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1  INTRODUÇÃO

 Sobre vegetação natural, existe um equilíbrio dinâmico entre as adições e perdas da matéria orgânica do 
solo (MOS). As principais adições são os resíduos vegetais e as raízes e seus produtos, e as perdas ocorrem pela 
emissão de CO2 durante o ataque microbiano sobre a MOS. Dependendo do manejo adotado, o solo pode atuar 
como fonte ou dreno de CO2 atmosférico, alterando a concentração atmosférica do gás e, consequentemente a 
intensidade do efeito estufa (Lal et al., 1995).

O solo pode atuar como fonte de CO2 quando as perdas superam as adições de carbono, ou como 
dreno de CO2 atmosférico quando as adições de carbono superam as perdas por mineralização. O manejo 
convencional de preparo de solo é a principal causa dessas perdas (Bruce et al., 1999). A fotossíntese de 
carboidratos é o processo natural de captura do CO2 atmosférico. No processo de ciclagem, parte desse material 
vegetal é incorporado ao solo, passando a compor a MOS (Lal et al., 1995). Para maior retenção da MOS, 
o manejo pode associar as seguintes práticas: a) redução e/ou eliminação do preparo do solo; b) aumento da 
produtividade vegetal, e c) manutenção de cobertura vegetal permanente (Bruce et al., 1999).

O desmatamento e queima da vegetação natural, mais as perdas da MOS devido ao preparo de 
solo, são responsáveis por 33% das emissões globais de CO2 para a atmosfera. A importância do solo como 
reservatório global de carbono orgânico pode ser evidenciada pela quantidade entre 1.462 e 1.576 Pg (1 P = 
1015) armazenada até um metro de profundidade nos solos do globo terrestre. Essa quantidade é três vezes 
maior ao que está armazenado na biomassa aérea vegetal global e o dobro da quantidade de CO2 existente na 
atmosfera (Intergovernamental Panel on Climate Change - IPCC, 2000).

No caso da silvicultura brasileira, devido à preocupação com a diminuição do potencial produtivo 
do solo, recentemente se desenvolveu a técnica do cultivo mínimo. Essa técnica é caracterizada basicamente 
pela manutenção dos resíduos vegetais (serapilheira e sobras de colheita) sobre o solo, seguido de preparo 
localizado, que pode ser coveamento ou sulcação (Gava, 2002). Esse material se torna protetor do solo contra 
agentes físicos causadores de sua deterioração, como águas de chuvas e curtos ciclos de umidade e temperatura 
extremas (Gonçalves et al., 1999). Parte do material depositado, que seria lançado na atmosfera na forma de 
gases poluentes, pode ser incorporado ao solo durante o fenômeno da decomposição.

A principal fonte de MOS é a serapilheira, entendida como o material vegetal acumulado sobre o solo 
e originário da deposição de componentes da parte aérea das plantas. Segundo Rezende (2005), a quantidade 
acumulada de serapilheira em povoamentos florestais depende de vários fatores, como espécie estudada, condições 
climáticas e edáficas e adubação. O autor registrou média de 12,2 mg ha-1 em floresta de Eucalyptus grandis em 
Itatinga‒SP. Porém, em outras situações semelhantes a serapilheira acumulada variou de 17 mg ha-1 em floresta 
de Eucalyptus saligna aos seis anos não adubada e 24 mg ha-1 em floresta de E. grandis aos sete anos adubada.
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O aumento da MOS é de grande interesse nos sistemas conservacionistas de manejo, pois a ela 
estão relacionados muitos atributos que conferem qualidades que aumentam o potencial produtivo do solo. 
Gonçalves et al. (2004) verificaram maiores crescimentos (área basal e volume) em árvores de Eucalyptus 
grandis plantadas em áreas com manutenção parcial ou da totalidade dos resíduos, comparado à retirada total 
destes, desde o segundo ano de plantio até a idade final (aos sete anos) do ciclo de Eucalyptus grandis.

2  OBJETIVOS

A presente pesquisa foi idealizada na hipótese de que o sistema cultivo mínimo, associado à 
adubação, aumenta a produtividade de Eucalyptus grandis e, consequentemente, a serapilheira acumulada, 
em comparação ao cultivo convencional. Os objetivos foram essencialmente medir o acúmulo de serapilheira 
em plantio de Eucalyptus grandis aos 4 anos de idade, e medir a produtividade volumétrica de árvores de 
Eucalyptus grandis, aos 1, 7, 3, 4 e 5 anos após o plantio.

3  MATERIAL E MÉTODOS

3.1  Descrição da Condição Experimental

A área de estudo localiza-se na Estação Experimental de Itatinga – SP (Latitude 23o10’S, longitude 
48o40’W e altitude 857 m). O experimento de campo foi instalado em junho de 2004. Trata-se de uma floresta de 
Eucalyptus grandis plantada sob o espaçamento 3,0 m x 2,0 m em LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO, 
textura média (LVA). Como preparo do solo para plantio aplicou-se o cultivo mínimo. Em termos de preparo de 
solo esse sistema consiste apenas por um sulcamento em linha, onde as mudas foram plantadas manualmente.

O uso anterior do solo foi igualmente floresta de Eucalyptus grandis, a qual foi explorada (corte 
raso) entre março e maio de 2004. As árvores foram derrubadas com corte na base rente ao solo. Estas foram 
então desgalhadas com cortes rentes ao tronco e, em seguida, o tronco foi descascado com uso de implemento 
mecanizado. Portanto, os resíduos vegetais de colheita (RVC) foram: copa (folhas e galhos) e casca do tronco. 
Um terceiro resíduo considerado foi a cobertura vegetal do solo (serapilheira) formada pela deposição dos 
diversos órgãos que compõem a árvore.

A adubação ocorreu no plantio e em cobertura pós-plantio. As fontes e doses de fertilizantes 
(g muda-1) foram: i) plantio – sulfato de amônio = 30, superfosfato triplo = 140, cloreto de potássio = 
10, mistura de micronutrientes = 18; ii) cobertura – sulfato de amônio = 360, cloreto de potássio = 140, 
produto comercial (fonte de boro) = 18,5. As doses da cobertura foram parceladas em duas aplicações.  
Foi aplicado 2.000 kg ha-1 de calcário com implemento na primeira semana pós-plantio.

Os resíduos vegetais da floresta anterior, mais a adição ou omissão de adubação, formaram os 
tratamentos do experimento. A manutenção de todos os componentes de RVC e a fertilização caracterizaram 
o tratamento completo. Os demais tratamentos foram derivados do completo, e caracterizados pela retirada de 
um ou mais componentes de RVC ou omissão de adubos (Tabela 1).

Dessa forma, foram estudados cinco tratamentos repetidos em três blocos casualizados, totalizando 
15 parcelas. A parcela foi formada por um retângulo de 81 mudas (9 m x 9 m). Sua área foi 486 m2 (27 m x 18 
m). Assim, a área total do experimento foi 13.122 m2 (162 m x 81 m).

A avaliação do crescimento da floresta foi realizada por inventário florestal aos 1,7, 3, 4 e 5 anos de 
idade. As variáveis DAP (diâmetro à altura do peito; 1,30 m) e altura da árvore foram utilizadas para cálculo 
do volume em madeira. A área útil da parcela para essas determinações foi referente às 25 árvores centrais.
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Tabela 1 – Descrição dos tratamentos do experimento.

TRATAMENTO COMPOSIÇÃO
1 = FCoCaSe Fertilização e manutenção de copas + casca + serapilheira anteriores
2 = FCaSe 1 com retirada das copas
3 = Fse 2 com retirada das cascas
4 = F 3 com retirada da serapilheira
5 = CoCaSe 1 sem fertilização

A serapilheira foi avaliada aos quatro anos. Foram amostrados três grupos de referência na parcela: 
linhas de plantio (L), os centros das entrelinhas de plantio (EL), e o intermédio entre estas referências (I). 
Tomando como referência um intervalo entre duas linhas de plantio, tem-se: L1 = 0 m, I1 = 0,75 m, EL = 1,5 
m, I2 = 2,25 m e L2 = 3 m. Cada amostra foi coletada numa delimitação circular com 0,30 m de diâmetro 
(0,0707 m2). Foram coletadas seis amostras em cada uma das três parcelas de cada tratamento, amostrando-
se dezoito vezes cada um dos cinco tratamentos, totalizando noventa amostras. Em laboratório, as amostras 
foram secas em estufa a 65 oC até atingirem massa constante. Nesse estágio foi determinada a massa de 
material vegetal seco (MVS) de serapilheira.

3.2  Forma de Análise dos Resultados

 Para as análises foi utilizado o software SAS (SAS Institute, 1989). As variáveis foram submetidas à 
análise de variância (teste t) utilizando o procedimento GLM. As médias dos tratamentos foram comparadas 
pelo teste t (Tukey, a 5% de probabilidade).

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

As quantidades acumuladas de serapilheira aos quatro anos nas linhas de plantio (L = 16,8 Mg ha-1) 
e nas entrelinhas de plantio (EL = 18,1 Mg ha-1) foram significativamente maiores em relação ao acumulado 
na localização intermediária (I = 15,2 Mg ha-1). Não houve diferenciação significativa entre L e EL (Figura 1).

Figura 1. Serapilheira acumulada entre linhas de plantio de Eucalyptus grandis aos quatro anos de idade. 
Valores referentes às médias de todos os tratamentos.
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Rezende (2005) mediu os acúmulos de serapilheira aos cinco anos e meio de idade em floresta de 
Eucalyptus grandis sob LATOSSOLO VERMELHO escuro em Itatinga-SP nos tratamentos sem adubação, 
adubação mineral e adubação mineral mais aplicação de biossólido. A média dos três tratamentos foi               
12,2 Mg ha-1, sem diferença entre tratamentos. O autor citou os resultados encontrados por Vieira (1998) 
que constatou 17 Mg ha-1 de serapilheira em floresta de Eucalyptus saligna aos seis anos não adubada                   
e 24 Mg ha-1 em floresta de E. grandis aos sete anos adubada. Concluiu que a quantidade acumulada de 
serapilheira fina sobre o solo em povoamentos florestais depende de vários fatores, como espécie estudada, 
condições edafoclimáticas, adubação, estresse hídrico e estágio de desenvolvimento do povoamento.

O acúmulo inferior de serapilheira na localização intermediária provavelmente é decorrente da 
menor deposição de componentes da copa neste local. Na idade de quatro anos a floresta de Eucalyptus spp. 
não atingiu a maturidade, e o fechamento de copas (cobertura do dossel) ainda não ocorreu por completo. 
A deposição faz parte do ciclo biogeoquímico de nutrientes, e no caso de plantios florestais representa 
importante fonte de nutrientes ao solo.

Acompanhamentos posteriores devem ser continuados, pois com o tempo o crescimento das árvores 
proporcionará o fechamento de copas. Assim, a deposição tenderá à semelhança entre os locais estudados. 
Com o crescimento das árvores o sistema radicular também se expande, cobrindo maior área de solo. Portanto, 
o acúmulo de serapilheira no local intermediário entre linhas de plantio é importante no sentido de fornecer 
nutrientes ao sistema radicular em expansão, por meio de sua decomposição e incorporação ao solo.

Os volumes medidos das árvores mostraram que o tratamento 5 (CoCaSe), sem fertilização e com 
manutenção de resíduos vegetais de colheita (RVC) foi inferior a todos os outros tratamentos, em todas as 
épocas de avaliação (1,7; 3; 4 e 5 anos). Entre os demais (1 = FCoCaSe; 2 = FCaSe; 3 = FSe e 4 = F) não houve 
diferença significativa para volume nas épocas avaliadas (Figura 2).

A primeira avaliação de volume (1,7 anos) mostrou a variação 30,9–40,3 m3 ha-1 entre os tratamentos 
1, 2, 3 e 4; enquanto o volume do tratamento 1 foi 20,3 m3 ha-1. Aos três anos os volumes foram 117,2–135,4 m3 
ha-1 e 77,3 m3 ha-1, respectivamente. Aos quatro anos foram 186,7–197,0 m3 ha-1 e 128,3 m3 ha-1, respectivamente. 
E aos cinco anos foram 215,1–242,3 m3 ha-1 e 158,9 m3 ha-1, respectivamente (Figura 2).

 

Figura 2.  Produtividade de Eucalyptus grandis sob os tratamentos: 1) fertilização + manutenção de copas, casca e 
serapilheira (FCoCaSe), 2) 1 com retirada de copas, 3) 2 com retirada de casca, 4) 3 com retirada de serapilheira e 5) 1 
sem fertilização, aos 1,7, 3 4, e 5 anos após o plantio.
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Analisando os tratamentos 5 e 1, cuja única diferença é a aplicação ou não de adubo, verifica-se que 
as árvores de Eucalyptus grandis produziram 51, 57, 65 e 66% a mais em volume de madeira no tratamento 
em que se aplicou o adubo (1) e o que não se aplicou adubo (5), aos 1, 7, 3, 4 e 5 anos após o plantio, 
respectivamente. Através da análise desses dados, verifica-se a importância da fertilização mineral na formação 
de florestas plantadas. Embora a ciclagem biogeoquímica seja importante para a manutenção do equilíbrio 
biodinâmico no ecossistema, nas condições deste estudo, mostrou-se que esse sistema não pode prescindir do 
fornecimento de adubos sintéticos para potencializar sua capacidade produtiva.

Gonçalves et al. (2004) mediram maiores produtividades em tratamentos com manutenção parcial 
ou da totalidade dos resíduos, comparado à retirada total destes, desde o segundo ano de plantio até a idade 
final (aos sete anos) do ciclo de Eucalyptus grandis sob LATOSSOLO VERMELHO escuro em Itatinga‒SP. 
Resultados semelhantes foram registrados com outras espécies de Eucalyptus por Nzila et al. (2004), no Congo; 
por Xu et al. (2004), na China; por O’Connell et al. (2004), na Austrália, e por du Toit et al. (2004), na África 
do Sul. Segundo estes últimos autores o uso de fertilizantes também aumentou a produtividade, em relação ao 
não fornecimento destes.

Considerando o sistema “ciclo curto” de Eucalyptus app. é importante que ao final do ciclo 
produtivo, ou seja, aos sete anos após plantio, seja realizada nova avaliação dos mesmos parâmetros aqui 
apresentados, tendo em vista que as produtividades aumentam com o tempo, podendo aumentar a diferença 
entre os tratamentos. A análise da viabilidade econômica dos tratamentos testados em relação às produtividades 
respectivas pode ser conclusiva sobre a questão da aplicação ou não de adubos.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou parte dos resultados obtidos parcialmente até o momento. Outros resultados 
fazem parte de uma ampla pesquisa exploratória deste experimento montado relativo ao sistema de produção 
florestal com Eucalyptus spp. Os demais compartimentos como solo, raízes e componentes da parte aérea da 
planta também estão sendo avaliados. Entende-se que esta pesquisa deva continuar até o ciclo final produtivo, 
aos sete anos de idade, de forma a obter resultados que contribuam para o conhecimento de todo o ciclo 
produtivo.
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