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RESUMO 
 
Uso de boro e palhada no manejo sustentável e produção de citrus [Citrus sinensis) (L.) Osbeck]  

 
          A citricultura paulista está estabelecida, em sua maioria, em solos com baixos teores de 
matéria orgânica e, em decorrência deste fato, diversos aspectos associados à carência de 
nutrientes têm sido atribuídos à baixa disponibilidade da matéria orgânica. Para otimização de 
sistemas agrícolas que priorizem a sustentabilidade recomenda-se, por exemplo, o uso de 
cobertura morta (palhada), o incremento de matéria orgânica e a melhoria da fertilidade química 
física e biológica do solo, resultando em aumento de produtividade, maior estabilidade das 
produções e melhor disponibilidade de água para as plantas. O presente trabalho estudou em 
condições de campo, durante quatro safras, os efeitos da adição de cobertura morta (“mulch”) - 0, 
15 e 30 t.ha-1.ano-1 usando a palhada de gramínea Tifton como fonte de cobertura morta e ácido 
bórico aplicado via solo, nas doses de 0, 6 e 12 kg.ha-1 como fonte de boro. Foram avaliados, 
além da produtividade (t.ha-1 e número de frutos.ha-1), os aspectos associados à fertilidade de 
solo, aspectos físicos e nutricionais associados às variações dos tratamentos nos atributos hídricos 
do solo, a detecção da presença de carbono da palha no solo por metodologia isotópica do δ13c e 
δ15N, a atividade da biomassa microbiana, a influência dos tratamentos na qualidade do suco e 
aspectos econômicos quanto ao uso de palhada e boro no sistema produtivo. O experimento foi 
conduzido no município de Araras-SP, em pomar de laranja ‘Pêra’, com 9 tratamentos – 3 doses 
de palhada e 3 doses de boro, 4 repetições e 4 plantas por parcela, totalizando 144 plantas em um 
pomar comercial de 8 anos. A aplicação de 15 t.ha-1 e 30 t.ha-1 de palhada proporcionaram um 
aumento de 3,38 t.ha-1 (15,6%) e 8,89 t.ha-1 (41,1%) respectivamente. Em ambos os casos, a 
aplicação foi inviável economicamente, pois o custo da aplicação da cobertura morta foi maior 
que a receita do incremento de produtividade. Para o número de frutos.ha-1 a aplicação de palhada 
incrementou 9,3% e 24,4% para os tratamentos de 15 t.ha-1 e 30 t.ha-1 respectivamente. Na 
camada de 0 a 20 cm de profundidade, a biomassa microbiana foi ativada na dose de 30 t.ha-1 de 
palhada, sendo 64,7% superior à testemunha e 46,9% superior à dose de 15 t.ha-1. A aplicação de 
palhada de gramínea aumentou a participação de carbono de planta C4 na matéria orgânica do 
solo, sendo que a participação foi de 44%, 54,8% e 60,9%, para as doses de 0, 15 e 30 t.ha-1 
respectivamente, mas a aplicação de palhada não afetou as características hídricas do solo nas 
profundidades de 20 e 40 cm. O efeito da aplicação de boro foi observado somente em ano de alta 
produtividade, acima de 40 t.ha-1, com a dose de 12 kg.ha-1 produzindo 5,8 t.ha-1 (16,7%) a mais 
que a testemunha. A relação foliar K/Ca e o teor de foliar de enxofre afetaram negativamente a 
produtividade, pois para cada unidade que aumenta na relação K/Ca houve diminuição de 30 t. 30 
t-1 e para cada unidade de aumento do teor foliar de enxofre ocorreu redução de 4 t.ha-1. 
Recomenda-se que a relação K/Ca deve estar em torno de 0,4 e o teor foliar de enxofre em torno 
de 3 g.kg-1, já a relação P/S afetou positivamente a produtividade, para cada unidade que aumenta 
nesta relação, ocorreu um aumento de 17 t.ha-1. O aspecto ano é um fator importante, onde o 
efeito da alternância bienal de alta/baixa safra ficou evidente.  
 
 
Palavras-chaves: citros, matéria orgânica, boro, produção sustentável, água, isótopo, nutriç: 
citros, matéria orgânica, boro, sustentabilidade, água, isótopo, nutrição 
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ABSTRACT 
 

The use of boron and straw for sustainable management and production of citrus  
[C. sinensis) (L.) Osbeck]  

 
     The citrus production in the state of São Paulo has been established in its majority, on 

soils with low organic matter and due to this fact, several aspects related to the lack of nutrients 
have been attributed to the low availability of organic matter. To introduce a sustainable 
management for the citrus production system, the producers have been adopted the use of mulch 
to cover the plants. This practice has proved to increase the soil organic matter content and has 
been recommended for mid- and long-term improvement of the physical and chemical and 
biological parameters of the soil, resulting in higher productivity, a better stability in crop 
production and higher water availability to the citrus plants. This work studied for 4 citrus 
growing seasons at field conditions the effects of the addition of mulch at rates of 0, 15 and 30 
t.ha-1 added every year, using Tifton as source of mulch and boric acidic added to the soil at rates 
of 0, 6 and 12 kg.ha-1.  Measures included yield (t.ha-1 and fruit number.ha-1), the soil nutrient 
composition, nutritional parameters associated to the physical and chemical variations in the soil 
due to the treatments, the isotopic δ13c carbon and δ15N nitrogen variation in the soil due to straw 
addition, the soil microbial biomass, the fruit (juice) quality and the economic aspects involving 
the use of these two practices – mulch and boron, in the citrus production system. The experiment 
was set up in Araras, São Paulo State, in a 8-year old commercial orchard of sweet orange var. 
Pêra, with 9 treatments – 3 rates of mulch and 3 rates of boron, 4 replicates with 4 plants for plot, 
in a total of 144 plants. The application of 15 t.ha-1 and 30 t.ha-1 of mulch increased 3,38 t.ha-1 
(15,6%) and 8,89  t.ha-1 (41.1%) respectively,  in both cases the use of mulch showed not to be 
economically viable, due to its high cost in the market. The fruit productivity from the mulch 
treatments increased 9.3% and 24.4%, in treatments with mulch added at the rates 15 t.ha-1 and 
30 t.ha-1, respectively. At 0-20 cm soil depth, the microbial biomass increased when 30 t.ha-1 
mulch was added, with 64.7% and 46.9%, corresponding to 0 t/ha and 15 t.ha-1 mulch, 
respectively. The use of Tifton grass as mulch was positively related to increases of carbon from 
C4-plants in the soil organic matter content, with increases after 4 years of growth as high as 
44.4%, 54.8% and 60.9%, corresponding to the rates of 0, 15 and 30 t.ha-1 of mulch. 
Nevertheless, the addition of mulch has not affected the water content of the soil at 20 and 40 cm 
depth. The effect of boron was observed only at the high productivity season (more 40 t.ha-1), 
with the treatment of 12 kg t.ha-1 yielding 5.8 t.ha-1 (16.7%), when compared to the control (0 
kg/ha B) treatment. The K/Ca ratio and the S-leaf concentration were negatively correlated with 
yield, when increases of one unit in K/Ca ratio corresponded to a decrease of 30 t.ha-1 and one 
unit of S-leaf concentration to minus 4 t.ha-1. It is recommended that K/Ca ratio should be around 
0.4 and the S-leaf concentration around 3 g/kg. The leaf ratio P/S affected positively the yield, 
when increases of one unit in this ratio, corresponded to increases of 17 t.ha-1 in yield increases. 
The season (year) was an important factor, showing an alternate variation of high/low yield in 
every two years. 
 
 
Key works: citrus, organic matter, boron, sustainable production, water, isotopic, mineral 
nutrition 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A agricultura moderna, pós “Revolução Verde” procura um modelo sustentável de 

produção, sustentabilidade que envolve fatores econômicos, ambientais e sociais. O mercado 
comprador está mais exigente quanto à origem e a forma como são produzidos os alimentos. Com 
isto os pesquisadores, extensionistas e agricultores terão de se adequar ao novo modelo, onde é 
necessário ter alta produtividade e custos competitivos com mínimo impacto ambiental, 
preservando e recuperando a fertilidade química, física, biológica do solo e utilizando o insumo 
água de uma forma mais racional. 

No Brasil, nas últimas décadas e especialmente na citricultura, enfatizou-se muito a 
fertilidade química do solo, dando menor importância às fertilidades física e biológica. De acordo 
com Schroeder (1984), o solo é um  sistema de três fases em equilíbrio, ar com cerca de 25% do 
volume, água com 23%, sólida com 52 % (mineral 45% + orgânica  7%). Para garantirmos a 
produção máxima econômica é necessário mantermos este equilíbrio no solo.  

O presente trabalho avaliou técnica e economicamente os efeitos da aplicação de 
cobertura morta (feno de Tifton) e boro via solo, no aumento da produtividade, na atividade 
microbiológica do solo, nas características hídricas do solo, a participação de plantas C4 na 
constituição da matéria orgânica do solo, a alternância de safra ao longo de quatro anos de 
produção e os apectos nutricionais e de fertilidade de solo em uma área comercial de produção de 
laranja doce (Citrus sinensis) em Araras – São Paulo. 

 

1.1 Situação Econômica da Citricultura 
 

A citricultura é um importante segmento do agronegócio nacional, ocupa o 4º lugar na 

pauta das exportações brasileiras, gera 400 mil empregos diretos e 1,2 milhão de empregos 

indiretos, movimentando cerca de US$ 5 bilhões anuais na cadeia, sendo US$ 1,1 bilhão só em 

exportação de suco concentrado. No Estado de São Paulo está presente de forma significativa na 

economia de mais de 300 municípios, distribuindo renda através dos aproximados 10 mil 

citricultores (ASSOCITRUS, 2005). 

Segundo a Associtrus (2005) a citricultura paulista já teve 28 mil citricultores, mas 

atualmente suspeita-se que este número seja menor que 10 mil, onde a maioria dos ex-

citricultores migraram para a cultura da cana-de-açúcar. Esta redução de citricultores se deve ao 

alto índice de pragas e doenças, baixa produtividade, alternância de produção, adubações e solos 
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desequilibrados e principalmente, devido à concentração de poucas indústrias processadoras de 

fruta. 

A demanda atual de laranja é de aproximadamente 350 milhões de caixas de 40,8 kg por 

ano, mas estima-se que somente as indústrias processadoras de suco produzam 100 milhões 

caixas. Nesse contexto, resta aos citricultores somente 250 milhões de caixas, que de fato, ao 

invés dos 28 mil citricultores do passado, poderão ser mil citricultores de 250 mil caixas ou 500 

citricultores de 500 mil caixas. 

 O estreitamento das margens de lucro levou muitos citricultores a adotarem a irrigação 

como forma de aumento de produtividade e conseqüente redução de custo de produção. Acontece 

que o custo da irrigação é de aproximadamente 10 toneladas de fruta por hectare/ano 

(considerando o custo de capital – 10% ao ano e depreciação em 12 anos), mas na prática, a 

maioria dos pomares irrigados tem apresentado rendimento menor do que 10 toneladas/hectare; 

em outras palavras, houve aumento do custo de produção ao invés de redução. Com o advento da 

Morte Súbita dos Citros, está havendo substituição do porta-enxerto de Limão ´Cravo` para 

outros porta-enxertos mais sensíveis ao déficit hídrico, aumentando a exigência de manejos 

alternativos que assegurem maior oferta de água a baixo custo.  

Através do manejo de matéria orgânica pela formação de cobertura morta no solo, os 

impactos do déficit hídrico podem ser reduzidos com o aumento da capacidade de retenção de 

água do solo e/ou também pela diminuição da evaporação da água, evitando as perdas da água do 

solo e mantendo a temperatura amena no solo (BARROS E HANKS, 1993; MOREIRA E 

STONE, 1995. 

 

1.2 Situação Técnica da Citricultura 
 

Na escala evolutiva da citricultura paulista, esta passou por várias fases de manejo, 

inicialmente foram utilizadas intensamente as adubações orgânicas, depois passou para a fase dos 

adubos químicos e mais recentemente está ocorrendo uma volta às origens, ou seja, os 

citricultores estão redescobrindo a importância da matéria orgânica e da cobertura morta.  

Uma técnica para intensificar a produção de matéria orgânica in loco é adubar o mato nas 

entrelinhas do pomar para incrementar a produção de biomassa e através de roçadeiras especiais 

(Figura 1) estes materiais são manejados e utilizados como fonte de matéria orgânica. Esta 
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técnica tem contribuido para aumentar a produtividade, além de reduzir os efeitos de alternância 

de safra, preservar a umidade no solo, reduzir a evaporação da água, aumentar a atividade e a 

diversidade biológica do solo e incrementar o teor de matéria orgânica através da incorporação de 

carbono oriundo da biomassa, que predominantemente é formada por gramíneas (plantas C4). 

 

         
Figura 1- Manejo de mato com roçadeira ecológica em pomar cítrico 

 

A partir de meados da década de 80, ocorreu na citricultura um aumento vultoso de pragas 

(Bicho furão - Ecdytolopha aurantiana, Larva minadora - Phyllocnistis citrella, Orthézia - 

Orthezia praelonga, Cigarrinhas - Dilobopterus costalimai, Acrogonia citrina, Oncometopia 

facialis, Bucephalogonia xanthophis, Psilideo - Diaphorina citri) e doenças  (Clorose Variegada 

dos Citros - Xylella fastidiosa, Greening ou Huanglongbing (HBL) - Candidatus liberobacter 

spp, Cancro cítrico - Xanthomonas axonopodis pv. Citri, Declíneo - causa desconhecida, Gomose 

- Phytophthora nicotianae e Phytophthora citrophthora, Mancha de alternaria - Alternaria 

alternata f. sp. citri, Morte Súbita dos Citros – possivelmente e uma virose, Pinta Preta - 

Guinardia citricarpa e Podridão Floral - Colletotrichum acutatum. 

Curiosamente existe uma relação cronológica direta entre o aumento de pragas e doenças 

e o manejo empregado. Quando os citricultores esqueceram princípios básicos de agronomia 

como o manejo da matéria orgânica, aprofundamento de sistema radicular,  otimização do 

aproveitamento da água disponível no solo, reciclagem de nutrientes através da biomassa e a 

biologia do solo, houve uma explosão das pragas e doenças. A partir de meados da década de 

oitenta predominou-se o uso de herbicidas e outras práticas culturais que destroem a matéria 

orgânica do solo, onde os dados de Quaggio (1996) mostram, por outro lado, que a citricultura 

paulista está estabelecida em solos com baixos teores de matéria orgânica, ao redor de 15 g kg-1 
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na camada de 0–20 cm e de 12 g kg-1 na camada de 20-40 cm. Há quase 5 décadas,  Gallo e 

Rodriguez (1960) já mostravam a superioridade do manejo com cobertura morta em relação à 

capina e herbicida em pomar de laranja Hamilin. Segundo Howard (1952), o aumento de doenças 

na agricultura é devido à desestruturação do solo principalmente pela destruição da matéria 

orgânica. 

Conforme mencionado pelos autores Spigel-Roy (1996), Sanches (1998), Yamada et al. 

(2000), Cabrera (2004), Homa (2005), existe a necessidade de buscar sistemas alternativos de 

produção para a citricultura brasileira, uma vez que o sistema convencional está se 

inviabilizando. Dentro deste contexto, devemos buscar sistemas de produção alternativos que 

diminuam a incidência de pragas e doenças, aumente a eficiência no uso da água através do 

aprofundamento do sistema radicular e da redução das perdas de água no sistema, aumente a 

produtividade, diminua pragas e doenças, reduza o uso de irrigação e obviamente reduza o custo 

de produção. Com isto mais citricultores poderão participar desta cadeia produtiva, que 

historicamente foi distribuidora de renda e recentemente está concentrando renda.  

O fato dos pomares paulistas estarem implantados em solos com baixos teores de matéria 

orgânica, utilizarem técnicas de manejo que não preconizam o aumento da  matéria orgânica e a 

maioria dos pomares apresentarem sintomas visuais de defeiciência de boro, que é um elemento 

dependente de matéria orgânica. O presente trabalho teve por objetivo estudar o uso de cobertura 

morta e doses de boro em pomar comercial de laranja ‘Pera’ durante quatro safras, onde foram 

feitas as seguintes avaliações: 

 

- Impactos na produtividade, viabilidade técnica e econômica; 

- Impactos na biomassa microbiana do solo; 

- Contribuição do carbono de planta C4 na matéria orgânica do solo; 

- Atributos quimicos, físicos e hídricos so solo; 

- Efeitos das relações de teores foliares de nutrientes na produtividade; 

- Efeitos da alternância de safra; 

- Efeitos do ano na produtividade, aspectos nutricionais e na qualidade do suco. 
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 2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Para melhor embasar a pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica de trabalhos 

publicados sobre assuntos relevantes, na literatura brasileira e mundial. Os temas revisados, 

apresentados nas próximas seções, incluem: matéria orgânica, boro, isótopo de carbono, biomassa 

microbiana e alternância de produção. 

 

2.1 Matéria Orgânica 
 

2.1.1 Manejo de mato e fitomassa 
 

Existem dois trabalhos clássicos da literatura brasileira, sobre manejo de fitomassa em 

cultura perene no Brasil (MEDCALF, 1956) em café e (GALLO E RODRIGUEZ 1960) em 

citros, os quais deixam muito claro a importância do uso de fitomassa para aumento de 

produtividade.  

O uso de gramíneas roçadas maduras aumenta a longevidade da biomassa no solo, que 

atua como um amortecedor, evitando a compactação pelo trânsito de máquinas, enquanto 

leguminosas de raízes pivotantes provocam a descompactação do solo em profundidade.  

Proebsting (1952) estudou os efeitos de várias coberturas de solo por vinte e cinco anos e 

concluiu que em tratamentos com cobertura vegetal houve aumento nos teores de matéria 

orgânica e nitrogênio no solo, aumentou a capacidade de armazenamento de água e a penetração 

da água, enquanto no tratamento com solo descoberto houve redução no nitrogênio disponível. 

Gallo e Rodriguez (1960) há 46 anos já mostravam a importância das leguminosas e 

principalmente da cobertura morta com capim gordura no aumento da produtividade de laranjeira 

Hamilin. A cobertura morta com capim gordura aumentou a produção em 105% em relação ao 

cultivo com o uso de herbicidas (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Efeitos de práticas de cultivo do solo na produção e nos teores foliares de P, Fe e Mn 
de laranjeira Hamilin sobre laranjeira caipira (Gallo & Rodriguez, 1960) 

 
Práticas de cultivo Produção 

(kg/árvore) 

P 

(g/kg) 

Fe 

(g/kg) 

Mn 

(g/kg) 

Herbicidas 40,7 1,18 231 28 

Duas lavras 47,7 1,24 226 23 

Limpo + guandu 49,6 1,27 221 30 

Limpo + mucuna 60,9 1,36 212 27 

Cobertura Morta 83,7 1,52 187 21 

 

Medcalf (1956) trabalhou com aplicação de diferentes doses de “mulch” em cafeeiro, nos 

anos de 1953, 1954, 1955 e 1956. Foram instalados três campos experimentais com as variedades 

Bourbon Vermelho e Mundo Novo, plantados em várias datas entre 1950 e 1952. Na Tabela 2 

encontramos o resumo dos quatro anos de experimento. 

 

Tabela 2 - Efeito de cobertura morta (“mulch”) na produtividade do cafeeiro (Medcalf, 1956) 

Tratamento t/ha de “Mulch” Gramas de café  

beneficiado /planta  

Testemunha 0 1161 

Baixo “Mulch” 40 1353 

Médio “Mulch” 86 1469 

Alto “Mulch” 129 1636 

 

Observa-se uma relação linear positiva entre a quantidade de “mulch” aplicado e a 

produção de café. O autor atribuiu este aumento de produção aos benefícios do “mulch”, como 

incremento do sistema radicular, maior umidade no solo, menor temperatura do solo, melhorias 

nas condições físicas e químicas do solo e melhor controle da erosão. Como desvantagem da 

aplicação de “mulch” no cafeeiro foi mencionada o maior risco de fogo e a maior 

susceptibilidade às geadas. 
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Estudando manejo de cobertura do solo para formação e produção de lavoura cafeeira no 

estado do Paraná, Pavan et al. (1986) trabalharam com sistemas de manejo da lavoura e 

concluíram que o tratamento com “mulch” em toda área foi o que mais contribuiu para aumento 

de carbono orgânico no solo. Segundo Aslander et al. (1965), os adubos verdes de gramíneas 

favorecem a solubilização de potássio e consequentemente maior absorção deste elemento pela 

cultura principal. Em tangerina poncã, Neves et al. (1998) concluíram que nos tratamentos com 

cobertura vegetal houve aumento nos teores de matéria orgânica do solo, enquanto que não houve 

respostas significativas para a qualidade dos frutos, teores de nutrientes no solo e estado 

nutricional das plantas. 

Sanches (1998) menciona que o uso de cobertura morta protege o solo do impacto da 

chuva, aumenta a infiltração da água, incorpora matéria orgânica, melhora a estrutura da camada 

superior do solo e diminui a compactação pela passagem de máquinas. O autor tem preferência 

ao uso de Brachiaria ruziziensis e Nabo Forrageiro para produção de fitomassa na entre-linha do 

pomar. Segundo Silva (1995), o uso de adubos verdes contribuem para redução da aplicação de 

nitrogênio mineral em pomares em formação, sendo que a Crotalaria juncea foi a espécie mais 

indicada para pomares em fase de formação, incidência de plantas daninhas é reduzida pela 

adubação verde além do incremento de nutrientes pela reciclagem.  

Bortolazzo (2002) estudou a interferência das plantas daninhas no período inicial do 

desenvolvimento da Tangerina ‘Poncã’ (Citrus reticulata Blanco) enxertada sobre limoeiro 

“Cravo” (Citrus Limonia (L.) Osbeck) concluiu que no primeiro ano são necessárias capinas na 

linha com faixa de 25 cm de largura de cada lado do tronco ou coroamento com 75 cm. No 

segundo e terceiro ano são necessários coroamento de 100 cm ou capina em faixas de 25 cm de 

largura de cada lado, os tratamentos com capina em faixa permitiram um melhor 

desenvolvimento das plantas. O método de controle físico de plantas daninhas por cobertura 

vegetal é um ótimo tratamento, mas devido à grande quantidade necessária, muitas vezes pode se 

tornar anti-econômica.  

A cobertura vegetal viva através de adubos verdes além de ser um bom método de 

controle de planta daninha, auxilia no controle da erosão, melhora o teor de matéria orgânica do 

solo e conservam a umidade do solo (VICTÓRIA FILHO, 1988). 
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2.1.2 Efeitos da Matéria Orgânica 
 

Segundo Silva e Chaves, 1966 (citado por Silva, 1995), a matéria orgânica atua nas 

propriedades químicas do solo liberando nutrientes, aumentando a capacidade de troca de cátions, 

liberam ácidos que solubilizam minerais do solo, aumenta a capaciade de retenção de água, 

diminui lixiviação, erosão e propicia condições favoráveis para a atividade microbiana do solo. 

De acordo com Schroeder (1984), os materiais húmicos do solo são os principais 

responsáveis pela capacidade de retenção de cátions, como pode ser observada na Tabela 3. Nos 

solos tropicais observa-se acentuado intemperismo onde em sua fração argila predomina minerais 

à base de ferro alumínio e silício, estes solos são ácidos, pobres em nutrientes e o mineral de 

argila que predominante é a caulinita do tipo 1:1 (RAIJ, 1991), então a estratégia de aumento da 

fertilidade de solos tropicais passa pelo aumento do teor de matéria orgânica, pois os materiais 

húmicos apresentam maior capacidade de troca catiônica.  

Para incrementar o teor de matéria orgânica é muito importante que o pH do solo seja 

mantido abaixo da faixa ideal de atuação de bactérias nitrificadoras, que tem melhor desempenho 

em pH acima de 6,0 e se torna inócuo abaixo de 4,5 (PAUL e CLARK, 1996). 

 

Tabela 3 -   Capacidade de troca catiônica de minerais e material húmico 

Componentes Meq/100 g Mmolc/kg 

Caolinita 5-15 50-150 

Clorita 10-40 100-400 

Ilita 20-50 200-500 

Minerais de transição 40-80 400-800 

Montmorilonita 80-120 800-1200 

Vermiculita 100-150 1000-1500 

Alofana Até100 Até 1000 

Materiais húmicos 200-500 2000-5000 

 

Em manejo da fertilidade de solo para pomares cítricos, de acordo com Yamada et al. 

(2000), nota-se que as bactérias que promovem a oxidação do amônio, como as Nitrosomonas, se 

concentram principalmente os primeiros milímetros da superfície do solo; logo, é de se esperar 
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que mesmo doses pequenas de calcário já seriam suficientes para adequar o pH do solo às 

necessidades máximas, razão porque sugerem que, uma vez realizada a correção da acidez na 

implantação da cultura, as posteriores sejam feitas apenas nas faixas produtoras de matéria 

orgânica, ou seja, no meio da rua. Tanto o fornecimento de cálcio e magnésio, como a 

complexação e a neutralização do alumínio seriam então realizadas pela matéria orgânica 

depositada debaixo da saia do pomar. O que se busca é maior equilíbrio entre as formas nítricas e 

amoniacais de nitrogênio na solução do solo, para evitar principalmente a elevação do pH da 

rizosfera,  que acontece quando se aumenta a relação N-nítrico/N-amoniacal. 

O aumento de pH de rizosfera ocorre devido ao predomínio da absorção de N-nítrico 

sobre N-amoniacal. Para manter o equilíbrio ânion-cátion, a planta excreta OH- ou HCO3
-,   

elevando assim,  o pH da rizosfera e vice-versa, ou seja, o predomínio da absorção de N-

amoniacal sobre o N-nítrico  reduz o pH da rizosfera, Figura 2. 
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Figura 2 -  Efeitos de formas de nitrogênio (NO3

- ou NH4
+) nos valores de pH da rizosfera 

de plantas de trigo com duas semanas de idade (Foto Dr. Römheld) 

A = escala de cores para pH B = 66 mg N-NO3
-/kg de solo (≈ 200 kg N/ha) e C = 66 mg N-

NH4
+/kg de solo (≈ 200 kg N/ha). 
 

A formação de próton (H+) e de íon hidroxila (OH-) durante a absorção e assimilação de 

nitrogênio amoniacal e nítrica (BOLAN et al., 1990) aumenta ou diminui o pH da rizosfera. Com 

o aumento do pH da rizosfera, pode-se reduzir a disponibilidade de todos os micronutrientes, com 

exceção do molibdênio. Os nutrientes, em especial os micronutrientes, têm importante papel na 

manutenção da sanidade vegetal, de acordo com Graham (1983), cobre, boro e manganês 

influenciam na síntese de lignina e de fenóis simples; zinco, ferro e níquel na síntese de 

fitoalexinas; silício e lítio nas barreiras físicas ao patógeno, e silício, níquel e lítio podem ser 

elementos essenciais nas vias de defesa bioquímica. 

 A matéria orgânica influencia a atividade biológica do solo, sendo que em solos com 

matéria orgânica, diminui a incidência de pragas e doenças, principalmente pelo efeito supressivo 

criado neste ambiente biologicamente equilibrado. A matéria orgânica tem mostrado vários 

efeitos benéficos no solo, como otimização do uso de nutrientes, melhoria das condições físicas e 

aumento da atividade biológica (KANG et al., 1991, HULUGALLE, et al., 1986). 

Na agricultura, as perdas ocasionadas pela presença de doenças radiculares são 

consideráveis, a presença destas doenças está relacionada com determinadas condições do solo, 

por exemplo, solo compactado, baixa drenagem, baixa porosidade e aeração, e principalmente 
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quando ocorrem baixos teores de matéria orgânica (ABAWI et al., 1985, SHERF and MACNAB, 

1986). O cultivo na entre safra de adubos verdes e plantas de cobertura, pode não ter valor 

econômico, mas atuam como fornecedores e recicladores de nutrientes além de reduzir a 

incidência de doenças na próxima safra (SUMNER et al., 1981). Os adubos verdes aumentam a 

matéria orgânica no solo e conseqüentemente a atividade biológica (COOK and BAKER 1983, 

HARRIS et al., 1994), tornando o solo supressivo às doenças (BAKER and COOK, 1974, 

VIAENE and ABAWI, 1998).  Estas doenças são causadas por fungos (Fusarium solani R. 

solani, Pythium ultimum, e T. basicola) e nematóides (Pratylenchus spp.). Adicionando matéria 

orgânica ao solo através de adubação com composto orgânico e ou a utilização de adubação 

verde, há aumento correspondente da população de microrganismos no solo, melhorando, desse 

modo, a qualidade e a atividade supressiva a pragas e doenças (PERA et al., 1983, PERUCCI, 

1990). 

Em áreas de plantio direto, onde é comum a prática de formação de cobertura morta, 

observa-se que existe uma disponibilidade maior de água para a planta, pincipalmente pela 

redução da evaporação da água do solo. Barros e Hanks (1993) e Moreira e Stone (1995) 

observaram maior eficiência do uso da água no sistema de plantio direto com cobertura morta, 

em relação a outros sistemas de preparo do solo. Por exemplo, a evapotranspiração máxima na 

cultura do feijoeiro apresentou valores menores à medida que se aumentou a porcentagem de 

cobertura do solo (ANDRADE et al., 2002). 

A palhada, presente na superfície do solo provoca modificações, no ambiente do solo, 

afetando o balanço hídrico das culturas, reduzindo o impacto das gotas de chuvas, protegendo o 

solo contra a compactação, diminuindo o escoamento superficial e aumentando o tempo e a 

capacidade de infiltração da água (DERPSCH, 1977; SATURNINO, 2001). A palhada atua no 

sentido de dissipar a radiação solar que chega ao solo, reduzindo a evaporação da água 

(RITCHIE e BURNETT, 1971; NOVAK et al., 2000) e também controla a amplitude hídrica e 

térmica do solo (ARREOLA TOSTADO, 1996). Além disso, melhora a conservação da umidade 

para o crescimento e o desenvolvimento das culturas, minimizando efeitos adversos decorrentes 

da falta de chuva (SALTON et al., 1998). 

A cobertura morta do solo proporcionada pelos resíduos vegetais tem ação direta na 

redução da erosão hídrica, devido à redução da energia cinética das gotas da chuva, que é a 

responsável pela desagregação das partículas de solo e o selamento superficial. Atua também na 
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redução da velocidade do escoamento superficial, diminuindo o efeito erosivo da enxurrada 

(SLONEKER e MOLDENHAUER, 1977).  

 

 
2.2 Boro  
 

Os teores de boro no solo são variados, sendo um elemento distribuído de forma não 

uniforme na crosta terrestre. Em amostras de solos superficiais têm sido encontrados teores 

variando de 1 a 467 mg/kg-1, com valores médios variando de 9 a 85 mg/kg-1, para a maioria do 

solos em todo mundo. No Brasil, grande parte do boro total encontra-se em solos no mineral 

turmalina, que é de difícil dissolução (RAIJ, 1991). 

A essencialidade do boro como nutriente vegetal foi demonstrada por Warrington (1923). 

Este autor observou que leguminosas não completavam seu ciclo quando o boro no solo estava 

abaixo do nível crítico e o trabalho de Hass (1930) foi um dos primeiros a relatar o boro como um 

elemento essencial para o bom desenvolvimento dos citros, pequenas quantidades são suficientes 

para o bom desempenho da cultura. 

O boro é um micronutriente de plantas vasculares e de algumas espécies de algas verdes. 

Uma exceção são as cianobactérias que em algumas espécies requerem boro quando dependem 

da fixação biológica de nitrogênio. Na classificação da origem dos minerais essenciais, a 

necessidade por boro foi uma evolução da natureza, relativo à lignificação e diferenciação do 

xilema em plantas vasculares (MARSCHNER, 1995). 

Estudos sobre as alterações anatômicas e fisiológicas provocadas pela deficiência de boro 

em citros, realizado por Hass et al. (1931) revelaram que o fornecimento insuficiente de boro 

declina o desenvolvimento da planta, pois as folhas ficam crespas, onduladas ao longo da nervura 

central, com a ponta curvando para baixo. Em outros casos, as folhas ficam com coloração 

pardacenta ou verde amarelado, freqüentemente com amarelecimento ao longo da nervura 

central; as nervuras ficam destacadas, corticosas e quebradiças e os danos se intensificam na 

direção basipetal. Em casos severos, a falta de boro provoca múltiplas brotações, devido à morte 

das extremidades de crescimento. Os galhos de internódios curtos e em alguns casos o tronco 

ficam partidos, com coloração âmbar e expelem gomas. Eventualmente a fenda pode se estender 

até a madeira e o tecido ficar exposto; em casos mais severos ocorre morte descendente dos 
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ramos. As raízes tornam-se castanhas escuras e deixa de produzir radicelas. Com adição de uma 

solução a base de boro em concentração adequada, os sintomas de declínio desaparecem. 

Conforme Hass et al. (1931), quando as plantas cítricas apresentam deficiência de boro, as 

nervuras centrais e secundárias das folhas se tornam corticosas e destacadas, mas não ocorre 

exudação de gomas. As folhas ficam quebradiças, porém não é deficiência hídrica, pois esta 

fragilidade é devido à carência de lignificação. Há também a formação de cortiça na região das 

nervuras, envolvendo o sistema vascular, sendo que isto interfere no transporte de 

fotoassimilados das folhas. Alterações ocorrem no sistema vascular dos citros quando as 

concentrações de boro são menores que as concentrações ótimas para o desenvolvimento da 

cultura, sendo que esta concentração é muito próxima daquela que provoca danos por toxidez. As 

concentrações de excesso e deficiência são muito próximas. Sob condições de deficiência de 

boro, os brotos possuem internódios curtos, podendo ocorrer rachadura da casca com exudação 

de goma de cor âmbar. Após a exudação da goma, torna-se seco, frágil e quebradiça e esta goma 

pode ser dissolvida pela chuva, aumentado o tamanho da fenda, deixando o tecido lenhoso 

exposto e ocorrendo morte de gema apical.  

Plantas cítricas carentes em boro podem deixar de produzir flores e conseqüentemente 

frutos. Analisando a morfologia das brotações novas carentes em boro, observa desintegração da 

região do câmbio e acúmulo de gomas. A goma que é acumulada no xilema é produzida pelo 

câmbio afetado pela deficiência de boro, o grande acúmulo de goma é devido à desintegração de 

muitas células do câmbio. O xilema e em certos casos o floema, pode se degenerar e o 

desenvolvimento do câmbio é praticamente paralisado. O responsável pela formação de goma é a 

alteração do metabolismo orgânico provocado pela deficiência de boro. Esta goma separa o 

córtex do cilindro central provocando rachadura da casca, sendo que a presença de goma sinaliza 

esta deficiência severa de boro. Existem células do câmbio que sobrevivem a ausência de boro e 

quando retorna o suprimento do elemento o câmbio volta a se desenvolver. Em plantas cítricas 

deficientes o transporte vascular de água e sais minerais é prejudicado, mesmo no início da 

deficiência. Como o câmbio e partes do floema são desintegrados e com presença de goma, a 

condução de seiva elaborada pelas folhas fica prejudicada. A planta cítrica deficiente em boro 

apresenta vegetação nova de cor verde sem brilho, rala e com algumas folhas deformadas, às 

vezes com nervuras corticosas, os frutos apresentam o albedo evoluído com goma perto da pele, a 

goma pode aparecer também nos lóculos. Ocorre queda excessiva de frutos novos e sementes 
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abortadas (Smith, 1966). Em tomateiro com deficiência de boro houve aumento das 

concentrações de açucares e amido nas folhas e ramos, quando comparado às plantas de tomate 

bem supridas em boro. Com a retomada do fornecimento de boro ocorre a translocação do 

excesso de açúcares e amido. Possivelmente o boro esteja envolvido em processos metabólicos 

de produção e transporte de carboidratos. 

Conforme Rodriguez (1991) plantas deficientes em boro apresentam crescimento reduzido 

e, às vezes, secamento das extremidades. As folhas se tornam menores, com ondulação no limbo 

e com nervuras salientes, e muitas vezes corticosas nos casos mais severos. Ocorre também 

queda de frutos nas plantas em produção ou os frutos têm tamanhos reduzidos, sendo duros com 

albedo espesso. No albedo e no centro do fruto podem aparecer manchas de goma escuras, as 

sementes em geral são pequenas, escuras, mal formadas e envoltas em goma ou ausentes. A 

deficiência de boro é conhecida como “fruto duro” porque o fruto é duro e seco devido à 

impregnação de goma. O sintoma principal inclui queda prematura dos frutos jovens, o fruto fica 

marrom descolorido na porção branca do albedo, em conseqüência do acúmulo ou impregnação 

de goma no tecido do albedo e ocorre falha na formação das sementes. O primeiro sintoma visual 

que se observa é a morte dos brotos terminais do ramo principal. 

Chapman (1968) relata que os sintomas de toxidez de boro em citros aparecem quando a 

concentração do elemento na matéria seca atinge 300 mg/kg-1, e as variações dos teores foliares 

são classificados em baixo (15 a 40 ppm), normal (50 a 200 ppm) e alto a excessivo (200 a 1679 

ppm). Observações de campo de Yamada et al, (2000) revelam que o sintoma de toxidez em 

laranja ‘Natal’ enxertada em limoeiro ‘Cravo’, apareceram quando o nível de boro foliar 

ultrapassou 500 ppm. Porém, o excesso de boro nas folhas provoca o amarelecimento das pontas 

seguido de clorose internerval e de queima das pontas e das margens, desfolhamento, morte 

descendente e goma nas folhas (Malavolta et al., 1989). Malavolta et al. (1997) descreve a 

variação sazonal dos teores foliares de boro adequados em solos paulistas de produção de citros 

durante os vários meses do ano: janeiro (60 a 110 ppm), março (60 a 140 ppm), maio (80 a 120 

ppm), julho (60 a 100 ppm), setembro (60 a 120 ppm) e novembro (60 a 120 ppm). 

Bologna (2003) estudou adubação boratada em pomar de laranja Pêra afetado pela clorose 

variegada dos citros. O estudo incluiu doses de boro (1, 2, 3, 4 kg ha-1) e fontes (ácido bórico, 

ulexita pó, ulexita granulada, colemanita e termofosfato-B) concluindo que a aplicação de boro 

no solo aumentou o teor foliar do elemento, havendo diferenças entre as fontes empregadas. 
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Ácido bórico (222 mg kg-1) e ulexita pó (215 mg kg-1) foram as que promoveram maiores 

aumentos nos teores foliares, seguido de colemanita (194 mg kg-1), ulexita granulada (168 mg kg-

1) e termofosfato-B (111 mg kg-1). Os teores no solo foram mantidos acima do nível critico em 

todas as fontes, mas as menos solúveis como colemanita e termofosfato-B foram as que 

determinaram maiores valores. A produtividade do pomar e os atributos físicos do fruto não 

sofreram influência de fontes e doses de boro, mas diminuiu-se a porcentagem de suco no fruto, 

não afetando as demais características (ratio, sólidos solúveis/caixa e grau brix). 

Quaggio (2003) estudou a adubação com boro via solo (0, 2, 4 e kg ha-1 na forma de ácido 

bórico) em complementação à adubação foliar. A produção aumentou significativamente com a 

aplicação de boro via solo até a dose de 4 kg/ha, a produtividade máxima foi obtida com teor de 

boro no solo de 1,0 mg dm-3 e na folha de 300 mg kg-1. A aplicação foliar evitou os sintomas 

típicos de deficiência, mas não incrementou de produtividade e qualidade dos frutos. 

Boaretto (2003) estudou a absorção e translocação do boro aplicado via folha e observou 

que o boro é rapidamente absorvido pelas folhas, sendo que 9% do boro aplicado são absorvidos 

em um dia. Apesar de ainda não existirem uma clara descrição dos resultados da translocação do 

boro absorvido pelas folhas, sabe-se que os citros não produzem açúcares (manitol, sorbitol e 

dulcitol), que são responsáveis pela translocação do boro. A adubação foliar aumentou o teor de 

B nas folhas que receberam as pulverizações, tendo sido insuficiente para alterar os teores das 

folhas novas que apareceram após a pulverização. 

 

 

2.3 Isótopo de Carbono - δ 13C 
 

Nos ecossistemas naturais a fonte de carbono orgânico é originária da vegetação nativa, ao 

passo que em ecossistemas sob ação antropogênica há introdução de uma nova fonte de carbono 

oriunda da decomposição de resíduos vegetais (CERRI et al., 1990; BERNOUX et al., 1998). 

Para quantificar a origem do carbono do solo, pode-se usar técnicas isotópicas baseadas na 

abundância natural do 13C (CERRI et al.,1986). O uso de 13C como traçador é devido à 

discriminação diferenciada feita pelas plantas, dependendo do ciclo fotossintético a que 

pertencem (Farquhar et al., 1989). Tecidos de plantas do ciclo C3 apresentam valores médios de -
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27o/oo de δ13C enquanto que tecidos de plantas de ciclo fotossintético C4 apresentam valores 

médios de -12 o/oo de δ13C (SMITH e EPSTEIN, 1971). 

A composição isotópica dos vegetais é determinada pela composição isotópica de sua fonte 

de carbono e também pela forma com que o CO2 atmosférico é fixado. A composição isotópica 

do CO2 atmosférico, a principal fonte que controla o ciclo do carbono na natureza, é praticamente 

constante em -7,8 o/oo (FARQUHAR et al., 1989). 

Plantas C3 referem-se à via fotossintética do Ciclo de Calvin na fixação do carbono, onde 

o CO2 é reduzido a fosfoglicerato, um composto de 3 átomos de carbono, via enzima Rubisco 

(ribulose bifosfato carboxilase) no mesófilo foliar. Neste processo o fracionamento assimilativo é 

por volta de - 29o/oo. A enzima Rubisco discrimina contra moléculas de 13CO2, resultando em 

valores mais baixos de δ13C em plantas C3. A via fotossintética C4 é a via do ácido dicarboxilico, 

que é comum entre as gramíneas tropicais, onde operam dois sistemas de carboxilase: o primeiro 

na fixação do CO2 ainda no mesófilo pela fosfoenolpiruvato carboxilase (PEP), reduzindo-o a 

malato ou aspartato, ambos compostos com 4 átomos de carbono, os quais posteriormente são 

transportados para as células da bainha e clivados em CO2 e outros compostos, o CO2 assim 

produzido é fixado pela Rubisco. A enzima PEP não discrimina o 13C como a Rubisco 

carboxilase, então as plantas C4 têm relativamente δ13C mais positivos. Segundo uma revisão de 

Calheiros (2003), as plantas C3 e C4 apresentam valores de δ13C suficientemente distintos de 

forma a não sofrer sobreposição, o que favorece a utilização do método por isotópos estáveis para 

distinguí-las como fontes diferenciadas (BOUTTON, 1991; FARQUHAR et al., 1989; KEELEY 

e SANDQUIST, 1992; LAJTHA e MARSHALL, 1994; O’LEARY, 1988). 

 
 
2.4 Biomassa microbiana 
 

A fração orgânica do solo é originária a partir de plantas superiores, animais e 

microrganismos constituídos de uma ampla variedade de compostos, formando uma matriz 

bioquímica contínua de frações celulares (SILVA e RESCK, 1997). A biomassa microbiana é a 

principal fonte de enzima sendo responsável pela maioria da atividade biológica no solo, 

catalisando as transformações bioquímicas, atuando como a fonte e dreno de carbono, trocando 

também nutrientes entre a atmosfera e o ecossistema solo-planta (MOREIRA e SIQUEIRA, 

2002).  
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Uma pequena parcela da matéria orgânica do solo é representada por microrganismos, 

porém, estes são responsáveis pelos processos finais de mineralização da matéria orgânica, 

liberando para o sistema, quantidades consideráveis de macro e micronutrientes (JENKINSON, 

1988). 

A biomassa microbiana representa a fração viva da matéria orgânica do solo, contendo de 

1% a 4% de C e de 3% a 5% de N. É fonte de macro e micronutrientes através da decomposição 

da matéria orgânica, promovendo a reciclagem, a sustentabilidade biológica e a produtividade 

nos ecossistemas (SCHLOTER et al., 2003).  

Segundo Martens (1995), a biomassa microbiana pode imobilizar entre 100 e 600 kg ha-1 de 

N e 50 e 300 kg ha-1 de P até a profundidade de 30 cm; estas quantidades excedem a aplicação 

anual de fertilizantes. A liberação dos nutrientes depende da dinâmica dos microrganismos e da 

quantidade e qualidade dos resíduos vegetais (BAUDOIN et al., 2003). De acordo com Hatch et 

al. (2000), a biomassa microbiana responde rapidamente à adição de C e de N aplicados ao solo, 

determinando a taxa de decomposição da matéria orgânica, a relação C/N, a mineralização e a 

imobilização de nutrientes.  

O retorno de N no solo pelos microrganismos que contribui para o processo de mineralização 

é considerado extremamente relevante para a manutenção de ecossistemas naturais (PURi e 

ASHMAN, 1998; JENKINSON et al., 2004). O preparo intensivo do solo contribui para 

diminuição da biomassa microbiana do solo (PEREZ et al., 2004), enquanto que manejos 

sustentáveis e conservacionistas tendem a aumentar a biomassa microbiana. A população 

microbiana é um sensível indicador do uso do solo através das alterações dos teores de matéria 

orgânica provocadas pelo manejo (SPARLING e ROSS, 1993). Os trabalhos de Cattelan e Vidor 

(1990), DePolli e Guerra (1996), também corroboram a correlação entre teor de carbono, 

biomassa microbiana e uso da terra, sendo importantes indicadores da alteração imposta pelo 

sistema de cultivo do solo. 

 

2.5 Alternância de safra 
 

A alternância de safra é uma característica comum nos citros, sendo que em algumas 

variedades são mais ou menos evidentes, apresentando uma irregularidade na produção ao longo 

dos anos. Esse fenômeno caracteriza-se por um ano de excessiva carga de frutos, seguido de 

outro ano com produção menor, muito baixa ou nula. Quando ocorre anos de alta produção, os 
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frutos tendem a ser de baixa qualidade, pequenos, de coloração deficiente, aguados e ácidos 

(KOLLER, 1994). 

A alternância de produção pode ser induzida por condições climáticas de cada ano, tais 

como temperaturas favoráveis ou desfavoráveis à frutificação e geadas ou secas (HIELD e 

HILGERMAN, 1969), ataque de pragas e doenças. Também existem fatores endógenos 

endógenos influenciando, como por exemplo a carência de carboidratos (GOLDSCHMIDT e 

GOLOMB, 1982; SOUZA, 1990) e desbalanços hormonais (MOSS, 1971). Observa-se que 

quando ocorre a alternância de produção, provocada por um ou mais desses fatores, as plantas 

tendem a permanecer em alternância por tempo indefinido, sendo necessária a utilização de 

práticas culturais adequadas para que as árvores voltem a florescer e frutificar com regularidade. 

Para contornar este problema são feitas algumas práticas como a poda (KOLLER, 1994), o raleio 

químico e manual (Souza, 1990) e controle da floração com fitorreguladores ( MOSS, 1971). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1  Material 
 
3.1.1  Local do experimento  
 

 O experimento foi conduzido na Fazenda São Francisco, município de Araras, estado de 

São Paulo, com latitude de 22o 30’ Sul, longitude de 47o,23’ W, altitude de 611m, temperatura 

média de 21,4o C e pluviosidade média anual de 1441mm, (www.bdclima.cnpm.embrapa.br, 

28/02/2006).  

Nas Tabelas 10, 11 e 12 do Anexo A, encontram-se os dados climatológicos no período 

de 2001 a 2005. Os dados são da Estação Climatológica da Universidade Federal de São Carlos – 

Campus de Araras. As Figuras 3 e 4 reportam o déficit hídrico ocorrido na região durante a fase 

de condução do experimento. 

 

 
Figura 3 - Déficit hídrico anual na região de Araras-SP, no período de 2001 a 2005 
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Figura 4 - Déficit hídrico mensal na região de Araras-SP, no período de 2001 a 2005 

 

3.1.2 Pomar 
 

 O pomar de laranja utilizado foi da variedade “Pêra” (Citrus sinensis L. Osbeck), 

enxertada em limoeiro “Cravo” (Citrus limonia Osbeck), ano de plantio 1990, espaçamento (6m 

x 3m) totalizando 555 plantas por hectare, com poucos sintomas visuais de CVC, Figura 5. 

 O talhão onde foi conduzido o experimento possuía 2000 plantas, onde o experimento 

utilizou somente 144 plantas, as adubações de solo e folha e os tratamentos fitossanitários do 

experimento foram os mesmos do talhão principal. 

 O solo classificado como Latossolo de textura média argilosa, com 53% de areia, 33% de 

argila e 14% de silte. Os valores de fertilidade do solo, obtidos na época da instalação do 

experimento  encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 4  - Análise de solo da época de instalação do experimento (setembro de 2001) 

pH M.O P S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V% 

CaCl2 g/dm3 mg/dm3 mmolc/dm3 % 

5,42 25 24 26 4,2 43 17 0,17 20 64 84,2 76 

B Cu Fe Mn Zn 

mg/dm3 

0,24 2,65 48,09 39,96 2,91 

 

 

 

 
Figura 5 - Pomar onde foi conduzido o experimento na Fazenda São Francisco, Araras – 

São Paulo 
 

 

3.1.3 Cobertura morta (“Mulch”) e Boro  
 

 As áreas que foram tratadas receberam cobertura morta de palhada de Tifton (Cynodon x 

cynodon), uma gramínea exótica originária da África, cuja palhada (feno) foi adquirida sempre da 

mesma fonte - Fazenda Água Comprida, Guaíra – SP. As doses empregadas foram 0, 15 e 30 

toneladas/hectare de palhada de tifton com 8% de umidade, durante quatro anos, totalizando 
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adições de 0 t/ha, 60 t/ha e 120 t/ha de palhada nos respectivos tratamentos. A Tabela 5 ilustra a 

composição química da palhada e totaliza as quantidades de nutrientes oriundos da palhada, que 

os tratamentos receberam durante os quatro anos de condução do ensaio. A Figura 6 demonstra a 

forma de aplicação da palhada nos tratamentos com cobertura morta (“mulch”). 

 

Tabela 5 - Composição química da palhada de Tifton utilizada como cobertura morta no 
experimento e as quantidades de de nutrientes oriundos da palhada nos tratamentos 
com 15 e 30 t/ha nas quatro aplicações 

 
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

------------------g/kg----------------- ----------------mg/kg------------ 

13,8 1,2 10,4 3,6 1,8 0,8 9 7 393 73 25 

  ----------- kg/ha no tratamento com 15 t/ha -------------- 

761,7 66,2 574,1 198,7 99,4 44,2 0,5 0,4 21,7 4,0 1,4 

  ----------- kg/ha no tratamento com 30 t/ha -------------- 

1523,5 132,5 1148,2 397,4 198,7 88,3 1,0 0,8 43,4 8,0 2,8 

            

 

 
 Figura 6 - Forma de aplicação da cobertura morta com palhada de Tifton 

  

As doses de boro utilizadas foram 0, 6 e 12 kg de boro por hectare, sendo o ácido bórico a 

fonte utilizada, que apresenta uma concentração de 17% de boro. 
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3.2  METODOLOGIA 
 

3.2.1 Tratamentos 
 

Os tratamentos envolveram dois fatores: Dose de Boro (3), Cobertura Morta (3). As doses 

de boro empregadas foram: (a) 0 kg/ha; (b) 6 kg/ha; (c) 12 kg/ha. As doses de “mulch” incluíram: 

(a) 0 t/ha; (b) 15 t/ha  e c) 30 t/ha, cuja descrição está apresentada na Tabela 6. Cada tratamento 

contou com 4 repetições e 4 plantas por parcela, totalizando 144 plantas no experimento como 

um todo. 

 

 

Tabela 6 -Tratamentos realizados no experimento em pomar comercial, Fazenda São 
Francisco – Araras, São Paulo 

 
TRATAMENTO COBERTURA MORTA (t/ha) BORO (kg/ha) 

T 0 0 
B1 0 6 
B2 0 12 

MO15 15 0 
MO30 30 0 

MO15B1 15 6 
MO15B2 15 12 
MO30B1 30 6 
MO30B2 30 12 

 

 

3.2.2 Instalação e condução do experimento 
 

O experimento foi iniciado em setembro de 2001, com a demarcação e etiquetagem das 

plantas. A aplicação do “mulch” e as adubações iniciaram em novembro de 2001, o experimento 

foi adubado de acordo com as recomendações efetuadas para o restante do talhão (Tabela 7), de 

acordo com o Grupo Paulista de Adubação e Calagem para Citros, conforme análise de solo do 

talhão. 
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              Tabela 7 - Adubação de solo no período do experimento 

Ano Produto Dose – kg/ha 
2001 Termofosfato Yoorim – Mg 500 
2001 Nitrato de Amônio 450 
2002 Nitrato de Amônio 450 
2002 Gessagem 2500 
2003 Nitrato de Amônio 450 
2004 Nitrato de Amônio 450 
2005 Nitrato de Amônio 450 

 

 

O adubo nitrogenado era formulado à base de nitrato de amônio e as adubações eram 

parceladas em duas épocas, setembro/outubro e janeiro/fevereiro. Durante o período de condução 

do experimento (2001 a 2005), o pomar recebeu três aplicações foliares anuais, de acordo com a 

Tabela 8. 

 

         Tabela 8 - Esquema da adubação foliar, com três aplicações anuais 

Produto kg/ 2000 L de água 

Nitrato de Potássio 10 

Sulfato de Zinco 3 

Sulfato de Manganês 2 

Sulfato de Magnésio 3 

Molibdato de Sódio 0,1 

 

 

Este pomar está localizado em uma região favorável à doença fúngica Pinta Preta 

(Guignardia citricarpa). O controle desta doença exigiu aplicações intensivas de fungicidas à 

base de cobre e por esta razão, a avaliação do parâmetro cobre na folha ficou comprometida. 

Nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, durante o mês de novembro, foram adicionados 15 

e 30 toneladas/hectare de palhada nos tratamentos relativos ao uso de “mulch”. Os tratamentos 

com 15 t/ha receberam durante os quatro anos um total de 60 t/ha de palhada de Tifton, enquanto 

os tratamentos com 30 t/ha receberam 120 t/ha de palhada. 
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As aplicações de boro ocorreram no ano 2001, 2002 e 2004, nas doses de 6 e 12 kg/ha, 

utilizando o ácido bórico como fonte de boro. O boro não foi aplicado no ano de 2003 pelo fato 

do tratamento com 12 kg/ha de boro ter apresentado elevados teores foliares (média de 162 ppm, 

no ano anterior); com a reaplicação havia o risco destes tratamentos sofrerem toxidez por este 

elemento. 

 

3.2.3 Mensurações 
 

As avaliações anuais foram efetuadas no período de colheita das frutas, que normalmente 

ocorreram durante os meses de setembro a outubro de cada ano. 

Em cada parcela experimental (4 plantas) foram avaliadas as duas plantas centrais, 

deixando as duas laterais como bordadura, avaliando-se os seguintes parâmetros: (a) 

produtividade (t/ha); (b) número de frutos por hectare; (c) peso do fruto por hectare; (d) análise 

química do solo e das folhas; (e) δ15N, δ13C; (f) biomassa microbiana. Na Tabela 9, encontram-se 

os procedimentos analíticos de cada mensuração. 

 

 

3.2.3.1 Determinação de Isótopo de Carbono - δ 13C 
 

As amostras foram secas a 60 oC até peso constante, moídas e peneiradas a 0,25 mm. Em 

seguida uma subamostra foi pesada em cápsula de estanho. Estas foram queimadas em meio 

oxidante e os gases produzidos separados por cromatografia gasosa, purificados e carregados por 

um fluxo continuo de hélio. A concentração de C (%) e a razão isotópica 13C/12C,  foram 

determinados nos equipamentos: analisador elementar Carlo Erba EA 1110 acoplado a um 

espectrômetro de massa de razão isotópica, Finnigan Delta Plus. Os erros analíticos para C, 13C e  

foram de 0,15% e 0,150/00  respectivamente. 
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Tabela 9 - Procedimentos analíticos de cada mensuração 

Mensuração Procedimento Utilizado 

Produção Balança Mecânica 

Análise Foliar 

N (foliar) Digestão sulfúrica e determinação pelo método semi-micro 

Kjeldahl (Malavolta et al., 1997). 

P (foliar) Digestão nítrico-perclórica e determinação por 

Colorimetria (Malavolta et al., 1997). 

K (foliar) Digestão nítrico-perclórica e determinação por fotometria de 

chama (Malavolta et al., 1997). 

Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e 

Zn (foliar) 

Extração nítrico-perclórica e determinação por espectrometria 

de absorção atômica (Malavolta et al., 1997). 

S (foliar) Digestão nítrico-perclórica e determinação por tur- bidimetria 

do sulfato de bário (Malavolta et al., 1997). 

B (foliar) Digestão seca e determinação por colorimetria da azometina-H 

(Malavolta et al., 1997). 

Análise de solo 

C orgânico do solo Colorimétrico (IAC) (Malavolta et al., 1989) 

pH - Acidez ativa Método: CaCl2 0,01 mol.l-1 (Malavolta et al., 1989) 

H + Al   Método: pH SMP (Malavolta et al., 1989) 

Alumínio trocável Titulometria (1 mol.l-1) (Malavolta et al., 1989) 

Matéria Orgânica (solo)     Colorimétrico (IAC) (Malavolta et al., 1989) 

P, Ca, Mg, K Resina trocadora de íons (Malavolta et al., 1989) 

S Turbidimetria (BaCl2 em pó) (Malavolta et al., 1989) 

B (solo) Método: microondas 

Fe, Cu, Mn, Zn DTPA (Absorção Atômica) 
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3.2.3.2 Biomassa microbiana do solo 
 

A biomassa microbiana “C” foi estimada pelo método da fumigação-extração - FE (Vance 

et al. 1987). As amostras de solo foram peneiradas a  2 mm e incubadas por 24 h a -0,03 MPa na 

presença de clorofórmio purificado, ou seja, livre de etanol e respectivos controles e então 

extraídas com K2SO4 0,5 M, sendo agitadas por 30 minutos a 142 rpm. O extrato obtido foi 

centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos e  filtrado em sistema de seringas de teflon Millipore 

com tela de Silk Screem tradada previamente com solução de K2SO4 0,5 M. Os extratos foram 

analisados quanto ao teor de C (método de combustão catalítica a 680º C, no equipamento TOC 

5000 A – Shimadzu) - que baseia na conversão de toda forma de carbono orgânico em CO2, 

detectado por célula de infravermelho não dispersivo, a biomassa microbiana é dada pela 

diferença entre os valores obtidos nas amostras fumigadas e as não fumigadas (testemunhas), 

com fatores de correção de KEC=0.33 (Sparling et al.,1990) para C microbiano. 

 

 

3.2.4 Procedimentos gerais utilizados na análise estatística 
 

A análise estatística foi desenvolvida com o intuito de explorar exaustivamente as 

relações multivariadas existentes entre as mensurações e os fatores considerados no experimento. 

Inicialmente, foi utilizado um conjunto de procedimentos associados à chamada EDA 

(Exploratory Data Analysis), desenvolvida pelo estatístico John Tukey (Tukey, 1977). Essa 

técnica tem o objetivo de explorar intensivamente os dados existentes com o auxílio de gráficos 

apropriados, que evidenciam a variabilidade existente, objetivando a identificação e descrição de 

possíveis padrões e associações estatísticas e suas magnitudes. A técnica evita a utilização de 

pressuposições fortes a priori, a respeito da estrutura dos dados. Facilita a apresentação e síntese 

de conjuntos complexos de dados, destacando possíveis resultados experimentais. O uso da EDA 

de uma forma mais ampla tem sido facilitado ao longo da última década, com sua implementação 

nos programas modernos de análise estatística.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados experimentais estão representados em forma de estatística gráfica, onde através da 

interpretação de gráficos é possível compreender o comportamento e as tendências das variáveis 

respostas em função das variáveis explicativas. Pelo fato de ser um experimento de campo e de 

longo prazo, onde a interferência ambiental é grande e a dificuldade em controlar estas 

interferências também é grande quando associado ao efeito temporal de quatro safras, optou-se 

em adotar este modelo estatístico como forma de melhor apresentar os fenômenos naturais 

observados. 

Nesta seção padronizou a denominação de “MO” para “mulch” ou cobertura morta de 

palhada de Tifton, “MO15” para designar os tratamentos com adição de 15 t/ha e “MO30” para 

os tratamentos com 30 t/ha de  “mulch” ou cobertura morta de palhada de Tifton. 

 

 

4.1 Impactos na produção 
 
 
4.1.1 Efeito linear na produtividade (t/ha) nas safras de 2003 a 2005. Onde os resultados 

positivos foram indicados em vermelho e os resultados negativos em azul 

 

 O modelo estatístico utilizado neste item refere-se à estatística Bayesiana, onde na Figura 

7, observa-se no eixo “X” mais de 60 modelos matemáticos que foram testados para avaliar as 

respostas das variáveis explicativas (eixo “Y”) para a produtividade em toneladas por hectare. 
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Modelos selecionados por BMA – Estatística Bayesia 

                                          Efeito positivo                               Efeito negativo 

 

Figura 7 - Efeito das variáveis explicativas na produtividade (t/ha), testado por mais de 60 
modelos matemáticos, usando a ferramenta de estatística Bayesiana 

 

Por exemplo, observando no eixo “Y” a variável “MO 30”, vê-se uma faixa contínua 

vermelha, indicando que para todos os modelos testados (eixo “X”), a resposta da produção em 

t/ha foi positiva à adição de 30 t/ha de cobertura morta. Para a variável “relação K/Ca foliar”, 

observa-se uma faixa contínua azul, isto quer dizer que para todos os modelos testados observou 

uma correlação negativa da variável K/Ca foliar com a produção em t/ha. No caso da variável 

“ano 2003”, observam-se pontos alternados de azul, vermelho e com a cor do pano de fundo (ou 

seja, sem cor indicadora), isto significa que para determinados modelos testados houve resposta 

positiva (em vermelho) e para outros modelos houve resposta negativa (cor azul) e ainda para os 

pontos sem cor indicativa (vermelho ou azul), significa que não existe correlação na produção em 

t/ha para o modelo testado. 

Na Tabela 13 do Anexo B, estão descritos os códigos de todas as variáveis explicativas 

representadas no eixo “Y” da Figura 7. 
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4.1.1.1 Explicação da interpretação gráfica das análises obtidas pelo método Bayesiano 
 

A Figura 8 ilustra a forma de interpretação dos resultados obtidos através do método 

Bayesiano, nos gráficos de Estimativa da distribuição de probabilidades do valor face à variação 

do parâmetro. A altura da barra escura na vertical representa a probabilidade da hipótese de 

nulidade ser verdadeira levando em consideração todos os modelos matemáticos testados, que no 

exemplo da Figura 8 é de aproximadamente 32%, então a probabilidade de haver resposta na 

produtividade é de 68% para esta variável exemplificada. Quanto maior a altura da barra, menor a 

probabilidade de resposta de determinada variável explicativa. 

Se a curva se posicionar à esquerda da barra, significa que o efeito é negativo, ou seja, 

quanto maior o valor da variável explicativa, menor o valor da variável resposta, porém se a 

curva estiver posicionada à direita da barra o efeito é o inverso, quanto maior o valor da variável 

explicativa, maior o valor da variável resposta – efeito positivo.  

 Quanto maior a base da curva, maior será a incerteza da probabilidade de resposta. Os 

números do eixo “X” representam a variação por unidade do indicador, para cada unidade de 

variação da variável explicativa, ocorre uma variação na variável resposta, que neste caso é de 

0,04 unidades da variável resposta. 

 

 
Figura 8 - Exemplo da disposição gráfica para interpretação do resultado obtido pelo método 

estatístico Bayesiano para uma variável explicativa qualquer 
 
 

4.1.1.2 Respostas de produção (t/ha) em função dos tratamentos 
 

As próximas figuras, a partir da Figura 8, descrevem os efeitos individuais das variáveis 

explicativas na produtividade em t/ha. 
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 A Figura 9 ilustra o efeito dos tratamentos com 15 e 30 t/ha de MO, 6 e 12 kg/ha de Boro 

e o efeito da produtividade do ano anterior na produtividade em t/ha. Nos tratamentos 15 e 30 

t/ha MO. Observa-se uma probabilidade de resposta de 100%, pois a probabilidade da hipótese de 

nulidade ser verdadeira é zero. Neste caso, a dose de 15 t/ha de MO incrementa 3,38  t/ha de 

frutos e a dose de 30 t/ha incrementa 8,89  t/ha de fruto, concordando com Gallo & Rodriguez  

(1960) em citros e Medcalf (1956) em café 

 Para os tratamentos com boro (6 e 12 kg/ha) não houve resposta em produtividade, pois 

em ambos os casos a probabilidade da hipótese de nulidade ser verdadeira é de 100%. Portanto, 

de acordo com Chapman (1968), os teores foliares de boro para citros são considerados normais 

quando estão entre 50 e 200 ppm. Observando a Tabela 18 do Anexo D, nota-se que apenas no 

tratamento MO15 os níveis de boro foliar foram inferiores a 50 ppm e maior ou igual a 40 ppm.  

  

 

 
Figura 9 - Efeitos de dose de MO (15 e 30 t/ha), dose de boro (6 e 12 kg/ha) e produção 

do ano anterior na produtividade em t/ha 
 
 
Conforme Raij et al. (1996), os teores de boro no solo extraídos por água quente, são 

classificados como baixo (0,0 a  0,20 ppm), adequado (0,21 a 0,60 ppm) e alto (> 0,6 ppm). Na 

Tabela 21 do Anexo E estão os teores boro no solo onde observamos que a média de todos os 

tratamentos estão na faixa adequada e alta, o que explica a ausência de resposta à aplicação deste 

elemento em produtividade. 
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 Para a influência da produtividade do ano anterior (AP) na produtividade (em t/ha), 

observa-se um efeito positivo e variável, sendo que a Figura 19 desta seção ilustra uma 

produtividade ascendente ano após ano da instalação do experimento, embora se observe uma 

produção menor em 2004. A Figura 7 ilustra que para os diferentes modelos matemáticos 

testados houve respostas positivas e negativas, onde o efeito da alternância de produção fica 

bastante evidenciado. O fenômeno da alternância de safra também foi observado por Guardiola 

(2000), Neves et al. (1998), Donadio et al. (1973). 

 Com relação à Figura 10, podemos observar que houve influência negativa do número de 

frutos (x1000) por árvore do ano anterior na produção em t/ha, com uma probabilidade de 

resposta de aproximadamente 68%, onde para cada 1000 frutos que aumenta por árvore, diminui 

0,04 t/ha na próxima safra. No caso da relação P/S foliar, existe um efeito positivo, para cada 

unidade que se aumenta nesta relação ocorre um aumento aproximado de 17 t/ha, com uma 

probabilidade de ocorrência de 50%. Para as variáveis N foliar, P foliar, Ca foliar, Ca foliar ano 

anterior, relação N/S foliar, relação N/S foliar ano anterior e relação P/S foliar a probabilidade de 

aceitação da hipótese de nulidade é grande, descartando a possibilidade de efeitos positivos ou 

negativos destas variáveis na produção em t/ha. 
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Figura 10 - Efeitos da produção em numero de frutos/ha do ano anterior, N foliar, P foliar, Ca 

foliar, Ca foliar do ano anterior, relação N/S foliar, relação N/S                  
foliar do ano anterior, relação P/S foliar e relação P/S foliar do ano anterior                  
na produtividade em t/ha 

 

Os gráficos representados na Figura 11 permitem fazer as seguintes observações: (a) Para 

a relação K/Ca, houve efeito negativo, para cada unidade que aumenta nesta relação ocorre uma 

queda de 30 toneladas na produtividade, com probabilidade de 100% de ocorrência. 
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Figura 11 - Efeitos da relação K/Ca, relação K/Ca ano anterior, Mg foliar, S foliar, B 

foliar, Zn foliar, Mn foliar, Mg foliar e S foliar na produção, em t/ha 
 

 

 (b) Para o enxofre foliar o efeito também é negativo, para cada unidade que aumenta o teor foliar 

de enxofre, ocorre uma queda na produção de 4 t/ha, com uma probabilidade de ocorrência de 

35%; (c) No caso do B foliar o efeito é positivo, para cada unidade que se aumenta o teor foliar 

de boro, ocorre um incremento aproximado de 0,028 t/ha na produção, com probabilidade de 

ocorrência de 30%; (d) Não houve respostas em produção em t/ha para as variáveis relação K/Ca 

foliar, Mg foliar, Zn foliar, Mn foliar, Mg foliar ano anterior e S foliar do ano anterior. 
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 A Figura 12 ilustra as seguintes situações observadas: (a) Houve resposta positiva do teor 

foliar de boro do ano anterior, sendo que para cada unidade de aumento no teor foliar de boro, 

aumentaram aproximadamente 0,022 t/ha, com uma probabilidade de 20%; (b) Para o Manganês 

foliar do ano anterior a resposta também foi positiva, para cada unidade aumentada no teor foliar 

de Mn, houve um aumento de 0,1 t/ha, com uma probabilidade de ocorrência de 25%; (c) Para o 

teor foliar de Zinco do ano anterior, não houve respostas positivas e negativos, onde devemos 

aceitar a hipótese de nulidade com 100% de probabilidade. 

 

 
 

Figura 12 - Efeitos de B foliar do ano anterior, Zn foliar do ano anterior e Mn foliar do 
ano anterior na produção em t/ha 

 

 

4.1.2 Efeito linear na produtividade (número de frutos/ha) nas safras de 2003 a 2005. Onde 

os resultados positivos foram indicados em vermelho e os resultados negativos em azul 

 

A forma de apresentação dos dados é a mesma do item 4.1.1. 

Na Tabela 13 do Anexo B, estão descritos os códigos de todas as variáveis explicativas 

representadas no eixo “Y” da Figura 13. 
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Modelos selecionados por BMA – Estatística Bayesiana 

                                            Efeito positivo                               Efeito negativo 

  

Figura 13 - Efeito das variáveis explicativas na produtividade (frutos/ha), testado por mais de 
60 modelos matemáticos, usando a ferramenta de estatística                  
Bayesiana 

 

 

4.1.2.1 Resposta detalhada das variáveis explicativas para produção (número de frutos/ha) 

 

 A forma de apresentação dos dados e interpretação dos gráficos são as mesmas do item 

4.1.1.2. A Figura 14 ilustra os efeitos dos tratamentos com 15 e 30 t/ha de MO, 6 e 12 kg/ha de 

Boro e o efeito da produtividade do ano anterior na produção de frutos por hectare. 
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 Nos tratamentos 15 e 30 t/ha MO, observa-se probabilidade zero da hipótese de nulidade 

ser verdadeira. Neste caso, a dose de 15 t/ha de MO incrementa 16,62 mil frutos/ha e a dose de 

30 t/ha de MO incrementa 43,79 mil frutos/ha. 

 Para o tratamento com boro 6 kg/ha não houve resposta em número de frutos/ha, para o 

tratamento de 12 kg/ha de boro houve resposta positiva, aumentando 20 mil frutos/ha com a 

probabilidade de ocorrência de apenas 20% 

 O efeito da produção (t/ha) do ano anterior representa um efeito positivo no número de 

frutos por hectare, sendo que a probabilidade da hipótese de nulidade ser verdadeira é de 25% e 

para cada tonelada produzida no ano anterior ocorre um aumento aproximado de 1300 frutos por 

hectare. Este fato é observado devido a crescente produtividade ano após ano da instalação do 

experimento. 

A Figura 15 ilustra pequenos efeitos das variáveis explicativas, número de frutos por 

hectare do ano anterior, nitrogênio foliar, cálcio foliar do ano anterior, relação N/S e relação N/S 

do ano anterior. Para as variáveis explicativas fósforo foliar, cálcio foliar, relação P/S foliar e 

relação P/S foliar do ano anterior não afetaram em nada a produção em número de frutos por 

hectare. 

 

 
Figura 14 - Efeitos da dose de MO (15 e 30 t/ha), da dose de boro (6 e 12 kg/ha) e da produção 

do ano anterior (t/ha), na produtividade em número de frutos/ha 
 

A Figura 16 mostra os seguintes efeitos na produção de frutos por hectare: (a) A relação 

foliar K/Ca do ano anterior, os teores foliares de magnésio, boro, zinco e manganês e os teores 
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foliares do ano anterior de magnésio, enxofre, zinco e manganês não afetaram a produção em 

número de frutos por hectare; (b) A relação foliar K/Ca afetou negativamente a produção de 

frutos por hectare, sendo que para cada unidade que aumenta nesta relação diminui 

aproximadamente 240 mil frutos por hectare, com probabilidade de ocorrência próxima de 100%; 

(c) O teor de enxofre foliar teve um efeito negativo na produção de frutos por hectare, para cada 

unidade de aumento do teor foliar deste elemento, ocorre a redução de aproximadamente 45 mil 

frutos por hectare, com uma a probabilidade de ocorrência próxima de 75%; (d) O teor de boro 

foliar do ano anterior afeta positivamente a produção de frutos por hectare, para cada unidade que 

se aumenta o teor de boro foliar do ano anterior, ocorre um aumento de 200 frutos por hectare, 

embora a probabilidade desta ocorrência seja baixa, em torno de 25%. 
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Figura 15 - Efeitos do número de frutos/ha no ano anterior, N foliar, P foliar, Ca foliar,  Ca foliar 

do ano anterior, relação N/S foliar, relação N/S foliar do ano anterior, relação P/S 
foliar e relação P/S  foliar do ano anterior na produtividade em número de frutos/ha 
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Figura 16 - Efeitos da relação K/Ca foliar, relação K/Ca foliar do ano passado, Mg foliar, S 

foliar, B foliar, Zn foliar, Mn foliar, Mg foliar AP, S foliar do ano passado, B foliar 
do ano passado, Zn foliar do ano passado e Mn foliar do ano passado na 
produtividade, em número de frutos/ha 
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4.1.3 Produção em t/ha, nas safras de 2002, 2003, 2004 e 2005 

 

4.1.3.1 Produção em t/ha em função das doses de MO (0, 15 e 30 t/ha), média das quatro  

safras 

 

Neste item da seção 4, os resultados são apresentados em outro modelo de estatística 

gráfica, conhecido como Gráfico de Tukey com Intervalo de Confiança da Mediana. Este gráfico 

representa os “Quartis” da distribuição dos dados, cada “Quartil” determina o posicionamento 

dos valores observados, quanto maior a amostragem melhor será a distribuição dos dados em 

cada “Quartil”, uma amostra uniforme teria 25% dos dados alocados em cada “Quartil”. Os dados 

são inseridos dentro dos quartis com uma confiança de 99,7%, sendo que os dados que estão fora 

desta confiança são os chamados “outline”. 

Este gráfico mede o intervalo de confiança da mediana, onde quanto menor a 

variabilidade dos dados mais centralizada será a mediana e melhor proporcionalidade terá a 

figura. Quanto mais uniforme os dados (menor desvio padrão), menor as distâncias de máximo e 

mínimo e menor o ângulo do “V” na horizontal. 

Quando as extremidades dos “Vs” não se sobrepõem existe diferença estatística entre um 

tratamento e outro, porém quando os vértices dos “Vs” se sobrepõem representa que os 

tratamento são estatisticamente iguais; por exemplo, a Figura 17 mostra uma correlação entre 

produção (t/ha) e dose de MO (0, 15 e 30 t/ha), onde a dose 0 t/ha de MO difere estatisticamente 

das doses 15 e 30 t/ha de MO, enquanto que as doses de 15 e 30 t/ha de MO não diferem 

estatisticamente entre si. 
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                 Figura 17 -  Produção em t/ha - Interpretação do Gráfico de Tukey 

 

 

Na Figura 18 observa-se um forte efeito da cobertura morta (MO) na produtividade, a 

dose (15 t/ha) já foi suficiente para elevar a produtividade em relação a dose zero, não diferindo 

estatisticamente da dose de 30 t/ha. Os trabalhos de Gallo & Rodriguez (1960) em citros e 

Medcalf (1956) em café, corroboram os dados obtidos no presente trabalho, ambos conseguiram 

aumentos expressivos de produtividade com uso de cobertura morta em cultura perene, 100% e 

40,9% de incremento respectivamente. 

Este resultado retrata a importância do uso de cobertura morta como fator de aumento de 

produtividade, como já foi debatido na Figura 9. 
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t/ha MO 

            Figura 18 - Efeito de doses de MO na produtividade em t/ha 

 

 
4.1.3.2 Produção em t/ha em função dos diferentes anos  
 

Na Figura 19 observa-se a produção geral média de todos os tratamentos nas quatro safras 

avaliadas, onde é possível detectar que a alternância de safra é um fato muito evidente em 

pomares cítricos. Segundo Hield & Hilgeman (1969) em todas as cultivares cítricas a alternância 

de produção é uma característica normal, as cultivares mais sensíveis à alternância são ‘Satsuma’, 

‘Mexerica do Rio’ e ‘Montenegrina’, tangor ‘Murcote” e laranja ‘Valência’ (Moss, 1975, 

Caetano, 1980). 

Observando os dados climáticos de 2001 a 2005 nas Tabelas 10, 11 e 12 do Anexo A, não 

há evidências que o fenômeno da alternância esteja relacionado ao clima, mas sim uma questão 

fisiológica pertinente à cultivar cítrica. Também observa-se que a produção foi ascendente ao 

longo dos anos, mesmo havendo o efeito de bianualidade existe uma tendência de aumento de 

produção. 
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           Figura 19 - Efeito do ano na produção geral do experimento. 

 

 

4.1.3.3 Produção em t/ha em função das doses de Boro (0, 6 e 12 kg/ha), média das  

            quatro safras 

 

         A Figura 20 representa o resultado obtido com os tratamentos a base de boro, sendo que não 

houve resposta à aplicação de boro via solo. Este resultado concorda com Bologna (2003) que 

não obteve ganhos de produtividade em pomar de laranja com Clorose Variegada dos Citros 

(CVC) com uso de boro via solo, enquanto que Quaggio et al. (2003) obtiveram resposta em 

produtividade na dose de até 4 kg/ha de boro. 

 Observando o item 4.1.3.5, onde se avalia a resposta da adubação boratada ano a ano, 

destaca-se que houve resposta positiva no quarto ano do experimento, que foi o ano de maior 

produtividade. Isto permite concluir que em anos de alta produtividade fatores não limitantes 

anteriormente podem passar a ser limitantes, ou seja, nos anos de baixa produtividade não houve 

resposta à boro, mas no ano de alta produtividade a dose máxima de boro surtiu efeito. 
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kg/ha de Boro 

Figura 20 - Efeito de doses de Boro na produtividade (t/ha), média das quatro safras 

  

         Um fato notável neste ensaio é que a dose de 12 kg/ha de boro não induziu sintomas de 

toxidez nas plantas, uma vez que 12 kg/ha é uma dose elevada quando comparada com as doses 

recomendadas pela literatura nacional. Malavolta e Violante Neto (1989) recomendaram a 

dispensa da aplicação de boro quando o teor no solo é superior a 0,3 ppm; Raij et al (1996) e 

Galrão (2002) recomendam 2 kg/ha de boro a lanço, mas pelos dados na literatura brasileira, 

recomenda-se de três a quatro aplicações anuais de ácido bórico via foliar na concentração de 

1g/L. Observações de campo de Yamada & Cabrera (2002), dado não publicado, revelam que o 

sintoma de toxidez apareceu nas folhas de laranja da cultivar ‘Natal’ quando o nível de boro 

foliar ultrapassou 500 ppm. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

57

4.1.3.4  Produção (t/ha) influenciada pelos fatores ano e dose de MO 

 

 A Figura 21 retrata os efeitos das doses de MO nos diferentes anos de condução do 

experimento, onde o eixo “X” representa as doses de MO (0, 15 e 30 t/ha) seguidas dos anos 

2002, 2003, 2004 e 2005, enquanto no eixo “Y” está representada a produção, em t/ha. 

 Com exceção do ano 2002, os demais anos tiveram diferenças entre as produtividades em 

função das doses de MO, mas diferenças estatisticamente significativa ocorreram nos anos de 

2003 e 2004, sendo que no ano de 2005 as produtividades nivelaram. 

 O fato das produtividades nivelarem no último ano pode ser explicado pela exaustão das 

plantas que produziram muito bem nos anos de 2003 e 2004 nos tratamentos que receberam MO, 

enquanto que as plantas do tratamento com dose zero de MO vinham de três safras de baixa 

produtividade, porém na média dos quatro anos os tratamentos com MO foram superiores ao 

tratamento testemunha, como já foi debatido no item 4.1.3.1. 

 
 

Figura 21 -  Efeito de doses de MO e do ano na produção (t/ha) 
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4.1.3.5 Produção (t/ha) influenciada pelos fatores ano e dose de boro 
 

A Figura 22 relata os efeitos das doses de boro nos diferentes anos de condução do 

experimento, onde se observa no eixo “X” as doses de boro (0, 6 e 12 kg/ha) seguidas dos anos 

2002, 2003, 2004 e 2005, enquanto no eixo “Y” está representada a produção em t/ha. Foi 

mencionado anteriormente que não houve resposta à aplicação de boro quanto a produtividade, 

mas os modelos matemáticos anteriormente utilizados abordaram a média de produção dos quatro 

anos, enquanto neste item o fator ano está estudado isoladamente. 

 

 
 

Figura 22 - Efeito de doses de boro e do ano na produção (t/ha) 

 

Uma observação importante que este gráfico traz, é que em anos de menor produtividade 

(2002, 2003 e 2004), não houve respostas à aplicação de boro, porém no ano de maior 

produtividade (2005) houve resposta significativa da aplicação de boro via solo, onde a 

produtividade máxima com a dose de 12 kg/ha foi superior à testemunha, a dose de 6 kg/ha não 

diferiu da testemunha e nem da dose máxima. 
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 Sabe-se que nos anos de alta produtividade, um determinado elemento que estava na faixa 

de suficiência pode entrar na faixa de deficiência, tornando limitante à produção. Então as doses 

de adubação e níveis dos nutrientes no solo e na folha devem ser relativos às diferentes faixas de 

produtividade, principalmente a questão dos níveis no solo e na folha. 

 

 

4.1.3.6  Produção (t/ha) influenciada pelos fatores ano, dose de boro e dose de MO, nas 

quatro safras 

 

Para entendermos a forma de interpretação do diagrama de Tukey, observamos a Figura 

23. Neste caso o eixo “X” representa as doses de MO (0, 15 e 30 t/ha), o eixo “Y” representa a 

produção em t/ha, as três colunas representam as doses de boro (0, 6 e 12 kg/ha), enquanto que as 

quatro linhas representam os anos (2002, 2003, 2004 e 2005). 

A Figura 23 sugere que para a produção em t/ha, os tratamentos que receberam cobertura 

morta (15 e 30 t/ha) são superiores aos que não tiveram cobertura morta; para as doses de boro os 

resultados são poucos representativos, porém a questão do ano é muito evidente, onde o ano de 

2005 superou praticamente todos os tratamentos em produtividade dos anos anteriores.  A maior 

produção foi obtida no ano 2005 para a dose de 12 kg/ha de boro e MO 15 t/ha. 
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Figura 23 - Diagrama de Produção (t/ha), ano, dose de boro e dose de MO  
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4.1.3.7  Produção em número de frutos/ha influenciada pelos fatores ano, dose de boro e 
dose de MO 

 

 

A Figura 24 sugere que para a produção em número de frutos/ha, os tratamentos que 

receberam cobertura morta (15 e 30 t/ha) são superiores aos que não tiveram cobertura morta; 

para as doses de boro os resultados são poucos representativos, porém a questão do ano é muito 

evidente, onde o ano de 2005 superou praticamente todos os tratamentos em produtividade dos 

anos anteriores, o comportamento do resultado número de frutos/ha é bastante semelhante ao 

comportamento dos resultados produção em t/ha. 

 

 
        Figura 24 - Diagrama de Produção (frutos/ha x 1000), ano, dose de Boro e dose de MO 
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4.1.4 Efeitos de duas variáveis explicativas na produção (t/ha) em função do ano safra 

 

4.1.4.1 Explicação da interpretação gráfica dos resultados apresentados do ítem 4.1.4.2 ao 

ítem 4.1.4.4 

 

 Neste tipo de gráfico apresentado nos ítens 4.1.5.2 ao  4.1.5.4, retratam-se as interações 

entre duas variáveis explicativas e uma variável resposta nos diferentes anos de condução do 

experimento. As circunferências simbolizam a produtividade em t/ha, onde o tamanho do raio da 

circunferência está diretamente relacionado com a dimensão da produtividade, maior o raio, 

maior a produtividade e vice-versa. As cores das circunferências simbolizam os diferentes anos, 

2002 (cor preta), 2003 (cor vermelha), 2004 (cor verde) e 2005 (cor azul). 

 

4.1.4.2 Influência da relação K/Ca, S foliar e do ano na produtividade (t/ha)  
 

 A Figura 25 ilustra a influência do teor de enxofre foliar e da relação K/Ca na 

produtividade, nos diferentes anos. A maior concentração de circunferências grandes estão entre 

as relações K/Ca 0,3 e 0,6. Nas relações K/Ca maiores que 0,6 ocorre o predomínio de 

circunferências menores e de cores pretas, que representam o ano de 2002. 

 
Figura 25 - Influência do S foliar, relação K/Ca foliar e do ano na produtividade (t/ha) 

 

Legenda de cores: 
O – ano 2002  
O – ano 2003 
O – ano 2004 
O – ano 2005 
 
Legenda de tamanho da circunfe- 
rência: 
O – baixa produtividade 

O – média produtividade 

O – alta produtividade 
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 Para o teor de enxofre foliar, observa-se uma tendência de acúmulo de circunferências 

menores nos teores foliares acima de 3%, havendo concordância com Jones et al. (1963) e dados 

não publicados de Embleton and Jones que mostram redução na produtividade quando o teor 

foliar excede 4g/kg. 

 

 Rosselet et al. (1962) observaram redução da produção de laranja “Valência” quando o 

sulfato de amônio foi aplicado na ausência da aplicação de superfosfato, mas aumentou quando o 

superfosfato foi aplicado conjuntamente. Esta relação não teria sido observada se o fósforo fosse 

limitante. 

 A relação K/Ca influencia na produtividade em t/ha e também na produtividade em 

número de frutos/ha (ver seção 4.1.2.1), então a primeira pode ser conseqüência da segunda. 

Segundo Chapman (1949) a absorção de Ca é inibida por K e vice-versa, dificilmente encontrar-

se à níveis altos de Ca e K na mesma planta. Como o cálcio está intimamente ligado com o 

pegamento de florada, quando aumenta esta relação pelo aumento do K e ou diminuição do Ca, 

simultâneamente ocorre diminuição da fixação da florada e redução da produção.  

 Segundo Malavolta (1992), o melhor rendimento em produtividade ocorre quando a 

relação Ca/K foliar está próximo de 4 ou a relação K/Ca igual a 0,25, que na presente figura  está 

dentro do limite apresentado como produtivo. 

 

4.1.4.3 Influência da relação N/S foliar, Ca/S foliar e do ano na produtividade (t/ha)  
  

 Observando a Figura 26, não se encontram evidencias de que a relação N/S foliar ou a 

relação Ca/S estejam influenciando a produtividade (t/ha). A relação N/S não deve estar afetando 

a produtividade pelo fato de ter utilizado Molibdênio via foliar. Neste caso não houve resposta 

para relação N/S, uma possível explicação é que foi utilizado molibdênio via foliar, este elemento 

está intimamente ligado ao metabolismo do nitrogênio / enxofre, além do fato do sulfato inibir  a  

absorção  de  molibdato via  solo  Marschner  (1995), mesmo havendo inibição de absorção de 

molibdênio pelo enxofre, o primeiro compensado pela aplicação via foliar. 
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  Figura 26 - Influência da relação N/S foliar, relação Ca/S foliar e ano na produtividade (t/ha) 

 

 

4.1.4.4 Influência da relação N/S foliar, P/S foliar e do ano na produtividade (t/ha)  
 

 Na Figura 27 é possível observar o efeito da relação P/S foliar na produtividade, onde 

relações inferiores a 0,4 diminuem bastante a produtividade, observamos no gráfico a 

concentração de circunferências pequenas quando a relação N/S é menor que 0,4. No entanto a 

relação N/S não afetou a produtividade. 

 
     Figura 27 - Influência da relação N/S foliar, relação P/S foliar e ano na produtividade  (t/ha) 

Legenda de cores: 
O – ano 2002  
O – ano 2003 
O – ano 2004 
O – ano 2005 
 
Legenda de tamanho da circunfe- 
rência: 
O – baixa produtividade 

O – média produtividade 

O – alta produtividade

Legenda de cores: 
O – ano 2002  
O – ano 2003 
O – ano 2004 
O – ano 2005 
 
Legenda de tamanho da circunfe- 
rência: 
O – baixa produtividade 

O – média produtividade 

O – alta produtividade
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4.2 Impactos nos atributos biológicos e químicos do solo 
 
4.2.1 Biomassa microbiana (µgC/g solo seco) versus MO – 0 a 20 cm de profundidade 
 

 A Figura 28 revela o efeito das doses de MO na biomassa microbiana do solo, 

comparando a dose zero com a dose de 15 t/ha, não encontramos diferenças, mas a dose de 30 

t/ha de MO foi sensivelmente superior. 

Uma possível explicação da Figura 29, onde não houve diferença estatística entre a 

testemunha e a dose de 15 t/ha de MO é que neste caso a amostragem foi feita de 0 a 20 cm de 

profundidade, e pode ter ocorrido a diluição da biomassa que estava concentrada na camada 

superficial. 

 

 

 
Figura 28 - Efeito de doses de MO na biomassa microbiana (µgC/g solo seco), 0 a 20 cm de 

profundidade 
 

 

 



 
 
 
 

 

66

4.2.2 Isótopo de Carbono - δ 13C versus MO (5, 15 e 25 cm de profundidade) 
            

A Figura 29 retrata a % de Carbono no solo medido através da técnica de Isótopo estável 

de Carbono (-δ 13C) na profundidade de 0 a 5 cm, em função das doses de MO provenientes do 

Tifton. Neste caso os tratamentos com 15 e 30 t/ha diferenciaram-se da testemunha, mas os 

tratamentos de 15 e 30 t/ha não diferem entre si. 

É possível calcular a porcentagem do carbono do solo originário de planta C4 (feno de 

tífton mais outras gramíneas presentes no local. O cálculo segue o seguinte racicinio lógico: 

- O δ 13C de plantas C4 é próximo de -12‰ e o δ 13 C‰ de planta C3 é próximo de -28. 

- % Carbono de Planta C4 = Carbono total – % carbono de planta C3 

- % Carbono de Planta C3 = 100 x [(δ 13Csolo + 12)/(-28+12)] 

 Então, destacamos a seguir para as três profundidades amostradas, 

 

a) 5 cm de profundidade: 

 

Na profundidade 5cm para a dose MO 0 t/ha (solo original) temos δ 13C = -20,9% 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-20,9 + 12)/(-28+12)] = 55,63% 

 Carbono de Planta C4 = 44,37% 

 % C C4 na testemunha, carbono original do solo 

 

 Na profundidade 5cm para a dose MO 15 t/ha temos δ 13C = -19,24 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-19,24 + 12)/(-28+12)] = 45,25% 

 Carbono de Planta C4 = 54,75% 

 % C Tifton = % C4 MO 15 t/ha - % C4 da testemunha = 10,38% 

 

Na profundidade 5cm para a dose MO 30 t/ha temos δ 13C = -18,25 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-18,25 + 12)/(-28+12)] = 39,07% 

 Carbono de Planta C4 = 60,93% 

 % C Tifton = % C4 MO 30 t/ha - % C4 da testemunha = 16,56% 
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b) 15 cm de profundidade: 

Na profundidade 15cm para a dose MO 0 t/ha (solo original) temos δ 13C = -19,9% 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-19,9 + 12)/(-28+12)] = 49,38% 

 Carbono de Planta C4 = 50,62% 

 % C C4 na testemunha, carbono original do solo 

 

 Na profundidade 15cm para a dose MO 15 t/ha temos δ 13C = -19,39 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-19,39 + 12)/(-28+12)] = 46,19% 

 Carbono de Planta C4 = 53,81% 

 % C Tifton = % C4 MO 15 t/ha - % C4 da testemunha = 3,19% 

 

Na profundidade 15cm para a dose MO 30 t/ha temos δ 13C = -19,59 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-19,59 + 12)/(-28+12)] = 47,44% 

 Carbono de Planta C4 = 52,56% 

 % C Tifton = % C4 MO 30 t/ha - % C4 da testemunha = 1,94% 

 

c) 25 cm de profundidade: 

Na profundidade 25cm para a dose MO 0 t/ha (solo original) temos δ 13C = -20,58% 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-20,58 + 12)/(-28+12)] = 53,63% 

 Carbono de Planta C4 = 46,37% 

 % C C4 na testemunha, carbono original do solo 

 

 Na profundidade 25cm para a dose MO 15 t/ha temos δ 13C = -20,47 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-20,47+ 12)/(-28+12)] = 52,94% 

 Carbono de Planta C4 = 47,06% 

 % C Tifton = % C4 MO 15 t/ha - % C4 da testemunha = 0,69% 

 

Na profundidade 25cm para a dose MO 30 t/ha temos δ 13C = -20,33 

 Carbono de Planta C3 =100 x [(-20,33 + 12)/(-28+12)] = 52,06% 

 Carbono de Planta C4 = 47,94% 

 % C Tifton = % C4 MO 30 t/ha - % C4 da testemunha = 1,57% 
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Figura 29 - Efeito de doses de MO no Isótopo de Carbono δ 13C  a 5 cm de                  

profundidade 
 

 
4.3 Impactos nos atributos hídricos do solo 

 

Esta seção aborda os impactos da matéria orgânica na capacidade de retenção de água no 

solo nas profundidade de 20 e 40 cm. O que se observa nas Figuras 30 e 31 é que as diferenças 

das curvas de retenção de água nas diferentes doses de matéria orgânica praticamente não 

existem, ou seja, os tratamentos não contribuíram para aumento da retenção de água nestas 

profundidades. Porém não se pode esquecer do efeito do “mulch” como barreira física contra a 

perda de água. Segundo Ritchie e Burnett (1971), Derpsch (1977), Barros e Hanks (1993), 

Moreira e Stone (1995), Salton et al. (1998), Novak et al. (2000), Saturnino, (2001), e Andrade, 

et al. (2002), a cobertura morta no solo diminui a evapotranspiração, conserva umidade no solo, 

diminui o impacto das gotas de chuva e mantem a temperatura ameno no solo. 
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Figura 30 - Curva de retenção de água (cm3 H2O / cm3 de solo) na profundidade de 20cm 
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Figura 31 - Curva de retenção de água (cm3 H2O / cm3 de solo) na profundidade de 40 cm 
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4.4 Influência dos tratamentos e do ano nas caracteristicas de químicas do solo, estado 

nutricional da planta e qualidade do suco 

 

 Nas Tabelas 22, 23 e 24 do Anexo F estão detalhados o teste de Tukey para os parâmetros 

fertilidade do solo, teores foliares, relações fisiológicas dos teores foliares e qualidade do suco 

em relação aos tratamentos e ao efeito do ano. 

 

4.5 Análise econômica do uso de cobertura morta de palhada de Tifton 
 

No presente trabalho utilizou 15 e 30 t/ha de feno de tifton, sendo que o custo de 1 tonelada 

deste material foi de R$ 100,00 (cem reais a tonelada), o que equivale a R$ 1500,00 e R$ 

3.000,00 por hectare ano. Na média do experimento, o tratamento com 15 t/ha de mulch 

incrementou 3,38 t/ha de fruto (82,8 cx/ha de 40,8 kg) e o tratamento com 30 t/ha de mulch 

incrementou 8,89 t/ha (217,8 cx/ha de 40,8 kg). 

 Na safra 2006/2007 o preço caixa de laranja para a indústria ficou em torno de R$ 8,00, 

então os tratamentos 15 e 30 t/ha de mulch resultaram numa receita de R$ 662,40/ha e R$ 

1742,40/ha respectivamente. Subtraindo da receita obtida com os tratamentos o custo do 

tratamento, verifica-se para o tratamento de 15 t/ha de mulch o resultado é negativo (- R$ 

837,60/ha) e para o tratamento com 30 t/ha de mulch o resultado também é negativo (- R$ 

1257,60). 

 O uso deste tipo de material que é transportado para a propriedade é anti-econômico, para 

viabilizar o uso de cobertura morta no pomar é mais interessante a produção de fitomassa no 

próprio local, ou seja, através da fertilização de gramíneas nas entrelinhas do pomar e com uso de 

roçadeiras ecológicas transferir este material roçado para baixo da saia da planta, conforme 

exemplificado na Figura 1. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

 Dentro das condições particulares de local e condução do experimento em campo 

produtivo da Fazenda São Francisco – Araras (SP) no período de 2001 a 2005 (4 safras) usando 

palhada de tifton (“mulch”) sem uso de herbicida para dessecamento, os dados avaliados neste 

estudo permitem as seguintes conclusões: 

 

a) A aplicação de palhada 15 e 30 t/ha MO, proporcionou efeito positvo na produtividade em t/ha 

de frutos. Na média de quatro safras, a dose de 15 t/ha de MO incrementou 3,38 t/ha de frutos 

(15,63%) e a dose de 30 t/ha incrementou 8,89 t/ha de fruto (41,14%). Para a produtividade em 

número de frutos/ha, também foram observados efeitos da aplicação de palhada. Na média de 

quatro safras, a dose de 15 t/ha de MO incrementou 16622 frutos/ha (9,25%) e a dose de 30 t/ha 

incrementou 43796 frutos/ha (24,36%). 

 

b) Houve efeito das doses de palhada na biomassa microbiana do solo na profundidade de 0 a 20 

cm. A testemunha não diferiu estatisticamente da dose de 15 t/ha de MO. A dose de 30 t/ha de 

MO foi estatisticamente superior à testemunha (309,43 µgC/g solo – 64,66%) e à dose de 15 

t/ha de palhada (251,64 µgC/g solo – 46,92%). 

 

c) Os tratamentos com palhada alteraram a porcentagem de carbono de origem de plantas C4 na 

profundidade de 0 a 5cm, onde a testemunha apresenta 44,37%, a dose de 15 t/ha de MO 

54,75% e a dose de 30 t/ha de MO 60,93%. Para as doses 15 e 30 t/ha de MO não houve 

diferença estatística, mas as doses 15 e 30 t/ha diferem estatisticamente da testemunha. 

 

d) Houve efeito do ano na produtividade em t/ha, com diferença estatistica para todos os anos. 

Para o ano 2002 a produção foi de 15,62 t/ha, para 2003 foi de 28,69 t/ha, para 2004 foi de 

21,26 t/ha e para 2005 foi de 40,69 t/ha, o efeito do fenômeno de alternância de safra ficou 

muito evidente. É preciso explorar e estudar melhor a fisiologia da laranjeira, para entender e 

evitar os efeitos de ano de baixa produção após um ano de alta, isto impacta diretamente a 

economia citricola. Houve influência negativa do número de frutos/ha do ano anterior na 
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produção em t/ha, quanto maior o número de frutos menor será a produtividade em t/ha do ano 

seguinte.  

 

e) As doses de palhada não afetaram as caracteristicas hídricas do solo nas profundidades de 20 e 

40 cm. 

 

f) O efeito dos tratamentos com boro na produtividade (t/ha) foi observado somente no quarto 

ano, ano de maior produtividade, houve diferença estatística entre a testemunha e a dose de 12 

kg/ha de boro. A testemunha produziu 34,64 t/ha, a dose de 6 kg/ha produziu 35,91 t/ha e a 

dose de 12 kg/ha produziu 40,44 t/ha – aumento de 5,80 t/ha (16,7 %) em relação à testemunha. 

Existe a necessidade de avaliar as exigências nutricionais em anos de altas produtividades. 

 

g)  A relação foliar K/Ca e o teor foliar de enxofre afetaram negativamente a produtividade (t/ha 

e número de frutos/ha), quanto maior os valores menor a produtividade,  já a relação foliar P/S 

teve efeito positivo na produtividade. 

 
h) Embora a aplicação de palhada promova aumento de produção, o fato de utilizar material 

orgânico de fora inviabiliza econômicamente esta técnica, sendo a melhor alternativa produzir 

matéria orgânica no próprio local. 
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Anexo A   Dados Climatológicos da Estação Climatológica da Universidade Federal de  

                  São Carlos, Campus de Araras. 

 
 Na Tabela 10, está descrito o Déficit Hídrico e o Excesso Hídrico, no período de 2001 a 

2005, a Tabela 11 reporta os dias com chuva no período de 2001 a 2005 e finalmente a Tabela 12 

trata das temperaturas máximas e mínimas, também no período de 2001 a 2005. 

 
 
     Tabela 10 - Déficit hídrico e excesso hídrico no período de 2001 a 2005 

 Déficit Hídrico Excesso Hídrico 

Mês 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

Jan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,6 205,9 172,6 46,3 218,8 

Fev 0,2 0,0 0,5 0,0 -14,5 0,0 186,9 0,0 116,0 0,0 

Mar -4,8 0,0 -14,2 -3,3 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 13,2 

Abr -16,9 -28,5 -28,8 -12,3 -22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mai 0,0 0,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 0,0 

Jun -7,7 -37,4 -37,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 

Jul -29,7 -29,0 -49,5 0,0 -14,1 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 

Ago -11,2 0,0 -32,3 -16,0 -38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Set -9,7 -11,7 -65,4 -63,8 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Out 0,0 -39,5 -9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nov 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,2 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 

Dez 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,5 364,9 69,7 256,4 79,6 0,0 

Total 80,25 146,06 242,85 95,52 177,8 469,51 507,89 429,01 338,7 232,02

Média 6,72 12,19 20,26 7,88 14,75 39,88 41,6 36,44 27,97 19,71 
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    Tabela 11 - Dias com chuva no período de 2001 a 2005. 

 Dias Com Chuva 
Mês 2001 2002 2003 2004 2005 
Jan 12 16 16 5 19 
Fev 13 15 11 11 6 
Mar 10 9 10 7 12 
Abr 2 1 6 8 2 
Mai 8 6 4 11 4 
Jun 2  - - 3 6 4 
Jul 2 1 - -  2 1 
Ago 4 4 4  - - 2 
Set 5 5 2 1 10 
Out 7 3 9 11 12 
Nov 12 11 12 11 6 
Dez 15 16 14 12 11 
Total 92 87 91 85 89 

 

Tabela 12 -  Temperatura máxima e mínima no período de 2001 a 2005 

 Temperatura Mínima Temperatura Máxima 
Mês 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Jan 19,9 17,2 18,8 16,6 19 30,9 29,3 29,4 29,9 29,5 
Fev 21,6 17,8 18,9 17,7 17,3 31,5 28,5 31,5 28,4 30,5 
Mar 19,7 18 17,5 17,1 18 30,7 31,1 29,4 28,6 29,8 
Abr 16,1 15 14,6 15,9 16,7 29,6 30,9 28,7 28,8 29,8 
Mai 12,5 13,4 10,8 9,8 12,7 25,5 26,8 25,7 24,7 27 
Jun 14,1 12,8 12,2 9,4 11,8 25,7 27,6 27,1 24,7 25,9 
Jul 14,4 12,1 11,9 10,3 10,6 26,9 25,9 26,7 24,5 25,7 
Ago 17,2 14,4 10 10,7 12,9 28,3 28,6 26,3 28,4 28,7 
Set 18,9 12,2 12,7 14,6 14,7 28,9 27,6 29,4 32,8 26,8 
Out 20,7 16,8 13 13,9 17,9 29,8 34,5 29,9 28,4 30,4 
Nov 19,1 17,4 16,1 16,9 16,7 30,5 30,3 29,2 29,3 29,2 

Dez 17 18,5 17,5 16,5 17,4 29,6 30,8 30,8 29,9 28,2 
Média 17,6 15,5 14,5 14,1 15,2 29 29,3 28,7 28,2 28,4 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

85

Anexo B  Descrição dos códigos utilizados no texto para facilitar a compreensão da  

                 Estatística Gráfica. 

 

Tabela 13 - Código das variáveis explicativas, contidas no eixo “Y” das Figuras 07 e 13  onde 

foram empregado a ferramenta de Estatística Bayesiana 

Código Descrição do código 

ano 2003 Safra de 2003 

ano 2004 Safra de 2004 

ano 2005 Safra de 2005 

Mo 15 “Mulch” – 15 t/ha  

Mo 30 “Mulch” – 30 t/ha 

boro 6 Boro 6 kg/ha 

boro 12 Boro 12 kg/ha 

t/ha ap Produção (t/ha) ano anterior – efeito da alternância 

n. frut ap Produção (frutos/ha) ano anterior  

N fol Nitrogênio foliar 

P fol Fósforo foliar 

Ca fol Cálcio foliar 

Ca fol ap Cálcio foliar da análise do ano anterior 

N/S Relação nitrogênio/enxofre foliar 

N/S ap Relação nitrogênio/enxofre foliar do ano anterior 

P/S Relação fósforo/enxofre foliar 

P/S ap Relação fósforo/enxofre foliar do ano anterior 

K/Ca Relação potássio/cálcio foliar 

K/Ca ap Relação potássio/cálcio foliar do ano anterior 

Mg fol Magnésio foliar 

S fol Enxofre foliar 

B fol Boro foliar 

Zn fol ap Zinco foliar ano anterior 

Mn fol ap Manganês foliar ano anterior 

 
 



 
 
 
 

 

86

Anexo C  Produtividade em t/ha e furtos/ha, média de todos os tratamentos, nos anos                  
2002, 2003, 2004, 2005 e no período de 2002 a 2005, seguidos dos coeficientes de 
variação de cada período 

 
Tabela 14 -  Produtividade em t/ha nos anos 2002, 2003, 2004, 2005 e no período 2002 a  2005 

nos diferentes tratamentos 

  Produtividade t/ha  
Tratamento 2002 2003 2004 2005 2002 a 2005 

T 11,6 22,3 15,5 37,2 21,6 
B1 12,9 18,6 15,4 36,1 20,3 
B2 17,3 18,6 13,5 40,4 22,5 

MO15 11,9 32,6 20,5 35,0 25,0 
MO30 18,3 37,7 26,0 40,0 30,5 

MO15B1 19,1 33,2 23,1 44,3 29,9 
MO15B2 17,4 31,5 19,6 49,0 29,4 
MO30B1 18,8 27,0 30,0 42,1 29,5 
MO30B2 13,3 36,7 27,8 41,7 29,9 
CV (%) 51,1 39,7 48,1 18,4 49,5 

 
 
Tabela 15 -  Produtividade em frutos/ha nos anos 2002, 2003, 2004, 2005 e no período 2002 a 

2005 nos diferentes tratamentos 

 Produtividade frutos/ha  

Tratamento 2002 2003 2004 2005 2002 a 2005 

T 63349 181624 114122 360046 179785 

B1 73399 114677 118493 345918 157488 

B2 94211 118007 89633 381662 170878 

MO15 62438 204656 158244 360294 196408 

MO30 89355 241356 186827 376792 223582 

MO15B1 97125 200979 175449 438774 228082 

MO15B2 92061 193209 140901 512847 234754 

MO30B1 99969 176143 240384 405207 230426 

MO30B2 69028 269383 206738 387857 233251 

CV (%) 48 48 53 23 68 
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Anexo D Teores Foliares, relações fisiológicas importantes e parâmetros de                  

fertilidade química do solo 

Tabela 16 - Teor de macronutrientes foliar nos anos 2002, 2003, 2004, 2005 e no período                  

2002 a 2005 nos diferentes tratamentos 

  TRATAMENTOS 
Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2 

CV 
 (%)

N foliar g/kg 
2002 28,7 25,7 23,5 21,3 23,4 23,4 25,3 25,9 23,8 15,6 
2003 23,7 24,4 24,2 23,4 28,8 25,8 25,3 26,1 25,9 10,1 
2004 21,5 23,6 22,3 22,7 24,4 23,5 25,1 24,7 25 8,6 
2005 23,1 23,7 21,5 20,5 24,5 22,6 22,7 25,1 23,4 15,1 

2002/2005 24,2 24,4 22,9 22 25,3 23,8 24,6 25,4 24,5 12 
P foliar g/kg 

2002 1,3 1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 12,1 
2003 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 7,6 
2004 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 9,7 
2005 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 14,8 

2002/2005 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 14,5 
K foliar g/kg 

Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2 CV% 
2002 20 18,2 20,2 18,8 22,3 19,8 21,4 20,3 22,9 14,1 
2003 11,6 13,6 16,6 13,5 14,7 15 13,7 15,2 14,8 23,2 
2004 8,7 9,3 10,3 8,2 9,1 9,9 9,4 9,1 8,8 18,5 
2005 14,3 14,9 16,6 13,5 14 14,6 13,2 13 13,5 17,1 

2002/2005 13,7 14 15,9 13,5 15 14,8 14,4 14,4 15 32,6 
Ca foliar g/kg 

2002 29,6 32,6 28,2 30,3 30 32,3 29,8 29,5 30,8 9,4 
2003 31,5 29,6 32,2 31,9 34,5 28,9 30,8 31,7 33,2 13,7 
2004 25,9 25,9 25,4 25,7 27,8 26,4 26,6 26,9 27 7,4 
2005 31,2 32,1 32,5 33 32,2 31,3 30,8 33,6 33,3 17,4 

2002/2005 29,6 30 29,6 30,2 31,1 29,7 29,5 30,4 31,1 13,8 
Mg foliar g/kg 

2002 3,2 2,9 2,8 3,2 2,9 2,9 3 2,9 3,3 12,6 
2003 2,2 2,5 2,7 2,6 2,6 2,5 2,8 2,7 3,1 17,1 
2004 1,5 2 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 22,5 
2005 2,4 2,6 2,4 2,5 2,2 2 2,3 2,3 2,5 20,1 

2002/2005 2,3 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 23,8 
S foliar g/kg 

2002 3,1 3,4 3 3,2 3,3 3,4 3 3,2 3,4 11,8 
2003 2,5 2,2 2,4 2,4 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 9,9 
2004 2,1 2 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9 1,9 1,8 14,8 
2005 3,1 2,8 2,8 2,4 2,8 2,9 2,4 3 3,4 22,3 

2002/2005 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,4 2,6 2,8 22,5 
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Tabela 17 - Importantes relações fisiológicas de macronutrientes foliar nos anos 2002, 2003, 

2004, 2005 e no período 2002 a 2005 nos diferentes tratamentos 

 TRATAMENTOS 
Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2 CV (%)

Relação N/S foliar 
2002 9,3 7,6 8,3 6,9 7,3 7,0 8,4 8,0 7,1 18,7 
2003 9,8 11,2 10,4 9,8 11,2 10,5 10,8 10,4 10,2 13,0 
2004 10,2 11,7 10,0 11,0 13,0 11,5 13,5 13,7 14,1 19,9 
2005 7,6 8,6 7,8 8,8 8,7 8,0 9,6 8,5 7,8 21,0 

2002/2005 9,2 9,8 9,1 9,1 10,1 9,2 10,6 10,2 9,8 25,3 
Relação P/S foliar 

2002 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 20,6 
2003 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 12,3 
2004 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 15,8 
2005 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 20,1 

2002/2005 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 27,7 
Relação K/Ca foliar 

2002 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 21,0 
2003 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 33,1 
2004 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 22,9 
2005 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 24,3 

2002/2005 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 35,4 
Relação Ca/S foliar 

2002 9,8 9,8 9,8 9,5 9,2 9,6 10,0 9,2 9,2 11,4 
2003 12,8 13,5 13,7 13,2 13,5 11,7 13,1 12,7 13,0 13,1 
2004 12,3 12,9 11,4 12,3 14,8 12,8 14,1 14,7 15,3 15,4 
2005 10,2 11,5 11,6 13,8 11,4 11,1 13,0 11,5 10,9 20,3 

2002/2005 11,3 12,0 11,6 12,2 12,2 11,3 12,5 12,0 12,1 19,5 
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Tabela 18 - Teor de micronutrientes foliar nos anos 2002, 2003, 2004, 2005 e no período 2002 a 

2005 nos diferentes tratamentos 

 
 TRATAMENTOS 

Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2
CV 
(%) 

 B foliar mg/kg 
2002 53 103 165 44 60 96 141 97 183 54 
2003 85 103 176 58 51 136 113 91 155 45 
2004 52 74 112 40 69 78 119 71 118 51 
2005 61 87 153 40 50 75 121 79 114 50 

2002/2005 63 92 151 45 57 96 124 85 143 51 
 Cu foliar mg/kg 

2002 58 110 63 90 71 83 48 78 66 46 
2003 10 9 10 9 10 10 10 7 8 45 
2004 736 201 164 200 225 386 154 198 189 145 
2005 18 16 15 15 15 12 13 18 14 221 

2002/2005 206 90 63 79 80 123 56 75 73 240 
 Fe foliar mg/kg 

2002 220 227 188 194 202 223 171 207 201 21 
2003 396 390 354 383 445 437 375 449 381 17 
2004 332 334 337 419 349 389 325 322 287 22 
2005 328 228 226 243 205 226 192 333 177 35 

2002/2005 318 296 276 310 300 325 266 328 273 35 
 Mn foliar mg/kg 

2002 29 31 28 31 32 32 30 35 34 17 
2003 21 24 31 21 37 20 19 28 20 60 
2004 32 27 25 26 33 25 24 31 32 27 
2005 27 23 25 23 31 21 18 30 39 37 

2002/2005 27 26 27 25 33 24 23 31 31 37 
 Zn foliar mg/kg 

2002 24 34 31 32 25 33 32 28 25 27 
2003 15 15 14 12 13 12 10 10 11 28 
2004 15 14 12 13 14 15 13 13 10 23 
2005 31 22 19 15 17 20 15 18 18 35 

2002/2005 21 21 19 18 17 20 17 17 16 47 
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Tabela 19  - Parâmetros de fertilidade química do solo no período de 2003 a 2005 

     (Continua) 
  TRATAMENTOS  

Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2 CV 
(%) 

pH 
2003 5,2 5,4 5,6 5,2 5,0 5,4 5,6 5,3 5,5 6,4 
2004 4,9 4,7 5,1 5,0 4,9 5,0 4,9 5,1 4,8 7,9 
2005 4,9 4,9 5,1 5,1 4,9 5,1 5,3 5,2 5,0 13,0 

2003/2005 5,0 5,0 5,3 5,1 4,9 5,1 5,3 5,2 5,1 7,8 
MO % 

2003 21,8 22,0 23,3 23,3 25,0 23,3 22,0 23,0 25,0 12,4 
2004 25,3 23,8 23,3 28,5 32,8 27,5 28,3 29,5 30,8 15,9 
2005 23,0 21,5 21,5 26,0 27,8 26,5 28,5 25,3 28,5 19,4 

2003/2005 23,3 22,4 22,7 25,9 28,5 25,8 26,3 25,9 28,1 16,9 
P mg/kg 

2003 4 7 11 10 11 13 16 8 14 67 
2004 9 8 7 33 24 17 34 32 36 73 
2005 7 7 12 37 18 22 41 17 47 86 

2003/2005 7 7 10 27 18 17 30 19 32 88 
S mg/kg 

2003 8,8 12,3 9,5 9,8 11,8 9,0 9,8 10,3 11,5 36,4 
2004 67,3 51,8 21,5 28,5 28,3 30,8 21,5 118,3 37,8 175,5 
2005 28,5 31,4 25,5 30,8 24,0 27,3 23,0 31,8 27,5 42,8 

2003/2005 34,8 32,1 18,8 23,0 21,3 22,3 18,1 53,4 25,6 174,0 
K mmolc/dm3 

2003 2,9 2,3 3,1 4,3 5,9 4,3 5,3 6,2 6,6 39,3 
2004 7,0 6,2 6,7 10,2 12,0 11,1 11,8 20,1 11,9 60,9 
2005 4,6 4,1 5,1 6,8 8,5 8,3 8,4 7,9 7,9 29,8 

2003/2005 4,8 4,2 5,0 7,1 8,8 7,9 8,5 11,4 8,8 65,4 
Ca mmolc/dm3 

2003 18,8 23,0 29,0 21,8 18,3 24,3 27,3 22,8 25,0 27,1 
2004 34,5 27,8 33,8 42,5 32,5 33,0 35,3 36,0 38,8 29,1 
2005 19,5 19,8 26,8 30,8 21,8 26,5 32,5 24,5 28,5 35,3 

2003/2005 24,3 23,7 29,8 31,7 24,2 27,9 31,7 27,8 30,8 35,4 
Mg mmolc/dm3 

2003 10,5 13,5 14,3 10,3 9,3 12,8 14,0 12,8 14,5 24,5 
2004 11,3 12,0 11,0 17,0 14,8 15,5 16,5 17,0 15,0 37,1 
2005 11,0 12,1 11,3 11,0 13,5 14,3 17,3 14,0 14,3 28,3 

2003/2005 10,9 12,5 12,2 12,8 12,5 14,2 15,9 14,6 14,6 31,4 
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Tabela 19  - Parâmetros de fertilidade química do solo no período de 2003 a 2005 

   (Continuação) 
Al mmolc/dm3 

2003 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 438,9 
2004 1,5 2,0 0,8 1,5 1,0 1,5 1,5 0,0 1,5 123,6 
2005 1,0 2,1 0,0 1,0 1,5 0,3 1,0 0,3 1,3 141,4 

2003/2005 0,9 1,4 0,3 0,8 1,0 0,6 0,8 0,1 0,9 171,2 
H+Al mmolc/dm3 

2003 29,8 26,3 23,5 31,0 31,5 28,0 25,0 28,3 25,0 21,0 
2004 37,0 39,5 32,3 35,3 37,5 35,0 37,0 32,8 40,3 23,3 
2005 24,5 25,1 23,5 25,5 27,3 25,8 22,3 23,0 26,8 23,1 

2003/2005 30,4 30,5 26,4 30,6 32,1 29,6 28,1 28,0 30,7 27,9 
SB mmolc/dm3 

2003 32,1 38,8 46,4 36,3 33,4 41,3 46,6 41,7 46,1 23,5 
2004 52,8 45,9 51,5 69,7 59,2 59,6 63,5 73,1 65,7 28,3 
2005 35,1 36,0 43,1 48,6 43,7 49,0 58,2 46,4 50,7 28,4 

2003/2005 40,0 40,5 47,0 51,5 45,4 50,0 56,1 53,7 54,1 32,3 
CTC mmolc/dm3 

2003 61,9 65,1 69,9 67,3 64,9 69,3 71,6 69,9 71,1 10,1 
2004 89,8 85,4 83,7 105,0 96,7 94,6 100,5 105,9 105,9 16,7 
2005 59,6 61,1 66,6 74,1 71,0 74,8 80,4 69,4 77,4 17,5 

2003/2005 70,4 71,0 73,4 82,1 77,5 79,5 84,2 81,7 84,8 22,2 
V % 

2003 51 59 66 54 52 58 65 60 65 17 
2004 59 54 61 65 61 63 61 68 63 14 
2005 58 58 65 65 61 65 71 67 65 18 

2003/2005 56 57 64 61 58 62 65 65 64 16 
B mg/kg 

2003 0,31 0,66 1,40 0,35 0,35 0,73 1,03 0,46 1,14 97,23 
2004 1,84 1,35 1,35 1,99 0,98 1,36 1,55 1,16 1,62 42,40 
2005 0,61 1,20 1,67 0,75 0,66 1,36 1,62 1,36 1,80 48,58 

2003/2005 0,92 1,08 1,47 1,03 0,66 1,15 1,40 0,99 1,52 62,39 
Cu mg/kg 

2003 1,80 2,30 2,33 2,85 2,45 2,20 2,05 1,98 2,00 31,30 
2004 4,75 3,60 2,63 3,90 2,98 2,95 3,30 3,18 3,30 43,48 
2005 3,25 4,22 3,00 4,70 4,25 2,35 3,20 2,63 3,03 54,47 

2003/2005 3,27 3,37 2,65 3,82 3,23 2,50 2,85 2,59 2,78 50,52 
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Tabela 19 - Parâmetros de fertilidade química do solo no período de 2003 a 2005 
    (Conclusão) 

Fe mg/kg 
2003 34,00 24,00 35,50 55,75 99,00 46,25 26,00 64,00 34,25 99,64 
2004 38,50 38,75 32,50 39,25 49,00 38,50 47,25 37,50 44,75 25,83 
2005 38,50 34,81 37,25 60,75 68,50 78,00 42,50 40,50 77,00 70,48 

2003/2005 37,00 32,46 35,08 51,92 72,17 54,25 38,58 47,33 52,00 74,80 
Mn mg/kg 

2003 16,28 13,40 16,53 18,78 15,20 14,18 14,00 16,10 17,73 36,69 
2004 32,03 29,03 29,53 31,75 31,40 33,10 31,83 28,75 39,78 22,96 
2005 14,43 16,27 14,93 17,83 21,08 14,23 16,18 16,35 22,80 39,72 

2003/2005 20,91 19,83 20,33 22,78 22,56 20,50 20,67 20,40 26,77 45,58 
Zn mg/kg 

2003 1,50 2,03 1,28 1,30 1,58 1,43 1,13 1,10 1,40 79,28 
2004 1,48 2,23 1,90 2,25 2,58 1,95 2,30 2,35 2,53 45,95 
2005 0,65 1,09 1,23 1,65 2,23 1,53 1,90 6,75 2,35 174,19 

2003/2005 1,21 1,80 1,47 1,73 2,13 1,63 1,78 3,40 2,09 122,82 
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Anexo E   Isótopo de carbono   δ 13C, nitrogênio isotópico δ15N, relação C/N,  biomassa  
microbiana e teor de boro no solo 

 
 
Tabela 20 - Isótopo de carbono   δ 13C e nitrogênio isotópico δ15N, relação C/N e biomassa 

microbiana no solo 

Tratamentos - Ano 2005 Variáveis 

Resposta T MO15 MO30 

 

CV (%) 

% C 5cm profundidade 1,30 1,99 2,27 24,60 

%C 15cm profundidade 0,98 0,98 1,02 11,35 

%C 25cm profundidade 0,84 0,75 0,81 11,63 

%N 5cm profundidade 0,13 0,19 0,21 20,91 

%N 15cm profundidade 0,10 0,11 0,11 8,51 

%N 25cm profundidade 0,08 0,08 0,09 8,63 

C/N 5cm profundidade 9,77 10,51 10,73 4,53 

C/N 15cm profundidade 9,78 9,41 9,53 5,72 

C/N 25cm profundidade 9,92 9,52 9,38 5,01 

Bimassa - µgC/g solo 
0 – 20 cm profundidade 

478,54 536,30 787,94 24,63 

 
 
Tabela 21 - Teores de boro no solo 
  

 TRATAMENTOS 
Período T B1 B2 MO15 MO30 MO15B1 MO15B2 MO30B1 MO30B2

CV 
 (%) 

B mg/kg 
2002 - - - - - - - - - - 
2003 0,31 0,66 1,40 0,35 0,35 0,73 1,03 0,46 1,14 97,23
2004 1,84 1,35 1,35 1,99 0,98 1,36 1,55 1,16 1,62 42,40
2005 0,61 1,20 1,67 0,75 0,66 1,36 1,62 1,36 1,80 48,58

2002/2005 0,92 1,08 1,47 1,03 0,66 1,15 1,40 0,99 1,52 62,39
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Anexo F   Tabela de significância do Teste de Tukey para os parâmetros de fertilidade  do 

solo, teores foliares, relações fisiológicas dos teores foliares e qualidade do suco, 

em relação aos tratamentos e aos efeitos do ano 

 

Tabela 22 -  Efeitos dos tratamentos o do fator ano sobre os parâmetros de fertilidade do solo 
Parâmetros de Fertilidade do Solo  

Variáveis pH MO S Ca Mg Al CTC V% B Cu Fe Mn Zn 

B **(+)   *(+) *(+)   **(+) ***(+)     

MO  . (+)         ***(+)   

04 **(-) *(+) *(+) ***(+)  ***(+) ***(+) . (+) ***(+) ***(+)  ***(+)  

05 *(-)       . (+) . (+) **(+)   *(+) 

B:MO           **(+)   

B:04    *(-)   *(+) *(-) ***(-) *(+)    

B:05              

MO:04 . (+) . (+)   *(+) . (-)   *(+) *(-) **(+)   

MO:05           *(-)   

B:MO:04         *(+) *(+) *(+)   

B:MO:05           *(+)   

 

***, **, * e . – Teste de Tukey, significativo a 0,1%, 1%, 5% e 10% respectivamente. 

 

B = dose de boro  – MO = dose de mulch – 04 = ano 2004 – 05 = ano 2005 - B:MO = interação 

dose de boro e dose de mulch - B:04 = interação dose de boro e ano 2004 - B:05 = interação dose 

de boro e ano 2005 - MO:04 = interação dose de mulch e ano 2004 - MO:05 = interação dose de 

mulch e ano 2005 - B:MO:04 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 2004 - B:MO:05 = 

interação dose de boro, dose de mulch e ano 2005. 
(+) = Efeito positivo -  (-) = Efeito negativo 
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Tabela 23 - Efeitos dos tratamentos o do fator ano sobre os parâmetros de teores foliares 

Parâmetros – Teores Foliares  

Variáveis N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

B *(-)    * (-)  ***(+)    * (+) 

MO ***(-) *(-) .(+)         

03 ***(-) ***(+) ***(-)  ***(-) ***(-) *(+)  ***(+) **(-) ***(-) 

04 ***(-) ***(+) ***(-) ***(-) ***(-) ***(-)  ***(+) ***(+)  ***(-) 

05 ***(-) ***(+) ***(-)  ***(-) .(-)   .(+)   

B:MO **(-) **(+)   **(+)       

B:03 **(-)  *(+)  **(+)      * (-) 

B:04 **(+) ***(+)   **(+)  . (-) ***(-)   * (-) 

B:05 **(+)          ***(-) 

MO:03 ***(+) *(+)  . (+) *(+)     *(+)  

MO:04 ***(+)    *(+)   ***(-)    

MO:05 **(+)          ***(-) 

B:MO:03 ***(+)  *(-)  .(-)     **(-)  

B:MO:04 *(+)    *(-)   ***(+)    

B:MO:05 . (-) *(-)         ***(-) 

 

***, **, * e . – Teste de Tukey, significativo a 0,1%, 1%, 5% e 10% respectivamente 

 

B = dose de boro – MO = dose de mulch – 03 = ano 2003 – 04 = ano 2004 – 05 = ano 2005 - 

B:MO = interação dose de boro e dose de mulch - B:03 = interação dose de boro e ano 2003 - 

B:04 = interação dose de boro e ano 2004 - B:05 = interação dose de boro e ano 2005 - B:MO:03 

= interação dose de boro, dose de mulch e ano 2003 - B:MO:04 = interação dose de boro, dose de 

mulch e ano 2004 - B:MO:05 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 2005 - MO:03 = 

interação dose de mulch e ano 2003 - MO:04 = interação dose de mulch e ano 2004 - MO:05 = 

interação dose de mulch e ano 2005 - B:MO:03 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 

2003 - B:MO:04 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 2004 - B:MO:05 = interação dose 

de boro, dose de mulch e ano 2005. 
(+) = Efeito positivo -  (-) = Efeito negativo 
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Tabela 24 - Efeitos dos tratamentos o do fator ano sobre os parâmetros relações foliares e 

qualidade do suco 

Parâmetros – Relações Teores Foliares e Qualidade do Suco  

Variáveis N/S P/S K/Ca Ca/S DRIS Acidez Brix Ratio 

B         

MO .(-)  .(+)      

03 *(+) ***(+) ***(-) ***(+) ***(+)  ***(+)  

04 **(+) ***(+) ***(-) ***(+) ***(+)  ***(+)  

05  ***(+) **(-) .(+)  ***(-) *(+) ***(-) 

B:MO         

B:03         

B:04     *(-)    

B:05     *(-) **(+)  **(+) 

MO:03 *(+)        

MO:04 ***(+) *(+)  *(+)     

MO:05 *(+)        

B:MO:03         

B:MO:04     .(+)    

B:MO:05         

***, **, * e . – Teste de Tukey, significativo a 0,1%, 1%, 5% e 10% respectivamente 
 
B = dose de boro – MO = dose de mulch – 03 = ano 2003 – 04 = ano 2004 – 05 = ano 2005 - 
B:MO = interação dose de boro e dose de mulch - B:03 = interação dose de boro e ano 2003 - 
B:04 = interação dose de boro e ano 2004 - B:05 = interação dose de boro e ano 2005 - B:MO:03 
= interação dose de boro, dose de mulch e ano 2003 - B:MO:04 = interação dose de boro, dose de 
mulch e ano 2004 - B:MO:05 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 2005 - MO:03 = 
interação dose de mulch e ano 2003 - MO:04 = interação dose de mulch e ano 2004 - MO:05 = 
interação dose de mulch e ano 2005 - B:MO:03 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 
2003 - B:MO:04 = interação dose de boro, dose de mulch e ano 2004 - B:MO:05 = interação dose 
de boro, dose de mulch e ano 2005. 
(+) = Efeito positivo -  (-) = Efeito negativo 
 
 

 


