exportada pela cultura (Gonçalves, 2011).  

A diferença entre as doses de nutrientes aplicadas via fertilização e a quantidade de 

nutrientes exportada aumenta ainda mais quando os resíduos florestais são removidos. Rocha 

et al. (2016) observaram que a manutenção dos resíduos florestais é de grande importância 

para a sustentabilidade da produção florestal, especialmente em áreas onde são efetuados 

baixos investimentos em fertilização. Estes autores verificaram que, com a remoção dos 

resíduos florestais, houve redução de 40% na produção de madeira. Esta grande perda de 

produtividade foi associada, principalmente, ao aumento da exportação de nutrientes e, 

consequentemente, à redução da disponibilidade desses para as árvores.  

Se a contribuição da manutenção dos resíduos fosse apenas nutricional, a tomada de 

decisão quanto à manutenção ou remoção dos mesmos poderia se basear apenas em uma 

análise financeira. Se o ganho financeiro proveniente da remoção e uso dos resíduos fosse 

superior ao custo da reposição dos nutrientes exportados, via fertilização, seria viável a 

remoção. Entretanto, além do suprimento nutricional, a manutenção dos resíduos florestais 

também pode contribuir para a melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do 

solo (Rocha et al., 2016; Achat et al., 2015; Nambiar e Harwood, 2014; Mendham et al., 

2014). Essa melhora nas propriedades do solo pode não resultar em ganhos de produtividade 

em apenas uma rotação, entretanto podem se acumular e resultar em ganhos de produtividade 

após sucessivas rotações. Para entender melhor o efeito em longo prazo da remoção dos 

resíduos florestais, avaliou-se o crescimento de um plantio de eucalipto, conduzido pela 
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segunda rotação de cultivo, com remoção dos resíduos florestais. Essas informações 

encontram-se no capítulo intitulado “Dinâmica de crescimento de uma plantação de 

eucalipto conduzida pela segunda rotação sob manejos de resíduos e não fertilizadas 

com N, P, K, Ca e Mg”. 

O principal impacto da remoção dos resíduos florestais sobre o solo está relacionado 

à redução do seu teor de matéria orgânica. Essa redução pode impactar a atividade 

microbiológica do solo e aumentar a disponibilidade de elementos potencialmente tóxicos, 

como o Al. Estes impactos encontram-se discutidos no capítulo intitulado “Teor e qualidade 

da matéria orgânica, atividade microbiológica e disponibilidade de Al no solo sob 

diferentes práticas de manejo de resíduos florestais”. Além disso, a disponibilidade de N, 

P e S estão diretamente relacionadas com o teor de matéria orgânica do solo. Dessa forma, 

discutiu-se no capítulo intitulado “Efeito do manejo de resíduos florestais e da fertilização 

nos estoques de C, N, P e S do solo”, o efeito das práticas de manejo de resíduos florestais e 

da fertilização nos estoques desses nutrientes do solo. Como o teor de matéria orgânica do 

solo pode afetar a fixação de P no solo e, consequentemente, regular sua disponibilidade, 

efetuou-se o fracionamento do P do solo. O impacto do manejo de resíduos florestais e da 

fertilização nas formas de P do solo encontra-se discutido no capítulo intitulado “Efeito do 

manejo de resíduos florestais e da fertilização fosfatada nas formas de P no solo”. 

Para trazer os benefícios supracitados, os resíduos florestais precisam passar pelo 

processo de decomposição. Por meio deste processo, os nutrientes são mineralizados e o 

húmus é sintetizado, contribuindo com a complexação do Al e com a redução da fixação do P. 

Dentre os fatores que afetam o processo de decomposição, a qualidade dos resíduos é 

extremamente importante (Rocha et al., 2016; Bachega et al., 2016; Hernández et al., 2009). 

Sabe-se que a fertilização pode aumentar drasticamente a produtividade da floresta, 

especialmente as de ciclo curto, plantadas em áreas de baixa fertilidade. Entretanto, pouco se 

sabe sobre o efeito da fertilização na ciclagem de nutrientes, especialmente na taxa de 

retranslocação e na qualidade da serapilheira produzida. Com base nisso, no capítulo 

intitulado “Ciclagem de nutrientes nas folhas de eucalipto sob deficiência de N, P, K, Ca e 

Mg” foi discutido o efeito da fertilização na ciclagem de macro e micronutrientes. 

O objetivo geral com esta tese foi compreender os impactos da remoção dos resíduos 

florestais e da não fertilização, por sucessivas rotações de cultivo, na qualidade do solo, no 

crescimento, na ciclagem de nutrientes e consequentemente, na sustentabilidade da produção 

de florestas de eucalipto.  
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2. DINÂMICA DE CRESCIMENTO DE PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO 

CONDUZIDAS PELA SEGUNDA ROTAÇÃO SOB DIFERENTES 

MANEJOS DE RESÍDUOS FLORESTAIS E NÃO FERTILIZADAS 

COM N, P, K, Ca E Mg 

RESUMO 

As respostas de plantações de eucalipto às práticas silviculturais, especialmente à 

fertilização, sofre grande influência das condições climáticas e idade do povoamento. Dessa forma, 

objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da omissão de N, P, K, Ca e Mg e da remoção dos 

resíduos florestais na produtividade, no incremento diamétrico e nas respostas do povoamento 

florestal à sazonalidade climática. O estudo foi conduzido em uma plantação de Eucalyptus 

grandis conduzida por duas rotações (R1 e R2) sob diferentes manejos de resíduos florestais 

(remoção de todos os resíduos, manutenção apenas da serapilheira e manutenção de todos os 

resíduos florestais) e omissão da fertilização com N, P, K e da calagem. A remoção dos resíduos 

florestais resultou em perda de 5 % de produtividade aos 8 anos da R1 e 15% aos 4,5 anos da R2, 

mesmo com alto nível de fertilização. A não fertilização com N, P e a não aplicação de calcário 

resultaram em grande redução da produtividade (20 a 50 %) no primeiro ano. Não encontrou-se 

resposta ao N após os 3 anos de idade em ambas as rotações de cultivo. A resposta ao P reduziu até 

o quarto ano, se estabilizando em -6 e -8 % em R1 e R2, respectivamente. A resposta ao calcário 

reduziu até o quarto ano, se estabilizando em -5 e -15 % em R1 e R2, respectivamente. A variável 

climática que mais se correlacionou com o crescimento dos 17 aos 28 meses de idade foi a 

precipitação pluvial, indicando que a água foi o principal fator limitante ao crescimento. Já nos 

dois anos subsequentes, devido aos índices de precipitação pluvial acima do normal, a maior 

correlação foi observada com a evapotranspiração potencial. Os tratamentos em que as árvores 

mais responderam as variáveis climáticas foram os que receberam fertilização completa. 

Palavras-chave: Incremento diamétrico; Cultivo mínimo; Resposta à fertilização 

 

ABSTRACT 

The responses of eucalypt plantations to fertilizer application are highly influenced by the 

weather condition and the plantation age. This way, our goal with this study was to assess the 

effect of the absence of N, P, K, Ca and Mg fertilizer application and the timber harvest intensity 

on the wood productivity, stem growth rhythms and response to weather seasonality. The study 

was conducted in a Eucalyptus grandis plantation, conducted over two crop rotation (R1 and R2) 

under different timber harvest intensity (all the forest residue were removed, only the litter layer 

was maintained and al the forest residues were maintained on the soil) and absence of fertilizer 

application of N, P, K and limestone. The forest residue removal resulted in a reduction of 5 % in 

the wood volume at 8 years old of R1 and 15 % at 4.5 years old of R2, even with high rate of 

fertilizer application. The absence of N and P fertilizer application and the absence of liming 

dropped highly the wood volume (20 to 50%) in the first two years of growth. The response to N 

application disappeared at 3 years old in both crop rotations. The response to P application 

decreased until the fourth years, stabilizing in -6 and -8 % in R1 and R2, respectively. The 

response to liming reduced until the fourth year, stabilizing afterwards in -5 and –15 % in R1 and 

R2, respectively. We found high relationship between the rainfall and the stem growth form the 17 

until the 28 months old of R2. This fact indicates that the water was the main limiting factor 

through this age. On other hand, from 29 to 53 months old, due to high rainfall rates, the 

evapotranspiration was highly related with stem growth. The highest response to weather was 

found to treatment which received fertilizer application with all nutrients. 

Keywords: Stem growth rhythms; Minimal tillage; Response to fertilizer application 
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2.1. Introdução 

Espécies do gênero Eucalyptus são as mais plantadas no Brasil, totalizando 5,63 

milhões de hectares em 2015 (IBÁ, 2016). Para esse gênero são relatadas as mais altas 

produtividades do mundo, podendo atingir valores superiores a 80 m
3
 ha

-1
 ano

-1
 em condições 

experimentais (Stape et al., 2010; Pulito et al., 2015). Essa elevada produtividade se deve as 

condições climáticas favoráveis, ao melhoramento genético específico para cada região e ao 

apropriado manejo silvicultural. Quanto ao manejo silvicultural, destaca-se o adequado 

espaçamento de plantio, o cultivo mínimo, mantendo grande parte dos resíduos florestais 

sobre o solo, o controle de plantas daninhas e a fertilização.  

Snowdon (2002) divide em dois tipos as respostas em incremento volumétrico das 

plantações florestais às práticas silviculturas. A resposta do tipo 1 é caracterizada por um 

aumento temporário do incremento corrente, entretanto, não se mantem ao longo do tempo. A 

resposta do tipo 2 resulta em mudança duradoura na taxa de crescimento da floresta. A 

fertilização de plantações florestais pode apresentar respostas em crescimento volumétrico na 

ordem de 30 a 50 %, podendo ser dos dois tipos, dependendo do nutriente estudado (Laclau et 

al., 2009; Pulito et al., 2015; Souza, 2015; Bazani, 2014; Melo et al., 2016).  

A grandeza e o tipo da resposta à fertilização podem mudar dependendo da condição 

climática. Esse fato ocorre, pois, após o fechamento das copas (período de máximo Índice de 

Área Foliar, IAF), a água passa a ser o fator mais limitante para as plantações florestais em 

condições tropicais (Stape et al., 2010). Dessa forma, a avaliação detalhada do incremento 

diamétrico em resposta às condições climáticas locais pode ajudar a compreender a interação 

entre as respostas à aplicação de fertilizantes com as condições climáticas.  

As formas mais comuns de avaliar a sazonalidade de crescimento radial do tronco 

são por meio fita dendrométrica permanente (Sette et al. 2010; 2012; Shimamoto et al., 2015) 

ou por meio do dendrômetro automático de ponto (Jiang et al., 2015; Vieira et al., 2013). O 

dendrômetro automático de ponto apresenta alta precisão, podendo avaliar o incremento 

diamétrico na escala de hora. A fita dendrométrica permanente apresenta como vantagem o 

baixo custo, quando comparado ao anterior e é comumente utilizada para avaliar o incremento 

diamétrico na escala quinzenal. Ambos apresentam como limitação o baixo número de 

árvores avaliadas, devido ao seu custo de instalação. Propõem-se nesse estudo a avaliação do 

incremento diamétrico por meio de medição periódica (escala mensal) do diâmetro do tronco 

a 1,3 m de altura do solo (posição previamente marcada no tronco) com o uso de fita 

diamétrica convencional.  
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Sabendo-se que o tipo de resposta à fertilização pode mudar de acordo com o 

nutriente e as condições climáticas, propõem-se as seguintes hipóteses: 

I. A remoção consecutiva dos resíduos florestais por duas rotações de cultivo 

reduz a produtividade da floresta, mesmo com a aplicação de fertilizantes. 

II. As respostas à omissão da fertilização com N e P reduzem e com K, Ca e Mg 

aumentam com o decorrer da idade do povoamento. 

III. A fertilização aumenta a resposta do povoamento em crescimento diamétrico 

às variações climáticas. 

Objetivou-se avaliar o efeito da omissão de N, P, K, Ca e Mg e da remoção dos 

resíduos florestais na produtividade, no incremento diamétrico e nas respostas do povoamento 

florestal à sazonalidade climática. 

 

2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Área de estudo 

O estudo foi conduzido na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga – 

SP (23º06’ S e a 48º36’ W e 857 m de altitude), pertencente à Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). O clima da região é o Cfa, segundo a classificação de 

Köppen, com temperatura média anual de 19,4 ºC, sendo a média do mês mais frio (julho) 

15,6 ºC e a média do mês mais quente (janeiro) 22,3 °C. A precipitação pluvial média anual é 

de 1319 mm, com 75% concentrada nos meses de outubro a março (ALVARES et al., 2013). 

Durante a primeira rotação do estudo a precipitação média foi de 1472 mm e a temperatura 

média de 20,9 ºC (Tabela 2.1). Durante o final da primeira rotação e início da segunda rotação 

do estudo foi observado condições climática atípicas. Os anos de 2012 e 2013 apresentaram 

grandes volumes de precipitação nos meses de maio e junho, resultando em grandes 

excedentes hídricos. De julho de 2013 a dezembro de 2014 foi observado déficit hídrico, 

devido aos baixos volumes de precipitação (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabela 2.1. Valores anuais do balanço hídrico mensal sequencial pelo método proposto por Thornthwaite e 

Mather (1955) para o local do experimento, durante o período de condução do estudo (CAD=280 mm). 

ANO 
Temperatura Média 

PP
(1)

 ETP
(2)

 ETR
(3)

 EXC
(4)

 DEF
(5)

 
Meses com 

DEF 
(6)

 Máxima Média Mínima 

 
____________

ºC
____________

 
________________________

mm
________________________

  

Primeira rotação de cultivo 

2004 27,3 20,5 13,6 1275 995 961 264 26 1 

2005 28,3 21,7 15,0 1452 1114 1072 452 32 4 

2006 28,0 21,2 14,3 1289 1069 1013 181 44 3 

2007 28,4 21,5 14,6 1298 1097 978 293 92 5 

2008 26,6 20,4 14,2 1269 988 974 347 11 0 

2009 26,3 20,7 15,0 1903 1017 1007 839 7 1 

2010 27,0 20,8 14,5 1448 1021 975 475 34 3 

2011 26,6 20,5 14,4 1413 1000 956 445 34 1 

2012 27,0 21,1 15,1 1898 1055 1034 846 16 1 

Média 27,3 20,9 14,5 1472 1040 997 460 33 2,1 

Sd 0,8 0,5 0,5 254 46 38 237 25 1,7 

Segunda rotação de cultivo 

2013 26,4 20,5 14,6 1445 998 972 567 26 3 

2014 28,1 21,6 15,0 1098 1101 966 38 135 6 

2015 28,1 21,5 14,9 1768 1100 1089 679 11 1 

2016 26,0 19,8 15,4 2334 933 930 1405 3 0 

Média 27,2 20,8 15,0 1661 1033 989 672 44 2,5 

Sd 1,1 0,8 0,3 525 83 69 562 62 2,6 
(1) Precipitação anual; (2) Evapotranspiração potencial calculada segundo Thornthwaite (1948); (3) Evapotranspiração real; (4) 

Soma do excedente hídrico no ano; (5) Soma do déficit hídrico do ano; (6) Número de meses que apresentaram déficit hídrico 
superior a 5 mm. 

 

 

 

Figura 2.1. Balanço hídrico mensal sequencial pelo método proposto por Thornthwaite e Mather (1955) para o 

local do experimento, durante os anos de 2012 a 2017 (CAD=280 mm). DEF – deficiência hídrica e EXC – 

excedente hídico. 
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O relevo local é plano a suave ondulado e o solo classificado como Latossolo 

Vermelho-Amarelo, distrófico de textura média. O material geológico da área é do período 

Cretáceo, de litologia arenítica, formação Marília, grupo Bauru. Os minerais predominantes 

são quartzo, caulinita e oxi-hidróxidos de Fe e Al (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2. Atributos físicos e químicos do solo da área experimental 

Prof. Areia Silte Argila(1) 
pH(2) 

CTC7 C(3) N(4) P(5) 
Cátions Trocáveis 

H2O CaCl2 KCl Δ K(5) Ca(5) Mg(5) Al(6) 

cm ˗˗˗˗˗˗˗˗˗ g kg-¹ ˗˗˗˗˗˗˗˗˗     mmolc kg-¹ ˗˗g kg-¹˗˗ mg kg-¹ ˗˗˗˗˗˗˗˗˗ mmolc kg-¹ ˗˗˗˗˗˗˗˗ 

0 - 10 802 22 175 4,5 3,8 3,4 -1,1 64 9,6 1,44 3 0,25 4,28 2,81 7,50 

10 - 20 811 12 176 4,6 3,9 3,6 -1,0 51 10,1 1,67 2 0,27 2,80 2,17 8,43 
20 - 30 790 34 176 4,5 3,9 3,6 -0,9 40 6,8 1,53 1 0,20 1,32 1,00 6,09 

30 - 40 777 23 200 4,5 3,9 3,7 -0,8 40 5,3 1,29 1 0,15 0,88 0,81 7,03 

40 - 60 747 14 239 4,5 3,9 3,6 -0,9 38 5,4 1,14 1 0,15 0,99 0,72 7,50 

60 - 100 712 12 276 4,5 3,9 3,7 -0,8 33 5,0 0,99 1 0,15 0,66 0,54 6,56 
100 - 150 712 11 277 4,3 4,0 3,9 -0,4 30 3,4 1,04 1 0,08 0,71 0,54 2,34 

150 - 200 704 20 276 4,5 4,2 4,1 -0,4 22 0,9 1,04 1 0,05 0,55 0,54 2,81 
(1) Método da pipeta; (2) Razão solo/solução de 1:5, CaCl2 0,01 mol L-1, KCl 1 mol L-1, Δ diferença entre pH KCl e pH H2O; 
(3) oxidação via úmida; (4) Digestão sulfúrica; (5)Extraído com resina trocadora de ions; (6) Extraído com KCl 1 mol L-1. 

 

A vegetação natural da região é o cerrado stricto sensu. Sabe-se que essa área vem 

sendo cultivada com espécies do gênero Eucalyptus desde 1940. De 1940 a 1992, essa área foi 

cultivada com Eucalyptus saligna, sob manejo de talhadia, com poucos investimentos em 

tratos silviculturais. Em 1992, as árvores foram colhidas e foi feito o replantio com mudas 

seminais de Eucalyptus grandis. A colheita da madeira com corte raso foi realizada em 2004, 

quando foi instalado o experimento. 

 

2.2.2. Delineamento experimental e tratamentos 

O experimento foi delineado em blocos aleatorizados, com 9 tratamentos e 3 

repetições. Cada parcela experimental foi composta por 81 plantas (9 linhas com 9 plantas) no 

espaçamento 3,0 m x 2,0 m. Para as avaliações,  considerou-se como área útil da parcela 5 

linhas com 5 plantas (25 plantas), respeitando-se uma bordadura dupla. 

Os tratamentos consistem em diferentes intensidades de manejo dos resíduos 

florestais (permanência ou remoção de copa, casca e serapilheira), omissão de N, P, K, Ca e 

Mg (Tabela 2.3). Como resíduo florestal, considerou-se todos os resíduos orgânicos 

remanescentes sobre o solo após a colheita, sendo eles: copa (folhas e galhos), cascas e 

serapilheira. 
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Tabela 2.3. Manejo de resíduos florestais e doses de fertilizantes aplicados em cada tratamento 

Tratamento
(1)

 
Resíduo florestal

(2)
 

 

Fertilização
(3)

 

Copa Casca Serapilheira 

 

N P2O5 K2O Ca Mg 

     

___________________
kg ha

-1___________________ 

CReCF M M M 

 

130 100 150 480 120 

SCoCF R M M  130 100 150 480 120 

SPACF R R M  130 100 150 480 120 

SReCF R R R 

 

130 100 150 480 120 

SPASN R R M 

 

10 100 150 480 120 

SPASP R R M 

 

130 - 150 480 120 

SPASK R R M  130 100 10 480 120 

SPASCa R R M 

 

130 100 150 - - 

CReSF M M M 

 

10 - 10 - - 
(1) CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca) e com 
fertilização, SCoCF – Remoção da copa das árvores (manutenção da serapilheira e da casca das árvores e com fertilização, 

SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da serapilheira) e com fertilização, SReCF – 

Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização, SPASN – Sem a parte aérea (manutenção apenas da serapilheira) 

e sem fertilização nitrogenada, SPASP - Sem a parte aérea e sem fertilização fosfatada, SPASK - Sem a parte aérea e sem 
fertilização potássica, SPASCa – Sem a parte aérea e sem calagem, CReSF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre 

o solo e sem fertilização; (2)M = mantido sobre o solo, R = removido do local; (3) As fontes de N, P, K, Ca e Mg foram sulfato 

de amônio, superfosfato triplo, cloreto de potássio e calcário, respectivamente. 

 

2.2.3. Instalação e condução do experimento 

A instalação do experimento foi realizada em 2004, após o corte raso de um 

povoamento de Eucalyptus grandis de 12 anos de idade. Após o corte do povoamento, foram 

aplicados os tratamentos (Tabela 2.3) e efetuado o preparo de solo por coveamento a 40 cm de 

profundidade. Em junho de 2004, foi feito o plantio das mudas produzidas por sementes 

coletadas de uma única progênie de Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden.  

A fertilização aplicada foi composta pelos macronutrientes listados na tabela 2.3. 

Adicionalmente, foram aplicados em todos os tratamentos 3,4 kg ha
-1

 de boro (B) e 30 kg ha
-1

 

de “Frited Traced Elements” (FTE BR 12; 9% Zn + 1,8% B + 0,8% Cu + 2% Mn + 3,5% Fe 

+ 0,1% Mo). A fertilização foi dividida em uma fertilização de base e duas fertilizações de 

cobertura. Na fertilização de base foi aplicado todo o fósforo recomendado, o FTE e  

10 kg ha
-1

 de N e de K em duas covetas laterais a 10 cm das mudas. Também foi efetuada a 

aplicação do calcário em área total no ato do plantio (exceto nos tratamentos SPASCa e 

CReSF). As fertilizações de cobertura foram efetuadas aos três e oito meses após o plantio, 

em que foi aplicado o N, K e B, dividido em duas partes iguais. Os fertilizantes foram 

aplicados sobre o solo em semicírculo na projeção da copa.  

Após ser conduzido por 8 anos, em 2012, o experimento foi colhido e reinstalado, 

reaplicando os mesmos tratamentos nas mesmas parcelas. No ato da colheita, tomou-se 

cuidado para que todos os resíduos de cada parcela ficassem sobre as mesmas. Toda a 

condução do experimento foi realizada de forma semelhante à primeira rotação de cultivo. 
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2.2.4. Avaliações 

2.2.4.1. Crescimento das árvores 

Na primeira rotação do estudo foram efetuadas medidas do diâmetro à altura do peito 

(DAP) e da altura total das árvores (H), anualmente. Esses dados foram processados e os 

indivíduos distribuídos em classes diamétricas de frequência com um desvio padrão de 

amplitude. Anualmente, até o sétimo ano, foram abatidas duas árvores médias por tratamento, 

e no oitavo ano foram abatidas 10 árvores por tratamento (duas em cada classe diamétrica) 

para determinação da biomassa dos compartimentos aéreos. O volume de madeira foi obtido 

por meio de cubagem rigorosa das árvores abatidas, com os diâmetros medidos a cada metro, 

até o diâmetro mínimo de 3 cm. O volume sólido foi calculado por meio da fórmula de 

Smalian (Scolforo e Thiersch, 2004). A quantificação da biomassa seca de folhas e galhos foi 

realizada por meio da determinação da massa fresca total e de amostras, e posterior secagem 

das amostras a 65 ºC até massa constante. O produto da massa fresca, pela razão da massa 

seca em relação à massa fresca da amostra resultou na massa seca total. A massa seca dos 

compartimentos madeira e casca foram obtidas da mesma maneira, sendo as amostras 

compostas por discos retirados do tronco a cada metro. 

Para as estimativas das biomassas de lenho e casca e do volume do povoamento a 

partir das árvores amostradas, foram utilizadas as variáveis DAP e H como variáveis 

independentes para o ajuste do modelo proposto por Schumacher e Hall (1933). 

Na segunda rotação, a altura foi medida trimestralmente e o DAP mensalmente, pelo 

mesmo avaliador, com uso de uma única fita diamétrica metálica. A posição de medida do 

DAP foi marcada em cada árvore a fim de minimizar erros no momento da medição. A partir 

da obtenção desses dados foi avaliado o incremento diamétrico mensal. Para essa medição 

periódica do DAP foi escolhida em detrimento ao uso das fitas dendrométricas devido ao seu 

baixo custo e praticidade, possibilitando a medição de todas as árvores da parcela útil. Com 

esta metodologia perde-se em precisão na medida, porém ganha-se em número de indivíduos 

avaliados, sendo possível avaliar o incremento em área basal do povoamento.  

 

2.2.4.2. Informações climáticas 

As informações de precipitação pluvial, temperatura e umidade relativa foram 

obtidas na estação meteorológica automática (coleta de informações a cada 30 minutos), 
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instalada  aproximadamente a 1000 metros do local do experimento. Com essas informações 

foi efetuado o balanço hídrico climatológico mensal, pelo método proposto por Thornthwaite 

e Mather (1955) e calculado o déficit de pressão de vapor (DPV). 

 

2.2.5. Análise dos dados 

Os dados foram submetidos à análise de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e 

homocedasticidade (teste de Box-Cox). O teste F seguido do teste LSD, ambos a 5% de 

probabilidade, foram utilizados para verificar a diferença entre os tratamentos. As 

informações climáticas foram utilizadas como variáveis explicativas em modelos de 

crescimento. Foi gerado um modelo por tratamento, a fim de avaliar a influencia dos 

tratamentos na contribuição de cada variável explicativa dentro do modelo. Utilizou-se o 

software SAS University Edition para realização das análises. 

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Crescimento das árvores 

Na primeira rotação de cultivo (R1), o tratamento que apresentou o maior volume de 

madeira (p<0,001) aos oito anos de idade foi o CReCF (445 m
3
 ha

-1
), não diferindo do 

tratamento SCoCF desde o início da rotação, e dos tratamentos SPACF e SReCF a partir do 

terceiro ano (Figura 2.2). O menor volume até o terceiro ano foi observado para CReSF, após 

essa idade o tratamento SPASK apresentou o menor volume. Aos oito anos de idade o 

tratamento SPASK apresentou volume de madeira de 195 m
3
 ha

-1
, 56 % menor que o CReCF. 

O tratamento CReSF apresentou volume de madeira de 278 m
3
 ha

-1
, 38 % menor que o 

CReCF. Os tratamentos que não receberam fertilização nitrogenada (SPASN), fosfatada 

(SPASP) e calagem (SPASCa) apresentaram aos oito anos de idade reduções de 9, 17 e 14 %, 

respectivamente, quando comparado ao CReCF. 

Na segunda rotação de cultivo (R2), as respostas à remoção dos resíduos e a não 

fertilização foram superiores as observadas na R1 (Figura 2.3). Em R2, a remoção de toda a 

parte aérea das árvores e a não fertilização com N (SPASN), P (SPASP), K (SPASK), Ca e 

Mg (SPASCa) reduziram o volume de madeira com casca em 12, 21, 73 e 23 %, 

respectivamente em relação ao CReCF, aos 4,5 anos de idade. Tanto em R2 como em R1, o 
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maior crescimento foi observado no CReCF e SCoCF. Na R2 o menor crescimento inicial foi 

observado em SPASK, sendo que na fase inicial da R1 foi observado no CReSF.  

 

 

Figura 2.2. Volume acumulado e incremento médio anual de madeira em uma plantação de Eucalyptus grandis 

conduzida sob diferentes manejos de resíduos (a e b) e não fertilizadas com com N, P, K, Ca e Mg (b e c). 

As barras indicam as diferenças mínimas significativas a 5% de probabilidade pelo teste LSD, sendo para 

ambos a significância do teste F inferior a 0,001. 
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Figura 2.3. Volume acumulado e incremento médio anual de madeira em uma plantação de Eucalyptus grandis 

conduzida pela segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos (a e b) e não fertilizadas com N, P, K, 

Ca e Mg (c e d). As barras indicam as diferenças mínimas significativas a 5% de probabilidade pelo teste 

LSD, sendo para ambos a significância do teste F inferior a 0,001. 

 

2.3.2. Dinâmica de crescimento da segunda rotação de cultivo  

Os maiores incrementos em área basal (1,0 a 1,2 m
2
 ha

-1
 mês

-1
) foram observados na 

primavera e no verão, sendo estes os períodos de maiores precipitações pluviais, temperaturas 

e radiação. Com exceção do SPASK todos os demais tratamentos apresentaram grandes 

respostas em incremento diamétrico com as alterações das condições climáticas ao longo do 

ano. O SPASK apresentou baixo e constante crescimento (em torno de 0,2 m
2
 ha

-1
 mês

-1
), 

sendo pouco influenciado pelas variações das condições climáticas ao longo do ano. Exceção 

apenas para os meses com altas temperaturas e DPV, que resultaram em grande queda de 

folhas (Capítulo 6) e redução do incremento do mês seguinte. Nos meses de julho e agosto de 

2014 e junho de 2016, devido às baixas precipitações (e elevado déficit hídrico), os demais 

tratamentos apresentaram drástica redução do incremento diamétrico, atingindo valores 
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similares ao do SPASK. Nos meses de maiores precipitações, os maiores incremento foram 

observados nos tratamentos CReCF, SCoCF e SPACF. Nos meses de menores precipitações, 

estes tratamentos apresentaram os menores incrementos, sendo, em casos extremos, inferior 

até mesmo ao SPASK, como no mês de julho de 2014 (Figura 2.4). Vale ressaltar que os anos 

de 2013 e 2014 foram atípicos, com déficit hídrico muito superior ao comumente observado 

na região, estando o povoamento com crescimento inferior ao esperado. 

Durante o primeiro período de avaliação, entre 17 e 28 meses de idade, o 

crescimento em área basal dos tratamentos CReCF, SCoCF, SPACF, SReCF, SPASN, 

SPASP, SPASCa e CReSF apresentaram correlação significativa com a precipitação pluvial e 

a temperatura média tanto do período quanto do mês anterior (delay de 30 dias), sendo ambas 

positivas. Não foi observado correlação do incremento diamétrico desses tratamentos com as 

demais variáveis climáticas. Durante o segundo (29 aos 40 meses) e terceiro (41 aos 53 

meses) períodos de avaliação, correlação significativa foi observada apenas com a 

evapotranspiração potencial (Tabela 2.4). 

Foi possível representar significativamente (R
2
>0,85 e p<0,01) o crescimento dos 

tratamentos CReCF, SCoCF, SPACF, SReCF, SPASN, SPASP, SPASCa e CReSF com as 

informações de temperatura média e precipitação do mês em questão e do mês anterior. 

Devido à baixa correlação do crescimento do tratamento SPASK com as variáveis ambientais, 

não foi possível representar seu crescimento (Tabela 2.5). 
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Figura 2.4. Incremento da área basal de uma plantação de Eucalyptus grandis dos 17 aos 53 meses de idade, 

conduzida pela segunda rotação de cultivo sob diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, 

K, Ca e Mg, além da precipitação pluvial, temperatura média (Temp. med), déficit de pressão de vapor 

médio (DPV med) e média dos máximos diários (DPV max) do período.  
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Tabela 2.4. Correlação do incremento corrente mensal da área basal com as variáveis climáticas do mês em 

questão e do mês anterior durante três anos de avaliação (17 a 53 meses). 

Variável 
Tratamentos (1) 

CReCF SCoCF SPACF SReCF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF 

 17 a 28 meses 

 Variáveis do mês em questão 

Temp. média 0,650,021(6) 0,640,025 0,620,029 0,640,024 0,650,023 0,600,041 -0,620,030 0,580,046 0,570,055 
Δ temp. (2) -0,480,112 -0,450,141 -0,520,087 -0,520,085 -0,530,078 -0,590,044 -0,120,713 -0,510,089 -0,520,082 

Precipitação 0,720,008 0,660,020 0,640,025 0,650,022 0,660,020 0,650,021 -0,540,067 0,570,054 0,560,059 

ET0
(3) -0,010,992 -0,030,925 -0,090,779 -0,060,864 -0,090,774 -0,160,629 -0,650,023 -0,110,725 -0,150,635 

DEF(4) -0,480,110 -0,480,115 -0,500,096 -0,460,136 -0,470,121 -0,530,077 0,010,976 -0,450,143 -0,470,122 
DPV máximo(5) -0,340,279 -0,330,302 -0,380,217 -0,370,236 -0,380,220 -0,450,138 -0,420,171 -0,400,196 -0,430,168 

 Variáveis do mês anterior (delay de 30 dias) 

Temp. média 0,670,018 0,630,028 0,650,021 0,650,022 0,630,028 0,670,017 -0,230,465 0,660,018 0,660,020 

Δ temp. 0,200,543 0,200,529 0,170,607 0,180,581 0,220,489 0,160,629 0,040,903 0,140,658 0,150,63 
Precipitação 0,660,021 0,610,035 0,650,023 0,650,023 0,660,019 0,710,010 -0,360,247 0,660,020 0,640,026 

ET0 0,490,107 0,480,111 0,480,114 0,460,136 0,500,101 0,510,093 0,080,807 0,530,079 0,540,072 

DEF -0,370,240 -0,350,269 -0,380,222 -0,400,187 -0,380,218 -0,400,201 0,150,643 -0,370,243 -0,320,308 

DPV máximo 0,500,096 0,500,097 0,470,127 0,470,123 0,480,115 0,450,145 0,040,901 0,480,117 0,490,108 
 29 a 40 meses 

 Variáveis do mês em questão 

Temp. média -0,040,897 -0,170,602 -0,380,217 -0,190,557 0,030,914 -0,150,633 -0,710,010 -0,270,379 0,190,557 

Δ temp.  -0,090,778 -0,150,649 -0,200,527 -0,070,812 0,200,527 -0,090,779 0,150,633 0,020,948 0,030,931 
Precipitação 0,110,729 0,100,762 -0,150,649 0,060,863 -0,090,779 0,020,948 -0,430,159 -0,380,217 -0,110,729 

ET0 -0,220,450 -0,330,297 -0,270,391 -0,330,297 0,010,966 -0,310,319 -0,290,354 -0,080,812 -0,250,417 

DEF -0,340,280 -0,500,094 -0,120,712 -0,390,216 -0,280,370 -0,400,192 0,060,865 -0,170,588 -0,380,228 

DPV máximo -0,250,442 -0,320,313 -0,380,217 -0,290,397 0,030,931 -0,260,397 -0,120,704 -0,060,854 -0,140,656 
 Variáveis do mês anterior (delay de 30 dias) 

Temp. média 0,360,255 0,170,587 0,120,713 0,080,812 0,160,618 0,150,633 -0,800,002 -0,120,713 -0,170,602 

Δ temp. 0,430,167 0,380,217 0,430,167 0,550,067 0,560,059 0,480,118 0,170,587 0,200,542 0,300,342 

Precipitação 0,110,729 0,060,863 -0,150,659 0,040,897 0,380,217 0,120,713 -0,480,125 0,220,485 0,190,557 
ET0 0,580,047 0,380,226 0,450,145 0,450,145 0,460,131 0,430,159 -0,070,812 0,200,542 0,170,602 

DEF -0,110,733 -0,390,204 0,210,510 0,240,455 -0,130,691 0,230,473 0,600,041 0,220,492 0,280,386 

DPV máximo 0,350,264 0,240,456 0,290,359 0,310,324 0,420,174 0,290,353 -0,040,905 0,060,862 0,090,778 

 41 a 53 meses 
 Variáveis do mês em questão 

Temp. média -0,270,364 -0,360,230 -0,430,138 -0,300,316 -0,380,194 -0,450,128 -0,380,194 -0,190,541 -0,370,216 

Δ temp.  0,380,201 0,370,216 0,380,201 0,310,306 0,270,364 0,340,263 0,480,094 0,160,603 0,450,127 

Precipitação -0,510,078 -0,550,050 -0,490,089 -0,450,128 -0,460,114 -0,500,082 -0,510,078 -0,340,263 -0,540,058 
ET0 -0,420,149 0,450,122 -0,400,174 -0,390,187 -0,430,138 -0,420,148 -0,510,074 -0,260,384 -0,360,231 

DEF 0,020,931 0,070,811 0,090,776 0,010,983 -0,070,811 0,050,862 -0,080,777 -0,010,965 0,150,630 

DPV máximo 0,030,929 0,050,858 0,030,915 0,040,901 -0,050,873 -0,010,986 -0,030,915 0,070,802 0,190,529 

 Variáveis do mês anterior (delay de 30 dias) 
Temp. média 0,030,929 -0,040,887 -0,160,603 -0,040,887 -0,040,873 -0,160,591 -0,150,629 0,020,957 -0,220,471 

Δ temp. 0,070,830 0,030,929 0,040,887 -0,010,972 -0,040,900 0,060,844 0,130,667 -0,220,470 -0,070,812 

Precipitação -0,110,721 -0,150,629 -0,340,247 -0,210,494 -0,240,426 -0,330,271 -0,010,957 -0,330,213 -0,260,384 

ET0 -0,030,915 0,000,999 -0,280,354 -0,090,775 -0,130,681 -0,240,437 0,120,694 -0,230,448 -0,220,470 
DEF 0,250,413 0,320,294 0,250,413 0,320,294 0,300,316 0,210,495 0,220,467 0,110,710 0,170,583 

DPV máximo 0,200,510 0,170,577 0,030,915 0,040,900 -0,050,873 -0,010,986 -0,030,915 0,080,802 0,190,529 
(1) CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca) e com 

fertilização, SCoCF – Remoção da copa das árvores (manutenção da serapilheira e da casca das árvores e com fertilização, 

SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da serapilheira) e com fertilização, SReCF – 

Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização, SPASN – Sem a parte aérea (manutenção apenas da serapilheira) 
e sem fertilização nitrogenada, SPASP - Sem a parte aérea e sem fertilização fosfatada, SPASK - Sem a parte aérea e sem 

fertilização potássica, SPASCa – Sem a parte aérea e sem calagem, CReSF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre 

o solo e sem fertilização; (2) Diferença entre a temperatura máxima e a mínima; (3) Evapotranspiração potencial calculada pelo 

método de Penman-Monteith (FAO 56); (4) Déficit hídrico calculado pelo método de Thornthwaite e Mather (1955); (5) Déficit 
de pressão de vapor; (6) Probabilidade do teste F. 
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Tabela 2.5. Equações de regressão para o primeiro período de crescimento (17 a 28 meses) tendo como variável 

dependente os incrementos em área basal (m
2
 ha

-1
 mês

-1
) e como variáveis independentes a temperatura 

média e a precipitação do mês (Tmed e PP) e a do mês anterior (Tmedd e PPd). 

Trat.
(1)

 Equação R
2
 aj. 

CReCF 𝐼𝑛𝑐 = 2,1768 . 10−6 . 𝑇𝑚𝑒𝑑0,9908.  𝑃𝑃0,5106. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,6242. 𝑃𝑃𝑑−0,2355  0,955
<0,001(2)

 

SCoCF 𝐼𝑛𝑐 = 6,3081 . 10−6 . 𝑇𝑚𝑒𝑑1,0069.  𝑃𝑃0,4662. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,2208. 𝑃𝑃𝑑−0,1529 0,895
<0,001

 

SPACF 𝐼𝑛𝑐 = 1,0121 . 10−5 . 𝑇𝑚𝑒𝑑0,7916.  𝑃𝑃0,3306 . 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,4362. 𝑃𝑃𝑑−0,1203 0,899
<0,001

 

SReCF 𝐼𝑛𝑐 = 1,2015 . 10−6 . 𝑇𝑚𝑒𝑑1,1755.  𝑃𝑃0,3695. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,8051. 𝑃𝑃𝑑−0,2044  0,942
<0,001

 

SPASN 𝐼𝑛𝑐 = 2,3395 . 10−5 . 𝑇𝑚𝑒𝑑1,0174.  𝑃𝑃0,2990 . 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑1,9887. 𝑃𝑃𝑑−0,1303 0,920
<0,001

 

SPASP 𝐼𝑛𝑐 = 3,8349 . 10−5 . 𝑇𝑚𝑒𝑑0,5748.  𝑃𝑃0,2388. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,2889. 𝑃𝑃𝑑−0,0858 0,852
0,003

 

SPASK 𝐼𝑛𝑐 = 0,6631 . 𝑇𝑚𝑒𝑑−2,2140 .  𝑃𝑃−0,1571. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,0318. 𝑃𝑃𝑑0,0129 0,185
0,296

 

SPASCa 𝐼𝑛𝑐 = 7,2366 . 10−6 . 𝑇𝑚𝑒𝑑0,8103.  𝑃𝑃0,1881. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,6188. 𝑃𝑃𝑑−0,0711 0,857
0,002

 

CReSF 𝐼𝑛𝑐 = 9,5169 . 10−6 . 𝑇𝑚𝑒𝑑0,7579.  𝑃𝑃0,2055 . 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑑2,6357. 𝑃𝑃𝑑−0,1325 0,857
0,002

 
(1) CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca) e com 

fertilização, SCoCF – Remoção da copa das árvores (manutenção da serapilheira e da casca das árvores e com fertilização, 

SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da serapilheira) e com fertilização, SReCF – 

Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização, SPASN – Sem a parte aérea (manutenção apenas da serapilheira) 

e sem fertilização nitrogenada, SPASP - Sem a parte aérea e sem fertilização fosfatada, SPASK - Sem a parte aérea e sem 
fertilização potássica, SPASCa – Sem a parte aérea e sem calagem, CReSF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre 

o solo e sem fertilização; (2) Significância do modelo. 

 

2.4. Discussão 

2.4.1. Efeito do manejo dos resíduos florestais no crescimento da floresta 

A colheita das árvores inteiras (SPACF) reduziu em 5 % o volume de madeira aos 

sete anos de idade da R1, enquanto que a remoção de todos os resíduos florestais (SReCF) 

resultou em redução de 6 %, sendo ambos não significativos (Figura 2.2). A remoção dos 

resíduos florestais tem sido estudada em diversas regiões do globo, sendo observadas 

reduções no crescimento da floresta na ordem de 0 a 40% (Nambiar e Harwood, 2014; Achat 

et al., 2015; Rocha et al., 2016). De modo geral, em regiões tropicais úmidas de alta 

produtividade e com solos de baixa fertilidade, a remoção dos resíduos tem resultado em 

grandes perdas de produtividade (Laclau et al., 2010; Nambiar e Harwood, 2014; Achat et al., 

2015; Rocha et al., 2016). 

Em uma área adjacente a este estudo, com o mesmo material genético e tipo de solo 

Rocha et al. (2016) encontraram redução de 40 % no volume de madeira aos oito anos de 

idade com a remoção dos resíduos florestais. A grande diferença nas respostas encontrada 

entre estes estudos pode estar associada à fertilização aplicada. Enquanto que no estudo 

desses autores foi efetuado baixo investimento em fertilização (15, 13, 136 kg ha
-1

 de N, P e 

K, respectivamente), neste estudo foram aplicadas quantidades suficientes de nutrientes (130, 

44, 125, 143, 480, 120 e 3,4 kg ha
-1

 de N, P, K, S, Ca, Mg e B, respectivamente). Estas 
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maiores taxas de fertilização asseguraram alta produtividade (50 m
3
 ha

-1
 ano

-1
), mesmo com a 

remoção dos resíduos florestais. 

Analisando os resultados dessas duas áreas experimentais em conjunto, pode-se 

afirmar que o principal benefício da manutenção dos resíduos florestais sobre o solo que pode 

resultar em ganhos (ou prevenir perdas) de produtividade em curto prazo é a redução da 

exportação de nutrientes. Desta forma, pode-se concluir que se os nutrientes exportados pela 

remoção dos resíduos florestais forem repostos via fertilização não serão observados reduções 

significativas de produtividade em uma rotação de cultivo. Entretanto, vale ressaltar que a 

afirmação anterior só é verdadeira em curto prazo (uma rotação de cultivo). Além disso, todos 

esses estudos foram realizados em condições de parcelas experimentais relativamente planas, 

onde a taxa de erosão é insignificante. A remoção dos resíduos florestais pode acelerar o 

processo erosivo, resultando em perdas de produtividade já na primeira rotação de cultivo, 

independente da reposição nutricional (Silva et al., 2011; Pires et al., 2006; Brito et al., 2005). 

Na R2, a remoção consecutiva (2004 e 2012) dos resíduos florestais resultou em 

redução de 15 % no volume de madeira aos 4,5 anos (Figura 2.3). Nesta idade, a remoção dos 

resíduos florestais na primeira rotação resultou em redução de apenas 8 % do volume de 

madeira (Figura 2.2). Esta maior redução na produtividade observada na R2, mesmo com 

altas taxas de fertilização aplicada, indica que outros efeitos além do aumento da exportação 

de nutrientes podem estar influenciando a produtividade quando os resíduos florestais são 

removidos por mais de uma rotação. A remoção dos resíduos florestais, além de resultar em 

maior exportação de nutrientes, resulta em diminuição no teor de matéria orgânica do solo 

(Achat et al., 2005; Nambiar e Harwood, 2014; Mendham et al., 2014; Capítulo 3). Essa 

redução no teor de matéria orgânica reduz a atividade microbiológica do solo (Capítulo 3; 

Mendham et al., 2002; 2014; Wu et al., 2011), aumenta a disponibilidade de Al no solo 

(Capítulo 3) e aumenta a fixação de P nos colóides do solo, reduzindo sua disponibilidade 

(Rodrigues et al., 2016a; Capítulo 5). Todos esses efeitos se intensificam com sucessivas 

remoções dos resíduos florestais, resultando em perdas de produtividade a partir da segunda 

rotação de cultivo com remoção sucessiva dos resíduos. Essa redução na produtividade pode 

ocorrer mesmo se os nutrientes removidos forem repostos via fertilização. 

 

2.4.2. Efeito da omissão de nutrientes no crescimento da floresta 

A aplicação de fertilizantes em plantações de eucalipto pode resultar em ganhos de 

produtividade na ordem de 0 a 90 %. A magnitude da resposta depende do nutriente em 
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questão, da demanda do material genético, da idade em que é feita a avaliação e das condições 

edafoclimáticas do sítio (Gonçalves et al., 2013; Pulito et al., 2015; Melo et al., 2016; Battie-

Laclau et al., 2016). De modo geral, as maiores respostas têm sido observadas para K e P 

(Melo et al., 2016; Battie-Laclau et al., 2016), entretanto, em regiões com alta deficiência 

hídrica, grandes respostas ao B também podem ser observadas (Gonçalves et al., 2013). 

Respostas ao N raramente são observadas no final da rotação de cultivo (Pulito et al., 2015). 

Melo et al. (2016) observaram resposta à N aos 6 anos de idade apenas em um plantio de 

Eucalyptus globulus, devido a maior demanda de N dessa espécie. Resposta à aplicação de Ca 

e Mg (via calagem, gessagem e/ou aplicação de cinzas) tem sido observada apenas em áreas 

em que o teor trocável de Ca + Mg da camada de 0-20 cm do solo é inferior a 4 mmolc dm
-3 

(Rodrigues et al., 2016b; 
 
Valeri et al., 1985; 1993; 

 
Silva e Coelho., 2010; Paes et al., 2013; 

Stape and Balloni, 1988; Barreto, 2008; Herbert et al., 1982; 1983). 

Em ambas as rotações a não fertilização com N e P e não aplicação de calcário 

resultaram em grandes reduções na produtividade (20 a 50 %) na fase inicial de crescimento. 

Essas respostas reduziram com o decorrer da idade, desaparecendo para N aos 3 anos de idade 

em ambas as rotações. Para P as respostas reduziram até o quarto ano se estabilizando em 

torno de -6 % em R1 e -8 % em R2. A resposta à aplicação de calcário também reduziu com a 

idade, entretanto se estabilizou a partir do quarto ano em -5 e -12 % para R1 e R2, 

respectivamente (Figura 2.5). A grande resposta a aplicação de N, P e calcário na fase inicial 

de crescimento da floresta seguida por posterior redução com o decorrer da idade se deve a 

mudança no fator limitante ao crescimento. Na fase inicial de crescimento, o baixo IAF, 

associado ao grande estoque de água nas camadas profundas do solo (abaixo de 1 m; Christina 

et al., 2017), faz com que a água não limite o crescimento da floresta. A grande taxa de 

crescimento da copa e do sistema radicular, componentes ricos em nutrientes, faz com que a 

demanda de nutrientes nessa fase seja alta (Rocha et al., 2016; Laclau et al., 2000), podendo 

esses limitar o crescimento quando não fornecidos adequadamente via fertilização. Entretanto, 

a partir do segundo ou terceiro ano, com o pico do IAF e a redução do estoque de água em 

profundidade (Christina et al., 2017), o ritmo de crescimento da floresta diminui, e com ele a 

demanda de nutrientes (Rocha et al., 2016; Laclau et al., 2000). Este fato, associado com a 

intensificação dos processos de ciclagem de nutrientes (Capítulo 6) faz com que os nutrientes 

deixem de ser o principal fator limitante ao crescimento. Nessa fase a disponibilidade hídrica 

limita em grande parte o crescimento (Laclau et al., 2009; Battie-Laclau et al., 2016; Christina 

et al., 2017). 
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A resposta à aplicação de calcário pode ser efeito tanto do fornecimento de Ca e Mg, 

como da elevação do pH do solo resultante da calagem. A maior demanda de Ca ocorre a 

partir do terceiro ano (Rocha et al., 2016; Laclau et al. 2000), sendo pouco provável que a 

produtividade foi limitada por esse elemento. Desta forma, o fornecimento de Mg e a 

elevação do pH do solo provavelmente contribuíram em maior proporção para maior 

produtividade inicial no tratamento que recebeu calagem. A elevação do pH, apesar de 

pequena e temporária (Capítulo 3), promoveu decomposição mais acelerada dos resíduos 

florestais mantidos sobre o solo após a colheita (Rocha et al., 2016b). Esse fato acelerou a 

liberação dos nutrientes contidos nesses resíduos, resultando em maior arranque inicial das 

árvores. 

Snowdon (2002) classificou esse tipo de resposta como do Tipo 1, ou seja, o 

tratamento promove um aumento temporário do incremento corrente anual (ICA) que 

posteriormente volta a ser o mesmo da área que não recebeu o tratamento. Entretanto, esse 

tipo de resposta explica o que foi observado nos tratamentos SPASP e SPASCa, porém não 

explica o que foi observado no tratamento SPASN. Nesse estudo, o ICA do tratamento 

SPACF foi maior nos dois primeiros anos, entretanto no terceiro e quarto ano foi inferior ao 

do SPASN, se igualando posteriormente (Figura 2.2). O desaparecimento da resposta à 

fertilização nitrogenada com a idade é bem relatado na literatura (Laclau et al., 2009; Pulito et 

al., 2015; Melo et al., 2016). Laclau et al. (2009) apresentaram uma possível hipótese para 

explicar esse tipo de resposta. A fertilização nitrogenada estimula o crescimento da copa, 

aumentando o consumo de água da floresta, fazendo com que esta consuma mais rapidamente 

o estoque de água armazenada em camadas profundas do solo. Após o consumo desse 

estoque, a floresta fica exclusivamente dependente da água proveniente da precipitação, 

reduzindo assim sua taxa de crescimento. Já o tratamento não fertilizado com N tem taxa de 

crescimento inicial inferior, apresentando menor IAF, consequentemente demorando mais 

tempo para consumir o estoque de água em profundidade, mantendo dessa forma maiores 

taxas de crescimento por um período mais longo (Laclau et al., 2009). Como a fertilização 

nitrogenada não promove aumento da eficiência de uso da água (Laclau et al., 2009), a 

produtividade no final da rotação é a mesma. Outra possível explicação para este efeito é que, 

na fase inicial, a alta demanda de N das árvores não é plenamente suprida pela mineralização 

do N de frações orgânicas do solo. Como o suprimento do solo é menor que a demanda das 

árvores, respostas à fertilização são observadas. Com o decorrer da idade do povoamento a 

demanda de N diminui e a mineralização de N no solo passa a ser suficiente para o pleno 
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atendimento da demanda das árvores, fazendo com que a resposta diminua (Pulito et al., 

2015). 

A não fertilização com K também resultou em grande redução na produtividade na 

fase inicial de crescimento da floresta. Esta resposta aumentou com o decorrer da idade, se 

estabilizando em -50 e -70% após o quarto ano da R1 e R2, respectivamente. Este tipo de 

resposta é caracterizada como do Tipo 2 segundo Snowdon (2002), aumentando com o 

decorrer da idade, pois o tratamento resultou em alteração na qualidade do sítio. Este 

resultado ressalta a importância da fertilização com K em solos pobres neste nutrientes. A 

deficiência de K reduz a área foliar, a assimilação de CO2 e a interceptação de luz, 

consequentemente a produtividade primária bruta (PPB). Além disto, reduz a partição da PPB 

e da PPL alocada no lenho (Battie-Laclau et al., 2016; Epron et al., 2012). A deficiência de K 

reduz também a eficiência de uso da água por plantações de eucalipto em até 50 % (Battie-

Laclau et al., 2016). Devido a estes fatos, grandes e aditivas perdas de produtividade são 

observadas quando esse nutriente encontra-se deficiente. 

 

 

Figura 2.5. Produtividade relativa (PR) ao tratamento com fertilização completa de uma plantação de 

Eucalyptus grandis, conduzida por duas rotações (a - R1 e b – R2) não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

 

2.4.3. Efeito do clima no crescimento e resposta à fertilização 

O volume de madeira aos 20 meses de idade do tratamento CReCF (maior 

crescimento) na R1 foi de 40 m
3
 ha

-1
. Na R2, este tratamento nesta mesma idade apresentou 

volume de madeira de 33 m
3
 ha

-1
, ou seja, redução de 17 % em relação à R1. Este fato está 
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associado à baixa precipitação pluvial em 2013 e 2014. Durante os primeiros 20 meses de 

crescimento da R1, a precipitação pluvial acumulada foi de 2660 mm, enquanto que na R2 foi 

de 2180 mm, redução de 18 % (Figuras 2.1 e 2.4 e Tabela 2.1).  

Com exceção do tratamento SPASK, todos os demais tratamentos apresentaram altas 

respostas às variáveis climáticas. Os maiores crescimentos em área basal (1,2 m
2
 ha

-1
 mês

-1
) 

foram observados nos meses com as maiores precipitações e temperaturas. Essa grande 

variação no crescimento em resposta às variáveis climáticas, especialmente, nos tratamentos 

CReCF e SCoCF, evidencia que estas e não a nutrição foram limitantes ao crescimento das 

árvores destes tratamentos. O SPASK apresentou poucas variações em resposta ao clima. 

Neste tratamento, a deficiência de K muito elevada, a tal ponto que esse nutriente limitou 

mais o crescimento do que o próprio clima, seguindo a lei dos fatores limitantes (ampliação 

do conceito de Liebig, 1840 apud Malavolta, 2006). Exceção para meses em que a 

temperatura e o déficit de pressão de vapor foram altos (Janeiro de 2015 e 2016), quando 

foram encontradas reduções no crescimento deste tratamento. Isto pode estar associado ao 

menor controle estomático causado pela deficiência de K (Battie-Laclau et al., 2016). Nestes 

meses, as árvores deste tratamento depositaram grande quantidade de folhas, sendo essa uma 

estratégia para reduzir a transpiração (Capítulo 5), reduzindo ainda mais o crescimento. 

Durante o primeiro período de avaliação, o incremento em área basal dos tratamentos 

que receberam fertilização completa apresentaram maior correlação com a precipitação 

pluvial, enquanto que no segundo e no terceiro período, as maiores correlações ocorreram 

com a evapotranspiração potencial. Como no primeiro período de avaliação a competição 

entre plantas ainda era baixa e a precipitação foi abaixo do esperado para essa região (Figura 

2.1), a água foi o principal fator limitante ao crescimento desses tratamentos, fazendo com 

que as plantas respondessem prontamente à precipitação pluvial. Por outro lado, nos dois 

períodos seguintes de avaliação (2015 e 2016), a precipitação foi acima do esperado (Figura 

2.1; Tabela 2.1). Com a intensificação da competição intraespecífica e com os altos índices de 

precipitação, o crescimento foi controlado pela quantidade de energia solar disponível para o 

crescimento, evidenciada pela evapotranspiração potencial.  

As respostas à omissão de nutrientes, diferença percentual do incremento em área 

basal entre os tratamentos que receberam e não receberam determinado nutriente, também foi 

altamente afetada pelas variáveis climáticas. As maiores respostas ocorreram nos meses com 

maiores precipitações (Figura 2.4). Nos meses mais secos (agosto e setembro de 2014 e julho, 

outubro e novembro de 2016) não houve resposta no incremento, nem mesmo para omissão 

de K. Nestes meses, o incremento em área basal dos tratamentos SPASN, SPASP e SPASCa 
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foi superior ao do tratamento que recebeu fertilização completa. Provavelmente isso ocorreu 

devido ao maior crescimento, consequentemente, maior massa foliar do tratamento completo 

(Capítulo 5), o que o tornou mais sensível ao déficit hídrico (Laclau et al 2009; Battie-Laclau 

et al., 2016). Esta menor resposta nos meses mais secos e o acirramento da competição 

intraespecífica explica a redução nas resposta a N, P e Ca com o decorrer da idade. Entretanto, 

nos meses com precipitações acima do normal, as respostas à fertilização aumentam mesmo 

em idades mais avançadas, como ocorreu do sétimo para o oitavo ano da primeira rotação de 

cultivo (Figura 2.5). 

 

2.5. Conclusões 

A remoção dos resíduos florestais resultou em pequena e não significativa redução do 

volume de madeira produzido na primeira rotação de cultivo (R1). Na segunda rotação de 

cultivo (R2), com sucessiva remoção dos resíduos florestais, houve redução de 14 % no 

volume de madeira produzido. A importância da manutenção dos resíduos florestais é também 

ressaltada quando observa-se a produtividade do tratamento que não recebeu fertilização e 

teve todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo. Neste tratamento, o IMA da segunda 

rotação do experimento foi de 38 m
3
 ha

-1
 ano

-1
 enquanto que o IMA do tratamento em que foi 

mantido apenas a serapilheira e não recebeu fertilização com K foi de 12 m
3
 ha

-1
 ano

-1
. 

A resposta ao N reduziu com o decorrer da idade, desaparecendo aos 3 anos na R1 e 

aos 4 na R2. Diferente do que foi hipotetizado, as respostas ao P e à calagem também 

reduziram com o decorrer da idade, entretanto não desapareceram, se estabilizando na R2 em 

-8 e -12 %, respectivamente. A resposta ao K aumentou com o decorrer da idade, sendo de -

70 % na R2. 

As árvores dos tratamentos que receberam fertilização completa responderam 

prontamente às variações de temperatura e precipitação. No entanto, as árvores do tratamento 

sem K tiveram seu ritmo de crescimento pouco alterado pelas variações climáticas, indicando 

que o nutriente foi o principal fator limitante à produção. 
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3. TEOR E QUALIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA, ATIVIDADE 

MICROBIOLÓGICA E DISPONIBILIDADE DE Al NO SOLO SOB 

DIFERENTES PRÁTICAS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

FLORESTAIS 

RESUMO 

O uso dos resíduos florestais como fonte de energia está se tornando cada vez mais 

comum. Sabe-se que a remoção desses resíduos pode resultar em perdas de produtividade, 

especialmente se a exportação de nutrientes não for compensada por meio da fertilização. Apesar 

disso, poucos efeitos têm sido observados na disponibilidade de nutrientes no solo. Dessa forma, 

objetivou-se com o trabalho avaliar: i) a influência do manejo de resíduos florestais no teor e na 

qualidade da matéria orgânica do solo e em sua atividade microbiológica; ii) a influência do teor, 

da qualidade da matéria orgânica do solo e da calagem na disponibilidade de Al
3+

 trocável no solo. 

Para isso, avaliou-se a biomassa microbiana, a evolução de CO2 e teor de Al por diferentes 

extratores, além do fracionamento da matéria orgânica do solo (MOS) de acordo com sua 

facilidade de oxidação. Essas avaliações foram realizadas após a reforma florestal com reaplicação 

dos tratamentos do experimento com diferentes manejos de resíduos florestais, na presença e 

ausência de calagem. A remoção dos resíduos florestais resultou em redução de 40% da biomassa 

microbiana e da evolução de CO2 do solo. Por ocasião da reforma florestal as parcelas em que os 

resíduos foram removidos apresentavam redução de 25% no teor de MOS e aos 300 dias após a 

reforma, essa diferença aumentou para 50%. Essa redução foi observada em sua maioria nas 

frações mais lábeis da MOS. A remoção dos resíduos resultou também no aumento do teor de Al 

trocável do solo no final da primeira rotação de cultivo. Com a reaplicação dos tratamentos a 

manutenção dos resíduos promoveu a acidificação do solo e consequentemente o aumento do teor 

de Al. 

Palavras-chave: Cultivo mínimo; Biomassa microbiana; Qualidade do solo 

 

ABSTRACT 

The use of forest residues as energy source has become more often in Brazilian forest 

companies. It is well known that the removal of such residues can result on reduction of wood 

productivity, especially when low rate of fertilizer are applied. However, low effect on the soil 

nutrient availability has been found with the forest residue removal. This way, our goals with this 

study were to evaluate: i) the effect of timber harvest intensity on the soil organic matter and 

microbial activity; ii) the influence of the soil organic matter and the liming on soil Al
3+

 

availability. We assessed the microbial biomass, soil respiration and Al availability through 

different extractors. We also made the soil organic matter (SOM) fractionation by its oxidation 

resistance. These assessments were made after the reestablishment of a trial of timber harvest 

intensity and liming. We found reduction of 40 % of the microbial biomass and soil respiration 

with the forest residues removal. At the reestablishment time, the SOM was 25 % lower in the site 

were the forest residues were removed and this difference increased to 50% 300 days after the 

reestablishment. This reduction was found mainly in the labile fraction of SOM. The forest 

residues removal also increased the Al availability on the end of the first crop rotation. After the 

reestablishment the maintenance of the forest residues on the soil reduced the soil pH and 

consequently improved the availability of Al. 

Keywords: Minimal tillage; Soil organic matter fractionation; Microbial biomass; Soil 

conservation 
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3.1. Introdução 

O uso dos resíduos florestais (copa, casca e serapilheira) como fonte de energia vem 

tornando-se cada vez mais comum, especialmente em países de clima subtropical (Achat et 

al., 2015). Acredita-se que o uso desses resíduos pode elevar a proporção de energia 

proveniente de fontes renováveis nos próximos 50 anos (Chun et al., 2011). Entretanto, a 

remoção dos resíduos florestais pode resultar em perdas de produtividade das rotações 

subsequentes na ordem de 0 a 50%, sendo essas perdas mais acentuadas em regiões de clima 

quente e úmido e em solos de baixa fertilidade (Achat et al., 2015; Nambiar e Harwood, 2014; 

Mendham et al., 2014; Huang et al., 2013; Kumaraswamy et al., 2014; Mendham et al., 2002; 

Laclau et al., 2010; Rocha et al., 2016a). A redução da produtividade se deve principalmente 

ao aumento da exportação de nutrientes e consequente redução da disponibilidade para a 

futura rotação. Com a remoção dos resíduos florestais, a exportação de nutrientes pode ser de 

1,5 a 5 vezes maior dependendo do nutriente e do compartimento levado com a colheita 

(Achat et al., 2015; Laclau et al., 2010; Hernández et al., 2009).  

Apesar desse grande aumento na exportação de nutrientes e consequente redução na 

produtividade, poucos ou inexistentes efeitos são observados na disponibilidade de nutrientes 

do solo avaliadas pelos métodos tradicionais (Rocha et al., 2016b; Achat et al., 2015; Nambiar 

e Harwood, 2014; Mendham et al., 2003; 2014; Laclau et al., 2010). Entretanto, a remoção 

dos resíduos florestais pode resultar na redução da quantidade e qualidade da matéria orgânica 

do solo (Achat et al., 2015; Nambiar e Harwood, 2014; Mathers et al., 2003). O termo matéria 

orgânica do solo (MOS) engloba todos os derivados de materiais vegetais e animais, 

incorporados no solo ou dispostos em sua superfície na forma viva ou em seus diversos 

estágios de decomposição, porém exclui a parte aérea das plantas (Lal, 2006). No entanto, 

frequentemente, em especial no âmbito da fertilidade do solo, a MOS é considerada como 

sendo a fração não viva, principalmente as frações estabilizadas na forma de substâncias 

húmicas (sendo o conceito considerado nesse texto). A MOS influencia as propriedades 

químicas (capacidade de troca de cátions, complexação de metais, disponibilidade de 

nutrientes), físicas (agregação, retenção de água) e biológicas (atividade biológica) do solo, 

tendo especial importância em solos altamente intemperizados. 

A atividade microbiológica do solo pode ser avaliada por meio da respiração do solo 

ou por meio da biomassa microbiana. A biomassa microbiana pode ser definida como a parte 

viva da matéria orgânica do solo, excluindo raízes e animais maiores que 5x10
-15

 m². Compõe 

o compartimento lábil da MOS, sendo constituída do material orgânico dos microrganismos 



41 

 

vivos, e contendo entre 1 e 4 % do C total do solo (Jenkinson e Powlson, 1976). Ela constitui 

um meio de transformação para todos os materiais orgânicos do solo e atua como reservatório 

de nutrientes disponíveis às plantas. (Marchiori e Melo, 2000). Sendo assim, é a principal 

responsável pela decomposição dos resíduos orgânicos, pela ciclagem de nutrientes e pelo 

fluxo de energia dentro do solo (Jenkinson e Powlson, 1976). Apresenta rápida ciclagem, 

responde intensamente a flutuações sazonais de umidade e temperatura, ao cultivo e ao 

manejo de resíduos (Gama-Rodrigues et al., 2005), portanto, é considerada como boa 

indicadora das alterações resultantes do manejo do solo (Balota et al., 1998). 

A complexação de elementos potencialmente tóxicos pela MOS é uma das reações 

que mais influencia as propriedades químicas de solos ácidos (Alleoni et al., 2009). Solos do 

cerrado apresentam elevado grau de intemperismo e acidez, alto teor de Al
3+

 trocável, o qual 

pode ser tóxico às plantas. A fração orgânica do solo possui capacidade de complexar cátions, 

dentre eles o Al, deixando-o indisponível, portanto não tóxico às plantas (Silva et al., 2004; 

Ikka et al., 2013). Entende-se como Al disponível o Al trocável e o Al presente na solução do 

solo, sendo o Al que pode causar efeito fitotóxico às plantas. 

As plantações de eucalipto apresentam altas produtividades mesmo em solos ácidos 

(Gonçalves et al., 2013, Pulito et al., 2015). Esse fato está associado à tolerância do eucalipto 

ao Al
3+

 trocável do solo. Entretanto, pode estar associada também ao maior teor de matéria 

orgânica observado em solos sob plantações florestais. O efeito negativo da acidez do solo e 

da toxidez de Al
3+

 às culturas agrícolas, menos tolerantes ao Al
3+

 trocável não tem sido 

observado na maior parte dos solos cultivados sob sistema de plantio direto (Alleoni et al., 

2003; 2005; CAIRES et al., 1998; 2004; 2005). Dessa forma, o manejo de resíduos florestais 

após a colheita pode apresentar alta influência teor trocável de Al
3+

 no solo e, 

consequentemente, no desenvolvimento de plantações de eucalipto. 

Sabendo-se que o manejo de resíduos florestais influencia diretamente os estoques de 

C e N do solo e, consequentemente, em sua fertilidade, propõem-se as seguintes hipóteses: 

I. A remoção dos resíduos florestais por sucessivas rotações reduz o teor de 

matéria orgânica e a atividade microbiológica do solo. 

II. A manutenção dos resíduos florestais aumenta a complexação do Al
3+

 por 

radicais orgânicos e reduz seu teor trocável no solo, mesmo sem aplicação de 

calcário. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar: i) a influência do manejo de resíduos 

florestais no teor e na qualidade da MOS e em sua atividade microbiológica; ii) a influencia 
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do teor, da qualidade da matéria orgânica do solo e da calagem na disponibilidade de Al
3+

 do 

solo.  

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Área de estudo e tratamentos 

Como o estudo foi realizado na mesma área experimental, toda a caracterização da 

área, descrição dos tratamentos e a forma de instalação e condução do experimento 

encontram-se descritas no capítulo 2.  

Para esse estudo foram avaliados os tratamentos:  

CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da 

madeira sem casca) e com fertilização;  

SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da 

serapilheira) e com fertilização;  

SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização;  

SPASCa – Sem parte aérea e sem calagem;  

CReSF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo e sem fertilização. 

 

3.2.2. Avaliações 

3.2.2.1. Atividade microbiológica do solo 

Aos 19 e aos 25 meses após o plantio da segunda rotação foram determinados os 

teores de C e N da biomassa microbiana e a emissão de C-CO2 de amostras de solo encubadas 

dos tratamentos CReCF, SPACF e SReCF. Esses tratamentos foram escolhidos devido aos 

seus contrastes na quantidade de resíduos mantidos sobre o solo (Figura 3.1). As coletas 

foram realizadas durante o inverno de 2014 (em agosto, 19 meses após o plantio da segunda 

rotação) e o verão de 2015 (em fevereiro, 25 meses após o plantio da segunda rotação). As 

análises foram efetuadas nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. As amostras foram coletadas 

em seis pontos (amostras simples) dispostos de forma aleatória no interior da parcela útil. 

Após a coleta as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, que foram fechados, 

mantendo um respiro com papel absorvente a fim de manter as trocas gasosas. Um dia após a 

coleta, as amostras foram peneiradas a 2 mm ainda úmidas e iniciaram-se as análises. 
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Ressalta-se que o breve tempo entre a coleta e as análises foi para evitar alterações nas 

comunidades microbiológicas. 

 

 

Figura 3.1. Diferenças visuais entre os tratamentos 19 meses após a reaplicação dos tratamentos: a) CReCF; b) 

SPACF; c)SReCF. 

 

O teor de C da biomassa microbiana foi determinado pelo método de fumigação 

extração, proposto por Vance et al. (1987). Por esse método o teor de C da biomassa 

microbiana, consiste na diferença entre o teor de C solúvel em amostras fumigadas e não 

fumigadas. Com o objetivo de promover a lise celular, o clorofórmio é o reagente mais 

recomendado para a fumigação das amostras, visto que esse não afeta a matéria orgânica não 

viva do solo (Jenkinson e Powlson, 1976). 

Para as análises, pesou-se 10 g de solo úmido de cada amostra, corrigindo-se 

anteriormente sua umidade para 60 % da capacidade de campo. As amostras a serem 

fumigadas foram colocadas em dessecador e juntamente um frasco com 15 mL de clorofórmio 

livre de etanol, onde permaneceram por 24 horas sob vácuo. Após esse período, evacuou-se o 

vapor do clorofórmio e permitiu-se a entrada e troca de ar. Em seguida, nos frascos com as 

amostras fumigadas e também não fumigadas foram adicionados 40 mL de solução extratora 

de sulfato de potássio 0,5 mol L
-1

. As amostras foram agitadas por 30 minutos a 200 rpm, 

decantadas e o sobrenadante foi filtrado.  

Os teores de C orgânico extraídos foram determinados pelo método de oxidação via 

úmida (Walkley e Black, 1934). Para isso, foi realizada a oxidação do C por dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) em meio ácido com aquecimento externo. Uma alíquota de 8 mL do 

extrato foi colocada em tubo digestor, adicionando-se 2 mL de dicromato de potássio 0,4 mol 

L
-1

 e 15 mL da mistura ácido sulfúrico/ácido fosfórico 2:1 (v/v). As amostras foram aquecidas 

em banho-maria a 100 °C por 20 minutos e, após esfriarem, foram transferidas para 

erlenmeyer de 125 mL com a adição de 25 mL de água deionizada. Em seguida, foram 

tituladas com solução de sulfato ferroso amoniacal 0,4 mol L
-1

, utilizando-se 7 gotas de 

a c b 
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ferroína como indicador. O teor de carbono da biomassa microbiana (CBM) foi obtido por 

meio da equação 3.1 descrita por Vance et al. (1987). 

 

CBM =
(Cf−Cnf)

Kc
                 (Eq.3.1) 

 

Em que: 

CBM: carbono da biomassa microbiana em µg g
-1

 de solo 

Cf: teor de carbono no solo fumigado em µg g
-1

 de solo 

Cnf: teor de carbono no solo não fumigado em µg g
-1

 de solo 

Kc: coeficiente de eficiência de extração (considerado 0,33)
 

 

Para o cálculo considerou-se que 1 mL de dicromato de potássio equivale a 1200 µg 

de carbono, sendo este correspondente a 12,95 mL de sulfato ferroso. O teor de umidade das 

amostras foi considerado para obtenção dos valores em massa seca de solo.  

Além disso, foi avaliada a evolução de C-CO2 de amostras de solo incubadas a 25 ºC. 

Foram usadas as mesmas amostras em que foram determinados o CBM. Após a correção da 

umidade para 60% da capacidade de campo, 100 g de solo foram transferidos para recipientes 

de vidro hermeticamente fechados. Em cada recipiente, foi adicionado um frasco com 10 mL 

de solução de NaOH 0,5 mol L
-1

 para a captura do CO2 emitido durante a incubação. Antes da 

determinação da quantidade de C capturado pelo NaOH, imediatamente após a abertura dos 

recipientes de vidro, foi adicionado 1 mL de BaCl2 50%. A quantidade de C foi determinada 

por titulação com HCl 0,5 mol L
-1

, utilizando a fenolftaleína 1 % como indicador. As 

determinações foram realizadas a cada 3 dias nos primeiros 30 dias e a cada 7 dias até o final 

da incubação (aproximadamente 70 dias). 

Para os cálculos, considerou-se o número de equivalentes de NaOH que reagiram 

com o CO2 proveniente do solo, segundo a equação 3.2. 

 

𝑒𝐶 − 𝐶𝑂2 =  
{[(𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻)−(𝑁𝐻𝐶𝑙∗𝑉𝐻𝐶𝑙)𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎]− [(𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻∗𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻)−(𝑁𝐻𝐶𝑙∗𝑉𝐻𝐶𝑙)𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜]}∗12∗1000

2∗𝑆𝑜𝑙𝑜
 (Eq.3.2) 

 

Em que: 

eC-CO2: quantidade de CO2 liberada no período em µg g
-1

 de solo 

NNaOH: molaridade da solução de NaOH em mol L
-1

 

VNaOH: volume de NaOH incubado em mL 
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NHCl: molaridade da solução de HCl em mol L
-1

 

VHCl: volume de HCl utilizado na titulação em mL 

12: massa molar do C 

1000: conversão de mg para µg 

2: número de equivalentes NaOH que reagem com 1 equivalente CO2 

Solo: massa seca da amostra de solo incubada 

 

De posse dos valores de CBM e da evolução de CO2 foi calculado o coeficiente 

metabólico. Este parâmetro representa a quantidade de CO2 liberado por unidade de biomassa 

microbiana em determinado tempo. A obtenção desses valores foi realizada pela divisão da 

evolução de C-CO2 pelo teor de CBM (Eq. 3.3). 

 

qCO2 =
eC−CO2

CBM
                   (Eq.3.3) 

 

Em que: 

qCO2: quociente metabólico em µg C-CO2 por g CBM por hora 

eC-CO2: média do valor de CO2 respirado durante período de incubação em µg g
-1

 h
-1 

CBM: Carbono da biomassa microbiana em g g
-1 

de solo 

 

3.2.2.2. Fracionamento químico da matéria orgânica do solo 

O teor de C oxidável e de diferentes frações, de acordo com sua facilidade de 

oxidação foi avaliado. Essas avaliações, foram realizadas para as amostras de solo coletadas 

nos tratamentos em que todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo (CReCF) e 

os resíduos florestais foram removidos (SReCF). As amostras de solo foram coletadas nos 

tempos 0, 90, 180 e 300 dias após a reaplicação dos tratamentos (DAR) na camada de 0-5 cm 

do solo e nos tempos 0 e 300 DAR nas camadas de 5-10 e 10-20 cm.  

A determinação do carbono orgânico oxidável foi realizada por meio do método de 

oxidação via úmida proposto por Walkley e Black (1934). Foi considerado como carbono 

orgânico oxidável, o carbono oxidado pelo método, não sendo utilizado nenhum fator de 

recuperação. Para inferir sobre a qualidade do carbono orgânico do solo, foi efetuado o 

fracionamento de acordo com seu grau de resistência a oxidação. Para isso utilizou-se o 

método proposto por Chan, Bowman e Oates (2001), modificado. Esse método baseia-se no 
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princípio do método proposto por Walkley e Black (1934), no entanto, foram utilizados 

diferentes concentrações de ácido sulfúrico, com o objetivo de separar frações de menor e 

maior facilidade de oxidação. Relacionou-se as frações de mais fácil oxidação, com as formas 

mais lábeis do carbono orgânico do solo.  

Para a análise foi utilizado 0,5 g de terra fina seca ao ar (TFSA) moída a 0,2 mm (60 

mesh). As amostras de solo foram transferidas para erlenmeyers de 250 mL no qual, 

adicionou-se 10 mL da solução de K2Cr2O7 a 0,167 mol L
-1

 e as diferentes quantidades do 

ácido sulfúrico concentrado. Foram utilizadas as quantidade de 2,5; 5,0 e 20 mL de ácido 

sulfúrico concentrado, resultando em uma concentração de 3, 6 e 12 mol L
-1

, respectivamente. 

Após o resfriamento (aproximadamente 30 minutos) foram adicionados nos erlenmeyers 80 

mL de água deionizada. O excesso de dicromato de potássio foi titulado com sulfato ferroso 

amoniacal (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) a 0,5 mol L
-1

. O teor de carbono orgânico (CO) oxidado 

em cada concentração de ácido sulfúrico utilizado foi calculado por meio da equação 3.4. 

 

𝐶𝑂 =
(𝑉𝑏−𝑉𝑎𝑚) .  0,5 .  3

𝑃𝑎𝑚
                              Eq.3.4 

 

Em que: 

CO = Carbono orgânico oxidado na fração em g kg
-1

; 

Vb = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto para a titulação do branco, em mL; 

Vam = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto para a titulação da amostra, em 

mL; 

0,5 = Molaridade da solução de sulfato ferroso amoniacal; 

3 = Relação entre o número de mols de Cr2O7
-
 que reagem com o Fe

2+
 (1/6), e o 

número de mols de Cr2O7
-
 que reagem com o C

0
 (3/2); 

Pam = Massa da amostra de terra utilizada na análise, em g. 

 

O teor de carbono oxidado em cada fração foi obtido conforme: 

Fração 1 (facilmente oxidável) = Carbono oxidado na solução de 3 mol L
-1

 de ácido 

sulfúrico; 

Fração 2 (mediamente oxidável) = Diferença entre o teor de carbono oxidado pela 

solução de 6 mol L
-1

 e 3 mol L
-1

 de ácido sulfúrico; 

Fração 3 (dificilmente oxidável) = Diferença entre o teor de carbono oxidado na 

solução de 12 mol L
-1

 e 6 mol L
-1

 de ácido sulfúrico. 
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Fração 4 (não oxidável) = Diferença entre o teor de carbono oxidado por combustão 

seca usando o analisador elementar CHNS/2400 (Nelson e Sommers, 1996) e o carbono 

oxidado na solução de 12 mol L
-1

 de ácido sulfúrico. 

 

3.2.2.3. Disponibilidade do Al no solo 

A disponibilidade de Al está diretamente relacionada com o pH e o teor de MOS 

(Sousa et al., 2007). Por esse motivo foi determinado o teor de Al extraídos por diferentes 

extratores em amostras de solo da camada de 0-5 cm aos 0, 90, 180, 300 e 420 DAR e das 

camadas de 5-10 e 10-20 cm aos 0, 300 e 420 DAR nos tratamentos CReCF, SPACF e 

SReCF. Além disso, aos dois anos após a reaplicação dos tratamentos (segunda rotação) o 

teor de Al foi determinado também nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm de 

profundidade nos tratamentos CReCF, SPACF, SReCF, CReSF e SPASCa. Em todas as 

amostras foi determinado pH em água e em KCl na relação solo/solução de 1/2,5 (m/v). 

O Al no solo foi extraído com CaCl2 0,01 mol L
-1

, com KCl 1mol L
-1

 e com CuCl2 

0,5 mol L
-1

. Foi assumido que o CaCl2 extrai o Al da solução (Als) do solo (Dougan e Wilson, 

1974; Prosser et al., 1993), o KCl extrai o alumínio trocável (Alt) (Jardine e Zelazny, 1996) e 

o CuCl2 o Al trocável e não trocável (Juo e Kamprath, 1979, Urrutia et al., 1995). Como o 

solo da área experimental apresenta um pH inferior a 5 e, as amostras referem-se, em sua 

maioria, às camadas superficiais (0-20 cm), o Al não trocável predominantemente encontra-se 

ligado à MOS (Kaiser e Zech, 1996; Zambrosi et al., 2007). Desta forma, o Al ligado à MOS 

(AlMO) foi obtido pela diferença entre o Al extraído por CuCl2 0,5 mol L
-1

, e o Al extraído por 

KCl 1 mol L
-1

. 

Para a extração, 2 g de terra seca em estufa a 45 ºC e peneirada a 2 mm foram 

colocadas em frascos plástico de 80 ml, onde foi adicionado 20 mL do extrator. Após a adição 

do extrator, as amostras foram agitadas por 5 minutos em mesa horizontal a 220 rpm e 

deixadas decantar por 16 horas. A determinação do Al nos extratos de CaCl2 e KCl foi 

efetuada por titulação com NaOH 0,025 mol L
-1

, utilizando como indicador a fenolftaleína. O 

teor de Al nas amostras foi calculado pela equação 3.5. Para a determinação do Al no extrato 

de CuCl2 foi utilizado o espectrofotômetro de absorção atômica de chama, utilizando o óxido 

nitroso como comburente. 
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𝐴𝑙3+(𝑚𝑚𝑜𝑙𝑐 𝑘𝑔−1) =
(Vam−Vbr) 𝑥 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 20 𝑥 1000

10 x 2
              (Eq.3.5) 

Em que: 

Vam e Vbr são os volumes em mL de solução de NaOH gastos na titulação das 

amostras e do branco, respectivamente; 

CNaOH é a concentração exata de NaOH em mol L
-1

; 

20 é o volume total do extrato; 

1000 é a conversão de g para kg; 

10 é a alíquota do extrato titulada; 

2 é a massa de terra analisada. 

 

3.2.3. Análise dos dados 

Os dados foram submetidos a análise de normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e 

homocedasticidade (teste de Box-Cox). O teste F seguido do teste LSD, ambos a 5% de 

probabilidade, foram utilizados para verificar a diferença entre os tratamentos. A relação entre 

os teores de Al com o pH e as diferentes frações da MOS foram verificadas por análises de 

correlação de Spearman, além da regressão linear e não linear. O software SAS University 

Edition foi utilizado para realização das análises. 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Atividade microbiológica do solo 

Não foi observado diferença (p = 0,620) no teor de C da biomassa microbiana entre 

as épocas avaliadas (Tabela 3.1). Para os tratamentos CReCF e SPACF houve maior teor de N 

na biomassa microbiana e consequentemente, menor relação C:N na avaliação realizada no 

verão. As maiores diferenças entre os tratamentos foram observadas na camada de 0-5 cm. 

Nesta camada, os maiores teores de C e de N foram observados no tratamento CReCF. Na 

camada de 5-10 cm ocorreu diferença apenas para o CBM na avaliação realizada no verão, em 

que o tratamento SReCF apresentou o menor teor. Na camada de 10-20 cm não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos para as variáveis analisadas. Não houve diferença 

na relação C:N entre os tratamentos nas profundidades avaliadas. 
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De modo similar ao teor de CBM a evolução de C-CO2 foi maior no tratamento 

CReCF. Essa diferença foi observada em todas as profundidades e nas duas estações 

climáticas amostradas (Figura 3.2). Considerando a camada de 0-20 cm e as duas estações, a 

remoção dos resíduos florestais reduziu em 40 % a evolução de C-CO2 do solo e a remoção 

dos resíduos da colheita (tratamento SPACF) reduziu em 20 %. Em média (inverno e verão), 

na camada de 0-5 cm, foi observada evolução de 18,2 µg g
-1

 dia
-1

 de solo no tratamento 

CReCF, 13,5 µg g
-1

 dia
-1

 de solo no tratamento SPACF e 10,7 µg g
-1

 dia
-1

 de solo no 

tratamento SReCF. Na camada inferior (5-10 cm), a evolução de C-CO2 foi de 4,6, 3,9 e 3,2 

µg g
-1

 dia
-1

 de solo e na camada de 10-20 cm foi de 2,9, 2,4 e 1,9 µg g
-1

 dia
-1

 de solo, para os 

tratamentos CReCF, SPACF e SReCF, respectivamente. 

 

Tabela 3.1. Médias (n=3) dos teores de C (CBM), N (NBM), relação carbono nitrogênio (C:N) da biomassa 

microbiana, respiração do solo (eC-CO2) e quociente metabólico (qCO2) nas camadas superficiais do solo 

em plantações de Eucalyptus grandis sob diferentes intensidades de remoção dos resíduos florestais. 

Tratamento
(1)

 
0-5 cm  5-10 cm  10-20 cm 

Inverno Verão  Inverno Verão  Inverno Verão 

 CBM (µg g
-1

 solo) 

CReCF 636 a
(2)

 651 a  354 308 a  278 207 

SPACF 556 b 496 b  299 341 a  238 296 

SReCF 401 c 504 b  342 241 b  267 260 

 NBM (µg g
-1

 solo) 

CReCF 133 a B 192 a A  119 66  52 64 

SPACF 72 b B 144 b A  89 89  66 50 

SReCF 136 a  136 b   77 99  33 105 

 C:N da BM 

CReCF 4,9 A 4,2 B  2,5 4,9  5,5 4,0 

SPACF 7,8 A 4,0 B  3,4 4,1  4,7 6,7 

SReCF 4,0  3,7   5,2 2,5  6,6 2,7 

 eC-CO2 (µg g
-1

 dia
-1

 de solo) 

CReCF 20,5 a 15,6 a  4,4 a B 4,8 a A  2,4 a B 3,3 a A 

SPACF 13,1 b 13,9 ab  3,4 b B 4,3 b A  1,7 b B 3,2 a A 

SReCF 10,2 b 11,2 b  3,0 b B 3,5 c A  1,5 b B 2,2 b A 

 qCO2 (µg g
-1

 h
-1

 de BM) 

CReCF 1,3 a 1,1 a  0,5 B 0,7 A  0,4 a B 0,7 a A 

SPACF 1,0 b 1,2 a  0,5 B 0,6 A  0,3 b B 0,5 b A 

SReCF 0,9 b 0,9 b  0,4 B 0,5 A  0,2 c B 0,4 b A 
(1) CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca) e com 

fertilização, SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da serapilheira) e com fertilização, 

SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização; (2)Médias seguidas por letra minúsculas distintas 
apresentam diferenças entre tratamentos dentro da mesma época pelo teste LSD a 5% de probabilidade, médias seguidas por 

letra maiúsculas distintas apresentam diferenças entre épocas dentro do mesmo tratamento pelo teste LSD a 5% de 

probabilidade e médias não seguidas por letras não apresentam diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade. 
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Figura 3.2. Evolução de C na forma de CO2 de amostras de solo, coletadas nas camadas de 0-5 cm (a e b), 5-10 

cm (c e d) e 10-20 cm (e e f), no inverno (a, c e e) e no verão (b, d e f) em áreas sob diferentes intensidades 

de remoção dos resíduos florestais. As amostras de solo forma incubadas a 25 ºC por 72 dias. Tratamentos: 

CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo e com fertilização, SPACF – Remoção de 

toda parte aérea das árvores e com fertilização, SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais e com 

fertilização. 

 

3.3.2. Fracionamento químico da matéria orgânica do solo 

No momento da colheita da madeira da primeira rotação de cultivo do experimento, 

o solo apresentava teor de CO entre 30 e 40 g kg
-1

 na camada de 0-5 cm, entre 12 e 16 g kg
-1
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na camada de 5-10 cm e entre 7 e 8 g kg
-1

 na camada de 10-20 cm (Tabela 3.2). Na camada de 

0-5 cm, em média, 37 % do CO foi caracterizado como facilmente oxidado (Fração 1), 37 % 

de média facilidade de oxidação (Fração 2), 15% de difícil oxidação (Fração 3) e 11 % de não 

oxidável (Fração 4). Na camada de 5-10 cm, houve aumento da contribuição da fração 2 no 

CO. Na camada de 10-20 cm, foi observada diminuição da quantidade de carbono oxidado na 

fração 1 e aumento na fração 3, indicando incremento das frações mais recalcitrantes e 

detrimento das frações mais lábeis. 

Após a colheita da madeira da primeira rotação de cultivo e reinstalação do 

experimento, no tratamento em que os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo 

(CReCF), as concentrações de CO nas frações 1 e 2 da camada de 0-5 cm do solo se 

mantiveram constantes, com pequenas flutuações. Neste tratamento, a fração 3 apresentou 

pequena redução. No tratamento em que os resíduos florestais foram removidos, ocorreu 

redução no CO. Essa redução foi bastante acentuada na fração 1, e não foi observada na 

fração 3 (Figura 3.3). 

 

Tabela 3.2. Teor de carbono orgânico oxidável em diferentes frações da matéria orgânica do solo por ocasião da 

colheita da madeira da primeira rotação de cultivo, nos tratamentos em que os resíduos florestais foram 

mantidos sobre o solo (CReCF) e removidos (SReCF). 

Trat. 

Fração 

CO
(1)

 1 

Facilmente oxidável 

2 

Mediamente oxidável 

3 

Dificilmente oxidável 

4 

Não oxidável 

 
______________________________________________

g kg
-1 ______________________________________________

 

0-5 cm 

CReCF 17,5 (1,6)
 (2)

 16,3 (2,1) 6,0 (0,1) 4,4 (0,1) 39,8 (3,8) 

 
40

(3)
 

 
37 

 
14 

 
10  

  
SReCF 12,1 (0,2) 12,7 (1,3) 5,4 (0,1) 4,6 (0,2) 30,2 (1,3) 

 
35 

 
36 

 
16 

 
13  

  

5-10 cm 

CReCF 6,4 (1,6) 7,7 (1,4) 1,6 (0,2) 2,6 (0,1) 15,6 (2,3) 

 
35 

 
42 

 
9 

 
14  

  
SReCF 4,9 (0,6) 6,1 (1,7) 1,4 (0,3) 2,3 (0,1) 12,4 (2,4) 

 
33 

 
41 

 
10 

 
16  

  

10-20 cm 

CReCF 2,8 (0,5) 3,8 (0,3) 1,5 (0,3) 0,8 (0,1) 8,2 (0,2) 

 
31 

 
43 

 
17 

 
9  

  
SReCF 2,6 (0,3) 3,0 (1,4) 1,8 (0,3) 1,0 (0,1) 7,3 (1,1) 

 
31 

 
36 

 
21 

 
12  

  (1) Carbono orgânico oxidado pelo método de Walkley e Black (1934); (2) Erro padrão da média (n=3); (3) Percentual do CO 

oxidado na fração. 
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Figura 3.3. Teor de carbono orgânico oxidável (CO) na camada de 0-5 cm do solo (a), nas frações oxidadas com 

3 mol L
-1

 de ácido sulfúrico (Facilmente oxidável - b), entre 3 e 6 mol L
-1

 de ácido sulfúrico (mediamente 

oxidável - c) e entre 6 e 12 mol L
-1

 de ácido sulfúrico (dificilmente oxidada - d) durante os primeiros 300 

dias após a reaplicação dos tratamentos (DAR). As barras sobre os pontos indicam o erro padrão da média e 

a barra sem o ponto indica a diferença mínima significativa pelo teste LSD. Valores sob as barras indicam a 

probabilidade do teste F. Tratamentos: CReCF – Com todos os resíduos florestais mantidos sobre o solo e 

com fertilização, SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais e com fertilização. 

 

3.3.3. Disponibilidade do Al no solo 

No momento da colheita da primeira rotação de cultivo (0 DAR - 2012), o tratamento 

SReCF apresentou 22 mmolc kg
-1

 de Al trocável (Alt) na camada de 0-5 cm do solo (Figura 

3.4). Esse teor foi superior (p=0,0407) ao encontrado nos tratamentos CReCF e SPACF, que 

apresentaram em média 15 mmolc kg
-1

, não diferindo entre si. Esse maior teor de Alt resultou 

em maior teor de na solução do solo (Als) no tratamento SReCF. Aos 90 DAR foi observado 

redução nos teores de Alt e Als, sendo essa redução mais drástica no tratamento SReCF. Este 

efeito está associado ao aumento do pH que ocorreu devido à calagem realizada aos 30 DAR. 

Após os 90 DAR, os teores de Alt e Als do tratamento SReCF se estabilizaram em torno de 15 

e 6 mmolc kg
-1

,
 
respectivamente. Nos tratamentos CReCF e SPACF, os teores de Alt e Als 
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voltaram a subir aos 180 DAR, estabilizando a partir dessa data. Dos 180 aos 420 DAR, os 

teores de Alt e Als ficaram em torno de 22 e 11 mmolc kg
-1

 no tratamento CReCF, e 16 e 8 

mmolc kg
-1

 no tratamento SPACF, respectivamente. O teor de Al ligado à matéria orgânica 

(AlMO) foi superior no tratamento CReCF (em torno de 45 mmolc kg
-1

), não sendo observado 

diferenças ao longo da idade. 

O teor de AlMO foi em média 1,5 a 3 vezes superior ao Alt nas camadas de 0-5 e 5-10 

cm e de 2 a 2,5 vezes superior na camada de 10-20 cm. No momento da reforma da floresta 

não foram observadas diferenças nos teores de Al trocáveis nas camadas de 5-10 e 10-20 cm 

entre os tratamentos avaliados (Tabela 3.3). Na camada de 5-10 cm, o tratamento SPACF 

apresentou os menores teores de Al na solução do solo e ligado à MOS. Não houve diferença 

na relação AlMO/ Alt em nenhum dos tempos avaliados. 

Aos dois anos após a reaplicação dos tratamentos, os teores de Al pelos diferentes 

extratores foram avaliados também para os tratamentos SPASCa e CReSF até 100 cm de 

profundidade. Na camada de 0 – 10 cm de profundidade, os maiores teores de AlMO (55 

mmolc kg
-1

), Alt (20 mmolc kg
-1

) e Als (9 mmolc kg
-1

) foram observados no tratamento CReSF 

(Figura 3.5). Este tratamento não diferiu do tratamento SPASCa para os teores de Alt e Als. Os 

menores valores de AlMO (35 mmolc kg
-1

), Alt (11 mmolc kg
-1

) e Als (4 mmolc kg
-1

) foram 

observados no tratamento SReCF. Na camada de 10-20 cm, a diferença no teor de Al entre os 

tratamentos diminuíram quando comparado a camada de 0 – 10 cm. Nesta camada, os maiores 

teores de Al trocável e na solução do solo foram observados nos tratamentos CReSF, SPASCa 

e CReCF e os menores, nos tratamentos SReCF e SPACF. Nas demais camadas (20 – 40, 40 – 

60 e 60 – 100 cm), não foram observados diferenças entre os tratamentos. 

A relação AlMO/Alt variou entre 2 e 4, mostrando que 20 a 40 % do Al 

potencialmente disponível do solo (Al extraído com CuCl2 0,5 mol L
-1

) encontra-se na forma 

trocável (Figura 3.5). Os menores valores da relação AlMO/Alt foram observados nos 

tratamentos que não receberam calagem (CReSF e SPASCa). Nos tratamentos que não 

receberam calagem cerca de 40 % do Al potencialmente disponível do solo encontra-se na 

forma trocável, e nos tratamentos que receberam calagem, este valor reduz para 

aproximadamente 20 %. 
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Figura 3.4. Teores de Al na solução do solo (extrator CaCl2 0,01 mol L
-1

), Als (a), Al trocável (extrator KCl 1 

mol L
-1

), Alt (b), Al ligado à matéria orgânica do solo (diferença entre Al extraído em CuCl2 0,5 mol L
-1

 e 

Al extraído por KCl 1 mol L
-1

), AlMO (c), relação entre os teores de AlMO e Als (d), valores de pH em água 

(e) e diferença entre o pH determinado em KCl 1 mol L
-1

 e em água (f) ao longo de 420 dias após a 

reaplicação (DAR) dos diferentes manejos de resíduos da colheita na camada de 0-5 cm de solo. As barras 

indicam a diferença mínima significativa pelo teste LSD a 5 % de probabilidade. 
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Tabela 3.3. Teores de Al obtidos por diferentes extratores e valores de pH nas camadas de 5-10 e 10-20 cm do 

solo, em três épocas e três métodos de manejo de resíduos da colheita. 

DAR
(1)

 
5 – 10 cm  10 – 20 cm 

CReCF SPACF SReCF  CReCF SPACF SReCF 

 Als (mmolc kg
-1

)
 (2)

 

0 7,9 a 3,6 b 6,2 a  4,2 3,1 4,1 

300 6,7 a 4,9 b 5,3 b  4,5 3,8 4,5 

420 5,6 4,5 5,3  4,3 3,8 3,6 

 Alt (mmolc kg
-1

) 
(3)

 

0 15,2 13,5 14,1  9,0 8,0 8,3 

300 14,9 a 11,9 b 12,6 ab  9,8 a 8,5 b 8,2 b 

420 11,6 9,9 11,8  8,7 a 7,5 b 7,9 ab 

 AlMO (mmolc kg
-1

)
 (4)

 

0 35,8 aA 27,5 b 35,7 aA  23,5 19,3 20,9 

300 30,4 B 26,1 28,3 B  22,5 16,9 16,5 

420 29,5 B 26,6 29,3 B  18,3 18,7 18,3 

 AlMO / Alt 

0 2,4 3,3 3,1  2,6 2,4 2,5 

300 2,1 2,2 2,3  2,3 2,0 2,0 

420 2,7 2,7 2,5  2,1 2,5 2,3 

 pH H2O 

0 4,9 b 5,4 aA 5,3 aA  5,0 b 5,2 a 5,1 ab 

300 4,8 4,9 B 4,8 B  4,9 4,9 4,9 

420 4,8 4,9 B 4,9 B  4,9 4,9 4,9 

 Δ pH
(5)

 

0 -0,9 A -1,1 A -1,1 A  -0,7 bA -0,8 aA -0,7 bA 

300 -0,6 B -0,7 B -0,7 B  -0,6 aB -0,5 bB -0,5 bB 

420 -0,7 B -0,6 B -0,6 B  -0,5 C -0,5 B -0,5 B 
(1) Dias após a reaplicação dos tratamentos; (2) Al extraído com CaCl2 0,01 mol L-1; (3) Al extraído com KCl 1 mol L-1; 
(4)Diferença entre Al extraído com CuCl2 0,5 mol L-1 e Al extraído com KCl 1 mol L-1; Diferença entre o pH determinado em 

KCl 1 mol L-1 e o determinado em água na relação solo/solução de 1/2,5 (m/v); Médias seguidas por letras minúsculas 

distintas diferem entre tratamentos dentro de um tempo de avaliação. Médias seguidas de letras maiúsculas distintas diferem 

entre os tempos pelo teste LSD a 5 % de probabilidade. 
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Figura 3.5. Teores de Al na solução do solo (extrator CaCl2 0,01 mol L
-1

), Als (a), Al trocável (extrator KCl 1 

mol L
-1

), Alt (b), Al ligado à matéria orgânica do solo (diferença entre Al extraído em CuCl2 0,5 mol L
-1

 e 

Al extraído por KCl 1 mol L
-1

), AlMO (c), relação entre os teores de AlMO e Als (d), valores de pH em água 

(e) e diferença entre o pH determinado em KCl 1 mol L
-1

 e em água (f) aos dois anos após a reaplicação dos 

tratamentos dos diferentes manejos de resíduos da colheita nas camadas de 0 – 10, 10 – 20, 20 – 40, 40 – 60 

e 60 – 100 cm de profundidade. As barras indicam o erro padrão da média. 
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3.4. Discussão 

3.4.1. Atividade microbiológica 

A biomassa microbiana apresenta flutuações sazonais em resposta às variações 

climáticas (Gama-Rodrigues et al., 2005). Neste estudo poucas variações foram observadas 

entre as avaliações realizadas no inverno e no verão, isso porque o verão avaliado foi atípico, 

sendo tão seco quanto o inverno (Capítulo 1).  

A remoção dos resíduos florestais (SReCF) reduziu a biomassa (CBM e NBM) e a 

atividade microbiológica (eC-CO2) nas duas épocas avaliadas, sendo este efeito observado até 

20 cm de profundidade (Tabela 3.1 e Figura 3.2). A manutenção apenas da serapilheira 

(SPACF) quando comparado ao tratamento em que todos os resíduos foram mantidos sobre o 

solo (CReCF) também resultou na redução da biomassa e na atividade microbiológica 

entretanto esta redução foi menor que no tratamento SReCF e apenas até 10 cm de 

profundidade. Os microrganismos do solo, por fazerem parte da fração ativa da MOS, são os 

primeiros a serem afetados após a remoção dos resíduos florestais, apresentando redução 

mesmo quando o teor total de C do solo ainda não tenha sido alterado (Mendham et al., 2002). 

Neste estudo a remoção dos resíduos por duas rotações de cultivo consecutivas resultou em 

grande redução (50%) no teor de C do solo, especialmente das frações mais lábeis (Figura 

3.3), reduzindo assim o substrato para a atividade microbiológica. 

Com a remoção dos resíduos florestais, a superfície do solo fica exposta ao sol, 

reduzindo a umidade e aumentando variações de temperatura. Nesta área a remoção dos 

resíduos resultou em redução média de 50 % do teor de umidade da camada de 0-5 cm ao 

longo do primeiro ano após a remoção. Nesse período a remoção dos resíduos fez com que em 

5 meses do ano a temperatura máxima dessa primeira camada ultrapassasse os 40º C, 

enquanto que no tratamento CReCF não ultrapassou os 30 ºC (Rocha, 2014). Esses fatores 

também podem ter contribuído para a redução da biomassa e da atividade microbiológica do 

solo.  

A camada superficial do solo é a mais sensível ao manejo, devido ao seu contato 

direto com a serapilheira e com a atmosfera. Esta camada também apresenta maior percentual 

de C lábil que as subsequentes (Tabela 3.2), sendo, portanto, a de maior atividade 

microbiológica. 

O coeficiente metabólico (qCO2) é a relação entre a emissão de CO2 pela respiração 

microbiana e a sua biomassa. Dessa forma, quanto maior o qCO2, proporcionalmente menos 

C é fixado na biomassa e mais C é perdido por respiração (Gama-Rodrigues et al., 2005). O 
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tratamento SReCF por apresentar menor quantidade de frações lábeis de C, apresentou o 

menor qCO2, mostrando que em condição de escassez de substrato os microrganismos são 

mais eficiente na assimilação do C. Esse fato também foi observado por Alvarez et al. (1995). 

 

3.4.2. Teor e qualidade do C do solo 

Diferente da biomassa e da atividade microbiológica, o teor total de C do solo é 

menos sensível as flutuações sazonais e ao manejo do solo (Gama-Rodrigues et al., 2005). A 

remoção dos resíduos da colheita podem resultar em redução do teor total de C do solo (Achat 

et al., 2015; Mathers et al., 2003; Mendham et al., 2003). Entretanto, em muitos casos, 

especialmente em solos com maior teor de argila, esse efeito pode não ser observado na 

primeira rotação de cultivo (Mendham et al., 2003; Kumaraswamy et al., 2014), sendo 

necessário mais de uma rotação com sucessiva remoção para que esse efeito seja observado 

(Mendham et al., 2014). 

Neste estudo, a remoção dos resíduos florestais resultou em redução do teor total de 

C do solo desde a primeira rotação de cultivo. No tratamento em que foram mantidos os 

resíduos florestais sobre o solo (CReCF), o teor de C foi superior ao tratamento em que os 

resíduos foram removidos (SReCF). Nesse tratamento foi observado também redução da 

fração mais lábil e aumento da menos lábil da MOS (Tabela 3.2). A remoção dos resíduos 

florestais reduziu o teor e impactou a qualidade da MOS, sendo esses efeitos observados no 

final da primeira rotação de cultivo (8 anos). 

Com a manutenção dos resíduos florestais sobre o solo, não ocorreu aumento no teor 

de C do solo e sim redução na área em que os resíduos foram removidos (Figura 3.3). Este 

fato indica que o teor de C, em torno de 40 g kg
-1

 na camada de 0-5 cm, é o máximo que esse 

solo pode reter sob este manejo e condição climática, evidenciando estar em estado de 

equilíbrio (Verberne et al., 1990; Fang et al., 2014; Nicoloso et al., 2016). O aumento da 

quantidade de resíduos sobre o solo aumentou a respiração do solo, sem ganhos de C no solo, 

resultando no aumento do coeficiente metabólico (Tabela 3.1). 

Com a adição de grande quantidade de resíduos no tratamento CReCF no momento 

da reinstalação do experimento, observou-se redução da fração mais estável da matéria 

orgânica. A redução na fração de maior dificuldade de oxidação ocorre devido ao efeito 

“priming” (Brady e Weil, 2013). Com a adição de resíduos não decompostos sobre o solo 

pode ter ocorrido aumento da atividade microbiana, o que resultou na decomposição do C já 

estabilizado do solo. Alterações nas frações mais lábeis não foram observadas, devido à 



59 

 

constante reposição dessas frações por meio da decomposição dos resíduos vegetais mantidos 

sobre o solo (Figura 3.3).  

 

3.4.3. Disponibilidade de Al no solo 

Assim como observado em cultivos agrícolas sob sistema de plantio direto (Alleoni 

et al., 2003; 2005; Caires et al., 1998; 2004; 2005; Zambrosi et al., 2007), a manutenção dos 

resíduos florestais manteve em níveis elevados o teor de MOS (Figura 3.3), aumentando a 

complexação de Al (Figura 3.4) e consequentemente reduzindo os teores de Alt e Als. Com a 

remoção dos resíduos florestais ocorreu redução no teor de MOS, por conseguinte, redução no 

teor de Al complexado por esta. Para todos os tratamentos, ao 0 DAR, o teor de Al 

potencialmente disponível (Al extraído por CuCl2 0,5 mol L
-1

) foi o mesmo 

(aproximadamente 60 mmolc kg
-1

). Entretanto, no tratamento em que os resíduos foram 

mantidos, apenas 26 % deste Al encontrava-se na forma trocável e 14 % na solução do solo. 

No tratamento em que todos os resíduos foram removidos, 37 % deste Al encontrava-se na 

forma trocável e 20 % na solução do solo. 

Aos 90 DAR não foram mais observadas diferenças entre os tratamentos para os 

teores de Alt e Als. Todos apresentaram valores inferiores ao 0 DAR. Esta redução se deve ao 

aumento do pH ocasionado pela calagem realizada aos 30 DAR. Com o aumento do pH 

ocorre a precipitação do Al
3+

 na forma de Al(OH)3 (Kinraide, 1991). Dos 90 aos 420 DAR, o 

pH do tratamento SReCF manteve-se estável e superior ao observado no momento da reforma 

(0 DAR). Desta forma, os teores de Als e Alt também mantiveram-se constantes e, em média, 

50% menor do que o observado ao 0 DAR. Para o tratamento CReCF, devido à drástica 

redução do pH observado dos 90 aos 180 DAR, foi observado aumento nos teores de Als e Alt 

que se estabilizaram em níveis superiores ao SReCF após os 180 DAR. Essa acidificação é 

resultado da adição de grandes quantidades de resíduos frescos e do aumento da taxa de 

decomposição após a colheita (Rocha et al., 2016b), suportado por grande aumento da 

atividade microbiológica que promove redução temporária do pH (Brady e Weil, 2013). 

Assim, a manutenção dos resíduos florestais sobre o solo aumenta a disponibilidade de Al
3+

 

do solo em curto prazo, observada até os dois anos após a reforma florestal, devido a redução 

do pH do solo e reduz a disponibilidade de Al
3+

 em longo prazo, observada no momento da 

colheita da primeira rotação de cultivo (0 DAR) pela complexação deste pela matéria orgânica 

adicionada ao solo. 
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Aos dois anos após a reinstalação do experimento, o tratamento em que todos os 

resíduos florestais foram removidos ainda apresentou os menores teores de Als e Alt. A 

manutenção dos resíduos associado com a não aplicação de calcário (CReSF) resultou nos 

maiores teores de Als, Alt e AlMO. Neste tratamento, o Al potencialmente reativo (Al extraído 

com CuCl2) foi quase 100% maior quando comparado ao tratamento SReCF. Este aumento no 

teor de Al potencialmente reativo pode estar associado à dissolução de polímeros Al-OH, bem 

como formas metaestáveis de hidróxidos de Al, devido ao baixo pH (< 3,8 em KCl) 

(Zambrosi et al., 2007; Gruba et al., 2013; Berggren e Mulder, 1995).  

Aos dois anos após a reaplicação dos tratamentos foram encontradas grandes 

diferenças nos teores de Als e Alt, especialmente nos tratamentos sem calagem (CReSF e 

SPASCa), que apresentaram grandes diferenças no pH. Inserindo o pH do solo determinado 

em água como covariável no modelo de análise das variâncias, não foram observadas 

diferenças (p > 0,10) entre os tratamentos nesta idade para as profundidades inferiores a 10 

cm. Isto mostra que as diferenças nos teores de Al, independente do extrator, é resultado das 

variações do pH do solo entre os tratamentos, não sendo um efeito direto dos tratamentos 

sobre a disponibilidade de Al do solo. Corroborando este resultado, o pH do solo determinado 

em água explicou 86% (p < 0,001) da quantidade de Al na solução do solo e 93% (p < 0,001) 

da quantidade de Al trocável (Figura 3.6 a, c). Esse fato se deve ao forte efeito do pH do solo 

sobre a quantidade de Al
3+

 nos complexos de troca, principalmente dentro da faixa de pH 

estudada (Mota e Melo, 2009). Nesta faixa, o efeito do pH do solo é superior ao efeito da 

adição de MOS (Thomas, 1975) no teor de Al
+3

 trocável do solo. 

Na camada superficial (0-10 cm), as variações dos teores de Als e Alt também foram 

parcialmente explicadas pelas variações no teor de MOS. Observou-se que a quantidade de Al 

complexado pela MOS foi função da quantidade de C presente no solo e da capacidade de 

complexação da MOS. O teor de C do solo explicou 82% (p < 0,001) da variação da 

quantidade de AlMO (Figura 3.6 b, e). O restante da variação pode ser explicado pelo efeito 

dos tratamentos na capacidade de complexação da MOS. No tratamento SReCF foi observado 

teor de Al ligado à MOS de 1,29 mmolc g
-1

 de C, sendo este valor superior ao observado no 

tratamento CReCF (0,73 mmolc g
-1

 de C). A redução no teor de AlMO no tratamento SReCF 

não foi proporcional a grande redução do teor de matéria orgânica observada neste 

tratamento. Isso porque, a redução do teor de matéria orgânica ocorreu predominantemente 

nas frações mais lábeis (Figura 3.3), que possuem menor contribuição na complexação de 

metais, incluindo o Al (Silva e Mendonça, 2007; Dick et al., 2009). O tratamento SReCF 

apesar de possuir menor teor de matéria orgânica, apresenta maior percentual de compostos 
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mais estáveis (Tabela 3.2), que conferem maior capacidade de complexação de Al por 

unidade de C. 

Devido ao baixo teor de argila e a mineralogia predominante de oxi-hidróxidos de Fe 

e Al e ao baixo pH, a fração argila tem baixa contribuição na capacidade de troca de cátions 

efetiva (CTCe) em solos altamente intemperizados (Alleoni et al., 2009; Gruba e Mulder, 

2015). Observou-se que o teor de MOS explicou 77% (p < 0,001) da variação na CTCe do 

solo. Observou-se também que o pH não foi capaz de explicar as variações da CTCe da MOS. 

Esse fato se deve a faixa de pH estudada que apesar de baixa (de 4,5 a 5 em água e de 3,7 a 

4,4 em KCl) ainda encontra-se acima do ponto de carga zero (PCZ) da MOS que é de 

aproximadamente 3,0 (Brady e Weil, 2013). Este comportamento também foi observado por 

Gruba e Mulder (2015) trabalhando em 12 áreas sob plantações florestais na Polônia.  

As diferenças nos valores de pH determinados em KCl 1 mol L
-1

 e em água (ΔpH) 

variaram de -0,3 a -1,4, indicando que independente da profundidade, o solo apresentou 

caráter eletronegativo, o que é esperado para este tipo de solo (Alleoni et al., 2009). Devido 

ao menor PCZ da matéria orgânica, quando comparado ao dos oxi-hidróxidos de Fe e Al 

(Brady e Weil, 2013), foi encontrada forte relação entre o teor de C do solo com o valor de 

ΔpH do mesmo. Os menores valores de ΔpH (-1,4) foram observados nas amostras coletadas 

na camada superficial do tratamento CReCF.  
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Figura 3.6. Relações entre o pH do solo determinado em KCl 1 mol L
-1

 com o teor de Al na solução do solo 

(extrator CaCl2 0,01 mol L
-1

), Als (a), Al trocável (extrator KCl 1 mol L
-1

), Alt (c), Al complexado pela 

matéria orgânica do solo (diferença entre Al extraído em CuCl2 0,5 mol L
-1

 e Al extraído por KCl 1 mol L
-

1
), AlMO (e) e com a CTC efetiva do solo (g) e relações entre o teor de C total do solo com o teor de AlMO(b), 

CTC efetiva do solo (d), teor de P disponível pelo método da resina (f) e com a diferença entre o pH 

determinado em KCl 1 mol L
-1

 com o pH determinado em água (h). 
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3.4.4. Considerações para o manejo 

Assim como concluído por este e outros estudos (e.g. Achat et al., 2015; Nambiar e 

Harwood, 2014; Rocha et al., 2015), o principal efeito da remoção dos resíduos florestais que 

pode causar perdas imediatas de produtividade é o aumento da exportação de nutrientes e 

consequente, redução da disponibilidade para as árvores. A suplementação dos nutrientes 

exportados, por meio da fertilização, desde que viável financeiramente, seria suficiente para 

manter a produtividade (Capítulo 2). Em balanço financeiro realizado por Rocha (2014), 

verificou-se que apenas não seria viável a remoção das folhas, devido à sua alta concentração 

de nutrientes. Vale ressaltar que todos esses trabalhos foram realizados em áreas de relevo 

plano a suave ondulado e em pequenas parcelas, o que não permitiu a avaliação do impacto da 

perda de solo por erosão. As perdas de solo por erosão pode ser até 200 vezes maiores em 

áreas com remoção de resíduos, fato que pode reduzir a produtividade e a área de efetivo 

plantio desde a primeira rotação de cultivo (Cândido et al., 2014; Pires et al., 2006; Martins et 

al., 2003; Silva et al., 2011). 

Também em curto prazo, pequenos e inconsistentes efeitos do manejo de resíduos 

florestais foram observados sobre a disponibilidade de nutrientes do solo avaliados pelos 

métodos tradicionais de análise de solo (Rocha et al., 2016a; b; Achat et al., 2015; Nambiar e 

Harwood, 2014; Mendham et al., 2003; Laclau et al., 2010). Os pequenos efeitos sobre a 

disponibilidade de nutrientes do solo e a manutenção da produtividade com a compensação 

dos nutrientes exportados por meio da fertilização foi observada em todos os casos na 

primeira rotação de cultivo.  

A remoção dos resíduos florestais por sucessivas rotações resulta em degradação da 

fração mais ativa da MOS (Figura 3.3b), fração essa principal responsável pela atividade 

microbiológica e disponibilização de nutrientes para as plantas (Chan et al., 2001). A redução 

no teor de MOS pode reduzir a disponibilidade de N (Rocha et al., 2016a; Nambiar e 

Harwood, 2014), P (Figura 3.6f; Rocha et al., 2016a; Nambiar e Harwood, 2014) e B 

(Gonçalves, 2011), além da redução da CTC e da capacidade de complexação de Al do solo, 

resultando em aumento de sua atividade no solo (Figura 3.6b, d). A remoção dos resíduos 

também diminuiu a atividade microbiológica do solo (Tabela 3.1; Mendham et al., 2003; 

Nambiar e Harwood, 2014; Mendham et al., 2014). Com isso, há degradação de 

características físicas do solo, diminuição da mineralização de nutrientes e da estabilização de 

C no solo (sequestro do C do solo). 
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Todos os efeitos supracitados pode não resultar em perdas de produtividade na 

primeira rotação de cultivo, entretanto, em sucessivas rotações, podem causar grandes 

reduções na produtividade e degradação do solo (Rocha et al., 2016a; Nambiar e Harwood, 

2014; Mendham et al., 2014). Rocha et al. (2016a) avaliaram o potencial de recuperação de 

uma área em que a remoção dos resíduos resultou em perdas de 40% da produtividade de 

madeira ao final da rotação de cultivo. Esses autores observaram que foi necessário mais de 

uma rotação com manutenção de todos os resíduos florestais sobre o solo para a completa 

recuperação do potencial produtivo da área. 

A análise de solo de rotina parece não ser um bom indicador da qualidade do manejo 

do solo. Isso porque, sob plantações florestais, os níveis de fertilidade já são muito baixos. 

Isso ocorre porque assim que os nutrientes contidos nesses resíduos são mineralizadas eles 

são rapidamente absorvidos pelas árvores, não alterando a disponibilidade de nutrientes do 

solo (Rocha et al., 2016a). Esse efeito é ainda mais intenso em solos de baixa fertilidade 

(Achat et al., 2015; Mendham et al., 2014).  

A remoção dos resíduos ocorre a cada 5 ou 7 anos (rotação de cultivo) e o solo fica 

desprotegido por um período pouco superior a um ano. Entretanto, por meio de uma análise 

detalhada da MOS e da atividade microbiológica, observou-se que o período que o solo 

permanece descoberto, apesar de curto e pouco frequente, quando comparado com cultivos 

agricolas, resulta em impactos negativos às propriedades químicas, físicas e biológicas do 

solo, que perduram até o final da rotação de cultivo, e se acumulam com as rotações. Em 

florestas de ciclo curto (5 a 7 anos), sob condições tropicais, o manejo efetuado da colheita da 

rotação anterior até o fechamento das copas do novo povoamento, é de fundamental 

importância para a sustentabilidade da produção dessas plantações (Gonçalves et al., 2013; 

Toit et al., 2010). 

 

3.5. Conclusão 

A remoção dos resíduos florestais por duas rotações consecutivas resultou em 

redução de 50% do teor de C da camada de 0-5 cm do solo. Esta redução ocorreu 

principalmente nas frações mais lábeis do C do solo. A redução das frações lábeis de C 

resultou em redução de até 40 % do C e N da biomassa microbiana, sendo este efeito 

observado até 10 cm de profundidade. Foi observado também redução de até 50% da 

respiração do solo e este efeito foi observado até 20 cm de profundidade. 
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No final da primeira rotação de cultivo, 8 anos após a primeira remoção dos resíduos, 

não foi observado diferença no teor de Al potencialmente disponível entre os tratamentos. 

Entretanto, no tratamento em que os resíduos foram removidos, a maior parte deste Al estava 

em formas trocáveis, disponíveis às plantas, enquanto que no tratamento em que os resíduos 

foram mantidos, a maior parte do Al encontrava-se complexado pela matéria orgânica, 

indisponível às plantas. 180 dias após a reforma e reaplicação dos tratamentos o teor de Al 

trocável do tratamento em que os resíduos foram mantidos superou o do tratamento em que os 

resíduos foram removidos, devido à redução do pH do solo com a adição de grande 

quantidade de resíduos frescos. Desta forma, a manutenção de todos os resíduos florestais 

sobre o solo eleva a disponibilidade de Al em curto prazo, devido à acidificação do solo, e 

reduz em longo prazo, devido à complexação de Al pela matéria orgânica do solo. 
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4. EFEITO DO MANEJO DE RESÍDUOS FLORESTAIS E DA 

FERTILIZAÇÃO NOS ESTOQUES DE C, N, P E S DO SOLO 

RESUMO 

Objetivou-se com esse estudo avaliar os estoques de P e S disponíveis, N total e C 

oxidável até 2 metros de profundidade em um Latossolo Vermelho Amarelo de textura média que 

vem sendo cultivado por 12 anos com eucalipto sob diferentes manejos de resíduos florestais e 

fertilização. Os manejos de resíduos florestais avaliados foram: i) manutenção de todos os resíduos 

florestais sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca); ii) Manutenção apenas da 

serapilheira sobre o solo (colheita de árvore inteira); iii) remoção de todos os resíduos florestais 

(colheita de árvore inteira + remoção da serapilheira). A área experimental foi plantada em 2004 

considerando os tratamentos acima citados e mais dois tratamentos adicionais, ambos com 

manutenção apenas da serapilheira, porém sem fertilização com N e P. Em 2012 o experimento foi 

colhido e reformado, reaplicando os mesmos tratamentos nas mesmas parcelas. Em 2004 e 2012 os 

estoques de C, N, P e S nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de solo foram avaliados. Em 2016 os 

estoques destes nutrientes foram avaliados até dois metros de profundidade. O balanço de N, P e S 

(entradas menos saídas) foi calculado durante o período estudado. Foi observado redução nos 

estoques destes nutrientes para todos os tratamentos. Para N essa redução foi 20% menor para o 

tratamento em que todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo e 40% maior no 

tratamento sem fertilização nitrogenada, quando comparado aos demais tratamentos. A 

manutenção dos resíduos florestais sobre o solo reduziu em 300, 30 e 25 kg ha
-1

 a exportação de 

N, P e S, respectivamente, quando comparado ao tratamento que foram removidos todos os 

resíduos florestais. 

Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes; Intensidade da colheita; Eucalyptus; Cultivo mínimo 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the stocks of available P and S, total N, and 

oxidizable C at depth in an Oxisol cultivated with Eucalyptus in Brazil following different timber 

harvest intensities and fertilizer application over 12 years. The harvest regimes considered were (i) 

conventional stem-only harvest (all forest residues were maintained on the soil); (ii) whole-tree 

harvest (only litter was maintained on the soil—all slash, stemwood, and bark were removed); and 

(iii) whole-tree harvest + litter layer removal. The site was planted in 2004 considering three 

timber harvest intensities, some with and some without N and P fertilization. In 2012 the 

experiment was reinstalled, and all the treatments were reapplied in the each plot. From 2004 to 

2016, nutrient accumulation and soil N, P, and S stocks were assessed in the 0–20 cm layer. Also 

in 2016, soil N, P, S, and oxidizable C stocks were measured to 2 m depth. For each treatment, the 

net balance of N, P, and S were calculated from soil stocks and harvest outputs during two forest 

rotations. A reduction in all nutrient stocks was observed in the 0–20 cm layer for all treatments. 

For N, this reduction was 20% smaller in the stem-only harvest treatment and 40% higher when no 

N fertilizer was applied, when compared to other treatments. Stem-only harvest treatment was 

observed to reduce the loss of N, P, and S due to harvest by 300, 30, and 25 kg ha
-1

, respectively, 

when compared to the whole-tree harvest + litter layer removal treatment. 

Keywords: Nutrient cycling; Forest residue management; Eucalyptus; Nitrogen; Carbon; 

Phosphorus; Sulfur; Minimum tillage 
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4.1. Introdução 

Solos florestais são importantes reservatórios de C e nutrientes, os quais são cruciais 

para a sustentabilidade da produção de madeira (Schlesinger e Bernhardt, 2013). Os fluxos de 

nutrientes bem como suas transformações em solos florestais são resultados de processos 

complexos de interação entre o solo, as plantas e a atmosfera. Por serem nutrientes essenciais, 

as disponibilidades de N, P e S no solo são de fundamental importância para a produção 

primária líquida do ecossistema. Em ecossistemas naturais, conforme esses nutrientes vão 

sendo absorvidos pelas plantas, eles são repostos por meio da ciclagem de nutrientes. 

Entretanto, quando a madeira ou demais produtos da floresta são colhidos, reduções nos 

estoques desses nutrientes são observadas, sendo necessária, em alguns casos, a reposição 

destes por meio de fertilização a fim de manter a produtividade do ecossistema.  

Solos tropicais altamente intemperizados, de modo geral, apresentam baixos estoques 

naturais de nutrientes, sendo esse fato especialmente verdadeiro para os macronutrientes 

(Vitousek et al., 2009). Nestes solos, a matéria orgânica possui papel fundamental para 

manutenção da fertilidade, sendo importante fonte de nutrientes, aumentando a CTC e 

contribuindo com a formação de agregados e consequentemente capacidade de retenção de 

água do solo (Du Toit, 2008). Em plantações florestais, a necessidade de conciliar alta 

produção de madeira, com manutenção da fertilidade do solo tem levado ao desenvolvimento 

de práticas de manejo mais sustentáveis, como o cultivo mínimo (Gonçalves et al., 2002, 

Corbeels et al., 2005). 

Solos tropicais altamente intemperizados, apesar das condições climáticas favoráveis 

a decomposição, podem conservar relativamente altos teores de C, uma vez que a 

disponibilidade de P pode limitar a decomposição (Compton e Cole, 1998). Essa baixa 

disponibilidade de P também pode limitar outros processos biológicos do solo, como a 

mineralização de N. Enquanto em ecossistemas temperados o N normalmente limita a 

atividade biológica do solo, em ecossistemas tropicais o P é normalmente limitante (Hall e 

Matson, 2003). Essa baixa disponibilidade de nutrientes em solos tropicais altamente 

intemperizados, não só limita o crescimento das plantas, mas também impacta os processos de 

decomposição e mineralização/imobilização e consequentemente os estoques de C, N, P e S 

(Walmsley et al., 2009; Jones et al., 2011; Rocha et al., 2016b). 

Muitos resultados de pesquisas indicam que o manejo de resíduo mais apropriado é 

aquele em que todos os resíduos florestais (i.e., serapilheira, copa e casca) são mantidos sobre 

o solo. A manutenção dos resíduos florestais sobre o solo mantem ou melhora a qualidade do 
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solo e consequentemente a produtividade florestal (Xu et al., 2012; Mendham et al., 2011; 

Nambiar e Harwood, 2014; Achat et al., 2015; Rocha et al., 2016a). Essa manutenção pode 

aumentar o teor de matéria orgânica do solo e o estoque de nutrientes (Vitousek et al., 2009). 

Quando mantido sobre o solo esses resíduos liberam grandes quantidades de nutrientes, 

reduzindo a demanda externa por fertilizantes além da melhoria das propriedades físicas do 

solo (Peng et al., 2008; Holub et al., 2013). Além disso, esses resíduos contribuem para a 

redução dos extremos térmicos da superfície do solo, mantem a umidade nas camadas 

superficiais e previne a erosão do solo. 

Devido a importância da disponibilidade de nutrientes no solo para a produtividade 

em plantações florestais, elucidação do impacto do manejo de resíduos florestais nos estoques 

de nutrientes do solo é de grande importância, especialmente em florestas de ciclos curtos 

com alta produtividade. Apesar da série de resultados disponíveis na literatura, o efeito do 

manejo de resíduos nos estoques de nutrientes do solo ainda não foi bem compreendido 

devido à divergências entre os resultados encontrados.  

Objetivou-se com esse trabalho avaliar os estoques de P e S disponíveis, N total e C 

oxidável até 2 metros de profundidade em um Latossolo Vermelho Amarelo de textura média 

que vem sendo cultivado por 12 anos eucalipto sob diferentes manejos de resíduos florestais e 

fertilização. Foi calculado também o balanço de N, P e S para o período estudado, sendo esse 

resultado comparado com a diferença no estoque de nutrientes do solo. 

 

4.2. Material e Métodos 

4.2.1. Área de estudo e tratamentos 

Como o estudo foi realizado na mesma área experimental, toda a caracterização da 

área, descrição dos tratamentos e a forma de instalação e condução do experimento 

encontram-se descritas no capítulo 2.  

Para esse estudo foram avaliados os tratamentos:  

CReCF – Todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo após o corte raso 

da floresta (colheita apenas da madeira sem casca) e para o estabelecimento do novo 

povoamento foi efetuado fertilização e calagem; 

SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da 

serapilheira) e com fertilização e calagem; 
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SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais (copa, casca e serapilheira) e com 

fertilização e calagem; 

SPASN – Remoção de toda parte aérea das árvores e sem fertilização nitrogenada. 

Foi aplicada apenas uma pequena dose de N para assegurar a sobrevivência das mudas. Os 

demais nutrientes e o calcário foram aplicados; 

SPASP – Remoção de toda parte aérea das árvores e sem fertilização fosfatada. Os 

demais nutrientes e o calcário foram aplicados; 

 

4.2.2. Coleta e análise do solo 

As amostras de solo foram coletadas antes da instalação da primeira rotação do 

experimento (2004) e no momento da colheita da segunda rotação (2012) nas camadas de 0-

10 e 10-20 cm de profundidade. Em 2016 (41 meses de idade da segunda rotação) as amostras 

foram coletadas nas camadas de 0–10, 10–20, 20–40, 40–60, 60–100, 100–150 e 150–200 cm. 

Foi coletada uma amostra composta por parcela e por profundidade, sendo dessa forma três 

repetições (blocos) por tratamento. Cada amostra composta foi formada pela mistura de seis 

amostras simples coletadas em um transecto diagonal no interior da parcela útil. Após a coleta 

as amostras foram secas em estufa de circulação forcada a 45 ºC por 3 dias e passadas em 

peneira com malha 2 mm.  

O N total foi determinado por combustão seca usando o analisador elementar 

CHNS/2400 (Nelson e Sommers, 1996). Estudos em diversos solos do estado de São Paulo 

indicaram que em torno de 10% do N total do solo é potencialmente disponível, ou seja pode 

ser mineralizado em um período inferior a um ciclo de cultivo (Gonçalves et al., 2001; Pulito 

et al., 2015). Desta forma foi assumido que 10 % do N total é disponível. O P disponível foi 

determinado por colorimetria após a extração com resina. O enxofre foi determinado por 

turbidimetria com BaSO4 após a extração com Ca(H2PO4)2 0,01 mol L
-1

. O C foi determinado 

por oxidação úmida usando ácido sulfúrico concentrado sem aquecimento externo (Walkley e 

Black, 1934). 

A densidade do solo foi determinada após a coleta de amostras com anel volumétrico 

na parede de trincheiras abertas em cada parcela. Após a coleta as amostras foram secas a 105 

ºC por 24 horas e então pesadas. 
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4.2.3. Acúmulo de nutriente na biomassa 

Para avaliar o acúmulo de nutrientes na biomassa (copa, casca, madeira e raízes 

grossas) da floresta, 10 árvores foram abatidas em 2004, 10 árvores por tratamento em 2012 e 

3 árvores por tratamento em 2016. As árvores abatidas foram divididas em folhas, galhos, 

lenho (diâmetro maior que 3 cm) e cascas. Raízes grossas (diâmetro maior que 1 cm) foram 

removidas por escavação. Subamostras de cada compartimento foram coletadas e secas em 

estufa de circulação forçada a 65 ºC até massa constante. O teor de umidade das sub amostras 

foram utilizados para o cálculo da biomassa seca por árvore. A biomassa do povoamento foi 

estimada por meio da equação proposta por Schumacher e Hall (1933) utilizando como 

variáveis independentes o diâmetro a altura do peito (DAP) e a altura total (H) das árvores. Os 

parâmetros do modelo foram estimados com bases nas árvores abatidas, sendo estes estimados 

para cada compartimento e época avaliada. 

O teor de N no material vegetal foi determinado usando o micro Kjeldahl método 

após digestão sulfúrica. Após digestão nitro perclórica, o P foi determinado por colorimetria e 

o S por turbidimetria (Malavolta et al, 1989). O estoque de nutriente por hectare foi 

determinado pela soma dos produtos da biomassa acumulada com a concentração de cada 

elemento em cada compartimento. 

 

4.2.4. Análise dos dados 

Os dados foram testados quanto à normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e a quanto à 

homocedasticidade (teste de Box-Cox). Quando necessário os dados foram transformado para 

que a pressuposições estatísticas fossem atendidas. A análise das variâncias (teste F) foi 

realizada para cada profundidade, utilizando como fonte de variação apenas tratamentos e 

blocos. Quando a probabilidade do teste F foi menor que 0.05, foi aplicado o teste LSD de 

Fisher para comparação das médias (ZAR, 2010). As análises foram realizadas no software 

SAS University Edition.  
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4.3. Resultados 

4.3.1. Balanço de nutrientes após duas rotações de cultivo 

Antes da instalação do experimento em 2004, a camada de 0-20 cm de solo continha 

370, 11 e 9,2 kg ha
-1

 de N, P e S disponível (Figura 4.1). Nessa ocasião, a quantidade desses 

nutrientes respectivamente acumuladas na biomassa e na serapilheira (250 t ha
-1

 no total) era 

de 660, 90 e 100 kg ha
-1

. A exportação de N, P e S com a colheita no tratamento SReCF foi 

120, 50 e 40 % maior que no tratamento CReCF, respectivamente. Para os tratamentos SPA a 

exportação desses nutrientes foram 65, 30 e 20 % maior que no tratamento CReCF, 

respectivamente (Tabela 4.1). 

Em 2012 (final da R1) o maior estoque de N (206 kg ha
-1

) e de P (13,8 kg ha
-1

) na 

camada de 0-20 cm do solo foi observado no tratamento CReCF enquanto que o maior 

estoque de S (13,2 kg ha
-1

) foi observado no tratamento SPASP. Os menores estoques de N 

(151 kg ha
-1

) e de P (9 kg ha
-1

) foram observados nos tratamento SPASN e SPASP, 

respectivamente (Figura 4.1). 

No final da primeira rotação do experimento (oito anos de idade), não foram 

observadas diferenças no volume de madeira com casca entre os tratamentos CReCF, SPACF, 

SReCF e SPASN, sendo em média de 420 m
3
 ha

-1
. Entretanto redução de 10 % no volume de 

madeira com casca foi observada no tratamento SPASP (27). Mesmo com pequenas 

diferenças no volume de madeira, grandes diferenças na quantidade de nutrientes exportadas 

pela colheita da R1 foram observadas, isso devido aos diferentes compartimentos removidos 

em cada tratamento (Tabela 4.1). 

Aos 41 meses da segunda rotação (2016) o tratamento CReCF apresentou biomassa 

(lenho, casca, copa e raízes) de 100 t ha
-1

. Comparado com o tratamento supracitado a 

biomassa dos tratamentos SPACF, SReCF, SPASN e SPASP foram 15, 15, 16 e 25 % 

inferiores, respectivamente. O acúmulo de N, P e S na biomassa do tratamento SPASP foi 33, 

40 e 20 % inferior ao acumulado no tratamento CReCF, respectivamente. 

Entre 2004 e 2012 o estoque de N da camada de 0-20 cm de solo reduziu em torno de 

50%, sendo a maior redução observada no tratamento SPASN. De 2012 a 2016 com exceção 

para o tratamento SPASP, o estoque de N também apresentou redução, porém sendo essa 

inferior a observada de 2004 a 2012. Pequena redução nos estoques de P foram observadas de 

2004 a 2012, porém grande redução foi observada de 2012 a 2016 especialmente com a 

repetida remoção dos resíduos (tratamento SReCF). No tratamento SPACF o estoque de P se 

manteve constante de 2004 a 2016 e para o tratamento CReCF, pequeno aumento no estoque 



79 

 

de P para esse período foi observado. Já para os tratamentos SReCF e SPASP grande redução 

no estoque de P foi observada, acumulando 30% de 2004 a 2016. Para o estoque de S 

disponível, redução foi observada de 2004 a 2012 no tratamento SReCF e aumento no 

tratamento SPASP. De 2012 a 2016 foi observado aumento no estoque de S para todos os 

tratamentos (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1. Estoques de N, P e S disponíveis na camada de 0-20 cm antes da instalação do experimento (2004), 

no momento da colheita da primeira rotação (2012) e aos 41 meses da idade da segunda rotação (2016) em 

uma plantação de eucalipto manejado sob diferentes manejos de resíduos e fertilização. P foi extraído por 

resina, S por Ca(H2PO4)2 0,01 mol L
-1

 e N foi considerado que 10% do N total determinado por combustão 

seca é mineralizável (Pulito et al., 2015). Colunas com as mesmas letras em cada ano não diferem entre si 

pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 
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Tabela 4.1. Estoque de nutrientes na biomassa e serapilheira, entradas e saídas de nutrientes em duas rotações de 

eucalipto sob diferentes manejos de resíduos e fertilização. 

Componente Massa N P S 

 
t ha−1 __________________kg ha−1__________________ 

Estoque de nutrientes antes da instalação do experimento (2004) 
Serapilheira 24 (1) 1 141 (17) 12 (1) 12 (1) 

Lenho 167 (15) 250 (20) 52 (3) 67 (5) 

Casca 18 (1) 62 (3) 8 (1) 7 (1) 

Copa 9 (1) 100 (9) 7 (1) 6 (1) 
Raiz 33 (5) 109 (18) 11 (2) 14 (2) 

Total 251 (12) 662 (48) 90 (10) 106 (15) 

Exportação com a colheita em 2004 

Tratamento CReCF 167 (15) 250 (20) 52 (3) 67 (5) 

Tratamentos SPACF, SPASN e SPASP 194 (18) 412 (46) 67 (4) 80 (7) 

Tratamento SReCF 218 (18) 553 (49) 79 (15) 92 (8) 

Entradas de 2004 a 2012 
Deposição atmosférica 2  32 - - 

Fertilização 3:      

Tratamentos CReCF, SPACF e SReCF  130 44 143 

Tratamento SPASN  10 44 11 
Tratamento SPASP  130 0 143 

Exportação com a colheita em 2012 

Tratamento: CReCF 191 (10) 313 (17) 60 (3) 71 (4) 

SPACF 196 (20) 412 (37) 67 (7) 71 (7) 

SReCF 220 (16) 542 (39) 79 (6) 80 (6) 
SPASN 200 (32) 426 (60) 69 (11) 70 (11) 

SPASP 180 (23) 386 (48) 61 (8) 65 (8) 

Entradas de 2012 a 2016 
Deposição atmosférica  16 - - 
Fertilização:      

Tratamentos CReCF, SPACF e SReCF  130 44 143 

Tratamento SPASN  10 44 11 

Tratamento SPASP  130 0 143 

Acumulado na biomassa em 2016 

Tratamento: CReCF 100 (3) 255 (20) 25 (4) 40 (2) 

SPACF 86 (3) 207 (26) 21 (1) 37 (2) 

SReCF 85 (7) 202 (17) 18 (2) 37 (4) 
SPASN 84 (5) 195 (12) 18 (1) 36 (1) 

SPASP 75 (2) 172 (3) 15 (2) 32 (1) 
1 Desvio padrão da media, n=3; 2 Avaliado por Laclau et al. (2010); 3 assumiu-se que 100% dos nutrientes aplicados via 

fertilização ficaram disponíveis para as árvores. 

 

4.3.2. Estoque de nutrientes no solo em 2016 

Aos 41 meses da segunda rotação do experimento (2016) grande diferenças nos 

estoques de N total, P e S disponível e C oxidável foram observadas entre tratamentos até 200 

cm de profundidade (Figura 4.2). O maior estoque de C oxidável foi observado no tratamento 

CReCF (p < 0,001) em todas as camadas avaliadas, com exceção apenas para a camada de 60-

100 cm. O tratamento SReCF apresentou o menor estoque de C oxidável até a camada de 40 

cm (p<0,002) e não diferiu dos tratamentos SPA’s nas camadas inferiores. O estoque de C 

oxidável na camada de 0-200 cm de profundidade para o tratamento CReCF foi de 130 t ha
-1

, 

sendo esse 10 % superior ao observado no tratamento SPACF e 20 % superior ao observado 

no tratamento SReCF. 
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O maior estoque de N (p < 0,001) foi observado no tratamento SPASP em todas as 

camadas avaliadas. Os menores estoques de N foram observados nos tratamentos CReCF, 

SPACF e SReCF, não diferindo entre si. O estoque de N na camada de 0-200 cm foi de 

aproximadamente 10 t ha
-1

 para os tratamentos CReCF, SPACF e SReCF. Os tratamentos 

SReCF e SPASN apresentaram os menores estoques de P não diferindo entre si. O estoque de 

P na camada de 0-200 cm de profundidade foi de 40 kg ha
-1

 para os tratamentos CReCF e 

SPACF, sendo esse valor, 60% superior ao observado para o tratamento SReCF. Os maiores 

estoques de S (280 kg ha
-1

) foram observados nos tratamentos SPACF e SReCF. Redução de 

30% no estoque de S da camada de 0-200 cm foi observada no tratamento SPASN (Figura 

4.2). 
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Figura 4.2. Estoque de C oxidável (a), N total (b) e P (c) e S (d) disponíveis até 200 cm de profundidade em 

uma plantação de eucalipto manejada sob diferentes manejos de resíduos e fertilização. Barras indicam a 

diferença mínima significativa pelo teste LSD a 5% de probabilidade e valores sobre as barras a 

significância do teste F. 
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4.4. Discussão 

4.4.1. Efeito do manejo de resíduos florestais no estoque de C e nutrientes 

disponíveis 

Os resultados do efeito do manejo de resíduos florestais nos estoques de nutrientes 

do solo encontrados na literatura são inconsistentes. Em alguns casos, redução nos estoques 

de C e nutrientes com a remoção dos resíduos florestais não tem sido encontradas, mesmo 

com o drástico aumento na exportação de nutrientes (Du Toit, 2008; Nambiar e Harwood, 

2014; Laclau et al. 2010; Mendham et al., 2003; 2014; Huang et al., 2013; Kumaraswamy et 

al., 2014). Esse fato tem sido atribuído a vários mecanismos, sendo os principais: alto poder 

tampão do solo, lenta decomposição e consequente liberação dos nutrientes contidos nos 

resíduos florestais, baixa frequência de colheitas (no mínimo a cada 7 anos) e rápido 

crescimento e consequentemente deposição de serapilheira pelo novo povoamento. 

Entretanto, redução no estoque de C e nutrientes do solo tem sido encontrado frequentemente 

em áreas tropicais úmidas, em solos com baixo teor de argila, áreas altamente produtivas e 

com sucessivas rotações com remoção dos resíduos (Peng et al., 2008; Rocha et al., 2016a; 

Laclau et al. 2010; Mendham et al., 2003; Kumaraswamy et al., 2014). Os resultados desse 

estudo se enquadram no segundo grupo citado, sendo observada considerável redução nos 

estoques de C e nutrientes do solo com a remoção dos resíduos. 

Nesse estudo o maior estoque de C oxidável foi observado na camada de 0-20 cm do 

tratamento CReCF, seguido pelo tratamento SPACF e por último com o menor estoque o 

tratamento SReCF (p<0,001). Resultados similares foram observados por Moreno-Fernandez 

et al. (2015) em uma floresta de Pinus sylvestris.  

O estoque de C reduziu em profundidade, sendo o menor estoque observado na 

camada de 150-200 cm do tratamento SPASP (p>0,006). Em um estudo realizado na mesma 

área experimental, porém 10 meses após a reforma do experimento, observou-se que a 

remoção dos resíduos florestais resultou em redução de 50% do teor de C da camada de 0-5 

cm do solo, sendo que 75% dessa redução ocorreu nas frações mais lábeis do C do solo 

(Capítulo 3). Vanguelova et al. (2010) ao contrário, concluíram que não existe evidência de 

redução no teor de C do solo em uma floresta de Picea stichensis de 28 anos de idade 

implantada com a remoção de todos os resíduos florestais no Reino Unido.  

É bem conhecido que a manutenção dos resíduos florestais sobre o solo é de extrema 

importância para a manutenção da produtividade de florestas plantadas em áreas tropicais 

úmidas (Nambiar e Harwood, 2014; Achat et al., 2015; Rocha et al., 2016a). Entretanto, mais 
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pesquisas ainda são necessárias para que essas divergências dos resultados sejam 

completamente compreendidas (Nambiar e Harwood, 2014). 

A remoção dos resíduos florestais pelas duas rotações consecutivas resultou em 

perda de 23,5 t ha
-1

 de C na camada de 0-200 cm de solo. Essa redução foi mais concentrada 

nos primeiros 40 cm de profundidade (Figura 4.2). Esse efeito foi resultado da remoção 

adicional de 80 t ha
-1

 de resíduos florestais, sendo 51 e 29 t ha
-1

 em R1 e R2, respectivamente. 

Além disso, a redução no crescimento inicial observada no tratamento SReCF resultou em 

menor deposição de serapilheira (Capítulo 6) fato que também pode ter contribuído para 

redução do estoque de C do solo. Na segunda rotação, também foi observado redução de 40% 

na densidade de raízes finas na camada de 0-30 cm de solo no tratamento SReCF quando 

comparado ao tratamento CReCF (dados não apresentados), fato que também pode ter 

contribuído para redução do estoque de C.  

A remoção dos resíduos florestais também resultou em pequena redução do estoque 

de N da camada de 0-20 cm em 2012 (Figura 4.1). Entretanto, não foi encontrada diferença no 

estoque de N entre os tratamentos SReCF e CReCF em 2016 (Figura 4.2) apesar da alta 

exportação de N no tratamento SReCF. Esse fato pode ser atribuído ao alto acúmulo de N na 

biomassa aérea no tratamento CReCF em 2016, o qual foi 33% superior ao do tratamento 

SReCF. Esse e outros estudos de longa duração tem encontrado maior crescimento com a 

manutenção dos resíduos florestais sobre o solo (Smolander et al., 2010) e consequentemente 

maior acúmulo de nutrientes. 

O estoque de P disponível foi maior no tratamento CReCF do que no tratamento 

SReCF. Esse resultado pode ser devido a dois fatores principais: i) Menor exportação de P no 

tratamento CReCF; ii) Maior teor de matéria orgânica no solo (MOS) do tratamento CReCF, 

resultado em menor fixação de P no solo, resultando e maior disponibilidade. Não foram 

encontradas diferenças nos estoque de P entre tratamentos em camada inferiores a 100 cm. O 

efeito da intensidade de colheita (colheita apenas da madeira e colheita de árvores inteiras) 

também foi avaliado por Walmsley et al. (2009) em uma floresta de Picea stichensis de 23 

anos de idade no Reino Unido. Esses autores observaram que a colheita de árvores inteiras 

resultou na redução dos estoques de N, P e K quando comparado ao sistema de colheita 

apenas da madeira. 

Os tratamentos SReCF e SPACF apresentaram os maiores estoque de S na camada 

de 40-100 cm de profundidade, sendo estatisticamente diferentes dos demais tratamentos. 

Esse fato pode ser atribuído ao menor teor de MOS conforme acima citado. Baixo conteúdo 
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de MO em solos altamente intemperizados resulta em maior capacidade de troca de ânions 

(CTA) do solo, aumentando a sorção de SO4
2-

 (Brady e Weil, 2013). 

Repetida remoção dos resíduos florestais resultou em redução dos estoques de C 

oxidável, N e P disponíveis do solo sobre plantações de eucalipto. O uso de resíduos florestais 

como cobertura também contribuem com a proteção do solo contra erosão, aumentodo teor de 

MOS e da quantidade e disponibilidade de nutrientes (Gonçalves et al., 2002; Rocha et al., 

2016b; Achat et al., 2015). 

 

4.4.2. Contribuição do solo para a quantidade de nutrientes absorvida pelas 

árvores 

As saídas de N e P pela colheita nas duas rotações (2004 e 2012) excederam as 

entradas de nutrientes via fertilização e deposição atmosférica, resultando em balanço 

negativo para esses nutrientes em todos os tratamentos. Nesse período o balanço de N para os 

tratamentos CReCF, SPACF, SReCF e SPASN foram -255, -516, -787 e -770 kg ha
-1

, 

respectivamente. Para P o balanço foi -24, -48, -70 e -128 kg ha
-1 

para os tratamentos CReCF, 

SPACF, SReCF e SPASP, respectivamente. O balanço foi positivo apenas para S, sendo em 

média +130 kg ha
-1

, com exceção apenas para o tratamento SPASN, que teve balanço 

negativo de -128 kg ha
-1 

(Tabela 4.2). Entrada de N por fixação atmosférica é pouco provável, 

devido a ausência de plantas daninhas fixadoras de N. Entradas de nutrientes via 

intemperismo também é improvável, devido ao alto grau de intemperismo do solo estudado, 

resultando na ausência de minerais facilmente alteráveis. Dessa forma a diferença entre 

entrada e a saída de nutrientes provavelmente foi obtida das reservas de nutrientes do solo. 

De 2004 a 2012 o estoque de N do solo reduziu para todos os tratamentos (Figura 

4.1). Essa redução foi maior no tratamento SReCF devido a maior exportação de nutrientes 

pela colheita. Para o tratamento SPASN essa redução se deve principalmente a ausência de 

fertilização nitrogenada. No tratamento CReCF a redução no estoque de N na camada de 0-20 

cm explica a origem de 65% da diferença no balanço desse nutriente. A camada de 0-20 cm 

foi responsável por fornecer 35% da diferença do balanço de N nos tratamento SPA’s e 24% 

no tratamento SReCF (Figura 4.1 e Tabela 4.2). A manutenção dos resíduos florestais sobre o 

solo aumenta os estoques de C e N do solo, especialmente em frações lábeis, aumentando a 

capacidade das camadas superficiais do solo em fornecer N para as árvores (Nambiar e 

Harwood, 2014; Achat et al., 2015; Rocha et al., 2016a; Mendham et al., 2014). A diferença 

remanescente pode ter sido absorvida de camadas mais profundas do solo ou por outros 
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fatores como fixação biológica de N pelas árvores por meio de associação simbiótica com 

organismos de vida livre do solo (Silva et al., 2014). Apesar da grande diferença na 

exportação de nutrientes entre os tratamentos CReCF e SReCF (mais de 500 kg ha
-1

 no 

balanço), não foram observadas diferenças nos estoques de N entre esses tratamentos na 

camada de 20-200 cm para a avaliação realizada em 2016 (Figura 4.2). Dessa forma, mais 

pesquisas são necessárias para o completo entendimento da origem do N absorvido pelas 

árvores. 

 

Tabela 4.2. Balanço de nutrientes em duas rotações de cultivo de Eucalyptus grandis sobre diferentes manejos 

de resíduos florestais. 

Tratamento N P S 

 
kg ha 

−1
 

Balanço de nutrientes 
(1)

 

CReCF −255 −24 148 

SPACF −516 −48 135 

SReCF −787 −70 111 

SPASN −770 −48 −128 

SPASP −490 −128 141 

Diferença no estoque de nutrientes do solo de 2004 a 2012 (0–20 cm) 

CReCF −164 0,8 −1,1 

SPACF −189 −0,4 −1,3 

SReCF −192 −0,5 −2,5 

SPASN −219 −0,9 −1,4 

SPASP −189 −2,0 4,0 
(1)

diferença entre as entradas de nutrientes via fertilização e deposição atmosférica e as saídas pela colheita (Tabela 4.1 e Figura 4.1) 

 

Pequena redução nos estoques de P do solo na camada de 0-20 cm foi observada 

entre 2004 e 2012 (Figura 4.1). A maior redução (2 kg ha
-1

) foi encontrada no tratamento 

SPASP, enquanto que o tratamento CReCF apresentou pequeno aumento. Esse fato ocorreu 

mesmo com balanço negativo de P para todos os tratamentos avaliados. Não foram 

observadas reduções nos teores de P do solo em camadas inferiores a 40 cm na avaliação 

realizada em 2016 (Figura 4.2). Esse pequena redução no estoque de P disponível do solo 

contrasta com o negativo balanço desse nutriente. O balanço de P foi em média -60 kg ha
-1

. 

Para o tratamento SPASP esse balanço foi -128 kg ha
-1

, enquanto que a diferença no estoque 

de nutriente da camada de 0-200 cm com o tratamento CReCF foi de apenas 6 kg ha
-1

. Essa 

discrepância nos resultados sugere que o eucalipto possui capacidade de absorver frações de P 

no solo não extraídas pela resina. Já é conhecido que espécies de eucalipto podem aumentar a 

absorção de frações orgânicas e inorgânicas de P por meio da exsudação de fosfatases e 

ácidos orgânicos de baixa massa molecular (Costa et al., 2016). Entretanto, torna-se 

necessário o desenvolvimento de mais pesquisas para entender melhor quais são as frações de 

P no solo acessadas por plantações de eucalipto. 
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Mesmo com balanço de nutrientes positivo, pequena redução nos estoques de S do 

solo foram observadas entre 2004 e 2012 (Tabela 4.2 e Figura 4.1). Essa redução pode estar 

associada à elevada mobilidade desse nutriente no solo, especialmente nas camadas 

superficiais (Bissani e Tedesco, 1988). Essa alta mobilidade resulta na migração desse 

elemento para camadas subsuperficiais, onde fica adsorvido pela CTA do solo (Brady e Weil, 

2013). Esse fato explica o acúmulo desse elemento na camada de 40-100 cm observado nesse 

estudo (Figura 4.2). 

 

4.4.3. Considerações para o manejo 

Apesar do pequeno efeito da remoção dos resíduos florestais sobre o estoque de 

nutrientes apresentado por diversos autores (Du Toit, 2008; Nambiar e Harwood, 2014; 

Laclau et al. 2010; Mendham et al., 2003; 2014; Huang et al., 2013; Kumaraswamy et al., 

2014), esse e outros estudos enfatizam a importância da manutenção dos resíduos florestais 

sobre o solo, especialmente em regiões tropicas, com solo de baixo poder tampão, com 

florestas de alta produtividade e ciclos curtos (Nambiar e Harwood, 2014; Rocha et al., 2016a; 

Laclau et al. 2010; Mendham et al., 2003; 2014; Kumaraswamy et al., 2014). Nessas áreas a 

remoção dos resíduos florestais pode resultar em perdas de produtividade de até 40%, devido 

a baixa reserva de nutrientes do solo (Rocha et al., 2016a). 

Pressão para o uso de resíduos florestais como fonte de energia tem aumentado no 

Brasil nos últimos anos. Muitos modelos para uso desses resíduos são baseados em pesquisas 

realizadas em regiões de clima temperado, que apresentam solos com maior conteúdo de C e 

poder tampão. Este estudo mostra que em condições tropicais, a remoção desses resíduos deve 

ser cuidadosamente avaliada, levando em consideração características específicas de cada 

sítio. Em áreas declivosas ou sobre solos com baixo poder tampão, todos os resíduos florestais 

devem ser mantidos sobre o solo para prevenir erosão (Candido et al., 2014) e depleção das 

reservas de nutrientes e C do solo (Nambiar e Harwood, 2014; Rocha et al., 2016a; Laclau et 

al. 2010; Mendham et al., 2014; Kumaraswamy et al., 2014; Costa et al., 2016). Em áreas com 

condições favoráveis para remoção dos resíduos, preferência deve ser dada aos resíduos mais 

grossos, devido ao seu maior poder calorífico e baixa concentração de nutrientes. Com a 

remoção dos resíduos, maiores taxas de aplicação de fertilizantes são necessárias, a fim de 

prevenir perdas de produtividade e assegurar a sustentabilidade do sistema. 

O negativo balanço para N e P associado com a baixa redução nos estoques desses 

nutrientes no solo, chama a atenção para dois pontos principais. Primeiramente, mais atenção 
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deve ser dada a sustentabilidade da produção de madeira desses povoamentos. Segundo, mais 

pesquisas são necessárias para o melhor entendimento da contribuição das frações orgânicas e 

inorgânicas (principalmente para P) de menor labilidade, no suprimento de N e P para as 

árvores. Este e outros estudos (Laclau et al. 2010; Costa et al., 2016) sugerem que plantações 

de eucalipto possuem a capacidade de acessar frações de P não acessadas pelos métodos 

tradicionais de análise. Para N, mesmo com exportações que podem ultrapassar 500 kg ha
-1

 

por ciclo, respostas a fertilização nitrogenada não tem sido observada em condições 

brasileiras (Pulito et al., 2015). Dessa forma, mais pesquisas são necessárias para o melhor 

entendimento da origem do N absorvido por essas plantações. 

 

4.5. Conclusões 

Foram observadas reduções nos estoques de C oxidável, N total e P e S disponíveis 

com a remoção dos resíduos florestais, especialmente nas camadas de 0-40 cm do solo. Os 

balanços de N e P foram negativos para todos os tratamentos, sendo ainda menores quando os 

resíduos florestais foram removidos ou fertilização não foi aplicada. A redução nos estoques 

de N total e P disponível explicam 50% do balanço negativo observado para esses nutrientes, 

entretanto a origem dos outros 50% remanescentes não foi identificada por esse estudo. Os 

resultados desse estudo indicam que os estoques de N e P do solo são de fundamental 

importância para a nutrição e produtividade das plantações de eucalipto. Reduções nesse 

estoque pode comprometer a sustentabilidade dessas plantações em longo termo. Mais 

pesquisas são necessárias para entender o balanço e ciclagem desses nutrientes no sistema 

solo-planta-atmosfera. 
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5. MANEJO DE RESÍDUOS FLORESTAIS E FERTILIZAÇÃO 

FOSFATADA NAS FORMAS DE P NO SOLO 

RESUMO 

A disponibilidade de P no solo é altamente influenciada pelo seu teor de matéria 

orgânica, especialmente em solos altamente intemperizados. Apesar do efeito do manejo de 

resíduos florestais no teor de matéria orgânica do solo em longo prazo, poucos efeitos têm sido 

observados na disponibilidade de P avaliada por métodos tradicionaisde análise de solo. Desta 

forma, objetivou-se com esse estudo avaliar o efeito do manejo de resíduos florestais e da 

fertilização fosfatada na disponibilidade de P no solo e identificar as principais fontes de P em uma 

plantação de Eucalyptus grandis cultivada sob baixa disponibilidade de P. As concentrações de P 

no solo foram avaliadas em diferentes graus de labilidade usando o método de extração sequencial 

proposta por Hedley em amostras coletadas na camada de 0-20 cm de profundidade. Os 

tratamentos foram instalados em um Latossolo Vermelho Amarelo  distrófico de textura média, 

conduzidos por 8 anos na primeira rotação de cultivo (R1), colhidos e reinstalados em uma nova 

rotação (R2), reaplicando os mesmos tratamentos nas mesmas parcelas. Os tratamentos 

consistiram em três manejos de resíduos florestais: i) manutenção de todos os resíduos sobre o 

solo, ii) manutenção apenas da serapilheira com colheita de árvore inteira e iii) remoção de todos 

os resíduos florestais, incluindo a serapilheira, e duas fertilizações fosfatadas, 0 e 44 kg ha
-1

 de P, 

aplicadas apenas no tratamento em que apenas a serapilheira foi mantida sobre o solo. O 

fracionamento do P no solo foi realizado antes da instalação do experimento, no final da R1 e aos 

40 meses de idade da R2. Não ocorreram efeitos em longo prazo dos diferentes manejos de 

resíduos florestais e fertilização na concentração total de P do solo. Entretanto, a remoção dos 

resíduos florestais resultou em redução de 34 para 30 % a contribuição das frações lábeis e 

moderadamente lábeis no P total e redução de 40 % da fração lábil (p = 0,014). Em condição de 

baixa disponibilidade de P, a fração moderadamente lábil parece ser a principal fonte de P para as 

árvores. Foi também observado aumento de 45 % na atividade da fosfatase ácida no tratamento 

sem fertilização fosfatada, indicando que isso pode ser uma importante estratégia em plantações de 

eucalipto para aumentar a disponibilidade deste nutriente .  

Palavras-chave: Fracionamento do fósforo no solo; Cultivo mínimo; Disponibilidade de P; Hedley 

 

ABSTRACT 

In spite of the significant effect of timber harvest residue in the soil organic carbon 

(SOC) little effect has been observed in the availability of P assessed by traditional methods. The 

objective of this study was to assess the effects of different timber harvest intensities and P 

fertilization on soil P lability and P fate over the time. Another goal of the study was to identify 

which soil P fractions are supplying P to eucalypt plantation cultivated under low P availability. P 

fractions were assessed according to different lability degrees using the Hedley’s sequential 

extraction methodology. Three timber harvest intensities (stemwood only, whole tree and whole 

tree plus litter) and two levels of P fertilization (0 and 44 kg ha
-1

 of P) were considered. No long 

term effects were observed in the total P concentration. 70% of soil’s total P was found in non-

labile form in the harvest residue removal treatment, while in the residue maintained treatment 

only 66% was found in this form. With the forest residual removal, a reduction of 40% in the 

labile P fraction was discovered. When no P fertilizer was applied, a 45% improvement was 

observed in the acid phosphatase activity (APA). Timber harvest intensity and P fertilizer 

application were not able to influence the soil total P concentration over 12 years of eucalypt 

cultivation. However, there is an increase in non-labile and inorganic P fractions and a reduction of 

labile and organic P fractions when increasing the timber harvest intensity. The organic 

moderately labile P fraction was the main source of P to the trees under low P availability 

condition. The acid phosphatase and low molecular weight organic acid excretion seem to be 

important strategies of Eucalyptus species to improve P scavenger capacity.  

Keywords: Phosphorus fractionation; Forest residue management; Minimum tillage; Hedley 
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5.1. Introdução 

A produtividade de plantações florestais em condições tropicais é frequentemente 

limitada pela disponibilidade de P. Solos tropicais apresentam comumente baixa 

disponibilidade de P devido ao elevado grau de intemperismo, resultando em baixa 

concentração de P (Chen et al., 2015) e alta fixação do P disponível por oxi-hidróxidos de Fe 

e Al (Novais et al., 2007; Sattari et al., 2012). Devido a esse fato, respostas de até 50 % à 

fertilização fosfatada têm sido observadas em plantações de eucalipto no Brasil (Bazani et al., 

2014). Entretanto, baixa ou nula resposta a fertilização fosfatada são observadas quando a 

disponibilidade de P (extraído por resina) é superior a 4 mg dm
-3

 (Melo et al., 2016; 

Gonçalves, 2011). 

Devido ao alto potencial de fixação de P, altas doses desse nutriente são comumente 

usadas para produção de culturas agrícolas. Essas doses podem ser de 2 a 3 vezes superior a 

quantidade exportada pelas culturas (Rodrigues et al., 2016). Entretanto, em plantações 

florestais as doses de P aplicadas são comumente iguais ou inferiores a quantidade exportada. 

Enquanto a exportação de P em plantações de eucalipto varia de 30 a 60 kg ha
-1

 

(produtividade variando de 30 a 50 m
3
 ha

-1
 ano

-1
) por ciclo de 7 anos (Gonçalves et al., 2015; 

Neves, 2000; Santana et al., 2008; Rocha et al., 2016b) a dose de P aplicada via fertilização 

dificilmente ultrapassa 44 kg ha
-1

 por ciclo (Gonçalves et al., 2013; Melo et al., 2016). Isso 

porque respostas à doses superiores de P não são encontradas (Melo et al., 2016). Essa alta 

eficiência da fertilização fosfatada em plantações de eucalipto pode ser atribuída a 

características da espécie (e.g. alta capacidade de absorção e ciclagem de P e ciclo longo) e ao 

alto conteúdo de matéria orgânica (MO) em solos sob essas plantações. Mesmo com baixas 

concentrações de P inorgânico em solos florestais (Condit et al., 2013), formas orgânicas de P 

podem ser encontradas em abundância (Turner e Engelbretch, 2011), podendo contribuir para 

a nutrição das árvores após sua mineralização, comumente catalisada por enzimas sintetizadas 

pelas próprias plantas e por microrganismos (Huang et al., 2015).  

Está bem relatado na literatura que o aumento do teor de matéria orgânica do solo 

aumenta as concentrações de formas orgânicas de P e reduz a fixação de formas inorgânicas, 

consequentemente aumentando sua disponibilidade (Costa et al., 2016; Negassa and 

Leinweber, 2009; Rodrigues et al., 2016). Entretanto, baixa ou nula redução na 

disponibilidade de P no solo (extraído por resina, solução Mehlich ou Bray) tem sido 

encontrada com a remoção dos resíduos florestais em plantações de eucalipto, mesmo com 

redução nos teores de MO (Capítulo 4; Nambiar e Harwood, 2014). Dessa forma, o efeito do 
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manejo de resíduos florestais e da fertilização fosfatada na dinâmica de P no solo sob 

plantações de eucalipto ainda não está bem claro. O conhecimento de tal efeito pode ser usado 

para aumentar a eficiência dos fertilizantes fosfatados e assegurar a sustentabilidade da 

produção de madeira em plantações de eucalipto.  

Sabendo que em plantações florestais o P orgânico do solo é importante fonte de P 

para as árvores foram propostas as seguintes hipóteses: 

I. A remoção dos resíduos florestais reduz o estoque de P do solo, 

especialmente as frações orgânicas. 

II. A fração lábil do P é a principal fonte deste nutriente para as árvores. 

III. A exudação da enzima fosfatase ácida é uma estratégia utilizada pelo E. 

grandis para mineralizar o P orgânico e elevar sua disponibilidade. 

Dessa forma, objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do manejo de resíduos 

florestais e da fertilização fosfatada nas formas de P do solo, bem como identificar as 

principais fontes de P em uma plantação de Eucalyptus grandis cultivada sob baixa 

disponibilidade de P. 

 

5.2. Material e métodos 

5.2.1. Área de estudo 

O estudo foi conduzido na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga – 

SP (23º06’ S e a 48º36’ W e 857 m de altitude), pertencente à Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). O clima da região é o Cfa, segundo a classificação de 

Köppen, com temperatura média anual de 19,4 ºC, sendo a média do mês mais frio (julho) 

15,6 
º
C e a média do mês mais quente (janeiro) 22,3 

°
C. A precipitação média anual é de 1319 

mm, com 75% concentrada nos meses de outubro a março (ALVARES et al., 2013). O relevo 

local é plano a suave ondulado, e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo, 

distrófico, de textura média. O material geológico da área é do período Cretáceo, de litologia 

arenítica, formação Marília, grupo Bauru. O teor de argila varia de 17 % no horizonte A a 25 

% no horizonte B. Os minerais predominantes são quartzo, caulinita e oxi-hidróxidos de Fe e 

Al (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1. Atributos químicos e físicos do solo 

da área experimental. 

Atributos  
Profundidade (cm) 

0 - 10 10 – 20 

Textura(1) (g kg-1): Argila 175 176 

Silte 22 12 

Areia  803 812 

pH (CaCl2 0,01 mol L-1) 3,8 3,9 

C orgânico(2) (g kg-1) 10,1 9,6 

N total(3) (g kg-1) 1,67 1,44 

Bases troc.(4) (mmolc kg-1) 7,3 5,2 
Al troc.(5) (mmolc kg-1) 7,5 8,4 

Teor total (6) (%):SiO2 6,3 

Al2O3 7,3 

Fe2O3 3,3 
TiO2 1,4 

(1)
 Determinado pelo método da pipeta; (2) Oxidação 

úmida; (3) determinado pelo método micro Kjeldahl 

após digestão sulfúrica; (4) Extraído com resina 

trocadora de cátions; (5) Extraído com KCl 1 mol L-1; 
(6) Determinado após digestão sulfúrica em micro 

ondas. 

 

A vegetação natural da região é o cerrado stricto sensu. Sabe-se que essa área vem 

sendo cultivada com espécies do gênero Eucalyptus desde 1940. De 1940 a 1992, essa área foi 

cultivada com Eucalyptus saligna, sob manejo de talhadia, com poucos investimentos em 

tratos silviculturais. Em 1992 foi reformada, sendo utilizado no plantio mudas seminais de 

Eucalyptus grandis. A colheita da madeira com corte raso foi realizada em 2004, quando foi 

instalado o experimento. 

 

5.2.2. Tratamentos e condução do experimento 

A área experimental foi instalada em 2004 (R1) e reinstalada em 2012 (R2) com três 

repetições de cinco tratamentos em blocos casualizados. Cada parcela experimental foi 

composta por 81 plantas (9 linhas com 9 plantas) no espaçamento 3,0 m x 2,0 m. Para as 

avaliações, foi considerado como parcela útil 5 linhas com 5 plantas (25 plantas), respeitando-

se bordadura dupla. Os tratamentos avaliados foram: i) CReCF – Com todos os resíduos 

florestais mantidos sobre o solo (colheita apenas da madeira sem casca) e todos os 

macronutrientes aplicados em dose suficiente para o pleno desenvolvimento da floresta (130, 

44, 125 e 143 kg ha
-1

 de N, P, K e S, respectivamente) além de aplicação de 2 t ha
-1

 de 

calcário; ii) SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da 

serapilheira) e com a mesma fertilização e calagem aplicada no tratamento CReCF; iii) 

SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais (inclusive a serapilheira) e com a mesma 

fertilização e calagem aplicada no tratamento CReCF; iv) SPASP - Mesmo manejo do 
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tratamento SPACF com exceção que P não foi aplicado; v) CReSF – Mesmo manejo do 

tratamento CReCF, porém fertilização e calagem não foram efetuadas. 

A instalação do experimento foi realizada em 2004, após o corte raso de um 

povoamento de Eucalyptus grandis de 12 anos de idade. Após o corte do povoamento, foram 

aplicados os tratamentos e efetuado o preparo de solo por coveamento a 40 cm de 

profundidade. Em junho de 2004, foi feito o plantio das mudas produzidas por sementes 

coletadas de uma única progênie de Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden. Após ser conduzido 

por 8 anos, em 2012, a primeira rotação do experimento (R1) foi colhida e o experimento foi 

reinstalado (R2), reaplicando os mesmos tratamentos nas mesmas parcelas. No ato da 

colheita, tomou-se cuidado para que todos os resíduos de cada parcela ficassem sobre as 

mesmas. Para isso cada parcela foi colhida com auxílio de motosserra e as árvores foram 

descascadas manualmente. Após a colheita os resíduos foram distribuídos cuidadosamente 

sobre as parcelas e mudas do mesmo material genético foram plantadas em covas abertas 

entre os tocos da primeira rotação do experimento. Toda a condução do experimento foi 

realizada de forma semelhante à primeira rotação de cultivo. Durante as duas rotações o 

experimento foi mantido livre de plantas daninhas. Mais detalhes sobre o experimento e 

tratamentos são apresentados no capítulo 2 e por Rocha et al. (2016a). 

 

5.2.3. Amostragem e análise do solo 

As amostras de solo foram coletadas antes da instalação da R1 (2004) e da 

reinstalação da R2 (2012) e aos 40 meses de idade da R2 (2016) nas camadas de 0-10 e 10-20 

cm de profundidade. As amostras foram coletadas com auxílio de um trado, considerando três 

repetições (parcelas) por tratamento. Cada amostra foi formado pela mistura de seis 

subamostras coletadas em um transecto diagonal na área útil da parcela. Após a coleta, as 

amostras foram secas em estufa de circulação forcada a 45 ºC por 48 horas e então passadas 

em peneiras com malha de 2 mm. 

A extração sequencial do P foi realizada seguindo a metodologia proposta por 

Hedley et al. (1982) com as modificações de Condron et al. (1985). A ordem dos extratores 

utilizados foi: i) Resina trocadora de ânions (PRTA) utilizando membrana de 2 cm
2 

(AMI-7001 

CRX – 1 cm x 2 cm); ii) NaHCO3 0,5 mol L
-1

 com pH 8,5 (PBic); iii) NaOH 0,1 mol L
-1

 

(PHID0,1); iv) HCl 1,0 mol L
-1

 (PHCl); v) NaOH 0,5 mol L
-1

 (PHID0,5); vi) P residual (PResid) – o 

solo remanescente foi seco a 50 
o
C, moído e digerido com H2SO4 mais H2O2 em solução 

saturada com MgCl2. 
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Em tubos de centrífuga de 15 ml, 0,5 g de solo foram pesadas e adicionados o 

primeiro extrator. Os tubos com as suspensões foram agitados por 16 h em agitador orbital a 

60 rpm. Após esse período a suspenção foi centrifugada a 4000 rpm (3278 g) por 20 min e o 

sobrenadante foi coletado. Esse processo foi repetido para todos os extratores, com exceção 

apenas para o Presid conforme mencionado anteriormente. O P inorgânico nos extratores 

alcalinos (PBic, PHID0,1 e PHID0,5) foi determinado por colorimetria segundo o método de Dich e 

Tabatabai (1977). Outra porção dos extratos alcalinos foram digeridas com H2SO4 e persulfato 

de amônio em autoclave a 121 ºC para determinação do P total. P inorgânico nos extratores 

ácidos (PAER e PHCl) e após a digestão dos extratores alcalinos (P total) foram determinados 

pelo método de Murphy e Riley (1962). A concentração do P orgânico foi obtida pela 

diferença entre o teor total e o teor inorgânico de P em cada extrator. 

A atividade da fosfatase ácida foi determinada aos 40 meses da R2 segundo a 

metodologia proposta por Tabatabai e Bremner (1969). Esse método consiste na quantificação 

do produto da hidrólise do substrato pela ação da fosfatase. A atividade da enzima é estimada 

pela determinação do fenol liberado após a incubação do solo com fenyl-fosfato. As amostras 

de solo foram coletadas na camada de 0-5 cm a 0,25, 0,75 e 1,5 m de distância das árvores. 

Cada amostra foi formada por 6 sub amostras coletadas em transecto diagonal na área útil de 

cada parcela. Após a coleta as amostras foram imediatamente armazenadas a -80 ºC até o 

momento da análise. 

 

5.2.4. Análises dos dados 

As frações de P obtidas pelos diferentes extratores foram agrupadas em três 

categorias de acordo com o seu respectivo grau de labilidade, sendo: P lábil, P 

moderadamente lábil e P não lábil (Cross e Schlesinger, 1995). O P lábil foi composto pelo 

PAER e PBIC (orgânico - Po e inorgânico - Pi). O P moderadamente lábil foi composto pelo 

PHID-0,1 (Po e Pi) e pelo PHCI. Por último, o P não lábil foi composto pelo PHID-0,5 (Po e Pi) e 

pelo PResid. O PHID-0,5 foi considerado como não lábil nesse estudo devido a mudança na ordem 

de extração (Condron et al., 1985). Isso porque a fração de P protegida pelos agregados do 

solo é considerada como moderadamente lábil apenas no caso de exaustão das formas mais 

lábeis de P do solo (Rodrigues et al., 2016). 

As análises estatísticas foram realizadas por idade, usando como fonte de variação 

apenas os tratamentos e os blocos. Os dados foram submetidos à análise de normalidade 

(Teste de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Teste de Box-Cox) e quando necessário foram 
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transformados. O teste F seguido do teste LSD, ambos a 5% de probabilidade, foram 

utilizados para verificar a diferença entre os tratamentos. Após o agrupamento dos extratores 

foi realizado a análise das variâncias novamente para cada forma (orgânica e inorgânica) e 

grau de labilidade bem como para seus valores totais. Todas as análises foram realizadas no 

software SAS University Edition. 

 

5.3. Resultados 

A concentração média de P total na camada de 0-10 cm foi de 178 mg kg
-1

 e na 

camada de 10-20 cm 146 mg kg
-1 

(Tabela 5.2). A fração orgânica contribuiu com 25 e 21 % 

deste total nestas camadas, respectivamente. A resina trocadora de ânions extraiu 3 e 1 %, o 

bicarbonato de Na 7 e 6 %, o hidróxido de Na a 0,1 mol L
-1

 extraiu 24 e 19 %, o ácido 

clorídrico menos que 1 % em ambas as camadas, o hidróxido de Na a 0,5 mol L
-1

 extraiu 10 

% para ambas as camadas e a fração residual representou 56 e 64 % do P total nestas camadas 

respectivamente. A maior parte da fração orgânica, 87 % na camada de 0-10 cm e 79 % na 

camada de 10-20 cm foi extraída pelo hidróxido de Na a 0,1 mol L
-1

. As maiores diferenças 

entre tratamentos ocorreram na camada de 0-10 cm. Com exceção para a avaliação realizada 

em 2016 na camada de 10-20 cm, não ocorreram diferenças entre tratamentos para a fração 

residual. As maiores diferenças foram observadas nas frações extraídas por bicarbonato e 

hidróxido de Na a 0,1 mol L
-1

. 
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Tabela 5.2. Concentração de P (mg kg
-1

)no solo extraída sequencialmente por resina trocadora de ânions (PiRTA), 

bicarbonato de Na nas formas inorgânicas (PiBIC) e orgânicas (PoBIC), hidróxido de Na a 0,1 mol L
-1

 (PiHID0,1 

e PoHID0,1), ácido clorídrico (PiHCl), hidróxido de Na a 0,5 mol L
-1

 (PiHID0,5 e PoHID0,5) e P residual (PiResid) em 

uma plantação de Eucalyptus grandis sob diferentes manejos de resíduos e fertilização fosfatada nas 

camadadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. 

Tratamento PiRTA PiBIC PoBIC PiHID0,1 PoHID0,1 PiHCl PiHID0,5 PoHID0,5 PiResid 

0-10 cm 

Instalação do experimento (2004) 

 

5,9 

 

13,6 

 

0,9 

 

4,9 

 

41,6 

 

0,19 

 

11,4 

 

3,0 

 

96,4 

 Final da primeira rotação de cultivo (2012) 

CReCF 4,5 bc 8,4 b 2,5 a 3,7 b 32,1 b 0,16 ab 8,8 b 9,4 a 90,0 

 SPACF 6,2 ab 12,3 ab 3,3 a 5,3 a 38,9 ab 0,09 b 8,3 b 6,6 ab 101,5 

 SReCF 5,2 abc 13,4 a 0,9 b 4,4 ab 30,5 b 0,14 ab 13,2 a 4,9 b 107,9 

 SPASP 3,9 c 9,0 b 1,6 ab 3,7 b 27,9 b 0,19 a 11,5 ab 4,1 b 98,1 

 CReSF 6,8 a 12,8 a 0,6 b 2,3 c 48,7 a 0,13 ab 13,9 a 0,5 b 102,9 

 40 meses após a reinstalação do experimento (2016) 

CReCF 5,1 a 12,2 a 1,0 ab 3,0 bc 39,5 

 

0,19 c 13,0 

 

10,0 a 96,0 

 SPACF 4,1 ab 10,2 ab 0,8 bc 6,7 a 35,1 

 

0,33 b 13,8 

 

7,2 ab 104,0 

 SReCF 2,6 c 7,2 b 1,2 a 2,9 bc 40,4 

 

0,14 c 11,6 

 

4,4 b 104,9 

 SPASP 3,7 b 8,6 b 0,3 d 3,3 b 40,1 

 

0,21 bc 14,3 

 

5,1 b 106,9 

 CReSF 5,2 a 12,9 a 0,7 c 1,6 c 39,7 

 

0,57 a 12,5 

 

6,4 ab 102,4 

 10-20 cm 

Instalação do experimento (2004) 

 

2,4 

 

4,1 

 

3,9 

 

3,4 

 

22,8 

 

0,43 

 

10,6 

 

1,1 

 

89,8 

 Final da primeira rotação de cultivo (2012) 

CReCF 2,4 

 

4,9 

 

2,7 b 2,7 b 25,4 

 

0,04 

 

10,6 

 

2,6 b 90,1 

 SPACF 1,6 

 

3,4 

 

4,7 ab 3,2 ab 25,2 

 

0,10 

 

11,0 

 

3,9 ab 91,9 

 SReCF 2,5 

 

5,3 

 

3,8 ab 4,1 ab 26,9 

 

0,28 

 

9,8 

 

4,9 a 90,9 

 SPASP 2,6 

 

3,5 

 

5,6 a 6,1 a 24,0 

 

0,07 

 

11,9 

 

4,5 ab 95,0 

 CReSF 2,2 

 

3,6 

 

4,7 ab 3,0 b 29,7 

 

0,07 

 

8,3 

 

0,1 c 89,2 

 40 meses após a reinstalação do experimento (2016) 

CReCF 2,0 

 

3,1 b 3,0 c 7,4 

 

23,7 b 0,09 b 11,1 b 1,8 c 97,5 b 

SPACF 1,4 

 

2,1 c 4,2 b 5,3 

 

20,5 bc 0,19 a 9,3 b 5,0 a 93,1 b 

SReCF 1,7 

 

0,4 d 7,3 a 5,6 

 

18,0 c 0,09 b 13,0 b 5,0 a 95,6 b 

SPASP 1,8 

 

2,6 c 7,0 a 3,9 

 

30,6 a 0,16 a 9,6 b 6,6 a 106,6 a 

CReSF 2,0 

 

6,1 a 3,3 c 5,0 

 

24,7 b 0,09 b 19,9 a 0,1 d 105,0 a 
Médias seguidas pela mesma letra ou não seguidas por letras não diferem entre si pelo teste LSD a 5% de probabilidade em 
cada camada e tempo de avaliação. Tratamentos: CReCF – Todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo após o 

corte raso da floresta (colheita apenas da madeira sem casca) e para o estabelecimento do novo povoamento foi efetuado 

fertilização e calagem; SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da serapilheira) e com 

fertilização e calagem; SReCF – Remoção de todos os resíduos florestais (copa, casca e serapilheira) e com fertilização e 
calagem; SPASP – Remoção de toda parte aérea das árvores e sem fertilização fosfatada. Os demais nutrientes e o calcário 

foram aplicados; CReSF – Todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo após o corte raso da floresta e para o 

estabelecimento do novo povoamento não foi efetuado fertilização e nem calagem; 

 

5.3.1. P lábil (PiRTA, PoBIC e PiBIC) 

Mais de 90% do P lábil foi composto por formas inorgânicas (Figura 5.1). Em 2012, 

os tratamentos SPACF, SReCF e CReSF apresentaram as maiores (p = 0,048) concentrações 

de P lábil (Po mais Pi) na camada de 0-10 cm. As maiores concentrações (p = 0,051) de Pi 

também ocorreram nestes tratamentos. Por outro lado, os tratamentos CReCF e SPACF 

apresentaram as maiores concentrações de Po (p = 0,013). Não houve diferenças (p > 0,576) 

na concentração total (Pi + Po) e inorgânica de P lábil na camada de 10-20 cm. As maiores 
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concentrações de Po nessa camada foram observadas nos tratamentos SPACF, SPASP e 

CReSF. 

Em 2016, as maiores concentrações de P lábil na camada de 0-10 cm ocorreram nos 

tratamentos CReCF e CReSF (p = 0,014). Os tratamentos SReCF e SPASP apresentaram as 

menores concentrações de P lábil. As maiores concentrações de Pi também foram observadas 

nos tratamentos CReCF e CReSF (p = 0,012). A menor concentração de Po ocorreu no 

tratamento SPASP (p < 0,001). Na camada de 10-20 cm as maiores concentrações de P lábil 

ocorreram nos tratamentos SPASP e CReSF (p = 0,007). A maior concentração de Pi também 

ocorreu no CReSF, enquanto que a menor no SReCF. Para Po, as maiores concentrações 

foram observadas nos tratamentos SReCF e SPASP (Figura 5.1). 

 

5.3.2. P moderadamente lábil (PiHID0,1, PoHID0,1 e PiHCl) 

Mais de 80% do P moderadamente lábil foi composto por formas orgânicas (Figura 

5.1). Em 2012, a concentração de P moderadamente lábil na camada de 0-10 cm do 

tratamento CReSF foi significantemente superior às dos demais tratamentos. Este tratamento 

também apresentou a maior concentração de Po. Em contraste, a concentração de Pi 

moderadamente lábil nesse tratamento foi menor do que em todos os demais. O tratamento 

SPACF apresentou a maior concentração de Pi nesta camada. Não houve diferenças nas 

concentrações de P moderadamente lábil na camada de 10-20 cm. Nesta camada, a maior 

concentração de Pi foi observada no tratamento SPASP e a menor no tratamento CReSF. 

Em 2016, o tratamento SPACF apresentou a maior concentração de Pi e a menor 

concentração de Po (Figura 5.1). Não foram encontradas diferenças nas concentrações de P 

moderadamente lábil total na camada de 0-10 cm de profundidade. Na camada de 10-20 cm 

houve pequeno aumento na concentração do P moderadamente lábil no tratamento SPASP 

comparativamente aos demais tratamentos. Não foram observadas diferenças entre 

tratamentos para as concentrações de Pi. 

 

5.3.3. P não lábil (PiHID0,5, PoHID0,5 e PiResid) 

A maior parte do P total do solo foi caracterizada como não lábil, sendo composta 

principalmente pelo PiResid (Figura 5.1). De forma geral, a concentração de P não lábil 

apresentou pequeno aumento com o decorrer dos 12 anos do estudo. Em 2012, a maior 
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concentração (p = 0,012) de P não lábil na camada de 0-10 cm foi observada no tratamento 

SReCF (127,6 mg kg
-1

) e no CReCF a menor concentração (105,6 mg kg
-1

). A concentração 

de Pi não lábil no tratamento SReCF foi maior (p = 0,023) e no tratamento CReCF, menor do 

que a dos demais tratamentos. Na camada de 10-20 cm não ocorreram diferenças nas 

concentrações de Pi, Po e P não lábil total. 

Em 2016, não foram observadas diferenças significativas nas concentrações de P não 

lábil na camada de 0-10 cm, variando entre 118 e 125 mg kg
-1 

(Figura 5.1). Na camada de 10-

20 cm, as maiores concentrações de P não lábil foram observadas nos tratamentos SPASP e 

CReSF. A maior concentração de Pi não lábil e a menor concentração de Po não lábil ocorreu 

no tratamento CReSF. 
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Figura 5.1. Concentrações de P lábil, moderadamente lábil e não lábil nas formas orgânicas e inorgânicas nas 

camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade em um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura 

média sob plantio de Eucalyptus grandis conduzido por duas rotações de cultivo com diferentes manejos de 

resíduos e fertilização fosfatada. Avaliações realizadas antes da instalação do experimento (2004), no final 

da primeira rotação (2012) e aos 40 meses de idade da segunda rotação de cultivo (2016). 

 

5.3.4. P total 

Antes da instalação do experimento, em 2004, a concentração de P total do solo foi 

de 178 mg kg
-1

 na camadas de 0-10 cm e de 139 mg kg
-1

 na camada de 10-20 cm. Em 2012, 

as maiores concentrações de P total na camada de 0-10 cm (p = 0,049) foram observadas nos 

tratamentos CReSF, SPACF e SReCF. Em 2016, não houve diferenças no P total para essa 

camada. Pequenas diferenças ocorreram entre os tratamentos para as frações de Po e Pi. Na 
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camada de 10-20 cm, em 2012, não houve diferenças entre tratamentos eem 2016 maiores 

concentrações de P total ocorreram nos tratamentos CReSF e SPASP (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2. Concentração de P total nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade em um Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico de textura média sob plantio de Eucalyptus grandis conduzidos por duas 

rotações de cultivo com diferentes manejos de resíduos e fertilização fosfatada. Avaliações realizadas antes 

da instalação do experimento (2004), no final da primeira rotação (2012) e aos 40 meses de idade da 

segunda rotação de cultivo (2016). 

 

5.3.5. Atividade da fosfatase ácida (AFA) 

A AFA foi fortemente afetada pelos tratamentos (p = 0,005). A maior AFA (1330 µg 

g
-1

 h
-1

 de PNP) foi observada no tratamento CReSF, mas não diferiu dos tratamentos CReCF e 

SPASP. A menor AFA (900 µg g
-1

 h
-1

 de PNP) ocorreu no tratamento SReCF, não diferindo 

do tratamento SPACF (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. Atividade da fosfatase ácida (AFA) na camada de 0-5 cm de profundidade em um Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico de textura média sob plantio de Eucalyptus grandis com 40 meses de idade, 

conduzido por duas rotações de cultivo com diferentes manejos de resíduos e fertilização fosfatada. 

 

5.4. Discussão 

5.4.1. Disponibilidade de P no solo 

Neste estudo foi observado concentração total de P de aproximadamente  

180 mg kg
-1

, sendo desse total 30 % encontrado na forma orgânica e 70 % na forma 

inorgânica (incluindo o PResid) (Tabela 5.2). Foltran (2017) encontrou valores similares de 

concentração total de P e proporção das frações orgânicas e inorgânicas em uma área 

adjacente, com a mesma espécie e tipo de solo. Entretanto, a concentração de P neste estudo 

foi inferior ao observado em quase todos os demais estudos encontrados na literatura para 

solos tropicais e subtropicais (Rodrigues et al., 2016; Costa et al., 2016; Negassa and 

Leinweber, 2009). Concentrações menores de P total foram observadas apenas em áreas com 

menor teor de argila (Chen et al., 2015; Tiessen et al., 1992; Neufeldt et al., 2000). A baixa 

concentração total de P neste estudo pode ser devido a uma série de fatores, tais como: 

material de origem pobre em P, alto nível de intemperismo (Chen et al., 2015), baixo teor de 

argila (Costa et al., 2016), baixas taxas de aplicação de fertilizantes e altas taxas de 

exportação pela colheita (Capítulo 4). 

Apesar da baixa concentração total de P encontrada nesse estudo, a contribuição da 

fração orgânica no P total, aproximadamente 30 %, foi similar ao observado em outras 11 

áreas sob plantações de eucalipto, mesmo com os teores de argila variando entre 7 e 67 % 

(Foltran, 2017; Costa et al., 2016). Essa contribuição foi maior do que a observada em solos 
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sob vegetação nativa (Araújo et al., 2004; Tiessen et al., 1992; Rodrigues et al., 2016) e sobre 

culturas agrícolas (Rodrigues et al., 2016; Tiessen et al., 1992). Esse maior acúmulo de P em 

formas orgânicas em solo sob plantação de eucalipto pode estar associado ao alto teor de 

matéria orgânica no solo, a alta relação C:P da serapilheira e ao baixo revolvimento do solo 

(Rocha et al., 2016a). O Po é composto de 3 a 24 % por P acumulado na biomassa microbiana 

(Brookes et al., 1982), sendo essa uma reserva lábil de P para as árvores. A atividade 

microbiológica também contribui para a estabilização do P em substâncias húmicas de baixa 

labilidade (Kruse et al., 2015). 

Neste estudo, aproximadamente 10 % do P total estava em formas lábeis (extraído 

por resina ou bicarbonato). Similar proporção de P lábeis também foram encontradas em 

outras áreas sob plantações de eucalipto (Foltran, 2017; Costa et al., 2016). Em áreas sob 

vegetação natural, esta proporção tende a ser menor (aproximadamente 7 %) e sob culturas 

agrícolas tende a ser maior (aproximadamente 15 %) devido as maiores taxas de fertilização 

(Negassa and Leinweber, 2009; Rodrigues et al., 2016). A contribuição das frações 

moderadamente lábeis (extraídas por NaOH 0,1 mol L
-1

 e HCl) e não lábeis (extraídas por 

NaOH 0.5 mol L
-1

 e P residual) neste e no estudo de Foltran (2017) foram de 

aproximadamente 20 e 70 %, respectivamente. Rodrigues et al. (2016) encontraram 

contribuição de 15 e 77 % para as frações moderadamente lábeis e não lábeis em solo sob 

vegetação nativa e de 28 e 57 % em solos sobre culturas agrícolas, respectivamente. O HCl 

extraiu menos de 1 % do P total. Este extrator extrai o P ligado a Ca, sendo essa forma de P 

não esperada em solos altamente intemperizados com baixo pH e pobres em minerais 

primários contendo fosfato de Ca (Cross e Schlesinger, 1995; Negassa e Leinweber, 2009; Hu 

et al., 2016). 

 

5.4.2. Efeito do manejo de resíduos florestais 

O manejo de resíduos florestais influencia drasticamente a quantidade de P exportada 

pela colheita e consequentemente, a quantidade mantida sobre o solo na forma de resíduos 

vegetais (Rocha et al., 2016a; Capítulo 4; Hernandéz et al., 2009). Pode influenciar também o 

pH, o teor de matéria orgânica e a atividade biológica do solo (Capítulo 2; Capítulo 4; 

Mendham et al., 2014; Achat et al., 2015; Nambiar e Harwood, 2014). Todos estes fatores 

estão relacionados à ciclagem de P, consequentemente, sua disponibilidade para as plantas. 

Entretanto, o manejo de resíduos florestais não tem resultado em grandes alterações na 
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disponibilidade de P avaliado pelos métodos tradicionais de extração (i.e. resina trocadora de 

ânions, Mehlich e Bray) (Achat et al., 2015; Nambiare Harwood, 2014; Capítulo 4). 

Entre 2004 e 2012, as concentrações de P lábil nos tratamentos SPACF, SReCF e 

CReSF se mantiveram constantes e no CReCF houve redução(Figura 5.1). Durante este 

período, foi também observado redução na concentração da fração moderadamente lábil para 

os tratamentos CReCF e SReCF. A redução das frações lábeis e moderadamente lábeis 

observadas no tratamento CReCF, mesmo sendo esse o tratamento com as menores 

exportações de P com a colheita em 2004 pode estar associada com a alta produtividade e 

consequentemente acúmulo de P observado neste tratamento. O acúmulo de biomassa e P 

neste tratamento em 2012 foi 18% superior ao observado no tratamento SReCF (Tabela 5.3; 

Hubner, 2015). Nesta área, aos 18 meses de idade, Franci et al. (2014) observaram que a 

densidade de raízes finas na camada de 0-30 cm no tratamento CReCF foi 30 % superior (p< 

0,01) ao observado no tratamento SReCF, porém não foram observadas diferenças nas 

camadas mais profundas (Tabela 5.3). Essa maior densidade de raízes na camada superficial 

também pode ter contribuído para a maior absorção de P neste tratamento, contribuindo para a 

redução da fração lábil na camada superficial do solo (Figura 5.1). 

Ainda em 2012, a fração inorgânica não lábil foi 10 e 20 % superior nos tratamentos 

SPACF e SReCF, respectivamente, quando comparado ao tratamento CReCF (Figura 5.1). 

Este constante aumento da fração inorgânica não lábil com o aumento da intensidade da 

remoção dos resíduos pode estar associado com a redução do teor de matéria orgânica do 

solo. Conforme apresentado no capítulo 3, foi observado redução de 25% no teor de C do solo 

com a remoção dos resíduos em 2012. Esta redução ocorreu principalmente nas frações mais 

lábeis do C do solo. Os ácidos orgânicos da matéria orgânica do solo competem com o fosfato 

pelos sítios de adsorção, consequentemente reduzindo sua fixação (Brady e Weil, 2013). A 

maior concentração de P moderadamente lábil, principalmente na forma orgânica, foi 

observada no tratamento CReSF. Esse fato está associado a grande quantidade de resíduos 

florestais mantidas sobre o solo em 2004 e com o baixo crescimento, consequentemente, 

acúmulo de P observado em 2012 (Tabela 5.3; Hubner, 2015). 

Em 2016, devido à alta taxa de deposição de serapilheira, consequentemente, 

ciclagem de P, pequenas diferenças entre tratamentos nas frações moderadamente lábeis e não 

lábeis foram encontradas (Tabela 5.3; Figuras 5.1 e 5.2). Houve redução na concentração de P 

lábil com o aumento da intensidade de remoção dos resíduos florestais (Figura 5.1). Into 

indica que os resíduos florestais e a serapilheira, apesar de sua alta relação C/P, são 

importantes fontes de P para as árvores. Esse fato é especialmente importante nessa idade 
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(entre 3 e 4 anos), uma vez que, a serapilheira é composta basicamente por folhas (menor 

C/P) e a floresta apresenta alta taxa de deposição de folhedo (Capítulo 6; Laclau et al., 2010). 

Rocha et al. (2016a) observaram nessa mesma área experimental para os tratamentos CReCF 

e CReSF, liberação de 14 kg ha
-1

 de P dos resíduos florestais nos primeiros 300 dias após a 

colheita. 

Apesar do balanço negativo de P apontado no capítulo 4, para esta área experimental, 

em todos os tratamentos, não foi constatado neste estudo redução na concentração total de P 

na camada de 0-20 cm de profundidade durante o período de estudo (2004 a 2016). Apesar da 

pequena mudança na concentração do P total, foi observado aumento da fração não lábil em 

detrimento as frações lábeis e moderadamente lábeis com a remoção dos resíduos florestais. 

Considerando a camada de 0-20 cm, em 2016 a contribuição das frações lábil, 

moderadamente lábil e não lábil para o P total no tratamento CReCF foi de 10, 24 e 66 %, e 

no tratamento SReCF foi de 7, 23 e 70 %. Este mesmo comportamento foi observado por 

Rodrigues et al. (2016) em culturas agrícolas cultivadas sob sistema de plantio direto, 

comparativamente ao cultivo convencional. Ocorreu também aumento da contribuição da 

forma inorgânica com o aumento da intensidade de remoção dos resíduos florestais. Houve 

média correlação (r = 0.619; p = 0.021) entre o teor de C do solo e o teor de P orgânico, 

confirmando a afirmação anterior. Esta correlação também foi observada por Costa et al. 

(2016) e Stutter et al. (2015) para uma ampla variação no teor de C. Esses fatos ressaltam a 

importância de técnicas que aumentam o teor de matéria orgânica do solo, tais como o cultivo 

mínimo do solo na disponibilidade de P no solo, por duas razões principais: i) aumento da 

reserva de P orgânico do solo e ii) aumento da proporção de P nas formas lábeis e 

moderadamente lábeis. A remoção dos resíduos florestais aumenta a exportação de P e pode 

reduzir a eficiência da fertilização fosfatada, demandando maiores doses de P para que o 

mesmo nível de produtividade seja atingido. 
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Tabela 5.3. Acúmulo de biomassa e P nos resíduos florestais (RF) mantidos sobre o solo após a colheita, volume 

de madeira, densidade de raízes finas, P acumulado na biomassa (tronco, copa e raízes) e depositado via 

folhedo na primeira (R1) e segunda (R2) rotação de cultivo do experimento. 

 
Tratamentos 

CReCF SPACF SReCF SPASP CReSF 

RF mantido sobre o solo em 2004 (t ha-1)(1) 51 (3) (4) 24 (1) 0 24 (1) 51 (3) 

P acumulado no RF em 2004 (kg ha-1) (2) 27 (2) 12 (1) 0 12 (1) 27 (2) 

RF mantido sobre o solo em 2012 (t ha-1) (1) 49 (2) 22 (1) 0 18 (1) 42 (2) 

P acumulado no RF em 2012 (kg ha-1) (1) 20 (1) 11 (1) 0 5 (1) 22 (3) 
Volume de madeira aos 8 anos da R1 (m3 ha-1) (2) 430 (5) 403 (3) 396 (4) 369 (3) 278 (3) 

P acumulado na biomassa aos 8 anos da R1(kg ha-1) (2) 88 (4) 76 (6) 78 (6) 70 (7) 51 (6) 

Volume de madeira aos 3,5 anos da R2 (m3 ha-1) (2) 199 (2) 176 (1) 171 (3) 155 (4) 135 (3) 

P acumulado na biomassa aos 3,5 anos da R2 (kg ha-1) (2) 25 (4) 21 (1) 18 (2) 18 (1) 15 (2) 
Densidade de raízes aos 3,5 anos da R2 na camada de 0-30 cm(3) 9 (1) 7 (1) 6 (1) - - 

Deposição de folhedo de 0,5 a 3,5 anos da R2 (t ha-1)(2) 13 (2) 13 (1) 13 (4) 11 (5) 12 (4) 

P depositado via folhedo de 0,5 a 3,5 anos da R2 (kg ha-1) (2) 3,2 (0,2) 3,3 (0,2) 3,3 (0,3) 2,2 (0,5) 3,0 (0,1) 
(1)Adaptado do capítulo 4; (2)Dados não publicados; (3) Adaptado de Franci et al. (2014) – número de inteceptos de raízes finas 

cada 25 cm2 avaliado pela metodologia descrita por Laclau et al. (2013); (4)Desvio padrão. 

 

5.4.3. Efeito da fertilização fosfatada 

O efeito do manejo de resíduos florestais sob as formas de P no solo foi maior do que 

o efeito da fertilização fosfatada. Isso se deve, em parte, ao fato do fertilizante ter sido 

aplicado lacalizado em coveta lateral, ao lado das mudas. Durante a coleta das amostras de 

solo, tal posição foi evitada. Assim, o efeito da fertilização fosfatada foi observado após as 

árvores terem absorvido o P aplicado e esse ter sido ciclado, por meio da deposição de 

serapilheira ou renovação das raízes finas. Negassa e Leinweber (2009), em ampla revisão de 

literatura concluíram que doses baixas e pouco frequentes de P dificilmente alteram as frações 

de P obtida pelo método de fracionamento de Hedley et al. (1982). 

O efeito da fertilização fosfatada foi discutido com base nos resultados dos 

tratamentos SPACF e SPASP, pois a única diferença entre esses tratamentos foi à fertilização 

fosfatada. Entre 2004 e 2012 não foi observado variação na concentração de P total do solo no 

tratamento SPACF. Já para o tratamento SPASP, neste mesmo período, foi observada redução 

de 11 %. Isto ocorreu apenas na camada de 0-10 cm, nas frações moderadamente lábeis (60 

%) e lábeis (25 %). A maior parte dessa redução ocorreu para a forma orgânica. Esses fatos 

indicam que as formas orgânicas de P lábeis e principalmente moderadamente lábeis do solo 

são as principais fontes de P para as árvores quando P não é aplicado via fertilização (Figuras 

5.1 e 5.2). Foltran (2017), trabalhando com a mesma espécie e tipo de solo, também destacou 

a importância da fração orgânica moderadamente lábil no suprimento inicial (primeiros 12 

meses) de P para as plantas. Negassa e Leinweber (2009) observaram que em solos tropicais a 

fração moderadamente lábil é a principal fonte de P para culturas agrícolas e florestais, 

quando baixas doses de P são aplicadas. Entretanto, quando altas doses de P são aplicadas, 
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esta fração é o principal destino (dreno) do P aplicado. O’Hara et al. (2006), em estudo de 

incubação em condições controladas, observaram que a fração leve da matéria orgânica do 

solo é uma importante fonte de P para plantas de eucalipto. 

Apesar de importante, essas fontes de P não foram suficientes para assegurar o pleno 

desenvolvimento da floresta. Redução de 8 % no volume de madeira foi observada no final da 

primeira rotação (2012) no tratamento SPASP comparativamente ao SPACF (Tabela 5.3; 

Capítulo 2). Este fato destaca a importância da fertilização fosfatada em plantações de 

eucalipto em solos com baixa disponibilidade de P. No capítulo 4, para a primeira rotação do 

experimento, observou-se balanço negativo de P (entradas menores que as saídas) para ambos 

os tratamentos, sendo de -23 kg ha
-1

 para o tratamento SPACF e -61 kg ha
-1

 para SPASP. A 

ausência de redução na concentração de P total no tratamento SPACF, mesmo com o balanço 

negativo, pode ser devido à absorção de P de camadas mais profundas que 20 cm ou por 

outras entradas de P não consideradas no capítulo 4, como a deposição atmosférica. Laclau et 

al. (2010) não encontraram deposição atmosférica de P na região deste estudo, mas 

consideraram apenas a deposição por meio da chuva. Lequy et al. (2014) observaram que 80 

% da deposição de P ocorre por meio de deposição seca. 

Entre 2012 e 2016 a concentração total de P manteve-se constante no tratamento 

SPACF. No tratamento SPASP houve aumento, alcançando o mesmo valor observado em 

2004. Este aumento na concentração de P pode estar, em partes, associado à incorporação do 

P contido na serapilheira (aproximadamente 9 kg ha
-1

). Na mesma área experimental, Rocha 

et al. (2016a) observaram que 70 % do P contido nos resíduos florestais foi liberado 300 dias 

após a colheita da primeira rotação. O menor crescimento do tratamento SPASP, 13 % a 

menos na biomassa total em relação ao SPACF, consequentemente, menor acúmulo de P 

(redução de 29 %) (Tabela 5.3; Capítulo 4) também pode ter contribuído para a redução da 

diferença na concentração de P total entre estes tratamentos. Apesar da ausência de diferença 

na concentração de P total, houve redução de 15 % na concentração de P lábil. Não foram 

observadas diferenças nas frações moderadamente lábeis e não lábeis. 

Apesar do menor crescimento, alta produtividade foi observada mesmo para o 

tratamento que não recebeu fertilização fosfatada. Na primeira rotação de cultivo (2004 a 

2012) a produção de madeira com casca do tratamento SPASP foi de 369 m
3
 ha

-1
 (IMA de 46 

m
3
 ha

-1
 ano

-1
) aos 8 anos de idade (Capítulo 2). Na segunda rotação de cultivo o volume foi de 

144 m
3
 ha

-1
 (IMA de 42 m

3
 ha

-1
 ano

-1
) aos 3,4 anos de idade (Tabela 5.3). Essa alta 

produtividade, mesmo com baixa disponibilidade de P no solo e ausência de fertilização 

fosfatada indica alta eficiência na absorção de P desta espécie. Os principais processos que 
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podem estar associados à alta eficiência na absorção de P são: i) exsudação de fosfatases para 

acelerar a mineralização do P orgânico (Richardson et al., 2009; Fox et al., 2011); ii) 

exsudação de ácidos orgânicos de baixa massa molecular (AOBMM), tais como malato, 

oxalato, aspartato e citrato (Plassard e Dell, 2010) e iii) associação micorrízica (Plassard e 

Dell, 2010; Bakker et al., 2009). A ampla associação mutualística entre fungos micorrízicos e 

árvores aumenta a superfície de contato solo/raiz, consequentemente, a absorção de água e 

nutrientes pelas árvores (Osman, 2013). 

Foi observado aumento de 33 % na atividade da fosfatase ácida no tratamento sem 

fertilização fosfatada (SPASP) quando comparado ao SPACF (Figura 5.3). Apesar do baixo 

efeito da fertilização fosfatada sobre a atividade da fosfatase ácida relatada por Spohn e 

Kuzyakov (2013), aumento da atividade da fosfatase ácida em solos de baixa disponibilidade 

de P não fertilizados também foram observadas por outros autores (Foltran, 2017; Huang et 

al., 2015). A exsudação de fosfatase ácida parece ser uma importante estratégia utilizada pelo 

Eucalyptus grandis para aumentar a eficiência na absorção de P, especialmente em solos com 

alto teor de Po. 

A exsudação de AOBMM não foi avaliada nesse estudo, entretanto houve aumento 

de 26 % (p = 0,002) na concentração de Mn das folhas decíduas no tratamento SPASP 

relativamente ao SPACF (Capítulo 6). Este aumento, também constatado por Foltran (2017), 

pode ser resultado da acidificação da rizosfera provocada pela exsudação de AOBMM 

(Lambers et al., 2015). A exsudação de AOBMM também pode ser uma estratégia para 

aumentar a absorção de P por esta espécie, em solos com baixa disponibilidade de P. 

 

5.4.4. Atividade de fosfatase ácida (AFA) 

Enzimas (intra e extracelulares) são mediadores e catalizadores de importantes 

processos bioquímicos do solo, tais como mineralização e ciclagem de nutrientes, 

decomposição de síntese da matéria orgânica do solo e decomposição de substâncias químicas 

(Alef e Nannipieri, 1995; Huang et al., 2015). 

Neste estudo foi observado aumento da AFA com a manutenção dos resíduos 

florestais sobre o solo. Adamczyk et al. (2015) encontraram valores e comportamentos 

similares da AFA ao observado neste estudo. Eles também observaram correlação positiva 

entre a AFA e a quantidade de resíduos florestais mantidas sobre o solo. Esse comportamento 

pode estar associado ao aumento da atividade microbiológica do solo quando os resíduos 

florestais são mantidos (Capítulo 3; Sinsabaugh et al., 2008; Zhou et al., 2012). 
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Dalal (1982) relatou que a adição de substâncias orgânicas no solo aumenta a 

atividade microbiológica, consequentemente, a atividade da fosfatase ácida. Klose e Tabatabai 

(2002) também confirmaram a hipótese de que tal enzima também pode ser produzida pelos 

microrganismos do solo. Huang et al. (2015) observaram que a AFA decresce com a 

fertilização fosfatada. Estes autores constataram correlação negativa entre a AFA e o pH e o 

teor de P do solo. 

 

5.5. Conclusões 

O manejo de resíduos florestais e a fertilização fosfatada não afetou a concentração 

total de P do solo durante 12 anos de cultivo com eucalipto. Entretanto, com o aumento da 

intensidade de remoção dos resíduos florestais ocorreu aumento das frações inorgânicas não 

lábeis de P em detrimento das frações orgânicas lábeis e moderadamente lábeis. Assim, 

práticas silviculturais que aumentam o teor de matéria orgânica do solo, tais como cultivo 

mínimo do solo, são de fundamental importância para o aumento ou manutenção da 

disponibilidade de P no solo. A manutenção dos resíduos florestais sobre o solo reduziu em 

4% a contribuição da fração não lábil para o P total do solo. 

A fração orgânica moderadamente lábil foi a principal fonte de P para as árvores 

quando a fertilização fosfatada não foi aplicada. A alta produtividade, mesmo em solo com 

baixa disponibilidade de P e sem fertilização fosfatada indica a alta eficiência na absorção de 

P na plantação de Eucalyptus grandis. A exsudação de fosfatase ácida e de ácidos orgânicos 

de baixa massa molecular parecem ser importantes estratégias utilizadas por plantações de 

eucalipto para aumentar a eficiência de absorção de P. A atividade das fosfatases ácida foi 

especialmente importante quando todos os resíduos florestais foram mantidos sobre o solo 

devido a maior concentração de P em formas orgânicas. Apesar de importantes estas 

estratégias resultam em gastos extras de energia pelas árvores, fato evidenciado pela redução 

da produtividade de madeira.  
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6. CICLAGEM DE NUTRIENTES NAS FOLHAS DE EUCALIPTO SOB 

DEFICIÊNCIA DE N, P, K, Ca E Mg 

RESUMO 

Em plantações de eucalipto de alta produtividade e ciclos curtos (6 a 8 anos), tanto a 

ciclagem de nutrientes como a fertilização contribuem para a nutrição, sendo indispensáveis para 

manutenção da produtividade desses povoamentos. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito da 

fertilização na ciclagem de nutrientes. Com base nisto, objetivou-se com esse estudo avaliar o 

efeito da omissão de N, P, K, Ca e Mg no crescimento e na ciclagem bioquímica e biogeoquímica 

de macro e micronutrientes. Para isso avaliou-se a produtividade primária líquida (PPL), produção 

e acúmulo de serapilheira, taxa de retranslocação de nutrientes e taxa de decomposição e liberação 

de nutrientes durante 3 anos. As avaliações foram conduzidas após a reforma de um povoamento 

de Eucalyptus grandis não fertilizado por duas rotações com N, P, K, Ca e Mg. A não fertilização 

com P reduziu em 10 % a PPL, entretanto não afetou sua partição entre os compartimentos da 

planta. A não fertilização com K reduziu em 63% a PPL e reduziu a partição desta alocada no 

lenho. A não fertilização com K aumentou a produção de serapilheira e reduziu a taxa de 

retranslocação de todos os demais nutrientes. A ausência de fertilização com N e P aumentou a 

taxa de retranslocação desses nutrientes e reduziu a taxa de decomposição da serapilheira. 

Palavras-chave: Retranslocação de nutrientes; Decomposição da serapilheira; Resposta à 

fertilização 

 

ABSTRACT 

In high productive eucalypt plantation in short rotation (6 to 8 years) the nutrient cycling 

as well as the fertilizer application played an important role on the tree nutrition and consequently 

to the wood productivity sustainability. However the effect of the fertilizer application on the 

nutrient cycling is unknown. In this context our goal was to evaluate the effect of the absence of 

the N, P, K, Ca and Mg application on the tree growth and macro and micronutrient cycling. We 

assessed the net primary production (NPP), litterfall rate and litter layer accumulation, nutrient 

retranslocation rate, litter layer decomposition rate and nutrient released from the litter layer 

through three years. These evaluations were made after the reestablishment of a Eucalyptus 

grandis plantation which N, P, K, Ca and Mg fertilizer was not applied over two crop rotations. 

The absence of P fertilization reduced in 10 % the NPP, however did not affected its partition. The 

absence of K fertilization reduced in 63 % the NPP and also reduced the partition allocated in the 

wood. The absence of K fertilization also increased the litterfall rate and reduced the nutrient 

retranslocation rate of all nutrients. The absence of N and P fertilization improved their 

retranslocation rate and reduced the litter layer decomposition rate. 

Keywords: Nutrient retranslocation; Litter layer decomposition; Response to fertilizer application 
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6.1. Introdução 

Apesar de ser uma espécie exótica, o eucalipto vem sendo cultivado e melhorado 

geneticamente para as condições brasileiras há mais de 100 anos. Nos últimos 40 anos a 

silvicultura brasileira evoluiu bastante. As plantações com esse gênero apresentaram 

expressivo ganho de produtividade, passando dos 15 m
3
 ha

-1
 ano

-1
 na década de 70 

(QUEIROZ; BARRICHELLO, 2008) para 39 m
3
 ha

-1
 ano

-1 
em 2014 (IBÁ, 2015). Esses 

ganhos são atribuídos aos avanços do melhoramento genético e das práticas silviculturais, 

destacando-se a fertilização, o preparo de solo com uso do cultivo mínimo, o controle de 

plantas daninhas, pragas e doenças. 

Dependendo da demanda nutricional do genótipo e da fertilidade do solo, a 

fertilização pode resultar em ganhos de produtividade na ordem de 30 a 50% (BARROS et al., 

2000; GONÇALVES, 2011). Apesar do expressivo ganho de produtividade com a aplicação 

de fertilizantes, as doses praticadas são, na maioria dos casos, inferiores à exportação da 

cultura (GONÇALVES et al., 2013). Isso se deve à ausência de resposta em termos de 

produtividade de madeira com doses superiores (STAPE et al., 2010; PULITO et al., 2015; 

Melo et al., 2016). Essa baixa resposta a doses elevadas de fertilizantes podem estar 

associadas às limitações hídricas impostas após o fechamento das copas das árvores (STAPE, 

et al., 2010) e a intensificação dos processos de ciclagem de nutrientes (GONÇALVES et al., 

2013).  

A ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais é um processo bastante 

complexo. Switzer e Nelson (1972) dividiram esse processo em três sub-ciclos, sendo eles: i) 

ciclo geoquímico – entradas e saídas de nutrientes do ecossistema (i.e. deposições 

atmosféricas, intemperismo, fertilização e lixiviação); ii) ciclo biogeoquímico – relação solo-

planta de absorção e liberação de nutrientes, sendo a mineralização de formas orgânicas um 

processo chave nesse ciclo; iii) ciclo bioquímico – redistribuição de nutrientes de tecidos 

senescentes para tecidos novos. O ciclo biogeoquímico pode ocorrer devido à deposição de 

resíduos, renovação sazonal de raízes finas e lixiviação de nutrientes da copa e do tronco pela 

chuva (ATTIWILL; ADAMS, 1993). O ciclo bioquímico pode ocorrer tanto nas folhas e 

ramos em fase de senescência, quanto durante a formação do cerne, com a remobilização de 

nutrientes de estruturas de armazenamento (e.g. vacúolo), para tecidos com maior taxa 

metabólica (SETTE et al., 2013). Entretanto, é a dinâmica da copa, em especial da folha, que 

apresenta a maior contribuição (em termos quantitativos) na ciclagem de nutrientes do sistema 

(LACLAU et al., 2010), por esse motivo esse compartimento foi o foco deste estudo. 
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A ciclagem de nutrientes tem expressiva importância na nutrição de espécies 

perenes. Apenas a ciclagem bioquímica na folha (i.e. retranslocação interna de nutriente) pode 

atender em torno de 30 a 50% a demanda anual de N e P e de 40 a 75% a de K de plantações 

de eucalipto em regiões tropicais (LACLAU et al., 2010). A compreensão desse processo é de 

fundamental importância para a prescrição correta da fertilização.  

Dentre os fatores que influenciam a ciclagem de nutrientes em espécies florestais, 

destacam-se a concentração inicial dos elementos na folha, a vida útil das folhas e as 

condições climáticas (SAUR et al., 2000; FIFE et al., 2008; LACLAU et al., 2009). 

Entretanto, pouco se conhece sobre o efeito da fertilização na ciclagem de nutrientes. Alguns 

estudos sugerem que a quantidade de nutrientes aplicada via fertilização é insuficiente para 

alterar significativamente a decomposição da serapilheira produzida em plantações de 

eucalipto (O’Connell e Mendham, 2004; Rocha et al., 2016b). Entretanto em ambos os 

estudos foi avaliado o efeito de apenas um evento de fertilização. Pouco se sabe do efeito de 

sucessivas rotações sem fertilização. 

Sabendo-se que a folha é o principal compartimento responsável pela ciclagem tanto 

bioquímica quanto biogeoquímica de nutrientes e que as plantações florestais apresentam altas 

produtividade mesmo em condições de baixa disponibilidade de nutrientes, propõem-se as 

seguintes hipóteses: 

I. A omissão de N, P, e K eleva a ciclagem bioquímica desses elementos e 

reduz a ciclagem via biogeoquímica; 

II. A omissão de N e P reduz a decomposição do folheto produzido. 

Objetivou-se com o trabalho avaliar o efeito da omissão da fertilização com N, P, K, 

Ca e Mg no crescimento e na ciclagem bioquímica e biogeoquímica de macro e 

micronutrientes. 

 

6.2. Material e Métodos 

6.2.1. Área de estudo 

Como o estudo foi realizado na mesma área experimental, toda a caracterização da 

área, descrição dos tratamentos e a forma de instalação e condução do experimento 

encontram-se descritas no capítulo 2.  

Para esse estudo foram avaliados os tratamentos:  
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SPACF – Remoção de toda parte aérea das árvores (manutenção apenas da 

serapilheira) e com fertilização; 

SPASN – Sem a parte aérea (manutenção apenas da serapilheira) e sem fertilização 

nitrogenada; 

SPASP - Sem a parte aérea e sem fertilização fosfatada; 

SPASK - Sem a parte aérea e sem fertilização potássica; 

SPASCa – Sem a parte aérea e sem calagem. 

 

6.2.2. Avaliações 

6.2.2.1. Acúmulo de biomassa e produtividade primária líquida (PPL) 

A biomassa dos compartimentos aéreos e das raízes grossas (> 5 mm) foi avaliada 

aos 20 e 40 meses de idade. A seleção das árvores foi realizada de acordo com a amplitude 

diamétrica das árvores dentro da área útil da parcela. Para isso abateu-se três árvores por 

tratamento, sendo uma com diâmetro médio, as outras duas igual a média mais (média + 

1*sd) e menos um desvio padrão (média - 1*sd). Desta forma foram abatidas 27 árvores por 

avaliação, visto que foram abatidas em todos os tratamentos da área experimental. A 

quantificação da biomassa seca de folhas e galhos foi realizada por meio da determinação da 

massa fresca total e de amostras (aproximadamente 300 g de material fresco), e posterior 

secagem das amostras a 65 ºC até massa constante. O produto da massa fresca total, pela 

razão da massa seca em relação à massa fresca da amostra resultou na massa seca total. A 

massa seca dos compartimentos madeira e casca foram obtidas da mesma maneira, sendo as 

amostras compostas por discos retirados do tronco a cada metro. As raízes grossas foram 

retiradas com auxílio de um sistema de polias após a escavação ao redor da cepa. A massa 

seca de raiz também foi estimada com base na massa fresca total e o teor de água, 

determinado em discos retirados ao longo da raiz pivotante e das laterais. 

Para as estimativas das biomassas de lenho e de casca do povoamento a partir das 

árvores amostradas, foram utilizadas as variáveis diâmetro a altura do peito (DAP) e altura 

total (H) como variáveis independentes para o ajuste do modelo proposto por Schumacher e 

Hall (1933). O mesmo foi escolhido por apresentar coeficiente de determinação ajustado 

(R²aj.) mais elevado, menor média e uniformidade na distribuição dos resíduos. O DAP e a H 

foram medidos em todas as árvores da parcela útil nas mesmas idades em que as árvores 

foram abatidas. Para a estimativa dos parâmetros das equações de lenho e casca, foram 
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utilizados os dados de todas as árvores abatidas, independente da idade e tratamento, 

totalizando 54 árvores.  

Para a estimativa da biomassa de folha, galhos e raízes foi usado o mesmo modelo, 

entretanto, os parâmetros foram estimados por idade, independente do tratamento. Esse 

agrupamento por idade foi embasado por análises de covariância e testes de agrupamentos 

propostos por Scolforo (1993) e Zimmermann (2004). Os parâmetros foram estimados 

utilizando o PROC REG do SAS University Edition, e para isso o modelo de (Schumacher e 

Hall, 1933) foi linearizado conforme a equação 6.1. 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝛽0 .  𝐷𝐴𝑃𝛽1 .  𝐻𝛽2.  𝜀 → 𝐿𝑛𝑉𝑜𝑙 =  𝐿𝑛𝛽0 + 𝛽1 .  𝐿𝑛𝐷𝐴𝑃 + 𝛽2 .  𝐿𝑛𝐻 +  𝜀        (eq. 6.1) 

 

As amostras de folha, galho, casca, lenho e raiz grossa tiveram seus teores de 

nutrientes determinados. O N total foi determinado após digestão sulfúrica, pelo método 

micro Kjeldahl. Após a digestão nítrico perclórica, foi determinado o P por colorimetria, o S 

por turbidimetria, o K por fotometria de chama e, o Ca, Mg, Fe, Mn, Cu e Zn por absorção 

atômica. O B foi determinado por colorimetria após digestão seca (MALAVOLTA et al., 

1989). A quantidade de nutrientes acumulada foi calculada pelo produto da massa seca de 

cada compartimento com sua respectiva concentração de nutriente. 

A PPL foi calculada para os primeiros 20 meses e dos 20 aos 40 meses de idade. Para 

isso a quantidade de serapilheira (folha, galho e casca) produzida durante o período foi 

somada ao incremento de biomassa (folha, galho, casca, lenho e raiz grossa) do período.  

 

6.2.2.2. Produção de serapilheira 

A deposição mensal de folhas (folhedo) foi quantificada dos 18 aos 53 meses de 

idade da segunda rotação de cultivo. Para isso foram instalados seis coletores de 0,25 m
2
 por 

parcela. A fim de captar a espacialização da deposição ao redor da árvore, os coletores foram 

distribuídos de acordo com o diagrama de Voronoi. O folhedo depositado dentro de cada 

coletor foi coletado a cada 15 dias, a fim de minimizar as perdas de nutrientes por lixiviação 

pela água da chuva (especialmente o K). Após a coleta, o folhedo foi agrupado mensalmente 

para avaliação da massa depositada. No primeiro ano de avaliação, para determinação do teor 

de nutrientes, o folhedo foi agrupado por estação do ano (primavera, verão, outono e inverno). 

Devido às pequenas variações entre os teores de nutrientes entre a primavera e o verão e entre 
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o outono e o inverno (Anexos), durante o segundo e terceiro ano de avaliação o folhedo foi 

agrupado em duas estações por ano, sendo: estação seca (de abril a setembro) e estação 

chuvosa (de outubro a março). O conteúdo de nutriente depositado foi calculado pelo produto 

da massa depositada com a concentração de cada nutriente. 

 

6.2.2.3. Serapilheira acumulada e taxa de decomposição (k) 

Ao final de cada estação, foi estimada a massa de serapilheira acumulada sobre o 

solo. Para isso, foram coletadas amostras com um coletor circular de aço inoxidável de 700 

cm
2
 de área. Após a coleta, as amostras foram secas em estufa de circulação forçada de ar a 

65 
o
C até massa constante. Posteriormente foi efetuada a triagem, em que a serapilheira foi 

separada em folhas, galhos, cascas e miscelânea. Como miscelânea, foi considerado o 

material cuja origem não foi possível identificar e pelos demais componentes da copa (e.g. 

flores e frutos). A taxa de decomposição (k) da serapilheira em cada estação foi estimada por 

meio da equação 6.2 

 

𝑘 =  
𝐹𝑆𝑑𝑒

𝐹𝑒
            (Eq.6.2) 

Em que: 

FSde= Quantidade da fração folha na serapilheira que foi decomposta durante a 

estação (equação 6.3); 

Fe= Quantidade de folhedo produzida durante a estação. 

 

𝐹𝑆𝑑𝑒 = 𝐹𝑆𝑖𝑒 + 𝐹𝑒 − 𝐹𝑆𝑓𝑒            (Eq.6.3) 

Em que: 

FSie= Quantidade da fração folha na serapilheira no início da estação; 

FSfe= Quantidade da fração folha na serapilheira no final da estação. 

 

A fração folha da serapilheira acumulada sobre o solo teve seu teor de nutrientes 

determinado pelo método citado anteriormente. A quantidade de nutriente acumulada sobre o 

solo foi calculada pelo produto da concentração com a massa seca de serapilheira. Foi 

calculada também a quantidade de nutriente liberada em cada estação climática. Esta foi 

calculada da mesma forma que a quantidade de folhedo decomposto (Equação 6.3), 

substituindo na equação a massa seca pelo conteúdo de nutrientes.  
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6.2.2.4. Retranslocação de nutrientes 

No início de cada estação foram coletadas folhas recém-maduras do terço médio da 

copa de cinco árvores localizadas na diagonal da área útil da parcela, as quais foram secas e 

tiveram seus teores de nutrientes determinados conforme descrito no item 6.2.2.1. A taxa de 

retranslocação foi calculada por meio da equação 4.3, conforme proposto por Vitousek e 

Sanford (1986). 

 

𝑇𝑅(%) = (1 −

[𝑁]𝑇𝐷

[𝐶𝑎]𝑇𝐷

[𝑁]𝑇𝑁

[𝐶𝑎]𝑇𝑁

) . 100                  (Eq.4.3) 

Em que: 

TR(%) – Taxa de retranslocação do nutriente em percentual; 

[N]TD – Concentração do nutriente no tecido decíduo; 

[Ca]TD - Concentração de Ca no tecido decíduo; 

[N]TN – Concentração do nutriente no tecido recém-maduro; 

[Ca]TN - Concentração de Ca no tecido recém-maduro; 

 

6.2.3. Análise dos dados 

Os dados foram submetidos à análise de normalidade (Shapiro-Wilk) e 

homocedasticidade (Box-Cox). Quando desvios de normalidade ou homocedasticidade foram 

identificados, os dados foram transformados. O teste F seguido do teste LSD, ambos a 5% de 

probabilidade, foram utilizados para verificar a diferença entre os tratamentos. Para análise da 

taxa de retranslocação, quantidade absoluta de nutrientes, quantidade de nutrientes 

depositados e liberados e taxa de decomposição foi utilizado como fonte de variação o 

tratamento, a época de avaliação e a interação tratamento x época de avaliação. Foi utilizado o 

software SAS University Edition para realização das análises. 

 

6.3. Resultados 

6.3.1. Crescimento e acúmulo de nutrientes 

O maior acúmulo de biomassa aos 20 (23 t ha
-1

) e aos 40 meses (81 t ha
-1

) foi 

observado no tratamento SPACF, não diferindo do tratamento SPASN (Figura 6.1). A não 
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fertilização com P (SPASP) e K (SPASK) reduziu em 20 e 40 % o acúmulo de biomassa aos 

20 meses e em 10 e 65 % aos 40 meses, respectivamente. A não aplicação de calcário 

(SPASCa) reduziu em 18 e 14 % a biomassa acumulada aos 20 e 40 meses, respectivamente. 

O lenho correspondeu em média a 40 e 60 % da biomassa total acumulada aos 20 e 40 meses, 

respectivamente, para ambos os tratamentos. Exceção foi observada no tratamento SPASK, 

em que a contribuição do lenho na biomassa total foi de 30 e 50 % aos 20 e 40 meses, 

respectivamente. 

 

Figura 6.1. Biomassa acumulada em uma plantação de Eucalyptus grandis aos 20 (A) e 40 (B) meses de idade, 

conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. Colunas (biomassa total) seguidas 

pela mesma letra não diferem entre si pelo teste LSD a 5 % de probabilidade. 

 

A maior PPL nos primeiros 20 meses (27 t ha
-1

) e dos 20 aos 40 meses (68 t ha
-1

) foi 

observada no tratamento SPACF, não diferindo do tratamento SPASN nos primeiros 20 

meses e dos tratamentos SPASN e SPASP dos 20 aos 40 meses (Tabela 6.1). Nos primeiros 

20 meses, no tratamento SPACF, 14 % da PPL foi alocada nas raízes, 36 % no lenho, 8 % na 

casca, 16 % nos galhos e 17 % nas folhas. Dos 20 aos 40 meses, para esse mesmo tratamento, 

11 % foi alocado nas raízes, 57 % no lenho, 8 % na casca, 6 % nos galhos e 17 % nas folhas. 

A não fertilização com K (SPASK) dobrou a partição da PPL alocada nas folhas e reduziu em 

mais de 10 pontos percentuais a partição da PPL no lenho. 
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Tabela 6.1. Produção primária líquida (PPL) e partição da PPL de povoamentos de Eucalyptus grandis nos 

primeiros 20 meses e dos 20 aos 40 meses de idade, conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, 

P, K, Ca e Mg. 

Tratamento PPL 
Partição da PPL 

Raiz Lenho Casca Galho Folha 

 t ha
-1

 
____________________________________ 

%
 ____________________________________ 

 0 a 20 meses 

SPACF 26,8 a 14 a 37 a 8 a 16 b 26 c 

SPASN 24,5 ab 13 a 36 a 8 a 16 b 26 c 

SPASP 21,6 c 13 a 34 a 8 a 17 b 28 bc 

SPASK 16,6 d 9 b 21 b 6 b 20 a 44 a 

SPASCa 22,6 bc 13 a 33 a 8 a 17 b 29 b 

 20 a 40 meses 

SPACF 68,1 a 11 a 57 ab 8 a 6 a 17 b 

SPASN 67,9 a 12 a 58 a 8 a 7 a 14 c 

SPASP 64,1 ab 12 a 57 bc 8 a 7 a 16 b 

SPASK 25,3 c 9 b 40 d 7 b 8 a 36 a 

SPASCa 59,9 b 12 a 56 c 8 a 7 a 17 b 
Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre tratamentos pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 

 

A quantidade de nutrientes acumulada na biomassa seguiu o mesmo comportamento 

do acúmulo de biomassa (Tabelas 6.2 e 6.3). De forma geral, a não fertilização com N e P 

reduziram o acúmulo desses nutrientes em seus respectivos tratamentos, entretanto para o N 

esse efeito foi observado apenas aos 20 meses de idade. Devido a grande redução no acúmulo 

de biomassa, a não fertilização com K reduziu o acúmulo de todos os nutrientes, mesmo com 

o aumento da concentração desses nos tecidos (dados não apresentados; exceção para o K que 

teve sua concentração reduzida). A ausência da calagem reduziu o acúmulo de Ca e Mg e 

aumentou o acúmulo de Mn. 

 

Tabela 6.2. Macronutrientes acumulados em uma plantação de Eucalyptus grandis aos 20 e 40 meses de idade, 

conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento N P K Ca Mg S 

 
_________________________________________________ 

kg ha
-1 _________________________________________________

 

 20 meses 

SPACF 103 a 11 a 48 a 55 a 17 a 9 a 

SPASN 90 bc 11 a 48 a 60 a 17 a 8 a 

SPASP 82 cd 8 b 43 a 47 ab 13 ab 8 a 

SPASK 73 d 6 b 12 b 40 ab 12 b 6 b 

SPASCa 92 ab 8 b 42 a 33 b 7 c 8 a 

 40 meses 

SPACF 182 a 19 a 83 a 129 a 34 a 34 a 

SPASN 180 a 17 ab 75 ab 144 a 31 a 34 a 

SPASP 163 a 14 b 71 bc 112 ab 27 b 31 b 

SPASK 80 b 6 c 21 d 66 c 12 d 13 c 

SPASCa 168 a 14 b 67 c 90 b 17 c 29 b 
Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre tratamentos pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 
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Tabela 6.3. Micronutrientes acumulados em uma plantação de Eucalyptus grandis aos 20 e 40 meses de idade, 

conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento B Cu Fe Mn Zn 

 
_____________________________________________

 g ha
-1 _____________________________________________

 

 20 meses 

SPACF 371 a 49 a 995 ab 575 bc 166 a 

SPASN 292 b 49 a 1072 a 683 ab 146 a 

SPASP 311 ab 41 ab 859 b 532 bc 119 a 

SPASK 237 b 32 c 597 c 458 c 115 a 

SPASCa 282 b 38 bc 1046 a 887 a 118 a 

 40 meses 

SPACF 827 a 138 a 3134 a 1830 b 252 a 

SPASN 843 a 136 ab 2651 ab 2296 bc 225 a 

SPASP 760 a 116 b 2329 b 2325 ab 233 a 

SPASK 282 b 68 c 915 c 906 d 110 b 

SPASCa 687 a 135 ab 2142 b 2946 a 242 a 
Valores seguidos pela mesma letra não diferem entre tratamentos pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 

 

6.3.2. Produção e acúmulo de serapilheira 

Durante o primeiro ano de avaliação (dos 18 aos 29 meses), o tratamento SPASK foi 

o que apresentou a maior deposição de folhedo (4684 kg ha
-1

). A menor deposição de folhedo 

(3566 kg ha
-1

) foi observada no tratamento SPASP. No segundo ano de avaliação (dos 30 aos 

41 meses), a maior deposição (7524 kg ha
-1

) foi observada no tratamento SPACF e a menor 

(6034 kg ha
-1

) no tratamento SPASK. No terceiro ano de avaliação (dos 42 aos 53 meses), a 

maior deposição (5879 kg ha
-1

) foi observada no tratamento SPACF e a menor (5086 kg ha
-1

) 

no tratamento SPASK. A deposição de folhedo apresentou grande sazonalidade, sendo as 

maiores deposições observadas nos períodos de maior disponibilidade hídrica e temperatura 

(primavera e verão), consequentemente maior crescimento (Figura 6.2).  

No primeiro ano de avaliação, a quantidade média de serapilheira acumulada sobre o 

solo foi de 10 t ha
-1

 (Tabela 6.4). Desse montante, a fração folha, galho, casca e miscelânea 

representaram em torno de 20, 50, 5 e 25 %, respectivamente. As frações galho e casca 

constituíam-se em sua totalidade pelos resíduos provenientes da rotação anterior, uma vez que 

não ocorreu deposição de galhos e casca nesse período (dados não apresentados). Em 

contrapartida, a fração folha foi composta em sua totalidade pelas folhas depositada na 

rotação de cultivo em questão. A fração folha dos resíduos provenientes da rotação anterior 

foi completamente decompostas 6 meses após a colheita (Rocha et al., 2016). No segundo ano 

de avaliação, a contribuição das frações galho e casca reduziram devido à decomposição dos 

resíduos da rotação anterior, associado à baixa deposição dessas frações. Nesse ano, a 

quantidade média de serapilheira foi de 7 t ha
-1

. No terceiro ano, com a maior deposição de 
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galhos e cascas, a contribuição dessas frações voltou a subir, e o montante médio de 

serapilheira foi 11 t ha
-1

. 

 

 

Figura 6.2. Deposição mensal de folhedo de uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de 

idade, conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg, além da precipitação, 

temperatura média (Temp. med), déficit de pressão de vapor médio (DPV med) e média dos máximos 

diários (DPV max) do período. As barras indicam a diferença mínima significativa pelo teste LSD a 5 % de 

probabilidade. 
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Tabela 6.4. Serapilheira, fracionada em folha, galho, casca e miscelânea acumulada sobre o solo (média das 4 

estações climáticas) de uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela 

segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento Folha Galho Casca Miscelânea Total 

 
_____________________________________________

t ha
-1 ______________________________________________

 

 Primeiro ano de avaliação – 18 a 29 meses 

SPACF 2,05 (20) 4,26 (42) 0,82 (8) 2,97 (29) 10,10 [2,99] 

SPASN 2,08 (20) 5,20 (50) 0,60 (6) 2,56 (25) 10,45 [3,76] 

SPASP 1,94 (18) 5,05 (47) 1,01 (9) 2,71 (25) 10,70 [4,26] 

SPASK 2,50 (25) 4,00 (40) 0,36 (4) 3,21 (32) 10,08 [3,42] 

SPASCa 2,07 (21) 4,82 (49) 0,55 (6) 2,33 (24) 9,77 [3,39] 

 Segundo ano de avaliação – 30 a 41 meses 

SPACF 2,53 (33) 2,49 (32) 0,00 (0)  2,67 (35) 7,69 [2,35] 

SPASN 2,63 (33) 2,71 (34) 0,00 (0)  2,53 (32) 7,86 [2,03] 

SPASP 2,69 (39) 1,94 (29) 0,04 (1) 2,15 (31) 6,81 [2,07] 

SPASK 1,74 (22) 2,77 (34) 0,00 (0)  3,56 (44) 8,06 [2,58] 

SPASCa 2,65 (34) 2,78 (36) 0,11 (1) 2,24 (29) 7,77 [2,27] 

 Terceiro ano de avaliação – 42 a 53 meses 

SPACF 2,85 (24) 4,73 (40) 0,30 (2) 4,05 (34) 11,92 [2,76] 

SPASN 2,81 (24) 4,85 (41) 0,31 (3) 3,92 (33) 11,89 [1,90] 

SPASP 3,06 (30) 3,62 (35) 0,00 (0)  3,54 (35) 10,22 [2,07] 

SPASK 1,40 (15) 4,32 (46) 0,02 (0) 3,62 (39) 9,36 [1,90] 

SPASCa 3,05 (28) 4,64 (43) 0,23 (2) 3,00 (27) 10,92 [2,06] 
Valores entre parentes indicam a contribuição de cada fração no montante total de serapilheira. Valores entre colchetes 

indicam o erro padrão da média. 

 

6.3.3. Concentração e taxa de retranslocação de nutrientes 

Os teores de nutrientes nas folhas recém-maduras foram fortemente afetados pela 

época de avaliação e pela idade do povoamento (Figura 6.3). De modo geral, os maiores 

teores de N, P, K, Ca, Mg, B e Zn foram observados nos períodos de maior disponibilidade 

hídrica. Os teores de N e S apresentaram tendência de redução e os teores de Cu, Fe e Mn 

tendência de aumento com o decorrer da idade. 

O teor de N nas folhas recém-maduras do tratamento SPASN e o de P do tratamento 

SPASP foram inferiores ao do tratamento SPACF em algumas avaliações até os 36 meses de 

idade. Já o teor de K do tratamento SPASK foi bastante inferior (aproximadamente 50%) ao 

do tratamento SPACF em todas as épocas avaliadas, apresentando tendência de redução dessa 

diferença na última avaliação. O tratamento SPASK apresentou as maiores concentrações de 

N, P, Ca, Mg, B e Zn em diversas épocas avaliadas. O tratamento SPASCa apresentou os 

menores teores de Ca e Mg e os maiores teores de Cu e Mn nas folhas em quase todas as 

épocas avaliadas. 

No primeiro ano de avaliação (18 a 29 meses), as maiores taxas de retranslocação 

foram observadas para o P (90 %), seguido pelo K (85 %), N (80 %), S (70 %), Zn (70 %), Cu 

(65 %) e pelo Mg (40 %) (Tabela 6.5). As taxas de retranslocação de N, P, Mg, S, Cu e Zn 
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reduziram com o decorrer da idade do povoamento e a taxa de retranslocação de K se 

manteve constante. No último ano avaliado (42 a 53 meses), as maiores taxas de 

retranslocação foram observadas para o K (85 %), seguido pelo P (80 %), N (60 %), Zn (40 

%), S (35 %), Cu (35 %) e Mg (20 %).  

 

 

Figura 6.3. Incremento mensal da área basal (G) e concentração de N, P, K, Ca e Mg em folhas recém-maduras 

do terço superior da copa de uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida 

pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. Áreas sombreadas indicam os meses com 

deficiência hídrica. As barras indicam a diferença mínima significativa pelo teste LSD a 5 % de 

probabilidade e quando ausentes indicam ausência de significância pelo teste F (p>0,10). 
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Figura 6.4. Concentração de S, B, Cu, Fe, Mn e Zn em folhas recém-maduras do terço superior da copa de uma 

plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela segunda rotação não 

fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. Áreas sombreadas indicam os meses com deficiência hídrica. As barras 

indicam a diferença mínima significativa pelo teste LSD a 5 % de probabilidade e quando ausentes indicam 

ausência de significância pelo teste F (p>0,10). 

 

As maiores taxas de retranslocação de K e Mg foram observadas nas estações 

chuvosas (primavera e verão) e as menores nas estações secas (outono e inverno). Exceção 

apenas para o tratamento SPASK que apresentou as maiores taxas de retranslocação de 

nutrientes na estação seca. Foi observado retranslocação de B próxima a 30 % na estação das 

chuvas do segundo e terceiro ano de avaliação. Não foi observado retranslocação de Cu na 
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estação seca do segundo ano de avaliação. As estações climáticas não influenciaram as taxas 

de retranslocação dos demais nutrientes. 

O tratamento SPASN apresentou maior taxa de retranslocação de N na estação seca 

do segundo e terceiro ano de avaliação, quando comparado ao tratamento SPACF. O 

tratamento SPASP também apresentou maior retranslocação de P no segundo e terceiro ano 

de avaliação quando comparado ao SPACF. Não foi observada maior taxa de retranslocação 

de K no tratamento SPASK, entretanto, nesse tratamento foram observadas as menores taxas 

de retranslocação de todos os demais nutrientes (Tabela 6.5).  

As maiores retranslocações absolutas de nutrientes foram observadas para o 

tratamento SPACF no primeiro ano de avaliação. Este tratamento retranslocou 

aproximadamente 150, 9, 30, 8 e 8 kg ha
-1

 de N, P, K, Mg e S, respectivamente (Tabela 6.6). 

No segundo ano de avaliação, as quantidades absolutas de nutrientes retranslocadas nos 

tratamentos SPASN, SPASP e SPASCa não diferiram do tratamento SPACF e no terceiro ano 

de avaliação foram superiores. As quantidades absolutas de nutrientes retranslocadas foram 

maiores (aproximadamente o dobro) na estação das chuvas e reduziram com o decorrer da 

idade do povoamento. No último ano de avaliação, foram observadas para o tratamento 

SPACF retranslocação de 65, 5, 16, 2 e 1 kg ha
-1

 de N, P, K, Mg e S, respectivamente. As 

menores quantidades de nutrientes retranslocadas foram observadas no tratamento SPASK. 
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Tabela 6.5. Taxa de retranslocação (%) de nutrientes em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 

meses de idade, conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg.  

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses  

Seca Chuva  Seca Chuva  Seca Chuva  

 N <0,001(1) 

SPACF 84 aA(4) 81 aA  66 bBC 72 aB  62 bCD 58 bD  

SPASN 84 aA 79 aAB  73 aC 75 aBC  73 aBC 55 bD  

SPASP 80 aAB 81 aA  72 abC 76 aBC  70 aC 51 bD  

SPASK 57 bAB 42 cCD  37 cD 59 bA  46 cCD 50 bBC  

SPASCa 81 aA 71 bB  70 abB 74 aB  70 aB 72 aB  

<0,001(2)               <0,001(3) 
 P <0,001 

SPACF 90 aA 87 aBC  73 bA 75 aB  70 cA 69 bC  

SPASN 90 aA 84 abB  79 abB 81 aB  79 bB 80 aB  

SPASP 91 aA 87 aAB  81 aBC 80 aC  82 bBC 82 aBC  
SPASK 66 bA 42 cB  42 cB 61 bA  61 cA 69 bA  

SPASCa 88 aA 78 bB  78 abB 78 aB  88 aA 81 aB  

<0,001               <0,001 

 K <0,001 
SPACF 78 bcC 90 aA  73 aD 84 abB  62 bE 84 aB  

SPASN 76 cC 91 aA  74 aC 87 aB  71 aC 84 aB  

SPASP 81 bC 92 aA  77 aC 85 aB  65 abD 79 bC  

SPASK 85 aA 81 bB  76 aC 80 bBC  66 abD 86 aA  
SPASCa 80 bcB 89 aA  76 aB 86 aA  67 bC 86 aA  

0,101               <0,001 

 Mg <0,001 

SPACF 39 aB 49 aA  16 abC 26 bcC  -  24 abC  
SPASN 39 aAB 40 abA  26 aC 38 aAB  26 aBC 25 abC  

SPASP 33 aB 48 aA  21 abC 21 cC  10 bD 13 cD  

SPASK 31 aA 31 bA  13 bB 35 abA  15 bB 20 bB  

SPASCa 35 aA 37 bA  15 abC 20 cB  13 bC 30 aAB  
<0,001               <0,001 

 S <0,001 

SPACF 83 aA 71 aB  55 aC 57 abC  35 bD 15 bE  

SPASN 81 aA 58 bBC  59 aBC 67 aB  51 aC 28 abD  
SPASP 80 aA 57 bB  60 aB 58 abB  38 bC 23 abD  

SPASK 64 bA 20 dD  42 bBC 52 bB  40 abC 31 abCD  

SPASCa 83 aA 38 cC  60 aB 61 abB  45 abC 35 aC  

<0,001               <0,001 
 B 0,003 

SPACF -(5)  -   -  19 aA  -  30 aA  

SPASN -  -   -  29 aA  -  29 aA  

SPASP -  -   -  35 aA  -  23 abA  
SPASK -  -   -  31 aA  -  4 cB  

SPASCa -  -   -  27 aA  -  13 bcB  

0,034               0,008 

 Cu <0,001 
SPACF 70 aA 60 aA -   39 bcB  18 bC 2 bC  

SPASN 64 abA 54 abA -   53 aA  39 aB 18 abC  

SPASP 51 bcA 53 abA -   50 abA  34 aB 31 aB  

SPASK 41 cA 11 cBC -   34 cAB  8 bC 21 aAB  
SPASCa 58 abA 41 bB -   42 abcB  16 bC 22 aC  

<0,001               <0,001 

 Zn <0,001 

SPACF 74 aA 66 abA  25 aC 34 aB  31 bBC 32 abBC  
SPASN 72 aA 63 abA  32 aC 45 aBC  47 aB 42 aBC  

SPASP 66 aA 71 aA  32 aBC 41 aB  39 abB 21 bC  

SPASK 47 bA 21 cB  -  41 aA  -  36 abA  
SPASCa 64 aA 53 bAB  25 aD 41 aBC  43 abBC 31 abCD  

<0,001               <0,001 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os 

tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação; (4)Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem entre 

tratamentos e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação; (5)Não houve retranslocação, teor do nutriente 

na folha decídua foi superior ao na folha recém-madura. 
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Tabela 6.6. Quantidade absoluta de nutrientes ciclados por rota bioquímica em uma plantação de Eucalyptus 

grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e 

Mg.  

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses 

Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  Seca Chuva Total 

 N (kg ha
-1

) 
SPACF 65  85  150 (13)  39  90  129 (14)  27  38  65 (7) 

SPASN 45  56  101 (3)(1)  36  68  104 (13)  38  32  70 (5) 

SPASP 38  59  97 (7)  46  82  127 (6)  35  30  65 (4) 

SPASK 19  35  54 (12)  12  81  92 (6)  13  40  52 (5) 

SPASCa 40  44  83 (13)  36  84  120 (6)  32  50  82 (7) 

 P (kg ha
-1

) 
SPACF 3,8  4,9  8,7 (0,5)  2,7  5,4  8,1 (1,0)  2,0  2,8  4,8 (0,3) 

SPASN 2,9  3,3  6,2 (0,2)  2,6  5,1  7,6 (0,9)  2,8  3,5  6,3 (0,1) 

SPASP 2,3  2,9  5,3 (0,3)  3,1  5,0  8,1 (0,6)  2,5  3,1  5,6 (0,5) 

SPASK 1,4  1,7  3,1 (0,4)  1,0  5,2  6,2 (0,5)  1,3  4,7  5,9 (0,9) 

SPASCa 2,4  2,7  5,1 (0,6)  2,4  5,0  7,4 (0,2)  2,9  4,3  7,2 (0,4) 

 K (kg ha
-1

) 
SPACF 11,9  18,5  30,4 (1,3)  8,2  18,3  26,5 (1,8)  5,0  11,0  16,0 (1,5) 

SPASN 9,2  12,9  22,0 (1,8)  7,3  16,3  23,5 (2,2)  7,3  11,3  18,6 (0,8) 

SPASP 9,3  13,9  23,1 (2,5)  9,7  15,6  25,3 (0,4)  5,9  9,4  15,3 (1,2) 

SPASK 2,6  6,1  8,7 (0,8)  2,8  8,8  11,6 (0,5)  2,0  9,3  11,3 (1,2) 

SPASCa 10,0  14,6  24,7 (2,5)  8,9  19,3  28,2 (0,8)  6,3  14,4  20,7 (1,3) 

 Mg (kg ha
-1

) 
SPACF 2,9  5,6  8,4 (0,4)  1,3  3,4  4,7 (1,3)  0,0  2,2  2,2 (0,3) 

SPASN 2,4  3,5  5,9 (0,2)  1,9  4,4  6,3 (0,5)  1,8  2,2  3,9 (0,5) 

SPASP 1,6  4,0  5,5 (0,7)  1,7  2,2  3,8 (0,6)  0,6  1,0  1,6 (0,4) 

SPASK 1,2  3,5  4,8 (1,0)  0,6  5,0  5,6 (0,7)  0,6  2,0  2,5 (0,4) 

SPASCa 1,1  1,7  2,9 (0,6)  0,7  1,5  2,1 (0,3)  0,5  2,2  2,7 (0,2) 

 S (kg ha
-1

) 
SPACF 4,0  4,0  8,0 (0,8)  1,5  2,7  4,2 (0,3)  0,5  0,3  0,8 (0,1) 

SPASN 2,8  1,9  4,7 (0,7)  1,2  3,1  4,2 (0,8)  1,0  0,6  1,6 (0,1) 

SPASP 2,5  2,0  4,5 (0,6)  1,6  2,4  4,1 (0,2)  0,6  0,5  1,1 (0,1) 

SPASK 1,5  0,7  2,2 (0,6)  0,7  2,8  3,5 (0,2)  0,4  1,0  1,4 (0,2) 

SPASCa 2,9  1,1  3,9 (0,4)  1,2  2,5  3,8 (0,6)  0,7  0,8  1,5 (0,3) 

 B (g ha
-1

) 
SPACF -  -  -   -  40  40 (16)  -  43  43 (5) 

SPASN -  -  -   -  49  49 (9)  -  30  30 (11) 

SPASP -  -  -   -  71  71 (14)  -  30  30 (6) 

SPASK -  -  -   -  55  55 (16)  -  1  1 (1) 

SPASCa -  -  -   -  53  53 (15)  -  17  17 (1) 

 Cu (g ha
-1

) 
SPACF 12,3  10,4  22,7 (1,3)  -  10,1  10,1 (1,8)  1,7  0,4  2,1 (1,5) 

SPASN 7,3  8,9  16,2 (1,6)  -  14,4  14,4 (1,7)  5,0  2,9  7,9 (0,3) 

SPASP 5,0  7,2  12,3 (1,9)  -  12,7  12,7 (0,6)  3,8  6,6  10,5 (2,2) 

SPASK 3,5  2,1  5,6 (4,9)  -  11,4  11,4 (1,8)  0,6  4,7  5,4 (2,4) 

SPASCa 6,4  5,5  11,9 (2,2)  -  12,0  12,0 (0,7)  2,2  4,8  6,9 (2,2) 

 Zn (g ha
-1

) 
SPACF 34,6  41,4  76,0 (1,9)  5,1  21,8  26,9 (6,8)  8,0  13,6  21,6 (6,0) 

SPASN 25,3  31,1  56,4 (7,9)  11,4  26,9  38,3 (9,8)  14,5  16,6  31,1 (0,1) 

SPASP 20,4  36,5  56,9 (5,0)  14,0  23,9  37,9 (3,6)  10,1  7,0  17,0 (4,3) 

SPASK 10,3  13,3  23,6 (8,7)  0,0  38,4  38,4 (4,5)  0,0  23,9  23,9 (2,3) 

SPASCa 19,8  26,0  45,8 (8,8)  10,4  27,0  37,5 (3,3)  12,4  12,5  24,9 (2,3) 
 (1)Valores entre parênteses indicam o erro padrão da média. 

 

6.3.4. Deposição e liberação de nutrientes 

As maiores deposições de nutrientes via folhedo foram observadas na estação das 

chuvas, devido à alta deposição de folhedo (Tabelas 6.7 e 6.8). A diferença entre as estações 

climáticas foi maior no tratamento SPASK, devido ao grande montante de folhedo depositado 
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e a baixa taxa de retranslocação. A deposição de nutrientes apresentou o mesmo 

comportamento da deposição de folhedo, aumentando no segundo ano de avaliação e 

reduzindo no terceiro. Em média, para os três anos de avaliação, foram observadas para o 

tratamento SPACF deposição de 44, 2, 6, 39, 13 e 3 kg ha
-1

 ano
-1

 de N, P, K, Ca, Mg e S, 

respectivamente e 250, 22, 840, 730 e 50 g ha
-1

 ano
-1

 de B, Cu, Fe, Mn e Zn, respectivamente. 

Os tratamentos que não receberam fertilização com N (SPASN), P (SPASP), K (SPASK) e Ca 

e Mg (SPASCa) apresentaram as menores deposições destes nutrientes via folhedo. 

A quantidade da fração folha da serapilheira decomposta variou de 3 a 8 t ha
-1

 ano
-1

 e 

a taxa de decomposição anual desta fração variou de 0,8 a 1,5 (Tabela 6.9). A decomposição 

na estação das chuvas foi de 2 a 8 vezes maior do que a da época seca. No primeiro ano de 

avaliação, a maior quantidade de folhedo decomposta foi observada no tratamento SPASK, 

seguida pelo tratamento SPACF. No segundo e terceiro ano de avaliação, as maiores 

quantidades de folhedo decomposto foi observada no tratamento SPACF, não diferindo dos 

tratamentos SPASN, SPASP e SPASCa. Foi observada tendência de maior taxa de 

decomposição para a fração folha da serapilheira do tratamento SPACF na estação das 

chuvas, entretanto essa diferença não foi significativa devido ao alto coeficiente de variação 

experimental para essa variável. 

A liberação de nutrientes, de modo geral, seguiu o mesmo comportamento da 

decomposição. A maior liberação de nutrientes no primeiro ano foi observada no tratamento 

SPASK, devido à alta taxa de decomposição (Tabela 6.10). Foi observada tendência de maior 

liberação de nutrientes no tratamento SPACF quando comparado aos tratamentos SPASN, 

SPASP e SPASCa. Em média, no tratamento SPACF foi observado liberação de 40, 2, 6, 40, 

13 e 3 kg ha
-1

 ano
-1

 de N, P, K, Ca, Mg e S, respectivamente e 250, 22, 600, 725 e 50 g ha
-1

 

ano
-1

 de B, Cu, Fe, Mn e Zn, respectivamente. Esses valores foram muito próximos aos 

depositados durante o ano (Tabelas 6.7 e 6.8), devido a taxa de decomposição anual ter sido 

próximo a 1 (Tabela 6.9). Valores discrepantes foram observados apenas para o Fe e Mn, 

entretanto isso pode estar associado à contaminação da serapilheira com solo. Por esse motivo 

esses nutrientes não foram considerados. 

 

 

 



137 

 

Tabela 6.7. Quantidade de macronutrientes depositada via folhedo em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela segunda rotação 

não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses  

Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  

 N (kg ha-1) <0,001
(1)

 

SPACF 13 aB
(4)

 19 bB 32 (2)  21 aB 34 aA 55 (3)  17 aB 27 bA 44 (1)  

SPASN 9 bC 15 bB 23 (3)  13 aB 23 aA 36 (4)  14 aB 25 bA 39 (1)  

SPASP 9 bC 13 bB 23 (1)  17 aB 26 aA 44 (1)  15 aB 28 bA 43 (2)  

SPASK 14 aB 49 aA 63 (2)  20 aB 56 aA 76 (3)  15 aB 40 aA 55 (3)  

SPASCa 9 bC 18 bB 27 (2)  16 aB 29 aA 44 (3)  14 aB 20 bB 34 (2)  
<0,001(2)                    <0,001(3) 

 P (kg ha-1) <0,001 

SPACF 0,4  0,8  1,2 (0,1)  1,0  1,8  2,8 (0,5)  0,9  1,3  2,2 (0,1) b 

SPASN 0,3  0,6  0,9 (0,2)  0,7  1,2  1,9 (0,2)  0,7  0,9  1,6 (0,2) c 

SPASP 0,2  0,4  0,7 (0,1)  0,7  1,2  1,9 (0,1)  0,5  0,7  1,2 (0,1) d 

SPASK 0,7  2,4  3,1 (0,2)  1,3  3,3  4,7 (0,3)  0,8  2,1  2,9 (0,1) a 

SPASCa 0,3  0,7  1,1 (0,1)  0,7  1,4  2,1 (0,2)  0,4  1,0  1,4 (0,1) cd 
<0,001 E  CD     BC  A     D  B    0,053 

 K (kg ha-1) <0,001 

SPACF 3,3 aAB 2,1 aC 5,4 (0,3)  3,1 aB 3,5 aA 6,6 (0,4)  3,1 bB 2,1 bC 5,2 (0,3)  

SPASN 2,9 bA 1,2 bC 4,1 (0,3)  2,5 aA 2,5 bcAB 5,0 (0,3)  2,9 bA 2,2 bB 5,1 (0,4)  

SPASP 2,2 bB 1,3 bC 3,5 (0,2)  2,8 aA 2,7 bAB 5,6 (0,2)  3,1 bA 2,5 bB 5,6 (0,2)  

SPASK 0,4 cC 1,4 bB 1,9 (0,3)  0,9 bB 2,2 cA 3,1 (0,1)  1,1 aB 1,5 aB 2,6 (0,1)  

SPASCa 2,4 bB 1,7 aB 4,2 (0,5)  2,8 aA 3,2 aA 6,0 (0,4)  3,0 bA 2,3 bB 5,3 (0,3)  
<0,001                     <0,001 

 Ca (kg ha-1) <0,001 

SPACF 13 aD 18 bCD 31 (1)  19 aC 31 aA 50 (2)  13 aCD 21 aB 34 (1)  

SPASN 10 bD 15 bBC 25 (1)  16 abBC 26 bA 42 (2)  13 aC 19 bB 32 (1)  

SPASP 9 bC 13 bB 22 (1)  18 abB 28 bA 46 (2)  13 aB 20 bB 34 (1)  

SPASK 8 bC 21 aA 29 (1)  12 bB 27 bA 40 (1)  10 bC 24 aA 34 (2)  

SPASCa 7 bC 11 cC 18 (2)  13 bB 21 bA 33 (1)  10 bC 17 bB 27 (1)  
<0,001                     0,007 

 Mg (kg ha-1) <0,001 

SPACF 4,6 aC 5,8 bBC 10,4 (1)  6,7 aAB 9,6 aA 16,2 (1)  5,3 aC 7,1 aA 12,4 (1)  

SPASN 3,8 aB 5,3 bB 9,1 (1)  5,5 bB 7,3 aA 12,8 (1)  5,1 aB 6,6 aA 11,7 (1)  

SPASP 3,2 aC 4,4 bC 7,6 (1)  6,2 abBC 8,2 aA 14,4 (1)  5,1 aC 6,5 aAB 11,6 (1)  

SPASK 2,7 aB 7,9 aA 10,6 (1)  3,9 bB 9,3 aA 13,2 (1)  3,2 aB 7,9 aA 11,1 (1)  

SPASCa 2,2 aB 2,9 bB 5,1 (1)  3,7 bB 5,8 bA 9,4 (1)  3,3 aB 5,1 bA 8,4 (1)  

<0,001                     0,003 
 S (kg ha-1) <0,001 

SPACF 0,8  1,7  2,5 (0,1)  1,2  2,1  3,2 (0,1)  1,0  1,8  2,8 (0,1)  

SPASN 0,7  1,4  2,1 (0,2)  0,8  1,5  2,3 (0,2)  1,0  1,5  2,5 (0,1)  

SPASP 0,6  1,5  2,1 (0,1)  1,1  1,8  2,8 (0,1)  0,9  1,6  2,5 (0,1)  

SPASK 0,8  3,0  3,8 (0,3)  0,9  2,6  3,5 (0,2)  0,7  2,2  2,8 (0,2)  

SPASCa 0,6  1,7  2,3 (0,2)  0,8  1,6  2,5 (0,3)  0,9  1,6  2,5 (0,2)  
0,304 C  A     B  A     BC  A    0,711 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação; (4)Valores seguidos pela 

mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Tabela 6.8. Quantidade de micronutrientes depositada via folhedo em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela segunda rotação 

não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses  

Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  

 B (g ha-1) <0,001(1) 

SPACF 133 aBC 146 bAB 279 (7)  119 aCD 169 aA 288 (14)  85 aE 103 aDE 188 (5)  

SPASN 112 abA 123 bcA 235 (4)  90 bB 123 bA 213 (10)  79 aB 95 aAB 174 (6)  
SPASP 90 bcBC 104 cBC 194 (20)  112 aAB 134 bA 245 (8)  85 aC 101 aBC 186 (17)  

SPASK 75 cC 193 aA 268 (12)  59 cCD 125 bB 184 (6)  46 bD 118 aB 164 (10)  

SPASCa 114 abB 145 bA 259 (26)  102 abBC 143 abA 246 (11)  82 aC 112 aB 194 (11)  

<0,001(2)                    <0,001(3) 
 Cu (g ha-1) <0,001 

SPACF 5,2 aC 7,0 bB 12,2 (0,5)  12,3 aA 16,0 aA 28,3 (1,9)  7,9 bB 17,5 aA 25,4 (0,1)  

SPASN 4,1 aC 7,5 bB 11,6 (1,5)  8,6 bB 12,8 aA 21,4 (1,3)  7,9 bB 13,0 aA 21,0 (0,5)  

SPASP 4,8 aC 6,4 bB 11,1 (0,4)  10,1 bB 12,8 aA 22,9 (0,9)  7,4 bB 15,0 aA 22,4 (0,8)  
SPASK 5,0 aC 17,2 aA 22,2 (0,4)  10,9 aA 21,9 aA 32,8 (0,9)  7,7 bB 17,7 aA 25,4 (2,3)  

SPASCa 4,7 aD 7,9 bC 12,6 (0,2)  10,3 abBC 16,3 aA 26,6 (2,0)  11,0 aAB 16,9 aA 27,9 (1,9)  

<0,001                     <0,001 

 Fe (g ha-1) <0,001 
SPACF 220 aE 413 abC 633 (13)  333 abD 695 aA 1029 (23)  305 aD 551 aB 857 (24)  

SPASN 192 abD 344 bcC 536 (30)  288 bcC 542 bA 830 (27)  306 aC 444 cB 750 (10)  

SPASP 175 abD 314 cC 489 (47)  361 aC 669 aA 1030 (39)  304 aC 470 bcB 774 (50)  

SPASK 150 bBC 460 aA 610 (43)  186 dB 460 cA 646 (27)  122 bC 505 abcA 627 (53)  
SPASCa 185 abC 298 cB 483 (17)  261 cB 563 bA 824 (62)  252 aB 531 abA 783 (57)  

<0,001                     <0,001 

 Mn (g ha-1) <0,001 

SPACF 193 aC 248 aC 441 (5)  417 aAB 637 aA 1055 (40)  272 aC 411 abBC 683 (12)  
SPASN 187 aB 252 aB 439 (6)  364 bB 626 aA 990 (52)  343 aB 297 bB 639 (39)  

SPASP 167 aB 212 aB 379 (9)  454 aA 631 aA 1085 (30)  309 aB 299 bB 608 (42)  

SPASK 102 bC 239 aB 341 (33)  274 bB 613 aA 887 (36)  209 aB 468 aA 677 (76)  

SPASCa 255 aC 361 aC 616 (12)  625 aAB 915 aA 1540 (103)  226 aC 525 aB 751 (104)  
<0,001                     <0,001 

 Zn (g ha-1) <0,001 

SPACF 12  21  33 (1)  30  42  72 (1)  18  28  46 (1) ab 

SPASN 10  18  28 (3)  24  34  57 (1)  16  23  39 (1) c 
SPASP 11  15  26 (2)  30  34  64 (1)  16  25  41 (2) bc 

SPASK 12  51  62 (9)  26  55  81 (3)  22  42  63 (6) a 

SPASCa 11  23  34 (4)  31  39  70 (6)  16  27  44 (1) ab 

0,002 D  B     A  A     C  A    0,060 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação; (4)Valores seguidos pela 

mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Tabela 6.9. Quantidade de folhedo produzida, decomposta e taxa de decomposição em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela 

segunda rotação não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

 

(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação; (4)Valores seguidos pela 
mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 

 

 

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses  

Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  

 Produção de Folhedo (kg ha-1) <0,001(1) 

SPACF 1734 aE 2860 bC 4595 (139)  2736 aC 4788 aA 7524 (245)  2191 aD 3688 aB 5879 (75)  

SPASN 1436 abC 2416 cB 3853 (267)  2221 bB 3675 cA 5896 (314)  2139 aB 3459 aA 5597 (96)  

SPASP 1297 abE 2269 cCD 3566 (301)  2665 aC 4114 bcA 6778 (146)  2192 aD 3397 aB 5589 (296)  
SPASK 1138 bD 3545 aB 4684 (212)  1677 cC 4362 abA 6039 (186)  1315 bCD 3770 aB 5086 (289)  

SPASCa 1333 abE 2429 bcC 3762 (264)  2339 abCD 4185 bA 6525 (343)  1966 aD 3450 aB 5416 (261)  

<0,001(2)                     <0,001(3) 

 Folhedo decomposto (kg ha-1) <0,001 
SPACF 1165 bC 2862 bB 4028 (110)  2509 aB 5669 aA 8178 (88)  602 aC 4601 aA 5204 (149)  

SPASN 1151 bC 1962 bBC 3112 (425)  2490 aB 4000 bA 6490 (253)  1047 aC 4473 aA 5520 (470)  

SPASP 1112 bD 1735 bCD 2847 (357)  2797 aBC 4567 bA 7363 (300)  1109 aD 4136 aAB 5245 (457)  

SPASK 1904 aB 4926 aA 6830 (331)  2135 aB 4694 bA 6829 (257)  865 aC 3375 aA 4240 (198)  

SPASCa 1013 bC 2593 bB 3606 (211)  2316 aB 4718 bA 7034 (236)  747 aC 4228 aA 4975 (315)  

0,082                     0,046 

 k 0,017 

SPACF 0,68 bB 1,00 bA 0,88 (0,05)  0,93 bA 1,18 aA 1,09 (0,05)  0,26 aB 1,25 aA 0,89 (0,04)  
SPASN 0,83 bA 0,81 bA 0,81 (0,15)  1,12 abA 1,09 aA 1,10 (0,16)  0,48 aB 1,28 aA 0,99 (0,07)  

SPASP 0,88 bB 0,76 bBC 0,80 (0,09)  1,04 bB 1,11 aAB 1,09 (0,07)  0,51 aC 1,22 aA 0,94 (0,06)  

SPASK 1,74 aA 1,38 aB 1,46 (0,06)  1,23 aB 1,07 aB 1,13 (0,10)  0,65 aC 0,90 bBC 0,83 (0,05)  

SPASCa 0,72 bC 1,08 abB 0,96 (0,13)  1,01 bAB 1,13 aA 1,08 (0,09)  0,36 aD 1,25 aA 0,92 (0,02)  
0,032                     0,028 
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Tabela 6.10. Quantidade de nutrientes liberados via decomposição da fração folha da serapilheira em uma 

plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 53 meses de idade, conduzida pela segunda rotação não 

fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento 
18 a 29 meses  30 a 41 meses  42 a 53 meses 

Seca Chuva Total  Seca Chuva Total  Seca Chuva Total 

 N (kg ha-1) 
SPACF 4  17  21 (1)

 (1)  16  49  64 (1)  -5  44  38 (2) 

SPASN 5  10  15 (5)  15  29  44 (6)  1  38  39 (3) 

SPASP 4  6  10 (4)  16  36  52 (3)  -1  42  40 (4) 

SPASK 23  75  98 (6)  25  63  89 (7)  5  36  41 (2) 
SPASCa 2  20  22 (2)  11  42  53 (4)  -8  39  30 (2) 

 P (kg ha-1) 

SPACF 0,3  0,8  1,1 (0,1)  1,1  1,9  3,0 (0,6)  0,5  1,4  1,8 (0,3) 

SPASN 0,3  0,6  0,9 (0,1)  0,8  1,4  2,2 (0,2)  0,3  1,3  1,6 (0,2) 
SPASP 0,2  0,3  0,4 (0,1)  0,7  1,4  2,1 (0,1)  0,1  1,0  1,1 (0,1) 

SPASK 1,3  3,6  5,0 (0,2)  1,6  3,6  5,2 (0,6)  0,5  1,8  2,3 (0,3) 

SPASCa 0,1  0,5  0,6 (0,1)  0,9  1,8  2,7 (0,2)  -0,3 1,6  1,3 (0,1) 

 K (kg ha-1) 
SPACF 3,0  2,4  5,4 (0,3)  2,8  4,1  6,9 (0,3)  2,2  2,7  4,9 (0,3) 

SPASN 3,0  1,5  4,5 (0,1)  2,5  2,7  5,2 (0,6)  2,3  2,8  5,1 (0,3) 

SPASP 2,4  1,4  3,8 (0,4)  2,8  3,0  5,8 (0,3)  2,6  2,9  5,5 (0,3) 

SPASK 1,1  2,2  3,3 (0,4)  1,1  2,2  3,4 (0,2)  0,9  1,2  2,2 (0,1) 
SPASCa 2,5  2,3  4,7 (0,4)  2,6  3,6  6,2 (0,2)  2,3  2,9  5,1 (0,2) 

 Ca (kg ha-1) 

SPACF 9  23  31 (2)  14  43  57 (1)  -6  35  30 (2) 

SPASN 8  15  23 (5)  13  35  48 (6)  -3  35  32 (2) 
SPASP 9  11  20 (1)  19  33  52 (2)  4  27  31 (3) 

SPASK 14  34  48 (1)  15  31  46 (5)  5  23  28 (1) 

SPASCa 5  14  20 (1)  10  26  36 (2)  0  25  25 (1) 

 Mg (kg ha-1) 
SPACF 3,7  6,9  10,7 (0,2)  5,6  11,7  17,3 (0,7)  1,8  9,5  11,3 (0,8) 

SPASN 3,5  5,3  8,8 (0,6)  5,3  8,3  13,6 (1,4)  2,8  8,8  11,6 (0,4) 

SPASP 3,6  4,2  7,8 (1,1)  6,5  8,7  15,2 (1,3)  3,7  7,3  11,0 (0,8) 

SPASK 5,3  11,1  16,4 (0,7)  4,4  9,9  14,3 (0,6)  2,4  7,2  9,7 (0,4) 
SPASCa 2,1  3,9  6,0 (0,2)  3,0  6,7  9,7 (0,3)  1,6  6,4  8,0 (0,3) 

 S (kg ha-1) 

SPACF 0,4  1,8  2,3 (0,1)  0,8  2,8  3,6 (0,2)  -0,2 2,6  2,3 (0,2) 

SPASN 0,4  1,3  1,7 (0,1)  0,7  2,0  2,7 (0,5)  0,0 2,4  2,5 (0,2) 
SPASP 0,4  1,2  1,5 (0,3)  1,0  2,4  3,4 (0,3)  -0,1 2,4  2,4 (0,2) 

SPASK 1,4  4,5  5,9 (0,3)  1,1  3,1  4,1 (0,4)  0,1 2,2  2,3 (0,2) 

SPASCa 0,4  0,7  1,1 (0,3)  1,9  2,1  4,0 (0,3)  -0,1 2,3  2,2 (0,2) 

 B (g ha
-1

) 
SPACF 125  166  291 (14)  111  187  298 (11)  44  120  164 (4) 

SPASN 105  148  253 (17)  65  144  208 (23)  34  139  172 (18) 

SPASP 103  106  209 (27)  122  123  245 (24)  80  97  177 (19) 

SPASK 126  253  379 (18)  69  127  196 (9)  39  95  134 (13) 

SPASCa 115  186  301 (17)  79  158  237 (5)  45  134  179 (12) 

 Cu (g ha
-1

) 
SPACF 0,3  10,3  11 (1)  5,5  26,2  32 (1)  -5,2 28,7  24 (1) 

SPASN 2,4  6,2  9 (2)  8,5  17,0  26 (3)  0,7 20,2  21 (1) 

SPASP 3,2  5,6  9 (1)  8,6  18,9  27 (1)  -2,0 23,0  21 (1) 

SPASK 9,2  27,8  37 (1)  11,8  25,4  37 (4)  3,6 18,4  22 (2) 

SPASCa 2,0  10,3  12 (2)  7,3  23,5  31 (1)  0,6 26,0  27 (2) 

 Zn (g ha
-1

) 
SPACF 3  26  30 (2)  19  60  80 (3)  -9  49  40 (3) 
SPASN 6  11  17 (5)  29  39  68 (9)  3  35  38 (3) 

SPASP 8  12  20 (3)  29  45  73 (4)  -3  40  38 (4) 

SPASK 20  71  91 (10)  30  59  89 (8)  15  40  55 (4) 

SPASCa 8  22  30 (10)  33  49  82 (1)  -2  41  40 (1) 
 (1)Valores entre parênteses indicam o erro padrão da média. 
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6.4. Discussão 

6.4.1. Crescimento e partição da PPL 

Não foi observado efeito da fertilização nitrogenada no crescimento das árvores. 

Observou-se tendência de aumento na biomassa acumulada aos 20 meses para o tratamento 

que recebeu a fertilização completa (SPACF), em relação ao tratamento que não recebeu a 

fertilização nitrogenada, porém não foi significativo (Figura 6.1). É bem relatado na literatura 

que fertilização nitrogenada em plantações de eucalipto no Brasil promove maior arranque 

inicial, porém esse efeito raramente é observado após o segundo ano (Capítulo 2; Laclau et 

al., 2009; Pulito et al., 2015; Melo et al., 2016). Neste estudo a PPL nos primeiros 20 meses 

foi 9 % inferior no tratamento que não recebeu fertilização nitrogenada (p=0,095), porém não 

houve diferença no percentual da PPL alocado em cada compartimento (Tabela 6.1). Dos 20 

aos 40 meses a PPL foi a mesma para os tratamentos SPACF e SPASN, entretanto no 

tratamento SPASN o percentual alocado nas folhas foi 3 pontos percentuais inferiores. A 

menor produção de folhas resultou em menor (20 % inferior) deposição de folhedo (Tabela 

6.9). Esse menor percentual de alocação de biomassa na fração folha fez com que a diferença 

entre estes tratamentos na biomassa acumulada aos 40 meses desaparecesse. A menor 

deposição de folhedo no tratamento SPASN dos 20 aos 40 meses pode ser resultado do menor 

crescimento inicial (primeiros 20 meses) das árvores nesse tratamento. Menor crescimento 

resulta em menor autossombreamento das folhas, aumentando a vida útil das mesmas (Saur et 

al., 2000). Esse aumento na longevidade das folhas pode ser também uma forma de aumentar 

a eficiência no uso dos nutrientes (Escudero et al., 1992). 

A não fertilização com P (SPASP) e a não aplicação de calcário (SPASCa) resultou 

em redução de 21 e 18 % na biomassa total acumulada aos 20 meses, e 9 e 14 % aos 40 

meses, respectivamente. A não fertilização com P não afetou o percentual da PPL alocado em 

cada compartimento. A não aplicação de calcário aumentou a alocação da PPL nas folhas nos 

primeiros 20 meses e reduziu a alocação no lenho em ambos os períodos avaliados. A maior 

alocação da PPL nas folhas, não resultou em maior produção de folhedo e sim em maior 

biomassa de folha nas copas aos 20 meses. Essa maior biomassa de folha pode ser uma 

tentativa da floresta em manter a taxa fotossintética sob condições de deficiência de Mg. Por 

ser o átomo central da clorofila, a deficiência de Mg reduz a taxa fotossintética das plantas 

(Laing et al. 2000; Mehnejakobs, 1996). O teor de Mg das folhas recém-maduras no 

tratamento SPASCa ficou abaixo de 2 g kg
-1

 (nível crítico segundo Gonçalves, 2011) em 

todas as épocas avaliadas, sendo próximo de 1 g kg
-1

 nos primeiros 20 meses (Figura 6.3). 
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Plantas sob deficiência nutricional (exceto para K) tendem a aumentar a longevidade das 

folhas a fim de aumentar a eficiência no uso dos nutrientes (Escudero et al., 1992). Esse fato 

também pode ter contribuído para maior biomassa de folhas observada no tratamento 

SPASCa. 

Respostas à aplicação de calcário têm sido observadas apenas em condições de baixa 

disponibilidade de Ca e Mg no solo (inferior a 4 e 2 mmolc dm
-3

, respectivamente), 

entretanto, se torna impossível, assim como nesse estudo, isolar se esse é o efeito da 

deficiência de Ca ou de Mg ou de ambos (Rodrigues et al., 2016; 
 
Valeri et al., 1985; 1993; 

 

Silva et al., 2010; Paes et al., 2013; Stape e Balloni, 1988; Barreto, 2008; Herbert et al., 1982; 

1983). Nesse estudo, podemos inferir que foi efeito de ambos, devido aos sintomas visuais de 

deficiência observados e aos baixos teores foliares desses dois nutrientes (Figura 6.3). 

Assim como em outros estudos (Laclau et al., 2009; Melo et al., 2016), o K foi o 

elemento que mais impactou a produtividade. A não fertilização com K resultou em redução 

de 40 e 66 % da biomassa acumulada aos 20 e 40 meses, respectivamente e redução de 38 e 

63 % da PPL dos primeiros 20 meses e dos 20 a 40 meses, respectivamente (Figura 6.1 e 

Tabela 6.1). Além de reduzir a PPL, a deficiência de K também reduziu em 17 pontos 

percentuais a fração da PPL alocada no lenho. Esse fato resultou em redução de 65 e 72 % da 

biomassa de lenho acumulada aos 20 e 40 meses. A deficiência de K reduz a vida útil da folha 

na copa (Laclau et al., 2009), consequentemente, a floresta tem que produzir mais folhas para 

manter sua área foliar. Dos 20 aos 40 meses, o tratamento SPACF produziu 2,6 t de folha por 

t de folha viva encontrada na copa aos 40 meses. Nesse mesmo período, o tratamento SPASK 

produziu 4,8 t de folha por t de folha viva. Laclau et al. (2009) também observaram maior 

percentual de alocação da PPL nas folhas em condição de deficiência de K, em plantações de 

eucalipto no Brasil. A plasticidade de alocação da PPL em diferentes compartimentos em 

resposta a limitação de água e nutrientes foi amplamente relatada na literatura (Giardina et al., 

2003; Stape et al., 2004; Laclau et al., 2009). 

A deficiência de K reduz o controle estomático das árvores (Battie-Laclau et al., 

2016), fazendo com que a abscisão foliar seja a principal estratégia para redução da 

transpiração em condições de deficiência hídrica. A abscisão foliar como forma de redução da 

transpiração foi ainda mais evidente nos veranicos. As maiores deposições mensais de folhedo 

(mais de 1,4 t ha
-1

 mês
-1

) foram observadas para o tratamento SPASK em janeiro e dezembro 

de 2015 e em fevereiro de 2017, meses com veranicos superiores a 15 dias (Figura 6.2). 

Apesar do volume de chuva para o mês de janeiro de 2015 ter sido de 150 mm (Figura 4.2), 

todo esse montante foi concentrado nos 7 últimos dias do mês, tendo um período superior a 
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20 dias sem chuvas e com elevadas temperaturas. Com o restabelecimento das chuvas, a alta 

taxa de abscisão foliar cessou e as árvores do tratamento SPASK voltaram a produzir folhas, 

fazendo com que grande parte da PPL fosse alocada para esse fim. Essa alta abscisão de 

folhas nesses meses não foi observada nos tratamentos que receberam adubação potássica. 

 

6.4.2. Diagnose foliar de deficiência nutricional 

A alteração nas concentrações de nutrientes com o decorrer da idade da folha tem 

sido apontada como uma limitação da diagnose foliar de deficiência nutricional (Laclau et al., 

2009). Laclau et al. (2009), em um plantio de E. grandis no Brasil, observaram redução de 

aproximadamente 50 % no teor de K de folhas com 32 dias para folhas com 60 dias após a 

emergência. Além da idade das folhas, a idade do povoamento parece afetar a concentração 

de nutrientes das folhas (Bazani, 2014; Melo et al., 2016). Neste estudo, observou-se redução 

dos teores de N e S e aumento dos teores de Cu, Fe e Mn com o decorrer da idade (Figura 

6.3).  

A época de avaliação também influencia a concentração de nutrientes das folhas 

recém-maduras (Figura 6.3). De modo geral, as maiores concentrações foram observadas nos 

períodos de maior disponibilidade hídrica e temperatura, coincidindo com os períodos de 

maior crescimento do povoamento.  

Diferenças nas concentrações de N entre os tratamentos SPACF e SPASN foram 

observadas apenas aos 26, 29 e 35 meses de idade. Nessas épocas, as condições hídricas 

foram ideais, permitiram assim, o alto crescimento da floresta. Mesmo com grandes 

diferenças em termos de crescimento (Capítulo 2) foi observado diferença no teor de P das 

folhas, entres os tratamentos SPACF e SPASP, apenas aos 26 meses de idade. Melo et al. 

(2016) também não encontraram diferenças nos teores de P das folhas em plantios clonais de 

eucalipto no Brasil, fertilizados e não fertilizados com P. Devido a alta mobilidade de alguns 

nutrientes, redução no teor de desses em folhas recém- maduras pode não ser observada 

mesmo sob condição de deficiência. A retranslocação pode manter os níveis desses nutrientes 

em folhas recém-maduras. Devido a alta mobilidade do P, foi observado menor (redução 

média de 30 %) teor de P nas folhas decíduas do tratamento SPASP quando comparado ao 

SPACF (dados não apresentados). A análise das folhas decíduas também pode auxiliar a 

diagnose de deficiência de nutrientes que apresentam altas taxas de retranslocação. 

Devido à acentuada deficiência de K, diferenças nos teores de K das folhas entre os 

tratamentos SPACF e SPASK foram observadas em todas as épocas avaliadas, tendendo a 
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reduzir com o decorrer da idade. O tratamento SPASCa, também apresentou menor teor de Ca 

e Mg que o tratamento SPACF em todas as épocas avaliadas. 

 

6.4.3. Ciclagem bioquímica de nutrientes 

Retranslocação de nutrientes de tecidos decíduos para zonas de crescimento é um 

processo bem conhecido, não apenas para árvores decíduas (Millard e Proe, 1993; Aerts, 

1996; Nambiar e Fife, 1991), mas também para as perenifólias, como a maioria das espécies 

de eucalipto (Saur et al., 2000; Fife et al., 2008). Neste estudo foi observado retranslocação de 

N, P e K em níveis superiores a 50 %, além de Mg, S, B, Cu e Zn. Malavolta (2006) 

classificou o N, P, K e o Mg como móveis, S, Cu, Fe, Mn e o Zn como pouco móveis e Ca e 

B como quase imóveis nas plantas. Para o E. grandis neste estudo o N, P, K, S e Zn seriam 

classificados como móveis e o Mg, Cu e B como pouco móveis. Não foram observadas 

retranslocações de Fe e Mn. Como o teor de Ca foi utilizado para corrigir possíveis alterações 

na massa da folha durante o processo de senescência, assumiu-se que este é imóvel (Vitousek 

e Sanford, 1986; Chuyong et al., 2000).  

Diversos outros autores observaram altas taxas de retranslocação de N, P e K para 

espécies de eucalipto, sendo similares as observadas neste estudo (Saur et al., 2000; Fife et al., 

2008; Richards e Schmidt, 2010). Fife et al. (2008) avaliando 5 espécies, sendo 3 do gênero 

Eucalyptus, uma de Pinus e uma Acacia, observaram as maiores taxas de retranslocação no E. 

grandis, indicando que essa espécie possui alta capacidade de retranslocação de nutrientes. 

Apesar de ser considerado móvel pela maioria dos livros de nutrição (Malavolta, 

2006; Epstein e Bloom, 2006; Marschner, 2012), o Mg parece ter sua mobilidade um pouco 

restrita em espécies de eucalipto, especialmente quanto comparadas com a mobilidade do N, P 

e K. Zaia e Gama-Rodrigues (2004) também observaram baixa (entre 5 e 20 %) 

retranslocação de Mg em três espécies de eucaliptos. Espécies de Pinus também apresentam 

baixa taxa de retranslocação de Mg (Sardans et al., 2005). O S e o Zn são considerados pouco 

móveis, entretanto apresentam alta mobilidade no E. grandis (Tabela 6.5). Gonçalves et al. 

(2000) também observaram alta retranslocação de Zn em um plantio de E. grandis com 8 anos 

de idade.  

Apesar de ser considerado pouco móvel, a mobilidade do B em algumas plantas é 

bem conhecida (Brown e Shelp, 1997; Brown e Hu, 1996). O B é o único elemento essencial 

que tem sua mobilidade restrita em algumas plantas e se movimenta livremente em outras 

(Brown e Shelp, 1997). Sua mobilidade é dependente da presença de determinados polióis 
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(Brown e Hu, 1996). Espécies de eucalipto produzem quantidades significativa de polióis, 

conferindo a elas capacidade de retranslocação de B, porém em pequenas quantidades (Leite 

et al., 2010; Hodecker et al., 2014). Neste estudo foi observado retranslocação de B apenas na 

estação das chuvas no segundo e terceiro ano de avaliação (Tabela 6.5). 

Foram observadas fortes reduções nas taxas de retranslocação de S, Cu e Zn com o 

decorrer da idade do povoamento (Tabela 6.5). Também foram observadas reduções nas taxas 

de retranslocação de N, P e Mg, porém essas foram menos acentuadas. Já a taxa de 

retranslocação de K manteve-se constante, oscilando apenas entre as estações climáticas. Esse 

fato pode estar associado à redução na demanda nutricional que ocorre com o decorrer da 

idade do povoamento (Rocha et al., 2016; Laclau et al., 2000). O maior crescimento, 

especialmente em altura, durante o primeiro período de avaliação (Capítulo 2) resultou em 

maior taxa de autossombreamento da folhas, consequentemente em maior produção de 

serapilheira e retranslocação de nutrientes. Devido a forte relação entre a concentração inicial 

de nutrientes nas folhas com a taxa de retranslocação (Fife et al., 2008), a redução da 

concentração desses nutrientes (Figura 6.3) também pode ter levado à redução na taxa de 

retranslocação. 

Foi observado efeito da estação climática apenas nas taxas de retranslocação de K e 

Mg. As árvores apresentaram maiores taxas de retranslocação desses elementos no período 

chuvoso (Tabela 6.5). Esse fato pode estar associado a maior demanda de nutrientes nesse 

período, devido as maiores taxas de crescimento. A matéria orgânica do solo fornece grande 

parte do N, P e S necessários para o atendimento da demanda das árvores (Pulito et al., 2015; 

Rocha et al., 2015; Capítulos 4 e 5). As taxas de mineralização desses nutrientes no solo, 

assim como as taxas de crescimento das árvores, são maiores no verão (Pulito et al., 2015). 

Dessa forma, ocorre aumento na disponibilidade de N, P e S do solo nos períodos de maiores 

crescimento das árvores, auxiliando no atendimento dessa maior demanda. Em contrapartida, 

em solos altamente intemperizados, a disponibilidade de K e Mg na solução do solo é 

controlada exclusivamente pela quantidade trocável desses nutrientes presentes no solo. A 

taxa de dessorção desses nutrientes para a solução do solo não é afetada pela estação 

climática. Dessa forma, para manter altos níveis de crescimento as árvores retranslocam 

maiores quantidades de K e Mg de tecidos mais velhos para os tecidos com maior taxa 

metabólica. 

Em uma ampla revisão de literatura, Millard e Proe (1993) não observaram efeito da 

disponibilidade de N no solo em sua taxa de retranslocação nas árvores. Diversos estudos 

apontam que a taxa de crescimento e a concentração inicial dos nutrientes influenciam mais a 
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retranslocação do que a disponibilidade de nutrientes do solo (Millard e Proe, 1993; Saur et 

al., 2000; Fife et al., 2008).  

Neste estudo, foi observado efeito da disponibilidade de nutriente (via fertilização) 

na quantidade de nutrientes retranslocados. O tratamento que não recebeu fertilização 

nitrogenada apresentou menor quantidade absoluta de N retranslocada no primeiro ano de 

avaliação, quantidade similar no segundo e quantidade superior no terceiro ano de avaliação, 

quando comparado ao tratamento SPACF (Tabela 6.6). Esse efeito, em partes, está associado 

às taxas de crescimento desse tratamento, que foi menor nos dois primeiros anos de 

crescimento e chegou a ser superior durante alguns meses no terceiro ano (Figura 6.3; 

Capítulo 2). Entretanto, esse efeito também é resultado da maior quantidade de N 

retranslocada em relação à quantidade inicial nas folhas recém-maduras (taxa de 

retranslocação). Maiores taxas de retranslocação de N foram observadas no tratamento que 

não recebeu fertilização nitrogenada, durante o segundo e terceiro ano de avaliação (Tabela 

6.5).  

O mesmo comportamento observado para o N no tratamento que não recebeu 

fertilização nitrogenada, também foi observado para P no tratamento que não recebeu 

fertilização fosfatada e para Mg no tratamento que não recebeu calagem (Tabelas 6.4 e 6.5). 

Dessa forma, pode-se concluir que sob condições de baixa disponibilidade de N, P e Mg as 

árvores de eucalipto aumentam a taxa de retranslocação desses elementos como forma de 

amenizar suas deficiências, contrariando a conclusão de Millard e Proe (1993). Outros autores 

também observaram maior taxa de retranslocação de nutrientes em árvores crescendo em 

solos de baixa fertilidade, apesar de a quantidade absoluta retranslocada ter sido menor 

(Boerner, 1984; Pugnaire e Chapin, 1993; Andrews et al., 1999). 

Neste estudo, também foi observado forte efeito da taxa de crescimento na 

quantidade absoluta de nutrientes retranslocados. A época das chuvas do primeiro e segundo 

ano de avaliação foi a que resultou em maior crescimento e consequentemente maior 

quantidade de nutrientes retranslocados (Capítulo 2; Tabela 6.5). As maiores retranslocações 

no primeiro ano, também foram observadas no tratamento SPACF, tratamento com maior taxa 

de crescimento. Entretanto, não foi observada relação entre a concentração inicial de 

nutrientes e a taxa de retranslocação (Figura 6.3, Tabela 6.5). Os tratamentos SPASN e 

SPASP apresentaram menores concentrações de N e P nas folhas respectivamente e maiores 

taxas de retranslocação em algumas épocas avaliadas. O tratamento SPASK apresentou teor 

de K nas folhas 50% inferior ao tratamento SPACF e a mesma taxa de retranslocação. 



147 

 

A não fertilização com K, não elevou a taxa de retranslocação de K, pois a mesma já 

estava em níveis bastante elevados em todos os tratamentos (Tabela 6.5). Em contrapartida, 

devido a redução na vida útil das folhas causada pela deficiência de K (Laclau et al., 2009), 

esta reduziu drasticamente a ciclagem de todos os demais nutrientes. Essa redução foi ainda 

mais acentuada na estação das chuvas do primeiro ano de avaliação, devido à grande 

quantidade de folhas depositadas no mês de janeiro, resultado de um longo veranico. Com 

exceção para o K, essas folhas apresentavam alta concentração de nutrientes, indicando que a 

retranslocação desses nutrientes foi muito baixa. 

 

6.4.4. Decomposição da serapilheira 

A taxa de decomposição da fração folha da serapilheira ficou próximo 1, indicando 

que a quantidade de folhedo decomposto ficou muito próximo da quantidade depositada 

(Tabela 6.9). Rocha et al. (2016b), após a colheita da primeira rotação desta área 

experimental, observaram taxa de decomposição da fração folha próximo a 4. A maior taxa k 

observado por Rocha et al. (2016b) se deve ao fato desse estudo ter sido conduzido após a 

colheita, antes do fechamento das copas do novo povoamento. Sob tais condições, a 

temperatura e a umidade são mais elevadas, acelerando o processo de decomposição. A k da 

serapilheira de povoamentos de eucalipto já estabelecidos varia de 0,2 a 1,0, sendo frequentes 

valores próximos a 0,6 (Zaia e Gama-Rodrigues, 2004; Cunha et al., 2005; Silva, 2006; 

Ferraz, 2009; Gama-Rodrigues e Barros, 2002). A elevada taxa de decomposição observada 

nesse estudo pode estar ligada ao fato de ter sido considerado apenas a fração folha da 

serapilheira.  

Mesmo com efeito acumulativo de duas rotações, a fertilização resultou em pequeno 

efeito sob a taxa de decomposição da serapilheira (Tabela 6.9). Rocha et al. (2016b) não 

encontraram efeito da fertilização na decomposição da serapilheira na primeira rotação desse 

estudo. O’Connell e Mendham (2004) também observaram apenas pequenos efeitos da 

aplicação de fertilizantes na taxa de decomposição da serapilheira de uma plantação de 

Eucalyptus marginata na Austrália. Esse fato indica que pequenas quantidades de fertilizantes 

são incapazes de alterar a decomposição da serapilheira, devido a sua baixa qualidade 

nutricional. Entretanto, apesar de não significativo, foi observado tendência de redução na 

taxa de decomposição nos tratamentos SPASN e SPASP durante a estação das chuvas do 

primeiro e segundo ano de avaliação. A fertilização com N aumentou de 9 para 10 g kg
-1

 a 

concentração de N da fração folha da serapilheira. A fertilização com P aumentou de 0,28 
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para 0,41 g kg
-1

 a concentração de P desta fração. Essa maior concentração de N e P no 

tratamento que recebeu fertilização pode resultar em maior decomposição da serapilheira, 

especialmente em estações climáticas favoráveis à decomposição. Esse fato indica que a não 

fertilização com N e P por rotações sucessivas pode ter efeito acumulativo, reduzindo a 

ciclagem biogeoquímica de nutrientes. 

A alta taxa de decomposição observada no tratamento SPASK se deve ao estágio 

avançado dos sintomas de deficiência de K nas folhas das árvores deste tratamento. Com 

esses sintomas, as folhas se tornaram quebradiças, sendo reduzidas em fragmentos menores. 

Essa grande fragmentação dificultou o processo de triagem, aumentando consideravelmente a 

contribuição da fração miscelânea na serapilheira deste tratamento (Tabela 6.4). 

 

6.4.5. Deposição e liberação de nutrientes da serapilheira 

Devido ao fato da k ter sido próxima a 1, a quantidade de nutrientes depositada foi 

próxima da quantidade liberada, salvo algumas exceções (Tabelas 6.7, 6.8 e 6.10). Durante o 

primeiro ano de avaliação, no tratamento que recebeu fertilização completa, 88% do folhedo 

depositado foi decomposto. Ainda nesse tratamento, 66 % do N, 92 % do P e 92 % do S que 

foram depositados foram liberados no mesmo ano. No tratamento que não recebeu fertilização 

nitrogenada, 81 % do folhedo depositado foi decomposto e 64 % do N, 90 % do P e 81 % do 

S depositados foram liberados. Já no tratamento que não recebeu fertilização fosfatada, 80 % 

do folhedo depositado foi decomposto e 43 % do N, 50 % do P e 70 % do S depositados 

foram liberados. Esse fato indica que a ausência da fertilização com N e P reduz a deposição 

desses nutrientes via folhedo e reduz a decomposição do folhedo depositado, limitando dessa 

forma a liberação desses nutrientes.  

Nos tratamentos SPASN e SPASP foram observados aumento da concentração de N 

e P, respectivamente na fração folha da serapilheira em relação à do folhedo depositado, 

indicando imobilização desses nutrientes. Rocha et al. (2016b) observaram imobilização 

temporária de N e S durante a decomposição dos resíduos da colheita da primeira rotação 

deste experimento. Diversos autores apontam que o N e o P frequentemente limitam a 

decomposição da serapilheira em plantações de eucalipto (Hernández et al., 2009; Purahong 

et al., 2014; Kaspari et al., 2008; Vitousek e Hobbie, 2000; Bachega et al., 2016), sendo 

observado para esse estudo que a omissão da fertilização com N e P intensifica esse processo. 

Todos os efeitos da ausência da fertilização com N, P e da calagem reduziram com o 

decorrer da idade, da mesma forma que ocorre com a resposta em termos de crescimento 
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(Capítulo 2). Essa alta eficiência na ciclagem tanto por rota bioquímica quanto biogeoquímica 

e essa capacidade de tamponar os efeitos da deficiência nutricional com a idade faz do 

eucalipto uma espécie altamente eficiente na absorção e uso dos nutrientes (Zaia e Gama-

Rodrigues, 2004; Wang et al., 1991) e pouco responsiva a elevadas doses de fertilizantes 

(Stape et al., 2010). 

Ao longo da evolução, o eucalipto desenvolveu diversos mecanismos adaptativos que 

permitem melhor exploração do solo e maior eficiência no uso de nutrientes. Dentre eles, a 

associação simbiótica com fungos micorrízicos e exsudação de carboxilatos e enzimas na 

rizosfera se destacam. Isso é resultado de um longo período de adaptação em condições 

distróficas (Pryor, 1975; Specht, 1996). Entretanto, a duração do ciclo de cultivo é altamente 

importante nessa capacidade de tamponamento do sistema. Redução dos ciclos de cultivo 

pode vir a ameaçar a sustentabilidade dessas plantações. 

 

6.4.6. Fluxo de nutrientes até os 40 meses 

Nos primeiros 40 meses de idade o tratamento que recebeu a fertilização completa 

teve PPL de 100 t ha
-1 

e acumulou 80 t ha
-1

 de biomassa (Tabela 6.11). A demanda total de 

nutrientes foi de 1320 kg ha
-1

, desses apenas 487 encontravam-se acumulados na biomassa no 

final desse período. A retranslocação de N, P e K atendeu mais de 40 % da demanda total de 

nutrientes. A retranslocação de Mg, S, B, Cu e Zn foi responsável pelo atendimento de 16, 23, 

5, 14 e 23 % da demanda total de nutrientes, respectivamente. Esses valores foram similares 

aos observados por Laclau et al. (2010). 

 

Tabela 6.11. Quantidade de nutrientes acumulada na biomassa e na serapilheira aos 40 meses e fluxos de 

nutrientes via deposição de serapilheira e retranslocação dos primeiros 40 meses de idade em um 

povoamento de Eucalyptus grandis que recebeu fertilização completa. 

Componente Massa N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

 t ha-1 ________________kg ha-1________________ ________________g ha-1________________ 

Acumulada aos 40 meses             

Biomassa 81 182 19 83 129 34 34 827 138 3134 1830 252 

Serapilheira 12 21 1 1 17 4 2 91 7 1290 189 22 
Fluxos 0 a 40 meses             

Deposição de serapilheira 20 145 7 20 135 43 10 844 73 3158 2366 172 

Retranslocação  344 22 73 0 15 13 83 35   125 

Absorção(1) 101 327 26 103 264 77 44 1651 211 6292 4196 424 
Demanda total 0 a 40 meses(2)  671 48 176 264 92 57 1734 246 6292 4196 549 
(1) Soma das quantidade acumulas e a quantidade depositada via serapilheira; (2) Soma das quantidade absorvidas e 

retranslocadas. 
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6.4.7. Incertezas e limitações  

Para o cálculo da produtividade primária líquida foi considerado apenas a diferença 

no estoque de biomassa de folha, galho, casca, lenho e raízes grossas (>5mm) entre as épocas 

avaliadas e as quantidades de folhas, galhos e cascas depositadas no período. Como 

componente da biomassa acumulada, não foi considerado as raízes finas, devido a 

dificuldades no processo de determinação. Foltran (2017) em plantio com o mesmo material 

genético em uma área adjacente observou biomassa de raízes finas próxima a 5,5 t ha
-1

 até um 

metro de profundidade. Mello et al. (2007) observaram que plantações de eucalipto perdem 

em torno de 30% da biomassa de raízes finas dessa camada durante o inverno, recuperando 

com o início das chuvas. Laclau et al. (2013) observaram que no primeiro metro de 

profundidade concentra-se em torno de 60 % das raízes. 

Para os cálculos da retranslocação de nutrientes foi considerado apenas o teor de 

nutrientes de folhas recém-maduras e das folhas decíduas (folhedo), sendo esse método 

utilizado por diversos autores (Attiwill et al., 1978; Baker e Attiwill, 1985; O’Connell e 

Grove, 1993; Shi et al., 2016). Entretanto, esse método recebe críticas por dois motivos 

principais, sendo: o tempo para que a quantidade máxima de nutriente se acumule na folha 

varia entre nutrientes (Maillard et al., 2015); e durante o processo de senescência a folha 

perde massa, devido à retranslocação de compostos orgânico e nutrientes, fazendo com que a 

concentração dos nutrientes remanescentes aumentem, subestimando a taxa e a quantidade 

retranslocada (Saur et al., 2000; Fife et al., 2008). 

Laclau et al. (2009) encontraram em um plantio de E. grandis que a quantidade 

máxima de N e K acumulada na folha ocorreu quando a folha atingiu a expansão máxima, 

sendo em torno de 30 dias após sua emergência. Fife et al. (2008) observaram em um plantio 

de E. grandis na Austrália que a quantidade máxima de N e K por folha ocorreu aos 4 meses 

após a emergência e a de P aos 3 meses. Neste estudo foram coletadas folhas recém-maduras 

(com aproximadamente 30 dias, baseado em Laclau et al., 2009) e assumiu-se que essas 

estivessem com o conteúdo máximo de todos os nutrientes móveis.  

Maillard et al. (2015) verificaram que as folhas de plantas de carvalho perderam em 

torno de 30% de massa durante o processo de senescência. Saur et al. (2000) observaram que 

folhas de E grandis na Austrália perderam 17 % e Laclau et al. (2010) observaram perda de 9 

% em folhas de E. grandis no Brasil. Em extensa revisão de literatura, Van Heerwaarden et al. 

(2003) encontraram perda de massa média de 21 % para 126 povoamentos florestais, com 

valores variando de 3 a 40 %. Devido a essas grandes variações nos resultados, o teor de Ca 
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das folhas foi utilizado para corrigir a variação na massa das folhas (Vitousek e Sanford, 

1986; Chuyong et al., 2000; Gonçalves et al., 2000). Para isso assumiu-se que o Ca é imóvel e 

que não ocorre acúmulo líquido de Ca na folha após o início do processo de senescência. 

Entretanto, Maillard et al. (2015) observaram aumento de aproximadamente 7 % na 

quantidade de Ca acumulada, após o início do processo de senescência. Dessa forma, se o 

mesmo ocorreu neste estudo, a quantidade de nutrientes retranslocada foi superestimada. 

Para o estudo de decomposição e liberação de nutrientes da serapilheira, foi utilizado 

apenas a fração folha. Isso porque, devido a grande variabilidade espacial, o número de 

amostras a serem coletadas para quantificar com maior segurança o galho e a casca 

acumulada sobre o solo seria muito elevado, podendo interferir no experimento. 

Neste trabalho, a quantidade de nutriente liberado foi calculado por meio da 

diferença nos estoques de nutrientes da fração folha da serapilheira no início e final da 

estação, mais a quantidade de nutriente depositada. Entretanto, esses nutrientes liberados não 

podem ser interpretados como disponíveis para as árvores. Isso porque, estes ainda podem 

fazer parte de fragmentos menores de material orgânico ou estarem imobilizados pela 

microbiota presente no solo. O N, P e S ainda podem ter sido imobilizados nas frações galho e 

casca, por serem mais recalcitrantes. Exceção para o K, que por não fazer parte de nenhum 

composto na planta pode ser lixiviado dos resíduos e estar prontamente disponível para as 

plantas (Mills e Jones Junior, 1996). 

 

6.5. Conclusões 

A não fertilização com N não afetou a produtividade primária líquida (PPL) e a 

biomassa acumulada nos primeiros 40 meses de idade do povoamento e também não afetou a 

partição da PPL nos compartimentos das árvores. A não fertilização com P e a não aplicação 

de calcário reduziu a PPL e a biomassa acumulada, porém pouco afetou a partição da PPL. A 

não fertilização com K reduziu drasticamente a PPL e reduziu também a partição da PPL 

acumulada no lenho. 

A não fertilização com N e P aumentou a quantidade desses nutrientes ciclada por 

rota bioquímica e reduziu a quantidade ciclada por rota biogeoquímica. A não fertilização 

com esses nutrientes também resultou em pequena redução na taxa de decomposição da 

serapilheira. 
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A não fertilização com K resultou em aumento da produção de serapilheira. Resultou 

também em drástica redução da taxa de retranslocação de todos os demais nutrientes, com 

exceção para o próprio K.  
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7. SUMARIZAÇÃO E APLICAÇÕES NO MANEJO FLORESTAL 

7.1. Resposta à fertilização 

A fertilização com N acelera o crescimento inicial, entretanto, este efeito desaparece 

na maioria dos sítios até os 3 anos de idade (Pulito et al., 2015; Melo et al., 2016). O tempo 

para que a resposta desapareça aumenta com o decorrer das rotações sem fertilização 

nitrogenada (Figura 2.5). Este fato contrasta com o balanço de nutrientes das plantações de 

eucalipto (Tabela 4.1). As saídas de N do sistema são muito superiores às entradas, mesmo 

assim não são observadas grandes reduções no estoque de N do solo (Figuras 4.1 e 4.2). Desta 

forma, mais estudos são necessários para compreender melhor a origem do N absorvido por 

plantações de eucalipto. Sob baixa disponibilidade de N (ausência de fertilização) ocorre 

redução da partição da produtividade primária liquida (PPL) alocada nas folhas (Tabela 6.1). 

Ocorre também aumento da ciclagem bioquímica deste nutriente e redução na ciclagem 

biogeoquímica. O aumento da ciclagem bioquímica se dá devido à maior eficiência na 

retranslocação do N de folhas senescentes (Tabela 6.5). A redução da ciclagem 

biogeoquímica se dá por dois motivos: i) menor deposição de N via folhedo (Tabela 6.7), 

devido à maior retranslocação; ii) menor decomposição da serapilheira (Tabela 6.9), 

provavelmente devido a baixa concentração de N. 

A resposta à fertilização (diferença entre o tratamento fertilizado e não fertilizado) 

com P também reduz com o decorrer da idade, entretanto não desaparece, estabilizando-se a 

partir do 3º ou 4º ano. Neste estudo a resposta à fertilização com P se estabilizou em -6 e -8 % 

na primeira (R1) e segunda (R2) rotação de cultivo, respectivamente (Figura 2.5). Sob 

deficiência de P, o eucalipto consegue acessar frações de P no solo consideradas 

moderadamente lábeis e, até mesmo, não lábeis (Figura 5.1). Este fato se dá devido a três 

prováveis mecanismos, sendo: i) exsudação de fosfatases ácidas (Figura 5.3); ii) Aumento das 

associações micorrízicas (Foltran, 2016); iii) exsudações de ácidos orgânicos de baixa massa 

molecular (Lambers et al., 2015). Todos os mecanismos supracitados apesar de aumentarem a 

eficiência na absorção de P, consomem energia metabólica das árvores. Sob deficiência de P, 

o eucalipto aumenta a ciclagem bioquímica em detrimento à ciclagem biogeoquímica deste 

elemento. Assim como observado para o N, redução na taxa de decomposição da serapilheira 

foi observada quando não foi aplicado P via fertilização. 

Apesar da demanda por Ca aumentar com o decorrer da idade do povoamento, a 

resposta à calagem reduz com a idade, entretanto, assim como para o P, não desaparece, se 
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estabilizando a partir do 3º ou 4º ano. Neste estudo a resposta à calagem se estabilizou em -5 e 

-12 % em R1 e R2, respectivamente (Figura 2.5). A ausência da calagem fez com que as 

árvores alocassem menor partição da PPL no lenho. Além disso, sob deficiência de Mg foi 

observado maior taxa de retranslocação deste elemento. 

A não fertilização com K fez com que o crescimento das árvores reduzisse 

drasticamente. A resposta ao K, diferente de todos os demais nutrientes avaliados, aumentou 

com o decorrer da idade, se estabilizando a partir do 3º ou 4º ano em -50 e -70 % em R1 e R2, 

respectivamente. A alocação da PPL nas folhas aumentou drasticamente e no lenho reduziu 

drasticamente no tratamento que não recebeu fertilização com K. A não fertilização com K 

não aumentou a taxa de retranslocação de K, entretanto reduziu a taxa de retranslocação de 

todos os demais nutrientes (Tabela 6.5).  

Devido ao longo período de adaptação sob condições distróficas, o eucalipto possui 

alta eficiência na absorção e no uso dos nutrientes, além de ser tolerante ao Al. Os efeitos da 

ausência da fertilização com N, P e da calagem reduzem com o decorrer da idade. Essa alta 

eficiência na absorção, uso e ciclagem dos nutrientes conferem ao eucalipto habilidade de 

tamponar os efeitos da deficiência nutricional. Quando há deficiência de N, P, Ca e Mg em 

povoamentos de eucalipto, há mecanismos de tamponamento para mitigar esta deficiência. No 

caso do K, as plantações de eucalipto parecem não dispor destes mecanismos, sofrendo altas 

reduções no crescimento. Dessa forma, o eucalipto é pouco responsivo a elevadas doses de 

fertilizantes (Stape et al., 2010). Entretanto, a duração do ciclo de cultivo é muito importante 

nesta capacidade de tamponamento. Redução do ciclo de cultivo pode ser perigoso à 

sustentabilidade de plantações de eucalipto. Doses adequadas de fertilizantes são 

fundamentais para se conseguir bons níveis de produtividade e a sustentabilidade da produção 

dessas plantações. 

 

7.2. Avaliação da resposta ao manejo silvicultural 

Experimentos que avaliam o efeito de práticas de manejo de resíduos florestais e/ou 

nutrição devem ser avaliados por no mínimo 4 anos, para que sólidas conclusões sejam 

tomadas. Isto porque mudanças nos fatores limitantes ao crescimento ocorrem durante os 

primeiros anos de crescimento da floresta, fazendo com que as respostas a tais práticas 

mudem drasticamente com o decorrer da idade. Após o quarto ano, essas respostas tendem a 

se estabilizarem (Figura 2.5). 
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As respostas à fertilização também podem mudar dependendo das condições 

climáticas (Figura 2.4). Assim, as informações climáticas (principalmente precipitação) do 

período que o experimento foi conduzido devem ser levadas em consideração no momento da 

extrapolação dos resultados experimentais. Respostas à fertilização são maiores em períodos 

de maior disponibilidade hídrica. Podemos inferir que isso também ocorra para ciclos 

completos. Se um experimento de calibração de dose for conduzido em um período de 

precipitação acima da média histórica, pode ocorrer uma superestimava da dose ideal. Sendo 

o inverso também possível. 

 

7.3. Manejo de resíduos florestais 

A remoção dos resíduos florestais pode resultar em grandes perdas de produtividade 

já na primeira rotação de cultivo, caso altas doses de fertilizantes não sejam aplicadas (Rocha 

et al., 2016). Entretanto, se os nutrientes removidos com a remoção dos resíduos forem 

repostos via fertilização, redução na produtividade não é esperada na primeira rotação de 

cultivo (Figura 2.3). Apesar de não se esperar redução na produtividade de madeira, essa 

remoção resulta em impactos negativos nas propriedades do solo que não se recuperam até o 

final da rotação. Tais impactos fazem com que na segunda rotação de cultivo com remoção 

dos resíduos florestais, mesmo que altos investimentos em fertilização sejam efetuados, 

redução da produtividade ocorra (Figura 2.3). Isso porque outros benefícios da manutenção 

dos resíduos florestais, além do suprimento nutricional, impactam a produtividade de madeira 

em longo prazo. 

A remoção dos resíduos reduz o teor de matéria orgânica do solo, consequentemente, 

sua atividade microbiológica e seus estoques orgânicos de N e P (Figuras 4.2 e 5.2). Com a 

menor atividade microbiológica e o menor estoque de nutrientes na forma orgânica ocorre 

redução na mineralização e consequentemente no suprimento desses nutrientes para as 

árvores.  

O P orgânico é a principal fonte de P para as árvores quando há deficiência deste 

nutriente. Além de reduzir o estoque de P do solo, a remoção dos resíduos florestais aumenta 

a fração do P em formas não lábeis em detrimento às formas lábeis e moderadamente lábeis. 

Assim, mesmo que não tenha efeito no teor total de P no solo, a remoção dos resíduos 

florestais reduz a fração do P que as árvores conseguem absorver. Esta maior fixação de P em 

formas não lábeis pode reduzir a eficiência da fertilização fosfatada, fazendo com que doses 

maiores de P sejam necessárias para que o mesmo resultado possa ser alcançado. Além disso, 
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a remoção dos resíduos florestais pode resultar em aumento da disponibilidade de Al do solo. 

Uma síntese do que pode ocorrer com a rotação subsequente quando os resíduos florestais são 

removidos encontra-se na figura 7.1. 

 

Figura 7.1. Fluxograma com os processos que ocorrem com o solo e com a rotação subsequente após a remoção 

dos resíduos florestais. Sendo – indicando redução e + indicando aumento. 

 

Com a remoção dos resíduos florestais, o período que o solo permanece descoberto, 

apesar de curto e pouco frequente, resulta em impactos negativos às propriedades químicas, 

físicas e biológicas do solo. Esses danos perduram até o final da rotação de cultivo, e se 

acumulam com as rotações. Ressalta-se que os resultados supracitados foram obtidos em 

condições experimentais com parcelas de tamanho reduzido (486 m
2
). Em larga escala, a 

remoção dos resíduos pode resultar em grandes perdas de solo por erosão, fato que pode 

reduzir a produtividade e a área de efetivo plantio desde a primeira rotação de cultivo, 

intensificando os efeitos supracitados. Além disso, os danos às propriedades físicas do solo, 

principalmente compactação, ocasionados pelas máquinas de colheita e silvicultura tendem a 

se intensificar em áreas em que os resíduos são removidos. Os resultados deste estudo não 

englobam tais efeitos, devido à baixa intensidade de mecanização da área experimental. 

Apesar de todos os pontos levantados por este e diversos outros trabalhos, entende-se 

que o resíduo florestal é uma importante fonte de energia. Isto porque trata-se de uma fonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo 

Rotação seguinte 

Remoção dos resíduos 

Biomassa colhida + Exportação de 

 nutrientes + 

Matéria orgânica – 

Redução de 50 % no teor de 

C da camada de 0-10 cm. 

Esta redução ocorreu 

especialmente nas frações 

mais lábeis, impactando 

fortemente a atividade 

microbiológica e 

mineralização de nutrientes. 

Atividade  

microbiológica  - 
 

Nutrientes disponíveis – 
pH    + 
pH    + 

Umidade – 
Temperatura + 
pH    + 

P fixado em 

formas não 

lábeis + 

Raízes finas – 
Atividade 

enzimática – 
 

Crescimento – 
 

Capacidade de 
absorção de 

nutrientes – 

 

Al disponível + 
 

Gasto energético com 
mecanismos de 

tolerância + 
 

Removido 

70% 

10 

Mantido 

Maior demanda por 

fertilizantes 

Com alto investimento em 

fertilização, a redução do 

crescimento pode não ser 

observada na 1ª rotação de 

cultivo; mas, ocorrerá a partir 

da 2ª rotação com remoção 

dos resíduos. 

Foi observado redução de 30% na densidade de raízes 

finas da camada de 0-40 cm. Além disso, houve redução 

da fosfatase ácida, que auxilia o processo de absorção de 

P em solos pobres. 

A manutenção dos resíduos florestais 

sobre o solo resulta em redução do pH, 

devido a atividade microbiológica e 

liberação de ácidos orgânicos. 

Entretanto, esta redução é temporária.  

23% 7% 

Não lábil Lábil 

24% 10% 

Não lábil Lábil 

66% 



163 

 

renovável e com balanço de C próximo a zero, além de ser mais uma fonte de renda para o 

produtor florestal. Além disso, os sistemas de colheita de árvores inteiras, que facilitam a 

remoção dos resíduos florestais, são mais atrativos financeiramente. Desta forma, entende-se 

que é possível remover parte dos resíduos florestais para produção de energia, sem 

comprometer a sustentabilidade da produção florestal. Para isso alguns critérios devem ser 

considerados, sendo eles: i) Manter sobre o solo ao menos a serapilheira e as folhas, a 

serapilheira garante que o solo permanecerá coberto até o fechamento das copas do novo 

plantio e as folhas devido a seu alto teor de nutrientes; ii) Manter no mínimo 70% da 

superfície do solo coberta com resíduos, sendo esta uma premissa do cultivo mínimo; iii) 

Remover, preferencialmente, os resíduos lenhosos (cascas, galhos grossos e ponteiros das 

árvores), pois são menos concentrados em nutrientes e possuem maior poder calorífico; iv) As 

quantidades de P, K, Ca e Mg contidas nos resíduos removidos devem ser repostas via 

fertilização e o incremento na quantidade de N e S aplicada também deve ser considerada, 

caso contrário redução na produtividade pode ocorrer; v) Se o tempo de espera até o novo 

plantio for longo, maior quantidade de resíduos deve ser mantido sobre o solo para garantir 

sua cobertura, sobretudo em áreas mais susceptíveis à erosão; vi) No período de chuvas mais 

intensas e em áreas suscetíveis à erosão, como áreas declivosas e com solos facilmente 

erodíveis, todos os resíduos florestais devem ser mantidos sobre o solo. 

É evidente que os critérios estabelecidos devem ser ponderados de acordo com as 

condições edafoclimáticas de cada região. É impossível estabelecer critérios gerais frente à 

tamanha variação edafoclimática do Brasil. De modo geral, no sul do país, devido ao clima 

mais ameno, o acúmulo de matéria orgânica do solo é maior e a taxa de decomposição dos 

resíduos orgânicos é baixa, ou seja, o ciclo biogeoquímico de C e nutrientes é mais lento. 

Nesta região o potencial de uso dos resíduos florestais é maior. Isso porque maior quantidade 

de resíduos pode ser removida sem que o solo fique descoberto ou ocorra impactos às 

propriedades do solo. Em contrapartida, no centro e norte do país, devido ao clima quente e 

úmido, a velocidade do ciclo biogeoquímico é alta. Nestas regiões o potencial de uso dos 

resíduos florestais é menor, devido ao risco à sustentabilidade dessas plantações. O solo 

também é um fator importante nesta tomada de decisão. Solos mais argilosos possuem maior 

teor de matéria orgânica, maior capacidade de tamponar alterações no manejo e menor 

susceptibilidade a erosão. Desta forma o potencial de uso dos resíduos aumenta em áreas com 

maior teor de argila. Em solos arenosos de estrutura fraca, maior quantidade de resíduos 

florestais deve ser mantida sobre o solo. 
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Com base nos critérios supracitados e em observações de campo, acredita-se que o 

sistema de colheita Feller + Skidder pode descaracterizar o cultivo mínimo e 

consequentemente comprometer a sustentabilidade da produção florestal. Isso não se deve 

puramente ao fato deste ser um sistema de colheita de árvores inteiras, e sim devido a 

remoção da serapilheira e consequente exposição de grande parte da superfície do solo 

ocasionada pelo arraste das árvores. O baldeio da madeira após um a pré secagem das árvores 

na área e o uso do Clumbunk Skidder são alternativas para redução do impacto causado por 

este sistema de colheita. A colheita de toras longas, por meio do sistema Harverter + 

Forwarder é o mais conservacionista, por manter os resíduos distribuídos sobre toda a área e, 

em alguns casos, realizar o descascamento das árvores no campo. Esse sistema deve ser 

preferível em áreas declivosas, susceptíveis à erosão. 

 

7.4. Diagnose foliar de deficiência nutricional 

A diagnose foliar de deficiência nutricional por meio da análise de folhas recém-

maduras pode não ser tão eficiente para os nutrientes altamente móveis, como o P. A análise 

das folhas decíduas pode auxiliar na diagnose de deficiências desse elemento. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Concentração dos macronutrientes em folhas recém-maduras do terço superior da copa coletadas no 

final de cada estação, em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 29 meses de idade, conduzida 

pela segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF  

 

____________________________________________g kg-1____________________________________________  

 
N <0,001(1) 

Outono 20,5 20,6 19,4 19,6 22,1 19,1 19,6 BC 

Inverno 20,3 20,3 18,5 18,9 20,1 18,5 18,5 C 

Primavera 19,9 23,1 20,3 20,2 20,5 20,6 19,9 AB 
Verão 20,2 21,1 20,2 21,2 21,6 22,1 21,4 A 

0,018(2) bc a c c ab bc c 0,266(3) 

 

P <0,001 

Outono 1,08 aA 1,12 aA 1,19 aA 1,08 aBC 1,37 aA 1,06 aAB 1,19 aAB  

Inverno 1,03 aA 1,03 aA 1,01 abA 0,67 cC 0,80 cB 0,77 cB 0,85 bcB  
Primavera 1,06 dA 1,34 abcA 1,16 bcdA 1,14 dcAB 1,18 bcdAB 1,42 aA 1,39 abA  

Verão 1,26 aA 1,32 aA 1,33 aA 1,28 aA 1,54 aA 1,32 aA 1,48 aA  

0,019 
       

0,008 

 
K 0,272 

Outono 4,7 a 4,0 a 4,4 a 4,8 a 2,0 c 4,9 a 3,3 b  
Inverno 4,2 ab 4,3 ab 3,9 bc 4,4 ab 2,0 d 4,8 a 3,4 c  

Primavera 4,6 b 4,4 bc 3,9 bc 3,8 cd 1,7 e 5,5 a 3,2 d  

Verão 5,1 a 4,0 b 4,0 b 4,2 b 2,5 d 5,0 a 3,2 c  

<0,001 
       

0,022 

 
Ca <0,001 

Outono 4,1 3,4 3,7 3,6 5,1 2,8 3,2 C 

Inverno 3,3 3,0 3,5 3,0 3,8 2,6 2,6 D 

Primavera 4,4 4,6 4,6 4,4 6,6 4,4 5,0 B 

Verão 7,8 6,8 6,4 6,1 8,4 5,4 6,8 A 
<0,001 b c bc c a d c 0,073 

 
Mg <0,001 

Outono 2,1 2,0 2,3 2,0 2,6 1,3 1,8 C 

Inverno 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 1,3 1,8 C 

Primavera 2,2 2,6 2,6 2,3 3,2 1,7 2,4 B 
Verão 2,9 2,8 3,0 2,6 3,0 1,8 2,6 A 

<0,001 c bc b cd a e d 0,185 

 
S <0,001 

Outono 1,30 aA 1,27 aA 1,26 aA 1,32 aA 1,52 aA 1,35 aA 1,18 aA  

Inverno 1,12 abAB 1,34 aA 1,05 bcAB 0,87 dcB 0,91 bcdB 0,78 deB 0,60 eB  
Primavera 0,76 aB 1,02 aA 0,80 aB 1,01 aAB 0,89 aB 0,96 aAB 0,85 aAB  

Verão 0,86 aB 0,93 aA 0,80 aB 0,91 aAB 1,06a B 0,89 aB 0,78 aAB  

<0,001 
       

<0,001 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os 

tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação. Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos 

e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Anexo 2. Concentração dos micronutrientes em folhas recém-maduras do terço superior da copa coletadas no 

final de cada estação, em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 29 meses de idade, conduzida 

pela segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF  

 

____________________________________________g kg-1____________________________________________  

 
B <0,001(1) 

Outono 28,5 aB 22,1 bcB 20,5 cB 15,1 dB 26,3 abB 22,2 bcC 21,9 bcC  
Inverno 22,6 bcB 24,5 abB 24,8 abB 18,5 cB 31,0 aB 26,0 abBC 29,6 aBC  

Primavera 30,9 cB 30,6 cAB 32,7 cA 32,3 cA 47,2 aA 35,1 bcAB 41,1 abAB  

Verão 52,7 aA 40,8 bcA 39,2 bcA 34,9 cA 38,3 bcAB 41,1 bcA 45,5 abA  

<0,001(2)        <0,001(3) 

 
Cu 0,001 

Outono 4,2 4,6 4,1 4,1 5,7 4,3 4,1 BC 

Inverno 4,6 3,8 5,6 4,0 4,5 4,2 3,3 C 

Primavera 3,2 3,5 3,5 3,3 4,8 4,2 3,6 A 

Verão 3,7 3,5 3,7 3,2 5,1 4,1 3,9 AB 
<0,001 bc bc bc c a b c 0,076 

 
Fe <0,001 

Outono 64,8 aA 54,6 bA 55,0 bA 49,9 bcB 69,1 aA 46,3 cB 54,4 bAB  

Inverno 77,8 aA 69,2 aA 75,1 aA 77,4 aA 81,9 aA 80,8 aA 72,0 aA  

Primavera 67,3 aA 54,0 abA 29,1 cB 45,6 bB 40,5 bcB 41,3 bcBC 39,5 bcBC  
Verão 40,6 aB 29,9 bB 27,5 bcB 21,8 dC 31,0 bB 22,7 cdC 26,8 bcdC  

<0,001        0,003 

 
Mn <0,001 

Outono 80,8 41,0 54,3 44,7 52,4 87,7 114,0 D 

Inverno 63,4 33,7 49,6 40,5 36,8 72,1 89,6 C 
Primavera 71,9 52,7 51,8 55,1 66,0 127,2 165,6 B 

Verão 104,1 68,7 79,2 67,1 92,8 154,7 208,9 A 

<0,001 c f de ef d b a 0,068 

 
Zn <0,001 

Outono 12,5 12,4 12,8 12,9 14,5 12,1 12,4 B 
Inverno 11,3 11,9 13,1 14,1 13,4 13,4 12,8 B 

Primavera 11,8 14,3 14,1 13,8 17,5 17,5 17,1 A 

Verão 12,3 12,4 14,4 14,7 17,2 17,6 16,0 A 

<0,001 e de cd bcd a ab abc 0,088 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os 

tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação. Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos 
e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Anexo 3. Quantidade de macronutrientes depositada via folhedo em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 

18 aos 29 meses de idade, conduzida pela segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos e não 

fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF  

 

____________________________________________
kg ha

-1____________________________________________
  

 

N <0,001
(1)

 

Outono 6,04 bcB 7,86 abB 5,50 cB 5,45 cB 10,16 aB 6,54 bcB 5,63 cB  

Inverno 3,80 abcBC 4,69 aBC 2,94 cBC 3,70 abcBC 4,35 abC 2,82 cC 3,20 bcBC  

Primavera 2,24 bC 2,16 bC 2,02 bC 1,46 bC 7,44 aBC 1,87 bC 1,94 bC  

Verão 17,07 bA 16,08 bA 11,60 bA 10,81 bA 43,36 aA 16,30 bA 19,94 bA  

Total 29,14 30,79 22,06 21,42 65,32 27,52 30,70  

<0,001
(2)

        <0,001
(3)

 

 

P <0,001 

Outono 0,21 bB 0,24 bB 0,20 bAB 0,12 cB 0,52 aB 0,20 bB 0,18 bB  

Inverno 0,16 abB 0,16 abBC 0,12 bB 0,12 bB 0,20 aC 0,11 bBC 0,14 abBC  

Primavera 0,10 bB 0,10 bC 0,10 bB 0,05 bB 0,35 aBC 0,08 bC 0,07 bC  

Verão 0,52 cA 0,55 bcA 0,39 dA 0,28 eA 2,15 aA 0,66 bcA 0,68 bA  

Total 1,00 1,04 0,81 0,57 3,23 1,06 1,08  

<0,001 
       

0,003 

 

K <0,001 

Outono 2,36 aA 2,16 abA 2,07 abA 1,36 cA 0,41 dB 1,78 bA 1,08 cA  

Inverno 1,41 aA 1,14 abB 0,91 bcB 0,86 bcdA 0,08 eC 0,74 cdB 0,58 dA  

Primavera 0,40 aB 0,31 abC  0,15 deC 0,18 cdB 0,22 bcdBC 0,24 bcC 0,10 eB  

Verão 1,52 aA 1,19 abB 0,93 bcB 0,74 cA 1,21 abA 1,01 bcAB 1,01 bcA  

Total 5,68 4,80 4,06 3,14 1,93 3,78 2,76  

<0,001 
       

<0,001 

 

Ca <0,001 

Outono 8,91 aB 8,78 aB 6,92 bB 5,44 cB 5,29 cB 5,07 cB 5,90 bcB  

Inverno 4,42 aC 4,27 abC 3,34 abcC 3,16 bcC 2,39 cdC 2,23 dC 3,22 bcC  

Primavera 2,52 abC 1,89 bcD 1,60 cdD 1,36 cdD 3,28 aBC 1,11 dC 1,26 cdD  

Verão 19,23 aA 16,13 abA 13,19 cA 12,30 cdA 18,64 abA 10,42 dA 13,42 cA  

Total 35,09 31,06 25,06 22,26 29,61 18,83 23,80  

<0,001        <0,001 

 

Mg <0,001 

Outono 2,71 abB 3,08 aB 2,51 bcB 2,11 cdB 1,90 deB 1,61 eA 1,91 deB  

Inverno 1,47 abC 1,55 aC 1,31 abC 1,19 abC 0,83 cdC 0,64 dB 1,06 bcC  

Primavera 0,73 bD 0,62 bcD 0,58 bcD 0,46 cdD 1,16 aBC 0,32 dB 0,41 cdD  

Verão 5,63 abA 5,20 bcA 4,65 cdA 3,97 dA 7,08 aA 2,44 eA 4,18 cdA  

Total 10,53 10,44 9,05 7,73 10,97 5,01 7,56  

<0,001        <0,001 

 

S <0,001 

Outono 0,63 aB 0,58 aB 0,48 aB 0,40 aB 0,59 aB 0,41 aB 0,38 aB  

Inverno 0,21 aC 0,27 aBC 0,20 aC 0,22 aBC 0,26 aC 0,19 aB 0,23 aB  

Primavera 0,19 bC 0,13 bC 0,16 bC 0,16 bC 0,46 aBC 0,17 bB 0,16 bB  

Verão 1,43 bcA 1,81 bA 1,26 cA 1,29 cA 2,65 aA 1,56 bcA 1,53 bcA  

Total 2,47 2,80 2,11 2,07 3,95 2,33 2,30  

<0,001 
       

<0,019 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os 

tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação. Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos 

e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Anexo 4. Quantidade de micronutrientes depositada via folhedo em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 

aos 29 meses de idade, conduzida pela segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas 

com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF  

 

____________________________________________
g ha

-1____________________________________________
  

 
B <0,001

(1)
 

Outono 88,86 aB 93,11 aB 78,32 aA 57,49 bAB 53,89 bB 89,02 aA 82,77 aB  

Inverno 43,58 aC 42,63 aC 35,07 aB 33,85 abB 22,72 bC 32,40 abB 42,52 aC  
Primavera 19,20 abD 13,80 bcD 13,73 bcC 9,96 cC 27,04 aC 14,92 bcC 13,69 bcD  

Verão 144,20 bcA 142,00 cA 104,54 dA 103,14 dA 178,40 abA 130,00 cdA 182,11 aA  

Total 295,85 291,54 231,66 204,44 282,05 266,33 321,09  

<0,001
(2)

        <0,001
(3)

 

 
Cu 0,001 

Outono 2,49 aB 3,58 aB 2,74 aB 3,22 aA 3,76 aB 3,37 aB 3,44 aB  
Inverno 1,41 aBC 1,70 aC 1,38 aC 1,62 aB 1,43 aC 1,37 aC 1,85 aC  

Primavera 0,70 bC 0,65 bD 1,06 bC 0,71 bC 2,56 aBC 0,87 bC 0,91 bC  
Verão 6,62 cA 7,00 cA 5,31 dA 5,04 dA 15,35 aA 6,58 cA 9,70 bA  

Total 11,22 12,93 10,49 10,60 23,10 12,20 15,90  

<0,001        <0,001 

 
Fe <0,001 

Outono 122,29 abB 138,84 aB 125,33 abB 100,46 bcB 90,55 cB 121,63 abA 104,85 bcB  

Inverno 70,49 aBC 79,16 aBC 66,03 aBC 72,50 aBC 52,62 aB 59,79 aB 70,79 aBC  
Primavera 55,79 bC 47,03 bC 42,31 bC 36,30 bC 94,33 aB 38,53 bB 33,70 bC  

Verão 339,48 aA 332,39 aA 278,05 abA 256,93 bA 282,28 abA 197,11 cA 279,21 abA  

Total 588,04 597,41 511,71 466,20 519,77 417,07 488,54  

<0,001        <0,001 

 
Mn <0,001 

Outono 187,02 bB 128,63 cB 123,43 cB 110,72 cB 70,32 dB 178,16 bB 233,17 aD  
Inverno 91,08 bC 65,30 cC 63,31 cC 57,80 cC 31,33 dC 76,30 bcC 129,55 aC  

Primavera 50,98 aD 25,62 bcD 26,08 bcD 21,50 cD 35,33 abC 36,39 abD 47,25 aD  

Verão 386,33 bA 224,08 cA 230,09 cA 191,07 cA 212,51 cA 332,07 bA 554,02 aA  

Total 715,41 443,63 442,91 381,09 349,49 622,92 963,99  

<0,001        <0,001 

 
Zn <0,001 

Outono 6,44 aB 7,77 aB 5,96 aB 6,56 aAB 8,50 aB 6,35 aB 6,16 aB  

Inverno 3,87 aB 4,38 aBC 3,63 aBC 4,14 aB 3,36 aB 4,14 aBC 4,47 aB  

Primavera 2,54 bB 2,19 bC 1,96 bC 1,55 bC 6,29 aB 2,81 bC 1,65 bC  
Verão 17,83 bA 19,05 bA 17,05 bA 13,50 bA 54,37 aA 17,87 bA 20,55 bA  

Total 30,69 33,39 28,60 25,76 72,52 31,17 32,83  

<0,001        0,007 
(1)Probabilidade de igualdade entre as estações do ano pelo teste F; (2)Probabilidade do teste F para igualdade entre os 

tratamentos; (3)Interação tratamentos vs estação. Valores seguidos pela mesma letra minúscula não diferem entre tratamentos 

e seguidos pela mesma letra maiúscula, não diferem entre estação. 
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Anexo 5. Quantidade de folhedo produzida, decomposta, taxa de decomposição e tempo de meia-vida do 

folhedo (t0,5) em uma plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 29 meses de idade, conduzida pela 

segunda rotação sob diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Tratamento Outono Inverno Primavera Verão Total 
 

Outono Inverno Primavera Verão Total 

 Produção de folhedo  Folhedo decomposto 

 
________________________

kg ha
-1________________________

 
 

________________________
kg ha

-1________________________
 

CReCF 980 573 343 2526 4422 
 

1818 0 1544 1195 4558 

SPACF 1135 599 298 2562 4595 
 

1339 0 1376 1486 4201 

SReCF 1184 544 328 2608 4664 
 

2135 0 2516 1578 6229 

SPASN 941 495 272 2144 3853 
 

1079 71 1075 887 3112 

SPASP 787 510 240 2029 3566 
 

1288 0 947 788 3023 

SPASK 783 356 564 2982 4684 
 

803 1101 2144 2782 6830 

SPASCa 906 426 249 2180 3762 
 

1251 0 1761 832 3843 

CReSF 851 520 247 2713 4331 
 

1088 169 876 1456 3589 

 k 

 

t0,5 

       
________________________

ano
________________________

 

CReCF 1,85 0,00 4,50 0,47 1,03 
 

0,37 > 5 0,15 1,47 0,67 

SPACF 1,18 0,00 4,62 0,58 0,91 
 

0,59 > 5 0,15 1,19 0,76 

SReCF 1,80 0,00 7,68 0,61 1,34 
 

0,38 > 5 0,09 1,15 0,52 

SPASN 1,15 0,14 3,95 0,41 0,81 
 

0,60 4,80 0,18 1,68 0,86 

SPASP 1,64 0,00 3,94 0,39 0,85 
 

0,42 > 5 0,18 1,78 0,82 

SPASK 1,03 3,09 3,80 0,93 1,46 
 

0,68 0,22 0,18 0,74 0,48 

SPASCa 1,38 0,00 7,06 0,38 1,02 
 

0,50 > 5 0,10 1,82 0,68 

CReSF 1,28 0,33 3,55 0,54 0,83 
 

0,54 2,13 0,20 1,29 0,84 
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Anexo 6. Quantidade de macronutrientes liberados via decomposição da fração folha da serapilheira em uma 

plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 29 meses de idade, conduzida pela segunda rotação sob 

diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF 
 

______________________________________________________________________kg ha-1______________________________________________________________________ 

 N 
Outono 13,2  (1,4) 9,3  (0,9) 6,8  (1,9) 9,5  (1,7) 10,0  (3,2) 9,4  (1,3) 7,8  (3,6) 

Inverno 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 10,1  (3,6) 0,0  (0,0) -3,4 (2,8) 

Primavera 16,1  (2,9) 12,8  (3,4) 7,6  (3,2) 9,9  (2,8) 40,9  (3,0) 19,0  (2,3) 7,9  (3,1) 

Verão 8,5  (0,1) 12,1  (2,6) 5,4  (7,2) 1,4  (2,3) 38,2  (2,4) 10,7  (2,5) 9,9  (4,9) 

Total 37,8  (4,3) 34,2  (6,9) 19,7  (12,2) 20,8  (6,8) 99,2  (12,2) 39,1  (6,0) 22,2  (14,3) 

 
P 

Outono 0,66  (0,09) 0,34  (0,08) 0,26  (0,08) 0,26  (0,05) 0,58  (0,16) 0,34  (0,07) 0,32  (0,17) 

Inverno 0,05  (0,09) 0,05  (0,15) 0,18  (0,10) 0,00  (0,00) 0,85  (0,13) 0,00  (0,00) -0,07 (0,12) 

Primavera 0,66  (0,13) 0,43  (0,12) 0,34  (0,13) 0,30  (0,16) 1,78  (0,13) 0,40  (0,10) 0,12  (0,11) 

Verão -0,17 (0,17) 0,07  (0,18) 0,10  (0,30) -0,02 (0,08) 1,81  (0,10) 0,74  (0,07) 0,50  (0,20) 

Total 1,20  (0,48) 0,89  (0,52) 0,88  (0,61) 0,55  (0,30) 5,02  (0,51) 1,48  (0,25) 0,86  (0,61) 

 
K 

Outono 2,84  (0,14) 2,27  (0,20) 2,16  (0,04) 1,73  (0,19) 0,39  (0,12) 2,00  (0,14) 1,26  (0,33) 

Inverno 1,13  (0,19) 0,78  (0,08) 1,16  (0,07) 0,94  (0,15) 1,06  (0,11) 0,73  (0,23) 0,65  (0,20) 

Primavera 1,14  (0,23) 1,01  (0,21) 0,66  (0,16) 0,59  (0,12) 0,85  (0,06) 1,17  (0,19) 0,40  (0,11) 

Verão 0,77  (0,13) 0,71  (0,10) 0,42  (0,14) 0,15  (0,23) 1,01  (0,08) 0,35  (0,14) 0,40  (0,34) 

Total 5,87  (0,70) 4,76  (0,59) 4,39  (0,42) 3,41  (0,68) 3,31  (0,37) 4,24  (0,70) 2,70  (0,98) 

 
Ca 

Outono 18,2  (2,4) 11,0  (2,4) 8,7  (2,5) 10,2  (1,4) 6,1  (1,5) 7,2  (1,3) 7,9  (4,6) 

Inverno 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 2,2  (0,5) 8,9  (1,6) 0,0  (0,0) 1,7  (5,3) 

Primavera 15,3  (3,3) 11,6  (1,5) 11,6  (3,4) 4,3  (2,9) 16,2  (1,3) 11,6  (1,7) 6,5  (2,4) 

Verão 7,6  (0,2) 12,3  (2,6) 4,9  (6,6) 6,1  (2,5) 18,7  (0,6) 3,3  (1,9) 7,5  (3,3) 

Total 41,2  (5,9) 34,8  (6,4) 25,2  (12,5) 22,8  (7,3) 49,8  (5,1) 22,1  (5,0) 23,6  (15,6) 

 
Mg 

Outono 4,55  (0,24) 3,49  (0,32) 2,83  (0,46) 3,18  (0,53) 2,04  (0,44) 2,04  (0,33) 2,29  (0,73) 

Inverno 0,68  (0,50) 0,70  (0,53) 0,89  (0,39) 1,29  (0,29) 4,03  (0,37) 0,45  (0,25) 1,35  (0,96) 

Primavera 3,41  (0,85) 3,07  (0,52) 2,65  (0,54) 1,47  (0,24) 3,98  (0,26) 2,18  (0,22) 1,20  (0,23) 

Verão 2,90  (0,16) 3,41  (0,16) 2,15  (1,10) 1,81  (0,37) 6,54  (0,26) 1,12  (0,21) 2,30  (0,56) 

Total 11,54  (1,76) 10,68  (1,53) 8,53  (2,50) 7,75  (1,44) 16,60  (1,32) 5,80  (1,02) 7,13  (2,47) 

 
S 

Outono 1,06  (0,05) 0,70  (0,05) 0,55  (0,10) 0,67  (0,05) 0,57  (0,18) 0,61  (0,14) 0,49  (0,19) 

Inverno 0,00  (0,00) 0,00  (0,00) 0,00  (0,00) 0,00  (0,00) 0,77  (0,20) 0,00  (0,00) -0,16 (0,28) 

Primavera 1,18  (0,18) 1,01  (0,18) 0,70  (0,19) 0,65  (0,25) 2,17  (0,18) 0,11  (0,19) -0,24 (0,15) 

Verão 0,65  (0,16) 1,06  (0,11) 0,78  (0,39) 0,79  (0,16) 2,47  (0,10) 1,87  (0,67) 1,86  (0,39) 

Total 2,89  (0,39) 2,77  (0,34) 2,03  (0,68) 2,11  (0,45) 5,99  (0,66) 2,59  (1,00) 1,96  (1,02) 
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Anexo 7. Quantidade de micronutrientes liberados via decomposição da fração folha da serapilheira em uma 

plantação de Eucalyptus grandis dos 18 aos 29 meses de idade, conduzida pela segunda rotação sob 

diferentes manejos de resíduos e não fertilizadas com N, P, K, Ca e Mg. 

Estação CReCF SPACF SPASN SPASP SPASK SPASCa CReSF 
 

______________________________________________________________________g ha-1______________________________________________________________________ 

 B 

Outono 126  (7) 103  (9) 85  (13) 79  (11) 61  (8) 103  (9) 93  (25) 

Inverno 47  (12) 45  (6) 28  (15) 46  (6) 84  (6) 31  (12) 59  (31) 

Primavera 60  (13) 53  (10) 74  (22) 32  (6) 84  (6) 86  (15) 44  (3) 

Verão 80  (7) 92  (13) 46  (17) 44  (20) 154  (2) 60  (2) 105  (18) 

Total 313  (38) 293  (38) 234  (68) 201  (43) 384  (22) 281  (39) 301  (77) 

 Cu 
Outono 5,0  (0,4) 4,3  (0,4) 3,2  (0,6) 5,4  (0,7) 4,0  (1,2) 4,7  (0,7) 5,0  (2,1) 

Inverno 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (1,2) 4,8  (1,6) 0,0  (0,0) -0,7 (2,1) 

Primavera 5,3  (1,1) 9,6  (4,8) 3,7  (1,4) 4,1  (1,1) 14,6  (1,2) 8,5  (1,5) 4,7  (1,2) 

Verão 3,9  (0,8) 5,8  (1,4) 4,0  (3,0) 4,0  (0,3) 15,0  (0,5) 5,3  (2,0) 6,8  (2,1) 

Total 14,2  (2,3) 19,6  (6,6) 11,0  (5,0) 13,5  (3,3) 38,5  (4,6) 18,6  (4,2) 15,8  (7,5) 

 Fe 
Outono 372  (58) 205  (59) 195  (101) 399  (138) 121  (76) 239  (56) 212  (203) 

Inverno 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) -2144 (853) 

Primavera 2367  (585) 3203  (548) 2365  (197) 2693  (800) 4011  (305) 1049  (266) 2399  (799) 

Verão -265 (206) -221 (286) -213 (539) -170 (191) 342  (47) (66) (245) 127  (325) 

Total 2474  (850) 3187  (892) 2347  (837) 2923  (1130) 4474  (428) 1223  (568) 594  (2180) 

 Mn 
Outono 323  (47) 149  (19) 141  (29) 167  (19) 78  (17) 235  (30) 296  (152) 

Inverno 0  (0) 0  (0) 12  (25) 15  (9) 105  (18) 0  (0) 141  (189) 

Primavera 260  (37) 147  (20) 137  (30) 102  (9) 163  (10) 342  (76) 192  (57) 

Verão 175  (20) 148  (15) 84  (95) 72  (7) 201  (10) 134  (64) 318  (140) 

Total 759  (104) 444  (54) 374  (179) 356  (44) 547  (55) 711  (170) 947  (538) 

 Zn 
Outono 14,6  (2,0) 9,9  (1,7) 7,1  (1,7) 12,3  (2,5) 9,2  (2,5) 9,9  (1,5) 8,8  (4,9) 

Inverno 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 0,0  (0,0) 10,4  (3,1) 0,0  (0,0) -1,2 (6,1) 

Primavera 16,7  (2,3) 19,4  (6,9) 6,7  (4,4) 10,0  (2,9) 28,1  (2,7) 15,0  (2,3) 7,2  (2,7) 

Verão 5,4  (3,8) 12,7  (1,6) 9,6  (7,8) 6,3  (0,4) 53,1  (4,2) 12,0  (5,1) 14,7  (8,2) 

Total 36,7  (8,1) 41,9  (10,2) 23,3  (13,9) 28,5  (5,9) 100,8  (12,5) 36,9  (8,9) 29,5  (22,0) 

 

 

 




