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RESUMO 

 
 

BIOMASSA E NUTRIENTES DO HÍBRIDO Eucalyptus urograndis E Acacia mearnsii 

EM PLANTIOS MONOESPECÍFICOS E MISTOS 
 

AUTORA: Aline Aparecida Ludvichak 
ORIENTADOR: Mauro Valdir Schumacher 

 
 
O estoque de biomassa e nutrientes tem sido a base de muitos estudos na área 
florestal, principalmente aqueles que avaliam a sustentabilidade nutricional do 
sistema, no entanto, existem poucos estudos com essa base em plantios mistos em 
final de rotação. Diante disto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a biomassa 
e os nutrientes para o híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em plantios 
monoespecíficos e mistos, aos 9 anos de idade. Para isso, realizou-se o estudo em 
área experimental no município de Pinheiro Machado/RS, a qual era constituída por 3 
tratamentos, com plantio puro e misto de Eucalyptus urograndis (E) e Acacia mearnsii 
(A) (100% E, 100% A, 50%E + 50%A), em um delineamento de blocos ao acaso com 
4 repetições. Para a avaliação dendrométrica, aferiu-se o DAP de todos os indivíduos 
e altura de aproximadamente 20% dos indivíduos, estabelecendo uma relação da 
altura em função do diâmetro para estimar a altura dos demais indivíduos. Para 
estimativa do estoque de nutrientes no solo foram abertas 3 trincheiras no centro de 
cada parcela, para o bloco 1, 2 e 3. A biomassa acima do solo foi determinada tendo 
como referência a árvore média de cada parcela baseada no DAP da espécie no 
plantio. O CUB foi calculado pela razão entre a biomassa e a quantidade de nutriente 
de cada componente da biomassa e a estimativa de remoção de nutrientes pela 
colheita da biomassa foi feita para três cenários. O crescimento da Acacia mearnsii 
mostrou-se superior no plantio misto quando comparado com o plantio 
monoespecífico, porém o híbrido Eucalyptus urograndis apresentou crescimento 
inferior no plantio misto. O estoque de N disponível no solo até 60 cm de profundidade 
foi maior no plantio misto quando comparado ao plantio monoespecífico, do híbrido 
Eucalyptus urograndis. Análogo ao crescimento, o híbrido Eucalyptus urograndis 
apresentou estoque de biomassa inferior no plantio misto quando comparado ao seu 
plantio monoespecífico, já a Acacia mearnsii apresentou acúmulo de biomassa 
superior no plantio misto. A Acacia mearnsii apresentou maiores quantidades de 
nutrientes no plantio misto quando comparado ao seu monocultivo e o inverso foi 
observado para o híbrido Eucalyptus urograndis. A madeira foi o componente que 
apresentou maiores valores do CUB para todos os nutrientes analisados. A remoção 
somente da madeira comercial do tronco se caracteriza como o melhor cenário de 
colheita de biomassa visando a redução do impacto nutricional desta atividade e a 
sustentabilidade nutricional do sítio. 
 
 
Palavras-Chave: Fixação biológica de nitrogênio. Nutrição florestal. Sustentabilidade 
nutricional. Solos florestais. 
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ABSTRACT 

 
 

BIOMASS AND NUTRIENTS OF HYBRID Eucalyptus urograndis AND Acacia 

mearnsii IN PLANTATIONS MONOSPECIFIC AND MIXED 

 
 

AUTHOR: Aline Aparecida Ludvichak 
ADVISER: Mauro Valdir Schumacher 

 
 
The stock of biomass and nutrients has been the basis of many studies in forestry, 
particularly those that assess the nutritional sustainability of the system, however, 
there are few studies on this basis in mixed plantings in the final rotation. Given this, 
the present study was to evaluate the biomass and nutrients for the hybrid Eucalyptus 
urograndis and Acacia mearnsii in monospecific and mixed plantings, at 9 years old. 
For this, we carried out the study in the experimental area in the city of Pinheiro 
Machado/RS, which consisted of 3 treatments with pure and mixed plantation of 
Eucalyptus urograndis (E) and Acacia mearnsii (A) (100% E, 100 % A, 50% E + 50% 
A), in a randomized blocks with four repetitions. For dendrometric evaluation, the DAP 
all individuals is gauged and height 20% of individuals, establishing a ratio of height 
according to the diameter to estimate the height of the remaining individuals. To 
estimate the stock of nutrients in the soil were opened three trenches in the center of 
each plot to block 1, 2 and 3. The above-ground biomass was determined by reference 
to the average tree in each plot based on DAP species in planting. CUB was calculated 
by the ratio of the biomass and the amount of each component of the nutrient and 
biomass estimate of nutrient removal by harvesting the biomass was made for three 
scenarios. The growth of Acacia mearnsii was higher in mixed stands as compared to 
monospecific, but the hybrid Eucalyptus urograndis showed lower growth in mixed 
planting. The stock of available soil N to 60 cm depth was higher in mixed stands as 
compared to monospecific planting hybrid Eucalyptus urograndis. Analogous to 
growth, the hybrid Eucalyptus urograndis stock showed lower biomass in the mixed 
stand compared to their monospecific planting, since the Acacia mearnsii presented 
accumulation of higher biomass in mixed planting. Acacia mearnsii showed higher 
amounts of nutrients in the mixed stand when compared to its monoculture and the 
reverse was observed for the hybrid Eucalyptus urograndis. Wood was the component 
that larger CUB values for all analyzed nutrients. Removing only the commercial stem 
wood it is characterized as the best biomass harvesting stage in order to reduce the 
impact of nutrition and nutritional activity sustainability of the site. 
 
 
Keywords: Biological nitrogen fixation. Forest nutrition. Nutritional sustainability. 
Forest soils.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Eucalyptus sp. tem sido amplamente plantado no Brasil, gerando 

resultados positivos para a economia do País, porém, a alta produção, aliado a 

manejos de colheita intensivos, tem levantado questionamentos sobre a 

sustentabilidade nutricional desses sistemas devido a representativa exportação de 

nutrientes em produtos florestais. 

Estoque de biomassa e nutrientes tem sido a base de muitos estudos na área 

florestal, principalmente aqueles que avaliam a sustentabilidade nutricional do 

sistema. Informações sobre a partição da biomassa e dos nutrientes nos diferentes 

componentes da biomassa são essenciais para definições de práticas silviculturais 

quando visa a sustentabilidade ou manutenção da capacidade produtiva dos sítios 

florestais (SCHUMACHER; WITSCHORECK; CALIL, 2011).  

A sustentabilidade de um ecossistema florestal está principalmente associada 

com a estabilidade do balanço de nutrientes a curto, médio e longo prazo (SANTANA; 

BARROS; NEVES, 2002). De acordo com Bouillet et al. (2008), promover a entrada 

de nitrogênio no sistema é necessário para alcançar a produção sustentável em 

plantações florestais.  

Com isso, plantios mistos de espécies de Eucalyptus com espécies 

leguminosas que possuem capacidade de fixação biológica de nitrogênio atmosférico, 

tem se apresentado como sistemas de produção com grande potencial para promover 

a sustentabilidade do sistema florestal. Entre as espécies arbóreas que possuem 

capacidade de fixação biológica de nitrogênio, a Acacia mearnsii se destaca no setor 

florestal por possuir uma gama produtos com características desejáveis ao mercado. 

Assim, plantios mistos do gênero Eucalyptus com Acacia mearnsii, além de promover 

a fixação de nitrogênio, proporcionam uma diversificação de produtos do sistema, 

gerando uma maior estabilidade econômica e uma otimização do uso da terra. 

O sucesso destes sistemas de produção depende de vários fatores, tanto 

relacionados com a própria característica das plantas como do manejo aplicado às 

espécies. No entanto, existe uma carência de informações sobre o desenvolvimento 

destas espécies em plantios mistos no ciclo final de produção. 

Logo, é fundamental o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em plantios 

monoespecíficos e mistos do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii para 
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obtenção de dados científicos que possam dar embasamento sobre a dinâmica 

nutricional e contribuir para tomadas de decisões visando o desenvolvimento 

sustentável.  

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a biomassa e os 

nutrientes para o híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em plantios 

monoespecíficos e mistos, aos 9 anos de idade, tendo como objetivos específicos os 

seguintes itens: 

 

 Estudar o crescimento do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia 

mearnsii em plantios monoespecíficos e mistos em ciclo final; 

 Estimar o estoque de nutrientes disponíveis no solo até 60 cm de 

profundidade sob os diferentes sistemas de plantio; 

 Quantificar o estoque de biomassa acima do solo para ambas as 

espécies estabelecidas em monocultivo e em plantio misto nos seguintes 

componentes: folhas, galhos, casca e madeira do tronco;  

 Avaliar o estoque de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg S, B, Cu, Fe, Mn e Zn) 

nos diferentes componentes de biomassa, para ambas as espécies, nos 

diferentes sistemas de plantio; 

 Determinar o coeficiente de utilização biológica para ambas as espécies 

estabelecidas em plantio puro e em plantio misto;  

 Fazer inferências sobre a exportação de nutrientes em função de 

diferentes intensidades de colheita da biomassa para ambas as espécies 

em plantios monoespecíficos e mistos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BIOMASSA 

 

A biomassa vegetal, conforme definição de Sette Junior, Geromini e Nakajima 

(2004), é a quantidade em massa de material vegetal existente em uma floresta. O 

conhecimento do acúmulo de biomassa nos diferentes componentes das árvores, ao 

longo do ciclo produtivo e nas diferentes condições de desenvolvimento, é 

fundamental para a definição do manejo mais adequado para o sítio (SCHUMACHER; 

WITSCHORECK; CALIL, 2011).  

De acordo com Santana et al. (2008) e Behling (2014), a produção de biomassa 

de uma planta é determinada pela quantidade de radiação solar fotossinteticamente 

ativa interceptada pela copa e pela eficiência com que a espécie converte essa 

energia radiante em fotoassimilados por meio do processo fotossintético. 

Assim, o acúmulo de biomassa é influenciado pelos fatores que afetam a 

fotossíntese e a respiração das plantas, como a disponibilidade de luz, temperatura, 

concentração de CO2, água e fertilidade do solo, além de fatores intrínsecos da planta, 

como idade, forma da copa, teor de clorofila entre outros (KRAMER; KOZLOWSKI, 

1972).  

Conforme Santana et al. (2008), a eficiência de conversão da radiação em 

biomassa para determinada espécie é principalmente influenciada pela 

disponibilidade de água e de nutrientes, já que a radiação solar e a concentração de 

CO2 da atmosfera (fatores não-manejáveis em condições normais) tendem a não 

limitar o crescimento nos trópicos. 

Em plantios jovens, o aumento da densidade de plantio apresenta relação 

direta com a produção de biomassa por unidade de área, ou seja, os espaçamentos 

mais adensados proporcionam maiores quantidades de biomassa que os menos 

adensados, sendo que a contribuição dos diferentes compartimentos para a 

biomassa, concentra-se principalmente na madeira e nos galhos (ELOY, 2015). 

Schumacher, Witschoreck e Calil (2011) descrevem que, na fase inicial de 

crescimento de plantas em povoamentos florestais, a maior parte dos fotoassimilados 

sintetizados pela planta são direcionados para a formação da copa e sistema 

radicular, a partir do fechamento das copas das árvores, o acúmulo de fotoassimilados 
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se daria com maior intensidade nos troncos, tendo em vista que a formação de copas 

atingiu uma fase de relativa estabilidade. 

Quando se tratam de plantações florestais, o principal componente de 

biomassa retirado do sistema através da colheita é a madeira. Entretanto, sistemas 

de colheita para a produção de biomassa energética tem considerado a colheita total 

da árvore chegando a casos mais extremos com a remoção do sub-bosque (VIERA et 

al., 2015). Quanto maior a remoção relativa de biomassa do sistema, maiores 

implicações a colheita florestal gerará para o sítio, entre elas podemos mencionar a 

maior exportação de nutrientes e a diminuição do material orgânico sobre o solo.   

Viera (2010) salienta que estudos sobre a produção e alocação de biomassa 

em sistemas mais complexos, como é o caso de sistemas agrossilviculturais e também 

de plantios mistos, são raros devido à dificuldade de avaliação das interações que 

ocorrem durante todo o ciclo de produção e ao maior número de componentes 

envolvidos. 

Conforme Schumacher, Witschoreck e Calil (2011), informações sobre a 

partição da biomassa e dos nutrientes deveriam ser consideradas na definição de 

práticas como: idade e intensidade de colheita, manejo dos resíduos florestais, 

adubação de reposição, preparo do solo, entre outras, quando visa a sustentabilidade 

ou manutenção da capacidade produtiva dos sítios florestais. 

 

2.2  NUTRIENTES 

 

A quantificação dos nutrientes nos diferentes componentes de biomassa é de 

fundamental importância para a nutrição de povoamentos florestais, principalmente 

por possibilitar a análise dos efeitos ocasionados pela colheita florestal com a 

avaliação da exportação de nutrientes do sistema (SCHUMACHER; WITSCHORECK; 

CALIL, 2011; VIERA; SCHUMACHER; LIBERALASSO, 2011; VIERA et al., 2015). 

O conhecimento da taxa de exportação de nutrientes conforme a intensidade 

da colheita de povoamentos florestais é essencial para estabelecer um manejo 

visando a sustentabilidade nutricional do sitio sem comprometer as próximas rotações 

(SCHUMACHER; WITSCHORECK; CALIL, 2011; VIERA; SCHUMACHER; 

LIBERALASSO, 2011). Santana, Barros e Neves (2002) afirmam que a 

sustentabilidade de um ecossistema florestal está principalmente associada com a 

estabilidade do balanço de nutrientes a curto, médio e longo prazo. 
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Conforme Viera, Schumacher e Kleinpaul (2013), explorações intensivas em 

rotações curtas, sem previsão de um período mínimo necessário para reposição de 

nutrientes tem sido apontadas como as maiores responsáveis pelo exaurimento 

químico dos solos. Demonstrando assim a importância de estudos que quantifiquem 

a exportação de nutrientes do sítio sob diferentes intensidades de colheita, 

principalmente quando visa estabelecer um manejo sustentável dos povoamentos 

florestais do ponto de vista nutricional.  

Bouillet et al. (2008), afirmam que para garantir a produção sustentável em 

plantações florestais geridas em rotações curtas é necessário promover a entrada de 

nitrogênio no sistema, porém, além dos fertilizantes nitrogenados serem responsáveis 

por uma parcela significativa dos custos na silvicultura brasileira, ainda tem pouca 

informação disponível sobre os seus impactos ambientais resultantes da lixiviação e 

volatilização destes compostos químicos.  

Coelho et al. (2007) ressaltam que a introdução de espécies leguminosas em 

povoamentos de eucalipto pode aumentar a capacidade de uso dos nutrientes no solo, 

pois em estudo da distribuição do sistema radicular no perfil do solo de Eucalyptus 

grandis, Mimosa scabrella e Acacia mangium, os autores observaram que existem 

diferentes nichos de exploração radicular entre as espécies. Os dados encontrados 

pelos autores supracitados sugerem que a Mimosa scabrella apresenta maior 

eficiência na aquisição de nutrientes nas camadas mais profundas, fato este que 

auxilia no aumento da fertilidade nas camadas superficiais do solo através do 

processo de ciclagem biogeoquímica e que poderia beneficiar o desenvolvimento de 

espécies com o sistema radicular não tão profundo.  

De acordo com Viera, Schumacher e Kleinpaul (2013), há carência de 

informações sobre as melhores combinações de plantios mistos e sobre o potencial 

desses sistemas para a produção sustentável. Tais autores ainda afirmaram que para 

áreas com baixo potencial produtivo, como é o caso da região Sul do estado do Rio 

Grande do Sul, o conhecimento técnico-cientifico em relação as características 

nutricionais do sistema solo-planta é de suma importância para aumentar a 

produtividade desses sistemas e mantê-las para ciclos futuros.  

  Para adoção de estratégias adequadas de manejo a longo prazo, é 

imprescindível o conhecimento das relações entre a quantidade de nutrientes que é 

exportada e a biodisponibilidade dos nutrientes no sítio de cultivo, para então poder 
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aplicar técnicas que visem o manejo florestal sustentável por várias rotações 

(SANTANA et al., 2008).  

 

2.3  PLANTIOS PUROS E MISTOS 

 

Conforme Pretzsch (2014), até meados do século XX a forte influência 

agronômica sobre a silvicultura resultou em extensos sistemas de produção florestais 

monoespecíficos. O gênero Eucalyptus sp. tem sido amplamente plantado em 

monocultura no Brasil, por apresentar boa adaptação as condições climáticas do País, 

resultando em altas produtividades de produtos com características desejáveis ao 

mercado em rotações de curto prazo.  

De acordo com Forrester et al. (2010), as áreas com plantações de eucalipto 

se expandiram em todo mundo em resposta a fatores econômicos, ambientais e 

sociais, tais como a crescente demanda por madeira com propriedades e taxas de 

crescimento adequadas ao mercado, redução da pressão sobre o desmatamento de 

florestas nativas e o aumento do sequestro de carbono atmosférico. 

Porém, a expansão das plantações florestais gerou grande preocupação 

quanto a sustentabilidade dessas áreas, pois atualmente as práticas de silviculturais 

(melhoramento genético, redução das rotações) estão visando o aumento da 

produtividade e a rentabilidade, sem considerar que tais práticas intensificam a 

utilização dos recursos do sítio, principalmente de nutrientes como o nitrogênio e o 

fósforo (BOUILLET et al., 2008; TANG et al., 2013). 

Assim, sistemas de produção que promovam a utilização mais eficiente 

possível dos recursos naturais (água e nutrientes) são almejados por fatores 

econômicos (custo de fertilização) e para promover a sustentabilidade ambiental 

(FORRESTER et al., 2010; LACLAU et al., 2010). 

O aumento do custo dos fertilizantes e as questões ambientais relacionadas 

(poluição da água e emissões de gases do efeito estufa) favorecem o surgimento de 

opções de gestão para reduzir a utilização de fertilizantes, como por exemplo, o plantio 

misto com espécies fixadoras de nitrogênio visando promover o melhor 

aproveitamento dos mecanismos ecológicos das espécies (TANG et al., 2013). 

Plantações mistas de Eucalyptus sp. com espécies fixadoras de nitrogênio 

(Acacia sp.) é uma técnica de gestão silvicultural potencialmente valiosa para 

aumentar a produtividade e reduzir os custos com fertilizantes. Assim, introdução de 
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espécies fixadoras de nitrogênio em plantios mistos com o eucalipto tem-se mostrado 

uma opção economicamente viável e ambientalmente correta para o suprimento de 

nitrogênio nesses sistemas (FORRESTER et al., 2010; LACLAU et al., 2008; 

BOUILLET et al., 2013). 

O aumento no fornecimento de nutrientes ao solo em plantios mistos de 

espécies do gênero Eucalyptus com espécies fixadoras de nitrogênio seria um 

provável resultado de dois mecanismos: a) o nitrogênio atmosférico adicionado ao 

sistema pela espécie fixadora seria distribuído para o eucalipto via interação das 

raízes, e b) os nutrientes presentes na serapilheira de plantios mistos seriam 

devolvidos ao solo em um menor período de tempo, quando comparado ao plantio 

puro de eucalipto devido a menor relação C:N (FORRESTER et al., 2006;  LACLAU 

et al., 2008).  

No entanto, Tang et al. (2013) constaram que o eucalipto foi beneficiado apenas 

pela ciclagem de nutrientes através da rápida decomposição da serapilheira nos 

plantios mistos, os quais verificaram que a baixa relação C:N esteve diretamente 

relacionada a decomposição da serapilheira e não constataram interações das raízes 

entre o eucalipto e a espécie fixadora de nitrogênio.  

Vários estudos tem demonstrado que plantações mistas de eucalipto com 

espécies fixadoras de nitrogênio tem potencial para aumentar a produtividade quando 

comparado com plantios monoespecíficos das espécies (FORRESTER et al., 2006; 

LACLAU et al., 2008; FORRESTER et al., 2010; NOUVELLON et al., 2012; BOUILLET 

et al., 2013). No entanto, outras experiências não apontaram benefícios significativos 

na produtividade das espécies ou até apontaram efeitos desfavoráveis para 

determinada espécies (EPRON et al., 2013; TANG et al., 2013; SOARES, 2015). 

Estes resultados controversos indicam a necessidade da realização de mais 

pesquisas em plantios mistos em diferentes condições edafoclimáticas.  

Plantios mistos podem promover uma melhor utilização dos recursos 

disponíveis no sítio devido às diferentes exigências das espécies no sistema. A 

eficiência do uso dos recursos é estimada como a quantidade de produção bruta ou 

liquida por unidade de recurso utilizado (por exemplo, a eficiência do uso da água, a 

eficiência do uso da luz ou a eficiência de utilização dos nutrientes), sendo necessário 

separar a competição por luz, água, nutrientes e os efeitos da concorrência intra e 

inter-específica para melhor compreensão dos processos que influenciam o 

crescimento das árvores em plantios mistos (LE MAIRE et al., 2013).  
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Binkley et al. (2003) ressaltaram que a demanda social por uma maior 

diversidade em florestas plantadas poderia tornar os plantios mistos atraente no 

futuro, porém seria necessário o estabelecimento de estudos com diferentes 

combinações de espécies e seus produtos para formar uma base de informações para 

os gestores florestais tomarem decisões eficazes sobre o valor econômico dos 

monocultivos e das plantações mistas. 

No Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, a Acacia mearnsii, 

espécie leguminosa com capacidade de fixação de N2 atmosférico, encontra-se entre 

as mais importantes espécies do setor florestal. A Acacia mearnsii se destaca por 

possuir vários produtos que vão desde a utilização da casca para a extração de tanino 

até a madeira para lenha, carvão ou ainda como matéria prima para fabricação de 

papel e celulose (BARICHELLO; SCHUMACHER; VOGEL, 2005). Assim, o plantio 

misto de Acacia mearnsii com espécies do gênero Eucalyptus tem demonstrado 

grande potencial de desenvolvimento (SOARES, 2015; VEZZANI; TEDESCO; 

BARROS, 2001; VIERA; SCHUMACHER; LIBERALASSO, 2011). 

No entanto, o sucesso de plantios mistos de espécies depende de vários 

fatores, entre eles as características intrínsecas de cada espécie, as características 

do sítio e o balanço entre as interações positivas e negativas entre as espécies 

(BOYDEN; BINKLEY; SENOCK, 2005). Epron et al. (2013) ressaltam que a 

compreensão do equilíbrio entre a concorrência, complementariedade ou até o 

mesmo os benefícios das espécies em plantio misto são os pontos chaves 

necessários para que a produtividade em plantações mistas supere a produção das 

monoculturas.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em área experimental com plantio monoespecífico e 

misto do híbrido Eucalyptus urograndis e de Acacia mearnsii, localizada no município 

de Pinheiro Machado, região extremo Sul do Estado do Rio Grande do Sul. A área 

está situada nas coordenadas geográficas centrais de 31°34'02” latitude sul, 53°37'18" 

longitude oeste e a uma altitude média de 405 m em relação ao nível médio do mar 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do município de Pinheiro Machado no estado do Rio Grande 
do Sul e em destaque área experimental com plantio monoespecífico e misto do 
híbrido Eucalyptus urograndis e de Acacia mearnsii. 
 

 

 
Fonte: Imagem modificada do Google Earth, 2016. 

 

O clima predominante da região, conforme a classificação climática de Köppen, 

é o Cfa (subtropical úmido), com precipitação média anual de 1.556 mm, normalmente 

bem distribuídos durante o ano. A temperatura média anual é de aproximadamente 

17,9 °C, sendo a média das máximas de 23,8 °C e a média das temperaturas mínimas 

de 13,3 °C (MATZENAUER; RADIN; ALMEIDA, 2011). 

O solo da região caracteriza-se por ser predominantemente Neossolo Litólico 

com afloramentos rochosos. Já o relevo é suave-ondulado, coberto por vegetação de 
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gramíneas ralas entre arbustos e árvores esparsas, caracterização típica dos campos 

sulinos o qual está inserido (CUNHA et al., 1998).  

 

3.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

A área experimental foi implantada em outubro de 2006. O delineamento 

experimental adotado na área foi o de blocos ao acaso, com 3 tratamentos (Tabela 1) 

e 4 repetições (blocos), totalizando assim 12 unidades amostrais.  

O espaçamento de plantio adotado foi de 3,5 m x 2,0 m. Cada unidade amostral 

era formada por 840 m² (20 m x 42 m), totalizando assim 120 indivíduos de eucalipto 

e/ou acácia-negra em cada unidade amostral.  

A adubação de plantio foi de 300 kg ha-1 de NPK (06:30:06) + 0,1% de boro + 

0,5% de cobre. Aos 3 meses foi realizada a primeira adubação de cobertura com 88 

g/planta de NPK (15:00:15) + 0,5% de boro + 15% de enxofre. E a segunda adubação 

de cobertura foi realizada aos 6 meses com 200 kg ha-1 de sulfato de amônio + 1,0% 

de Boro. 

 

Tabela 1 – Tratamentos utilizados na área experimental com plantio monoespecífico 
e misto do híbrido Eucalyptus urograndis e de Acacia mearnsii, no município de 
Pinheiro Machado, RS. 
 

Tratamento Descrição 

T1 100% eucalipto 

T2 100% acácia-negra 

T3 50% eucalipto + 50% acácia-negra 

 

O tratamento 1 (100E) e tratamento 2 (100A) são plantios monoespecíficos do 

híbrido Eucalyptus urograndis e da Acacia mearnsii, respectivamente. Já, o tratamento 

3 (50E + 50A) é formado por uma linha de plantio do híbrido Eucalyptus urograndis 

intercalada com uma linha de plantio de Acacia mearnsii, e assim sucessivamente 

(Figura 2). Para avaliações e/ou mensurações, considerou-se bordadura dupla para 

isolar possíveis interferências externa aos dados obtidos nos tratamentos. 
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Figura 2 – Arranjo espacial das espécies nos tratamentos. Polígonos em verde 
representam o híbrido Eucalyptus urograndis e polígonos em branco Acacia mearnsii. 

 

 
 

3.3 ESTIMATIVA DO ESTOQUE DO NUTRIENTES DISPONÍVEIS NO SOLO 

 

Para a estimativa do estoque de nutrientes e a análise física do solo foram 

abertas 3 trincheiras, no centro de cada parcela do bloco 1, 2 e 3, para a coleta de 

amostras em 4 camadas de profundidade (0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 40 cm e 40 - 60 

cm).  

T1 

T2 

T3 
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Durante a coleta de solo para a análise química, também foram coletados, nos 

mesmos pontos, amostras com anéis volumétricos, para avaliação da densidade do 

solo segundo a metodologia de Kopeck (EMBRAPA, 1997).  

As amostras foram devidamente identificadas e levadas ao Laboratório de 

Ecologia Florestal do Departamento de Ciências Florestais para secagem em estufa 

de circulação e renovação de ar à 40ºC até atingir peso constante, sendo então 

determinada a massa seca em balança digital de precisão (0,01 g) e moídas para 

realização da análise química. 

As análises químicas foram realizadas conforme descrição da Tabela 2, 

seguindo a metodologia descritas por Tedesco et al. (1995). No caso do nitrogênio, 

como a maioria do nitrogênio (N) total está contida em formas pouco ou não-

disponíveis (frações húmicas muito estáveis), para efeito de cálculo, foi considerado 

apenas 10% como disponível para as plantas (GONÇALVES et al., 2001). 

 
Tabela 2 – Procedimentos analíticos utilizados nas amostras de solo. 

 

Nutriente Extração Método Comprimento de onda (nm) 

P disponível Mehlich-1  

(HCl + H2SO4) 

Espectrofotometria 660,0 

K trocável Fotometria de chama ----- 

Ca trocável KCl  

(1mol L-1) 

Espectrofotometria 422,70 

Mg trocável de absorção atômica 285,20 

S disponível Ca (H2PO4)2 Espectrofotometria 440,00 

B Curcumina Espectrofotometria 460,00 

Cu HCl  

(0,1 mol L-1) 

Espectrofotometria 

de absorção atômica 

324,75 

Zn 213,86 

 
Fonte: Adaptado de Witschoreck (2008). 

 

A estimativa do estoque de nutrientes no solo, foi realizada através do produto 

entre a concentração de nutrientes e a densidade de solo obtida no ponto médio de 

cada camada.  
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA 

 

3.4.1 Avaliação dendrométrica 

 

Para avaliação dendrométrica, aos 9 anos de idade das espécies, aferiu-se o 

DAP (diâmetro a altura do peito, medido a 1,30 m do nível do solo) de todos os 

indivíduos dentro da área útil de cada parcela com auxílio de fita diamétrica e altura 

de aproximadamente 20% dos indivíduos com hipsômetro Vertex. 

 

3.4.2  Estimativa da altura  

  

Para estimar a altura dos indivíduos que não foram aferidos a campo, ajustou-

se sete modelos hipsométricos citados na literatura (Tabela 3) e utilizou-se o 

procedimento Stepwise do SAS para verificar o ajuste de novos modelos, todos 

incluindo como variável independente o DAP e algumas transformações do mesmo 

(DAP², DAP³, DAP-1, DAP-², DAP-³, Ln DAP, Ln (DAP²), Ln (DAP³), Ln (DAP-1), Ln 

(DAP-²) e Ln (DAP-³). A estimativa dos parâmetros para o ajuste dos modelos foi feita 

através do software estatístico SAS. 

 

Tabela 3 – Modelos hipsométricos utilizados para ajustes da estimativa da altura total 
do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 9 anos de idade, 
estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 
 

Nº Modelo Autor 

1 H = β0 + β1. DAP Linha reta ³ 

2 H = β0 + β1. DAP² Azevedo et al., (1999) 

3 H = β0 + β1. Ln (DAP) Henricksen¹ ² ³ 

4             H = β0 + β1. 
 

Soares et al., (2006) 

5 H = β0 + β1. DAP + β2. DAP² Parabólico ² ³ 

6          Ln (H) = β0 + β1. 

 

Curtis¹ ² ³ 

7 Ln (H) = β0 + β1. Ln (DAP) Stoffels¹ ² ³ 

 
Onde: βi = coeficientes dos modelos; H = altura total (m); DAP = diâmetro à altura do peito (cm); Ln = 
Logaritmo neperiano. Modelos citados por: 1 Bartoszeck et al. (2002); 2 Sanquetta et al. (2009); 3 Sousa 
et al. (2013). 

[
1

DAP
] 
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A seleção dos modelos obedeceu, inicialmente, ao menor erro padrão da 

estimativa Sy.x absoluto (m) e relativo (%), ao maior coeficiente de determinação 

ajustado (R²aj.) e ao melhor valor ponderado (VP) dos escores estatísticos. A 

atribuição dos valores para o VP foi realizada somente para o Sy.x (%) e R²aj. (%), 

para o qual atribui-se pesos crescentes do melhor (valor) para a pior (valor) de cada 

parâmetro, ou seja, 1 para o maior R²aj., 2 para o segundo maior R²aj., e assim, 

sucessivamente, para todos os modelos, de modo que, no somatório final, o melhor 

modelo apresente-se o menor VP. 

 Machado et al. (2008) ressaltam que quando a variável dependente passou 

por alguma transformação é necessário recalcular o Sy.x para que esse possa ser 

comparável com erro padrão dos modelos cuja variável dependente não sofreu 

transformação. Assim, utilizou-se a equação matemática 1 para correção do Sy.x dos 

modelos 6 e 7: 

 

(1) 

Sy.x recalculado (m) = √
Σ (ho-he)²

n-p
 

  

Onde: 

ho = Altura observada (m); 

he = Altura estimada pela equação (m); 

n = Número de dados observados; 

p = Número de coeficientes do modelo. 

 

3.4.3 Determinação do volume  

 

O volume do tronco com casca de cada árvore foi estimado a partir equação 2:  

 

   (2) 

 V = (
DAP² x π

40.000
)  x H x FF 

 

Onde: 

V = volume do tronco com casca (m³); 

DAP = diâmetro a altura do peito, medido a 1,30 m do nível do solo (cm); 
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Π = Pi (3,14159265359); 

H = altura do tronco (m); 

FF = fator de forma. 

 

Para determinação do fator de forma, realizou-se a cubagem rigorosa 

desenvolvida por Smalian e descrita por Machado e Figueiredo Filho (2009) para a 

árvore com DAP médio de cada parcela pela equação 3: 

 

(3) 

V = (
A1+A2

2
)  x L 

 
Onde: 

V = volume do tronco com casca (m³); 

A1 e A2 = áreas seccionais com casca, obtida nas extremidades da seção (m²); 

L = comprimento da seção (m). 

 

As áreas seccionais com casca foram obtidas à 0,10 m, 0,30 m, 1,30 m de 

altura do tronco em relação ao nível do solo e seguida de metro em metro até a 

extremidade do tronco de cada árvore. 

Para cada árvore com DAP médio, abatidas para realização da cubagem 

rigorosa, calculou-se o volume cilíndrico do tronco com a seguinte expressão (Eq. 4). 

A partir deste, determinou-se o fator de forma através da razão entre o volume do 

tronco com casca obtido pela cubagem e o volume cilíndrico do tronco (Eq. 5). 

 

(4) 

V = (
DAP² x π

40.000
)  x H  

 
Onde: 

  V = volume do tronco com casca (m³); 

  DAP = diâmetro a altura do peito, medido a 1,30 m do nível do solo (cm); 

Π = Pi (3,14159265359); 

H = altura do tronco (m); 

 
(5) 

FF = (
Vol. rigoroso

Vol. cilíndrico
)    
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Onde: 

Vol. rigoroso = volume do tronco com casca obtido pela cubagem (m³); 

Vol. cilíndrico = volume do tronco com casca obtido pela equação do volume cilíndrico (m³); 

 

 

3.5  AMOSTRAGEM, DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA 

ACIMA DO SOLO 

 

A biomassa acima do solo foi determinada aos 9 anos de idade dos plantios 

tendo como referência a árvore com DAP médio de cada parcela, para isto, foram 

abatidas 4 árvores por espécie por tratamento, totalizando assim 16 árvores. 

Após identificação da árvore que mais se aproximou do diâmetro médio, esta 

foi abatida e separada nos seguintes componentes de biomassa: folhas, galhos, casca 

e madeira do tronco.  

A amostragem da madeira e casca do tronco procedeu-se a partir da divisão 

do tronco em 4 seções (1ª seção, 2ª seção, 3ª seção, de partes iguais e ponteiro, 

sendo a ponteiro determinada a partir do diâmetro mínimo de 8 cm), com a 

amostragem de 4 pontos (A1, A2, A3 e A4) nas posições medianas de cada seção 

(Figura 3). Para folhas e galhos, a amostragem foi realizada de forma aleatória visando 

obter representatividade de todo componente. 

 

Figura 3 – Aspecto da amostragem da madeira e da casca do tronco do híbrido 
Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii. 
 

 
 

Para cada componente quantificou-se a massa úmida na sua totalidade e 

realizou-se a amostragem e quantificação da massa úmida da amostra em balança 

digital (1 g). As amostras foram devidamente identificadas e levadas ao Laboratório 

1ª Seção 2ª Seção 3ª Seção Ponteiro 

A1                      A2                        A3                        A4 
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de Ecologia Florestal do Departamento de Ciências Florestais para secagem em 

estufa de circulação e renovação de ar a 70ºC até atingir peso constante, sendo então 

determinada a massa seca em balança digital de precisão (0,01 g). 

Com base na biomassa seca de cada componente e no número de árvores por 

hectare de cada tratamento, estimou-se a biomassa total por hectare.  

 

3.6  ESTIMATIVA DO ESTOQUE DE NUTRIENTES NA BIOMASSA ACIMA DO 

SOLO 

 

Após a pesagem, as amostras foram moídas em moinho de lâminas tipo Wiley 

com peneira de 30 mesh e submetidas a análise química para determinação da 

concentração dos macro nutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (B, Cu, Fe, 

Mn e Zn) para cada componente conforme metodologia descrita por Tedesco et al. 

(1995) e Miyazawa et al. (1999) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Descrição dos procedimentos analíticos utilizados na determinação dos 
nutrientes em amostras de tecido vegetal. 
 

Nutriente Digestão Método Comprimento de onda 
(nm) 

N 
Sulfúrica 

Kjeldahl -------- 
(H2SO4 + H2O2) 

Ca   422,67 

Mg   285,21 

Cu  Espectrofotometria 324,75 

Fe Nítrica-perclórica de absorção atômica 248,33 

Mn (HNO3 + HCIO4)  279,48 

Zn [3:1]  213,86 

K  Fotometria de chama --------- 

P  Espectrofotometria 660,00 

S  Turbidimetria 420,00 

B Seca Espectrofotometria 460,00 

 
Fonte: Adaptado de Witschoreck (2008). 

 

A estimativa do estoque de nutrientes para cada componente foi obtida por 

meio do produto da biomassa seca pela concentração de nutrientes. Já a estimativa 

por hectare foi realizada pela extrapolação do estoque por individuo com base no 
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número de indivíduos presentes na parcela de cada tratamento. Ressaltando que para 

medidas de comparação convencionou que cada espécie do tratamento misto (50E + 

50A) ocupasse área total.  

 

3.7  COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO BIOLÓGICA (CUB)  

 

O Coeficiente de Utilização Biológica (CUB) foi obtido pela razão entre a 

biomassa e a quantidade de nutriente de cada componente da biomassa com 

entradas na mesma unidade, conforme a equação 6: 

 

(6) 

CUB =  
Quantidade de Biomassa 

Quantidade de nutrientes 
 

 

 

3.8  REMOÇÃO DE NUTRIENTES PELA COLHEITA 

 

A estimativa de remoção de nutrientes pela colheita da biomassa foi feita para 

três cenários pré-estabelecidos, com base no estoque de nutrientes de cada 

componente da biomassa acima do solo, sendo eles: 

 

 1º  cenário - Colheita da madeira do tronco; 

 2º  cenário - Colheita da madeira + casca do tronco; 

 3º  cenário - Colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, 

madeira + casca do tronco). 

 

3.9  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas ao nível de 5% de probabilidade de 

erro com o auxílio do software estatístico SAS. Os dados foram submetidos a análise 

da variância e ao teste de Tukey para comparação de médias entre os tratamentos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  ESTOQUE DE NUTRIENTES DISPONÍVEIS NO SOLO 

 

Conforme análise da densidade e dos atributos químicos do solo sob diferentes 

sistemas de plantios do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii (Tabela 5), 

pode-se observar que a maioria dos atributos não apresentaram diferenças 

significativas (p > 0,05) entre os tratamentos. 

A densidade do solo não apresentou diferenças significativas (p > 0,05) entre 

os tratamentos, entretanto, os menores valores de densidade do solo foram 

observados na primeira camada do solo, apresentando uma leve tendência de 

aumento nos valores até 40 cm de profundidade, onde tornou-se a observar uma 

queda nos valores. Brun (2008) afirma que a ocorrência de solos com densidade 

superficial menor é algo esperado em sistemas de cultivo que manejam o solo em 

baixa intensidade, como nos plantios florestais, uma vez que o tráfego de máquinas 

sobre o solo é reduzido por se tratar de um sistema de ciclo longo.  

Os valores de densidade encontrados nas camadas dos diferentes sistemas de 

plantio foram menores que o valor considerado crítico ao desenvolvimento das plantas 

(1,55 g cm-3) para solos de textura média (20 a 55% de argila) proposto por Reichert 

et al. (2003), com exceção da camada de 20 a 40 cm de profundidade do plantio 

monoespecífico do hibrido Eucalyptus urograndis (1,57 g cm-3). 

Os diferentes sistemas de plantio não influenciaram significativamente (p > 

0,05) os teores de matéria orgânica do solo. No entanto, observou que os maiores 

valores encontram-se nos primeiros centímetros do solo em todos os tratamentos, 

resultado este em razão do acúmulo e decomposição da serapilheira formada sob os 

povoamentos. Destaque para o plantio puro de acácia-negra que apresentou o maior 

teor de matéria orgânica. Brun (2008) destaca que o conceito de qualidade do solo é 

avaliado através de um grande número de variáveis, mas que tem na matéria orgânica 

e no carbono orgânico do solo um dos principais indicadores a ser levado em 

consideração, assim, pode-se aferir que quanto maior o teor de matéria orgânica no 

solo melhor será a sua qualidade, por inúmeros fatores entre eles o aumento da CTC.  
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Tabela 5 – Atributos físicos e químicos do solo na área experimental com o híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 9 
anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Trat. 
Prof. 
(cm) 

Ds           
(g cm-3) 

Argila M.O 
pH 

Al Ca Mg P K Al+H t T V m S B Cu Zn 

------ % ------ ----- cmolc dm-3 ----- -- mg dm-3 -- ----- cmolc dm-3 ----- ------ % ------ ----------- mg dm-3 ----------- 

T1 
(100 E) 

0 a 10 1,32 a* 19 a 2,3 a 4,7 a 0,4 a 5,5 a 1,7 a 4,4 a 77,4a 8,3 a 7,8 a 15,7a 45,1a 5,4 a 6,6 a 0,6 a 3,6 a 1,9 a 

10 a 20 1,46 a 21 a 1,5 a 4,7 a 0,9 a 3,9 a 1,7 a 2,5 a 50,5a 9,2 a 6,6 a 14,9a 35,9a 17,2a 5,2 a 0,4 a 3,2 a 0,7 a 

20 a 40 1,57 a 27 a 1,1 a 4,7 a 1,5 b 3,7 a 2,0 a 2,3 a 48,4a 12,6a 7,3 a 18,5a 31,3a 25,6a 7,8 a 0,3 a 2,4ab 0,5 a 

40 a 60 1,34 a 47 a 1,2 a 5,0 a 2,9 a 9,9 a 3,8 a 3,5 a 82,7a 22,2a 16,8a 36,1a 47,1a 28,2a 28,6b 0,4 a 2,5 a 0,5 a 

T2 
(100 A) 

0 a 10 1,28 a 21 a 3,0 a 5,0 a 0,2 a 6,7 a 2,0 a 3,5 a 84,1a 6,8 a 9,1 a 15,7a 54,9a 3,2 a 8,0 a 0,4 a 3,4 a 2,5 a 

10 a 20 1,40 a 22 a 1,6 a 5,0 a 0,7 a 5,4 a 1,8 a 2,3 a 60,3a 8,0 a 8,1 a 15,4a 45,9a 9,9 a 6,1 a 0,4 a 2,5 a 0,7 a 

20 a 40 1,44 a 28 a 1,3 a 4,9 a 1,2 a 6,1 a 2,1 a 2,3 a 59,2a 11,6a 9,5 a 19,9a 39,6a 14,9a 10,9a 0,5 a 2,1 b 0,5 a 

40 a 60 1,38 a 29 a 1,1 a 5,1 a 1,9 a 10,7a 3,0 a 3,7 a 76,8a 12,4a 15,8a 26,3a 48,6a 18,5a 30,3a 0,6 a 1,4 a 0,4 a 

T3 
(50E+50A) 

0 a 10 1,26 a 21 a 2,4 a 4,8 a 0,2 a 6,2 a 1,7 a 3,9 a 70,4a 7,8 a 8,3 a 15,9a 49,9a 2,9 a 7,0 a 0,6 a 3,4 a 2,5 a 

10 a 20 1,47 a 23 a 1,6 a 4,8 a 0,9 a 4,8 a 1,7 a 2,3 a 63,2a 7,9 a 7,5 a 14,5a 40,4a 17,3a 6,4 a 0,4 a 3,3 a 1,1 a 

20 a 40 1,50 a 24 a 1,2 a 4,7 a 1,7 b 4,6 a 1,9 a 2,6 a 54,0a 13,0a 8,3 a 19,6a 29,8a 27,5a 11,6a 0,5 a 3,0 a 0,5 a 

40 a 60 1,44 a 34 a 1,2 a 4,9 a 4,0 a 6,0 a 2,6 a 3,4 a 69,9a 23,5a 12,8a 32,2a 34,4a 33,8a 16,5b 0,4 a 2,5 a 0,4 a 

 

Onde: Ds: Densidade do solo; M.O: matéria orgânica, digestão por combustão úmida (K2Cr2O7 + H2SO4); pH em água (1:1); Al, Ca e Mg trocáveis, extração 
por solução de KCl (1 mol L-1); P disponível e K trocável, extração do solo com solução Mehlich-1; t: CTC efetiva; T: CTCpH7; V = saturação por bases; m = 
saturação por alumínio. S, por solução de Ca(H2PO4)2 a 500 mg de P L-1. * Média de cada camada do solo nos diferentes tratamentos seguidas por letras 
iguais, não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de erro. 

 

 

 

  

3
2
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Com exceção da camada de 40 a 60 cm do plantio monoespecifico de eucalipto, 

das camadas de 0 a 10 cm, 10 a 20 cm e 40 a 60 cm do monocultivo de acácia-negra, 

observa-se que pH do solo ficou abaixo de 5,0 para os demais pontos amostrados, 

sendo assim classificados com o pH muito baixo pela CQFS (2004).   

Pode-se observar também que o plantio puro de acácia-negra, apesar de 

apresentar diferença significativa (p > 0,05) aos demais sistemas de plantio, 

apresentou como tendência os melhores valores de pH, podendo assim justificar a 

melhora do pH no plantio misto quando comparado ao plantio puro de eucalipto, 

resultado este também observado por Vezzani, Tedesco e Barros (2001).  

Pode-se observar que em apenas duas situações a CTCpH7,0 ficou abaixo de 

15,0 cmolc dm-³, porém muito próximo a este valor, sendo estes o T1 e T3 na camada 

de 10 a 20 cm (14,9 e 14,5 cmolc dm-³, respectivamente). De acordo com a Comissão 

de Química e Fertilidade do Solo - CQFS (2004), são considerados solos com alta 

CTC aqueles que apresentam valores de CTCpH7,0 acima de 15,0 cmolc dm-³, refletindo 

assim em um solo com alta capacidade de reter cátions para ambos os sistemas de 

plantios. 

Os teores de Ca e Mg são considerados altos pela CQFS (2004), quando 

apresentam teores maiores que 4,0 e 1,0 cmolc dm-³, respectivamente, assim observa-

se em todas as situações analisadas, com exceção da camada de 10 a 40 cm de 

profundidade do plantio puro de eucalipto no caso do Ca, os teores destes nutrientes 

encontram-se acima deste nível. Destaque para o plantio puro de acácia-negra que 

apresentou os maiores teores de Ca em todas as profundidades e os maiores teores 

de Mg nas primeiras camadas do solo (0 a 40 cm), entretanto sem diferenças 

significativas (p > 0,05) aos demais tratamentos. 

Godinho (2014), estudando a fertilidade do solo em povoamentos 

monoespecíficos e mistos de Eucalyptus e Acacia mangium também observou que os 

teores de Mg encontrado no plantio puro da acácia foram maiores do que os 

encontrados no eucalipto. 

Conforme análise da saturação de base nas diferentes camadas do solo, pode-

se observar que o plantio monoespecífico de Acacia mearnsii apresentou os melhores 

valores quando comparado aos demais sistemas de plantio, porém sem diferenças 

significativas (p > 0,05).  

De acordo com a Comissão de Química e Fertilidade do Solo (2004), valores 

altos de saturação por bases (> 50%) são desejáveis por refletirem o alto potencial do 
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solo para a nutrição da planta. Com a análise dos resultados pode-se observar que 

apenas em uma ocasião o valor de saturação de bases ficou acima de 50%, que foi 

na camada de 0 a 10 cm do plantio monoespecífico de acácia-negra, porém, observa-

se que os valores de saturação por bases, de um modo geral, ficaram próximos a 

50%, demonstrando assim uma fertilidade regular. 

Um fator que interfere nos baixos teores de nutrientes no solo sob eucalipto é 

a elevada capacidade de retranslocação dos nutrientes móveis na planta através da 

ciclagem bioquímica, o que resulta em uma produção de serapilheira pobre de 

nutrientes (GODINHO, 2014).  

O solo no monocultivo de acácia-negra apresentou bons teores de nutrientes, 

podendo assim aferir que a melhora dos teores de nutrientes são resultados da 

decomposição de serapilheira da acácia-negra, principalmente da fração folhas da 

espécie, já que esta, conforme Barichello, Schumacher e Caldeira (2006) apresenta 

uma baixa relação C:N (14,4), fator este que acelera a taxa de devolução de nutrientes 

ao solo.  

A Tabela 6 apresenta a quantidade de nutrientes disponíveis no solo até a 

profundidade de 60 cm, onde é possível verificar uma tendência decrescente para o 

estoque de N com o aumento da profundidade, resultado este diretamente relacionado 

com a diminuição da matéria orgânica nas camadas mais profundas, em razão do 

acúmulo e da decomposição de serapilheira formada nos povoamentos. 

Vezzani, Tedesco e Barros (2001), em estudo dos atributos do solo em cultivo 

simples e em consórcio de Eucalyptus saligna e Acacia mearnsii, observaram que o 

teor de nitrogênio no solo com o consórcio foi bastante similar ao determinado no 

cultivo simples de acácia-negra, resultado este coincidente com o presente estudo, 

que obteve um total de aproximadamente 6,95 Mg ha-1 de nitrogênio no solo para o 

monocultivo de acácia-negra e 6,28 Mg ha-1 para o plantio misto das espécies. 

O maior estoque de nitrogênio no solo dos tratamentos com a presença da 

acácia-negra deve-se ao fato da espécie possuir associação simbiótica com bactérias 

capaz de fixarem o nitrogênio atmosférico. Corroborando com isso, Auer e Silva 

(1992), estimam que a acácia-negra é capaz de ficar até 200 kg ha-1 de nitrogênio 

atmosférico (N2) por ano. Já Schumacher et al. (2003) analisando a transferência de 

nutrientes via deposição de serapilheira em um povoamento de acácia-negra, aos 3 

anos de idade, observaram uma transferência anual de nitrogênio ao solo acima de 

106 kg ha-1. 
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Tabela 6 – Quantidade de nutrientes no solo em área experimental com o híbrido 
Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 9 anos de idade, estabelecidos em 
plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Trat. Prof. (cm) 
N P K Ca Mg S B Cu Zn 

------------------------------------------------  kg ha -1  ------------------------------------------------- 

T1 
(100 E) 

0 a 10 2.311,7 a* 5,8 a 102,2 a 144,0 a 279,9 a 8,8 a 0,8 a 4,8 a 2,6 a 

10 a 20 1.505,3 a 3,6 a 73,8 a 103,9 a 270,3 a 7,6 a 0,5 a 4,7 a 1,1 a 

20 a 40 1.109,3 a 7,3 a 152,0 a 198,0 a 633,0 a 24,5 a 0,9 a 7,6 ab 1,5 a 

40 a 60 1.219,0 a 9,5 a 222,2 a 521,1 a 1.223,4 a 76,8 a 1,0 a 6,8 a 1,4 a 

Total 6.145,3 26,2 550,2 967,0 2.406,6 117,7 3,2 23,7 6,6 

T2 
(100 A) 

0 a 10 2.972,3 a 4,5 a 107,6 a 176,0 a 320,6 a 10,3 a 0,6 a 4,4 a 3,2 a 

10 a 20 1.583,7 a 3,2 a 84,6 a 141,9 a 296,7 a 8,6 a 0,6 a 3,5 a 1,0 a 

20 a 40 1.293,7 a 6,7 a 170,5 a 319,6 a 680,8 a 31,3 a 1,3 a 6,0 b 1,5 a 

40 a 60 1.097,7 a 10,2 a 212,7 a 563,7 a 956,2 a 83,9 a 1,6 a 3,9 a 1,2 a 

Total 6.947,3 24,6 575,4 1.201,2 2.254,2 134,1 4,1 17,8 6,9 

T3 
(50E+50A) 

 

0 a 10 2.352,3 a 4,9 a 88,8 a 163,1 a 278,9 a 8,9 a 0,7 a 4,3 a 3,2 a 

10 a 20 1.559,7 a 3,3 a 92,9 a 126,4 a 270,8 a 9,4 a 0,6 a 4,8 a 1,6 a 

20 a 40 1.215,3 a 7,8 a 162,2 a 243,7 a 598,5 a 34,9 a 1,4 a 9,1 a 1,5 a 

40 a 60 1.156,0 a 9,8 a 201,8 a 318,0 a 821,0 a 47,7 b 1,3 a 7,4 a 1,3 a 

Total 6.283,3 25,8 545,6 851,1 1.969,2 100,9 4,0 25,6 7,6 

 
*Média de cada camada do solo nos diferentes tratamentos seguidas por letras iguais, não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de erro.  

 

Pode-se observar uma grande variação do estoque de nutrientes do solo entre 

os diferentes sistemas de plantios e entre as diferentes profundidades. Mesmo sem 

diferenças significativas (p > 0,05), pode-se observar que P apresentou-se mais 

presente em profundidades superiores a 20 cm devido à baixa mobilidade do 

elemento. Já o K, Ca, e o Mg, elementos que apresentam grande mobilidade no solo, 

apresentaram os maiores valores nas camadas mais profundas.  

Vezzani, Tedesco e Barros (2001) observaram aumento nos teores de K, Ca e 

Mg no solo sob cultivo simples de acácia-negra, justificando tal fato pela taxa de 

decomposição de serapilheira do sistema possuir relação C:N mais estreita, o que 

libera maior quantidade dos nutrientes estocados na biomassa para o solo, porém tal 

relação não foi observada no presente estudo.  
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4.2  CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

 

4.2.1 Modelos hipsométricos  

 

Os coeficientes e as estatísticas referentes aos modelos hipsométricos 

ajustados, testados e escolhidos para a estimativa da variável altura total (H) em 

função do DAP das duas espécies estão apresentados na Tabela 7.  

Para o eucalipto, o coeficiente de determinação ajustado (R²aj.) variou de 58,73 

a 71,15%. Já para a acácia-negra a variação foi entre 15,31 a 75,64%. De acordo com 

Scolforo e Figueiredo Filho (1998), é comum que o valor de R²aj. das relações 

hipsométricas não ultrapasse 80%, uma vez que a correlação entre altura/diâmetro 

não é tão forte quanto à altura/volume. 

 

Tabela 7 – Parâmetros estatísticos dos modelos selecionados para estimativa da 
altura total do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 9 anos de idade, 
estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 
 

Trat.   Espécie Modelo β0 β1 β2 Sy.x 
(m) 

Sy.x 
(%) 

R²aj 
(%) 

T1 Eucalipto Curtis 3,48714 -7,69718 - 2,1307 10,15 58,73 

T2 Acácia-negra Curtis 3,17098 -3,96295 - 3,4110 15,59 15,31 

T3 
Eucalipto Parabólico -20,20634 4,57353 -0,12808 1,7231 9,33 71,15 

Acácia-negra Curtis 3,35067 -7,41253 - 2,7510 14,64 75,64 

 
Em que: βi = coeficientes dos modelos; Sy.x = erro-padrão da estimativa (m); Sy.x (%) = erro-padrão da estimativa 

em porcentagem; R²aj (%)= coeficiente de determinação ajustado;  

 

Em geral, pode-se observar que o modelo proposto por Curtis foi o que mais se 

destacou na estimativa da altura, não sendo selecionado apenas para o eucalipto no 

plantio misto. 

Pode-se verificar que o erro padrão da estimativa para a acácia-negra 

apresentou maiores valores quando comparado ao eucalipto, resultado este explicado 

pela ampla variação dos indivíduos da espécie nos plantios. 

Analisando relações hipsométricas para Eucalyptus grandis e Acacia mangium 

estabelecidos em sistemas agrosilvipasstoris, aos 10 anos de idade, Muller et al. 

(2014) observaram que o modelo exponencial (Curtis) e o semilogarítmico  

(Henricksen) apresentaram as melhores estatísticas para a estimativa da altura, com 

coeficiente de determinação variando de 69% a 89% para o eucalipto e entre 80% e 



37 

 

91% para a acácia, valores maiores do que o encontrado pelo presente estudo, porém 

observando o erro padrão da estimativo observou que os autores encontraram valores 

maiores para o eucalipto (2,14 m a 3,58 m) e menores para a acácia-negra (0,90 m a 

1,28 m). 

Sousa et al. (2013), ajustando modelos hipsómetricos para estimativa da altura 

total em povoamentos de Eucalyptus urophylla, aos 5 anos de idade, observaram que 

o modelo proposto por Soares et al. (2006), o modelo parabólico e o modelo indicado 

por Curtis apresentaram valores de R²aj. inferiores a 55%, porém com baixos valores 

para o Sy.x, variando entre 0,96 e 1,21.  

Em estudo com plantio misto de quatro espécies florestais nativas, Azevedo et 

al. (2011) observaram também que o modelo proposto por Curtis apresentou 

resultados satisfatórios à estimativa de altura total para todas as espécies estudadas, 

apresentando valores de coeficiente de determinação ajustado (R²aj) superiores a 

92%, e erro padrão da estimativa (Sy.x) inferiores a 13% para três espécies.  

Bartoszeck et al. (2002), ajustando equações hipsométricas para a bracatinga 

na região Metropolitana de Curitiba, também observaram que dentre os modelos 

tradicionais, o modelo de Curtis foi o mais adequado para a estimativa das alturas dos 

povoamentos, permitindo assim aferir que o modelo proposto por Curtis é o mais 

mencionado entre a literatura para estimativa da altura através da relação 

hipsométrica. 

 

4.2.2  Crescimento das variáveis dendrométricas 

 

Com base na Figura 4, pode-se observar que Acacia mearnsii apresentou maior 

número de indivíduos por hectare nas maiores classes de diâmetro no plantio misto 

quando comparado ao monocultivo da espécie. Já Eucalyptus urograndis apresentou 

uma distribuição inversa, ou seja, uma diminuição no número de indivíduos por 

hectare nas maiores classes de diâmetro no plantio misto quando comparado ao seu 

monocultivo. Forrester et al. (2004) observaram que para Acacia mearnsii houve um 

aumento significativo no número de árvores de diâmetro grande com o aumento da 

proporção de Eucalyptus globulus, já Eucalyptus globulus não apresentou aumento 

significativo no número de árvores com diâmetro grande.   
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Figura 4 – Distribuição diamétrica do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, 

aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos.  

 

 

 

O diâmetro a altura do peito da Acacia mearnsii no plantio misto mostrou-se 

superior ao híbrido Eucalyptus urograndis em ambos sistemas de plantio e a própria 

espécie estabelecida em plantio monoespecífico, porém o híbrido Eucalyptus 

urograndis apresentou diâmetro a altura do peito inferior no plantio misto quando 

comparado ao seu plantio monoespecífico (Tabela 8).  

No entanto, Vezzani, Tedesco e Barros (2001), sem encontrar diferenças 

significativas entre o crescimento das espécies, aos 45 meses, observaram que o 

Eucalyptus saligna apresentou uma leve tendência de aumento do DAP no cultivo 

consorciado com a Acacia mearnsii (13,2 cm) em comparação com o plantio puro 

(12,4 cm), enquanto a Acacia mearnsii apresentou, resultados inversos, ou seja, uma 

diminuição do DAP no plantio misto (10,9 cm) em relação ao seu plantio puro (11,1 

cm).  

Já Forrester et al. (2010), analisando o crescimento de monocultivos e plantios 

mistos de Eucalyptus globulus e Acacia mearnsii, aos 15 anos de idade, observaram 

que houve um aumento no diâmetro a altura peito no plantio misto (50E + 50A) para 

ambas espécies (E. globulus = 15,0 cm e Acacia mearnsii = 14,1 cm) quando 

comparado ao monocultivo de eucalipto (11,8 cm) e acácia-negra (11,7 cm).  
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Viera, Schumacher e Liberalasso (2011), avaliando o crescimento em diâmetro 

a altura do peito em diferentes arranjos de plantios monoespecificos e mistos de 

Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 18 meses de idade, não observaram 

diferenças significativas entre os diferentes sistemas de plantios, verificando assim, 

que não houve interações positivas ou negativas, interespecíficas ou intraespecíficas 

que favorecessem o crescimento em DAP de ambas espécies em diferentes arranjos 

de plantios. 

 

Tabela 8 – Caracterização dendrométrica do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia 
mearnsii, aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Tratamento Espécie Nº Indivíduo ha-1 DAP (cm) H (m) FF Volume (m³ ha-1) 

T1 Eucalipto 
1.317 
(±78,3) 

16,9 b* 
(±0,5) 

20,5 a 
(±0,7) 

0,50 
317,18 a 

(±22,3) 

T2 Acácia-negra 
1.198 
(±37,4) 

15,9 bc 
(±0,7) 

18,4 b 
(±0,8) 

0,49 
237,74 b 

(±29,0) 

T3 

Eucalipto/1 
1.235 

(±229,9) 
14,8 c 
(±1,9) 

18,0 b 
(±2,2) 

0,45 
190,79 c 
(±81,8) 

Acácia-negra/1 1.190 
(±68,7) 

18,3 a 
(±1,5) 

18,5 b 
(±0,6) 

0,47 
306,95 a 

(±42,7) 

 
* Média de cada variável nos diferentes tratamentos seguidas por letras iguais, não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de erro. Valores entre parênteses correspondem 
ao desvio padrão da média. /1 Para efeito de comparação, o número de indivíduos ha-1 e o volume do 
tratamento misto (T3) foi convencionado que cada espécie ocupasse a área total. 
 

O crescimento em altura do híbrido Eucalyptus urograndis em monocultivo 

apresentou-se superior a Acacia mearnsii em ambos os sistemas de plantio e a própria 

espécie estabelecida em plantio monoespecífico. Coelho et al. (2007), avaliando o 

crescimento inicial do Eucalyptus grandis em plantios consorciados com espécies 

leguminosas arbóreas (Peltophorum dubium, Inga sp., Mimosa scabrella, Acacia 

polyphylla, Mimosa caesalpiniaefolia e Acacia mangium), observaram que aos 24 

meses, o crescimento em altura do E. grandis consorciado com a M. scabrella também 

foi inferior ao plantio puro da espécie. 

Conforme Vezzani, Tedesco e Barros (2001), o crescimento em altura de 

Eucalyptus saligna e Acacia mearnsii, aos 45 meses de idade, em espaçamento de 

4,0 m x 1,5 m, apresentou valores ligeiramente superiores no plantio consorciado para 

ambas espécies com relação ao plantio puro dessas, porém sem diferenças 

significativas. 



40 

 

Já Tang et al. (2013), ao estudarem o desenvolvimento de 

Eucalyptus camaldulensis e Leucaena leucocephala em plantios monoespecíficos e 

mistos (50E + 50L) na China, aos 10 anos de idade, observaram que o crescimento 

em DAP do E. camaldulensis foi significativamente maior no plantio misto (18,76 cm) 

quando comparado ao seu plantio puro (15,46 cm), já a L. leucocephala apresentou 

os menores valores de DAP, tanto em plantio puro (13,48 cm), como no plantio misto 

(12,77 cm) sem diferenças significativas entre elas. Estes mesmos autores, avaliando 

o crescimento em altura das espécies, observaram também que o E. camaldulensis 

apresentou melhores resultados no plantio misto (10,35 m) quando comparado ao 

plantio puro (7,47 m), já a L. leucocephala seguiu sem diferenças significativas entre 

o plantio puro (13,78 m) e o plantio misto (13,34 m).  

O volume da madeira do tronco com casca apresentou diferenças significativas 

(p < 0,05) entre os diferentes sistemas de plantios, mostrando-se superior no híbrido 

Eucalyptus urograndis em plantio monoespecifico e na Acacia mearnsii em plantio 

misto, porém sem diferenças significativas entre ambos tratamentos.  

O crescimento em volume obtido por Forrester et al. (2010) em monocultivos e 

plantios mistos de E. globulus e Acacia mearnsii, aos 15 anos de idade, não 

apresentou diferenças significativas entre os diferentes sistemas de plantios, porém 

os autores salientaram que apesar dos plantios mistos conterem apenas 50% de cada 

espécie, ambas as espécies apresentaram crescimentos satisfatórios nos plantios 

mistos, onde o E. globulus apresentou um volume de 88,3 m³ ha-1 e Acacia mearnsii 

70,0 m³ ha-1, enquanto em seu monocultivo o eucalipto apresentou 100,2 m³ ha-1  e a 

acácia-negra 83,0 m³ ha-1. 

Vezzani, Tedesco e Barros (2001) observaram que o volume de madeira do 

E. saligna, aos 45 meses, em plantio puro (109 m³ ha-1) e em consórcio com Acacia 

mearnsii (110 m³ ha-1, sendo 71 m³ ha-1 oriundos do eucalipto e 39 m³ ha-1 da acácia-

negra), não apresentaram diferenças significativas, porém tais autores também 

destacaram o crescimento do eucalipto no plantio consorciado já que este se 

encontrava com a metade de plantas do cultivo simples. 

Pode-se observar que a Acacia mearnsii foi a espécie que apresentou os 

melhores resultados de crescimento dedrométrico no plantio misto quando comparado 

ao seu monocultivo, já o híbrido Eucalyptus urograndis apresentou o inverso, ou seja, 

os melhores resultados foram obtidos em seu plantio monoespecífico. Soares (2015) 

também concluiu que os consórcios foram benéficos para a Acacia mearnsii já que a 
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espécie atingiu valores de produtividade superiores a 50% do valor observado em sua 

monocultura e a situação oposta foi observada para o Eucalyptus globulus. 

No entanto, Epron et al. (2013) observaram resultados inversos, onde a 

Acacia mangium apresentou volume reduzido no plantio misto em comparação a sua 

monocultura e o Eucalyptus grandis acrescentou seu volume no plantio misto quando 

comparado ao seu plantio monoespecífico. 

 

4.3 ESTOQUE DE BIOMASSA ACIMA DO SOLO 

 

Através da distribuição de biomassa nos diferentes componentes acima do solo 

do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii estabelecidos tanto em plantios 

monoespecíficos como mistos (Tabela 9), observa-se que o híbrido Eucalyptus 

urograndis apresentou biomassa total inferior em plantio misto (127,82 Mg ha-1) 

quando comparado ao plantio monoespecífico (170,58 Mg ha-1), ao contrário da 

Acacia mearnsii que aumentou a biomassa total no plantio misto (289,60 Mg ha-1) com 

relação ao seu plantio puro (198,81 Mg ha-1). 

No entanto, Le Maire et al. (2013) constatataram que o Eucalyptus grandis 

melhorou a produção total de biomassa e que a Acacia mangium diminuiu a sua 

produtividade no plantio misto, aferindo assim, que a concorrência entre as arvores 

de acácia e eucalipto foi menor que a competição intra-específica do plantio puro de 

eucalipto e que a competição entre eucalipto e acácia foi maior que a competição intra-

específica do monocultivo de acácia. 

Viera, Schumacher e Liberalasso (2011), avaliando a produção e distribuição 

de biomassa acima do solo em povoamentos monoespecíficos e mistos de Eucalyptus 

urograndis e a Acacia mearnsii, aos 18 meses de idade, observaram que não houve 

diferenças significativas entre os diferentes sistemas de plantios. 

Em estudo com Eucalyptus grandis e Acacia mangium em Itatinga/SP, Laclau 

et al. (2008) observaram que, aos 30 meses de idade, o plantio de acácia com 50% 

adicional ao plantio de eucalipto (100E + 50A), resultou em uma acumulação de 

biomassa total 10% superior do que o monocultivo de eucalipto. 

Bouillet et al. (2008), observaram que a biomassa de madeira do Eucalyptus 

grandis, média por árvore, foi 68% maior no plantio misto (50E + 50%A) do que o 

plantio monoespecífico da espécie. Tais autores salientaram que este resultado pode 
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ser compatível com a baixa concorrência entre as árvores de eucalipto e acácia e a 

melhoria da eficiência do uso da água para as duas espécies. 

 

Tabela 9 – Biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, aos 9 anos 
de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Tratamento 
Folhas Galhos Casca Madeira Total 

------------------------------------------  Mg ha-1  -------------------------------------------
--- 

T1 (100 E) 
2,75 bc* 5,67 bc 16,66 b 145,49 b 170,58 b 

(1,61) (3,32) (9,77) (85,29) (100,00) 

T2 (100 A) 
4,62 b 27,59 ab 23,00 ab 143,60 b 198,81 b 

(2,32) (13,88) (11,57) (72,23) (100,00) 

T3 - E 
(50E+50A)/1 

1,78 c 4,87 c 15,35 b 105,81 b 127,82 b 

(1,40) (3,81) (12,01) (82,78) (100,00) 

T3 - A 
(50E+50A) /1 

7,49 a 39,41 a 28,84 a 213,86 a 289,60 a 

(2,59) (13,61) (9,96) (73,85) (100,00) 

 
* Médias de cada fração da biomassa nos diferentes tratamentos seguidas por letras iguais, não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de erro. Valores entre parênteses referem-se a 
percentagem de cada componente em relação a biomassa total em cada tratamento. /1 Para efeito de 
comparação, na estimativa de biomassa do tratamento misto (T3) foi convencionado que cada espécie 
ocupasse área total. 

 

A alocação de biomassa acima do solo, independentemente de ser plantio 

monoespecífico ou misto seguiu a mesma sequência, o híbrido Eucalyptus urograndis 

apresentou a seguinte ordem: madeira > casca > galhos > folhas, já a Acacia mearnsii 

apresentou biomassa de galhos superior a de casca. A ordem obtida por Viera, 

Schumacher e Liberalasso (2011) apresentou algumas diferenças no acumulo de 

biomassa entre os componentes, para o Eucalyptus urograndis a ordem decrescente 

foi: madeira > galhos > folhas > casca e para a Acacia mearnsii: madeira > folhas > 

galhos > casca. Tais inversões de ordem podem ser explicadas pelo povoamento 

estudado estar em estágio de desenvolvimento avançado, o qual apresenta tendência 

de acúmulo de biomassa no tronco ao invés da copa, como encontrada pelos autores. 

Balieiro et al. (2003), ao estudarem a biomassa acima do solo de A. mangium 

em monocultivo, aos 5 anos de idade, observaram um estoque de 134,8 Mg ha-1, 

sendo 70,5% destes representado pela fração madeira, 12% galhos, 10,9% casca e 

6,6% pelas folhas, alocação esta similar a obtida pelo presente estudo (madeira > 

casca > galhos > folhas), já que as diferenças nas porcentagens podem ser facilmente 

explicadas pela diferença de idade dos povoamentos. Em estudo com o híbrido 



43 

 

Eucalyptus urograndis, aos 54 meses de idade, Guimarães (2014) obteve um total de 

134,7 Mg ha-1 de biomassa acima do solo, sendo está distribuída na seguinte ordem 

decrescente: madeira > casca > galho > folha, ordem análoga à obtida pelo estudo. 

Indiferente dos tratamentos, pode-se observar que para ambas as espécies a 

porcentagem de alocação de biomassa nos diferentes componentes com relação a 

biomassa total foi semelhante, sendo mais de 95% e 84% da biomassa total composta 

pela biomassa do tronco (madeira + casca) para o híbrido Eucalyptus urograndis e a 

Acacia mearnsii, respectivamente. 

Este comportamento foi também descrito por Schumacher, Witschoreck e Calil 

(2011), os quais relataram que em uma fase inicial do crescimento das árvores, antes 

do fechamento das copas e depois da adaptação de campo, ocorre um período de 

intenso crescimento no qual a maior parte dos fotoassimilados sintetizados pela planta 

é canalizada para a formação copa (extensão da área foliar) e sistema radicular. Após 

o fechamento das copas das árvores, o acúmulo de nutrientes se daria com maior 

intensidade nos troncos já que a formação da copa se estabilizou devido ao auto-

sombreamento 

Le Maire et al. (2013), salientam que embora a copa estratificada dos plantios 

mistos aumente a captação total de luz, este nicho de complementariedade entre as 

espécies pode não resultar em um aumento na biomassa se outro recurso importante 

limitar o crescimento de alguma espécie, sugerindo assim que plantios mistos que 

visem maximizar a produção de biomassa devem ser estabelecidos em regiões não 

propensas a seca e com fertilizantes suficientes (com exceção do N que pode ser 

obtido com a mistura de espécies com capacidade de fixação biológica de N).  

  

4.4  NUTRIENTES NA BIOMASSA ACIMA DO SOLO 

 

Quando comparadas as concentrações de nutrientes nos diferentes 

componentes de biomassa, observou-se valores estatisticamente distintos (p < 0,05) 

(Tabela 10). A Acacia mearnsii apresentou concentração de nutrientes 

significativamente maior nas folhas para todos os elementos. Já o híbrido Eucalyptus 

urograndis, tanto em plantios puros como em plantios mistos, com exceção do Ca que 

esteve mais concentrado nos galhos, também apresentou maior concentração de 

nutrientes nas folhas. 
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Tabela 10 – Concentração de nutrientes nos diferentes componentes da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia 
mearnsii, aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Tratamento Componente 
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

  -----------------------------------  g kg-1  ----------------------------------   ---------------------------  mg kg-1  ------------------------ 

T1 (100 E) 

Folha 17,90 b* 1,05 c 5,87 a 7,38 b 2,62 a 1,30 a 79,14 a 5,77 a 176,98 c 552,35 a 12,26 a 

Galho 2,38 a 0,37 b 3,94 a 8,65 a 1,45 a 0,29 b 10,98 b 8,73 a 56,83 b 447,64 a 12,24 a 

Casca 3,08 b 0,33 a 6,90 a 15,09 a 2,56 b 0,31 a 11,83 ab 5,09 a 58,50 a 467,51 a 7,11 ab 

Madeira 1,23 a 0,12 a 1,45 a 0,45 a  0,12 c 0,19 a 2,21 a 1,28 a 17,24 a 27,93 a 4,20 a 

T2 (100 A) 

Folha 25,23 a 1,32 a 9,96 a 11,80 a  2,48 a 1,43 a 52,26 b 9,96 a 436,48 a 103,10 b 15,67 a 

Galho 5,30 a 0,54 a 5,83 a 9,88 a 1,38 a 0,57 a 17,13 a 6,78 a 237,76 a 29,21 b 15,84 a 

Casca 10,56 a 0,28 a 4,79 a 9,95 b 1,03 d 0,33 a 15,59 a 2,57 b 126,78 a 25,41 b 5,31 b 

Madeira 1,78 a 0,08 b 1,52 a 1,12 a 0,28 a 0,19 a 3,10 a 1,23 a 16,48 a 14,90 b 5,44 a 

T3 - E (50E+50A) 

Folha 17,86 b 1,08 bc 6,30 a 7,40 b 2,62 a 1,35 a 71,12 ab 5,65 a 154,11 c 701,64 a 13,52 a 

Galho 2,98 a 0,45 ab 4,51 a 8,20 a 1,49 a 0,36 ab 10,48 b 8,27 a 39,46 b 555,20 a 13,26 a 

Casca 3,28 b 0,42 a 8,14 a 15,71 a 2,85 a 0,33 a 11,26 b 5,35 a 114,68 a 555,48 a 7,89 a 

Madeira 1,02 a 0,13 a 1,32 a 0,49 a 0,13 bc 0,22 a 2,47 a 1,35 a 17,02 a 31,02 a 5,48 a 

T3 - A (50E+50A) 

Folha 25,50 a 1,19 b 8,76 a 10,32 ab 2,18 a 1,28 a 57,18 ab 9,78 a 353,22 b 84,26 b 13,71 a 

Galho 5,35 a 0,49 ab 5,74 a 9,22 a 1,44 a 0,55 ab 16,95 a 9,59 a 297,65 a 35,16 b 18,01 a 

Casca 9,79 a 0,30 a 6,11 a 10,31 b 1,37 c 0,34 a 13,86 ab 2,58 b 118,87 a 25,49 b 7,15 ab 

Madeira 1,54 a 0,08 b 1,41 a 0,73 a 0,24 ab 0,15 a 2,75 a 1,30 a 17,13 a 15,49 b 5,25 a 

 
* Médias de cada fração da biomassa nos diferentes tratamentos seguidas por letras iguais, não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de erro. 

 

 
    

4
4
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Viera et al. (2013), estudando os teores de nutrientes do híbrido Eucalyptus 

urograndis e Acacia mearnsii, em povoamentos monoespecíficos e mistos, 

observaram que assim como no presente estudo, tanto em monocultivo como em 

plantio misto, com exceção do Ca, que esteve mais concentrado na casca, e do Mg e 

B, nas cascas e folhas, os demais nutrientes do Eucalyptus urograndis apresentaram 

maior concentração nas folhas. Já para a Acacia mearnsii todos os nutrientes 

apresentaram concentração maior nas folhas. 

A tendência que a maioria dos nutrientes tem de se concentrarem 

prioritariamente nas folhas, deve-se ao fato destas possuírem maior atividade 

fisiológica e metabólica, já que é o componente onde se encontra a maioria das células 

vivas responsáveis pela fotossíntese e transpiração, exigindo assim, maior 

disponibilidade de nutrientes (VIERA et al., 2012). 

 Em termos gerais, essa mesma tendência, de maior concentração de 

nutrientes nas folhas, foi observada por diversos outros trabalhos com espécies como: 

Acacia mangium, Mimosa caesalpiniifolia, Eucalyptus urugrandis, Acacia mearnsii e 

clones de Eucalytpus grandis x E. urophylla (BALIEIRO et al., 2003; MOURA et al., 

2006; VIERA et al., 2012; VIERA et al., 2013; ROSIM, 2013). 

Salvador (2015) ressalta que as diferenciações dos tecidos, além da 

importância fisiológica de cada compartimento da planta, afetam o acúmulo de 

nutrientes, sendo que as menores concentrações de nutrientes geralmente são 

encontradas no componente madeira, principalmente por este compartimento estar 

associado à retranslocação interna de nutrientes e apresentar atividade fisiológica 

menos intensa. 

Conforme a interpretação dos dados de análise de folhas para eucalipto 

proposta por Gonçalves e Benedetti (2005), elaborada com dados médios para 

espécies de Eucalyptus mais plantadas no Brasil, N, P, Ca, B, Fe e Mn foram os 

nutrientes que se apresentaram dentro da faixa adequada para o Eucalyptus 

urograndis, tanto em seu monocultivo como no plantio misto.  

Com a análise das diferentes concentrações de nutrientes entre as diferentes 

espécies, observa-se que a Acacia mearnsii apresentou concentrações de N mais 

elevadas que o híbrido Eucalyptus urograndis, resultado este também encontrado por 

Bouillet et al. (2008), em estudo com plantios puros e mistos de 

E. grandis e A. mangium, o qual pode ser explicado pela capacidade de fixação 

biológica de nitrogênio da A. mearnsii. 
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Analisando a quantidade de nutrientes nos diferentes componentes de 

biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis e da Acacia mearnsii (Tabela 11), pode-

se observar que para o híbrido Eucalyptus urograndis, com exceção do Ca, Mg e Mn 

que se acumularam em maior quantidade na casca, o maior estoque de nutrientes foi 

encontrado na madeira. Já para a Acacia mearnsii, observou-se que o P, Ca, B, Cu e 

Fe para o monocultivo, mais o Mg no plantio misto obtiveram os maiores estoques de 

nutrientes nos galhos, os demais nutrientes, assim como o eucalipto apresentaram 

maior acúmulo de nutrientes na madeira. 

A discrepância entre a ordem de predominância observada na concentração e 

o estoque de nutrientes, para os diferentes componentes da biomassa acima do solo, 

é explicada pelas diferenças entre as quantidades de biomassa de cada componente. 

Para exemplificar melhor, observou-se que as folhas da Acacia mearnsii foi o 

componente que apresentou as maiores concentrações de nutrientes, porém ao 

analisar a quantidade de nutrientes, observa-se que a maioria dos nutrientes foi 

armazenado nos galhos, seguido pela madeira, isto porque a biomassa do 

componente folhas foi pouco representativa em comparação a madeira e galhos. 

Essa variação fica evidente ao observar outros estudos como o de Viera et al. 

(2012), que ao estudarem o estoque de nutrientes na biomassa de Eucalyptus 

urograndis, observaram que a magnitude de armazenamento para os nutrientes nos 

componentes da biomassa seguiu a ordem decrescente de folhas > galhos >madeira 

> casca, diferença esta explicada por se tratar de um plantio com 18 meses de idade, 

que apresentou maior biomassa de copa (folhas e galhos). 

Pode-se observar que a Acacia mearnsii apresentou maiores quantidades de 

nutrientes no plantio misto quando comparada ao seu monocultivo, e o inverso foi 

observado para o Eucalyptus urograndis, ou seja, as maiores quantidades de 

nutrientes foram encontradas no plantio puro, resultado este explicado pelas 

diferentes produções de biomassa entre os sistemas de plantio.  

O estoque total de P no plantio puro de Acacia mearnsii foi de 39,27 kg ha-

1 enquanto o plantio monoespecífico do híbrido E. urograndis apresentou um estoque 

total de P inferior, com 27,99 kg ha-1. Forrester et al. (2006) salientam que árvores 

com capacidade de fixação biológica de nitrogênio podem influenciar a disponibilidade 

de P no solo devido associações com micorrizas, no entanto, os efeitos variam de 

acordo com as espécies e o sítio. Tais autores também observaram que o P na 
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biomassa foi significativamente maior nos povoamentos com A. mearnsii do que nos 

monocultivos de E. globulus.  

A magnitude de armazenamento dos nutrientes na biomassa total apresentou 

a seguinte ordem decrescente de acúmulo para os macronutrientes: Ca > K > N > Mg 

> S > P e Mn > Fe > Zn > B > Cu para o micronutrientes, para o híbrido Eucalyptus 

urograndis, indiferentemente de ser no monocultivo ou plantio misto.  

Viera et al. (2012) também para o híbrido Eucalyptus urograndis obtiveram 

magnitude similar a encontrada pelo presente estudo para os macronutrientes: Ca > 

N > K > Mg > P > S e Mn > Fe > B > Zn > Cu, para os micronutrientes. 

Já a Acacia mearnsii apresentou variações nesta ordem, tanto quando 

comparado com o eucalipto, como comparado entre os diferentes sistemas de 

plantios. A espécie apresentou acúmulo de N maior que o de K quando comparado 

com o eucalipto, apresentando a seguinte ordem para o plantio puro: Ca > N > K > Mg 

> S > P e o acúmulo do N superior a todos os demais nutrientes no plantio misto: N > 

Ca > K > Mg > S > P.  

A Acacia mearnsii apresentou um estoque total de nitrogênio no planto misto 

superior a uma tonelada, evidenciando assim o potencial de fixação de nitrogênio da 

espécie. Destaque para as folhas e os galhos que representam mais de 39% deste 

acúmulo e que certamente na colheita ficará no solo. 

Em estudo com A. mangium, Balieiro et al. (2003), aos 5 anos de idade, 

observaram a mesma sequência de acumulação de nutrientes (N > Ca > K > Mg > P) 

com as seguintes quantidades 544,9 kg ha-1 de N, 281,7 kg ha-1 de Ca, 242,9 kg ha-1 

de K, 47,0 kg ha-1 de Mg e 35.2 kg ha-1 de P. 

Binkley et al. (2003) afirmam que, em geral, os benefícios dos plantios mistos, 

depende de um conjunto de fatores que, provavelmente diferem substancialmente em 

diferentes sítios e dos tratos silviculturais. No presente estudo, a Acacia mearnsii foi a 

espécie que se beneficiou no plantio misto, a qual apresentou maior estoque de 

biomassa e, consequentemente, de nutrientes nos seus componentes. 
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Tabela 11 – Quantidade de nutrientes nos diferentes componentes da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii, 
aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos. 

 

Tratamento Componente 
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

  ------------------------------------------  kg ha-1  --------------------------------------    -------------------------------------  g ha-1  --------------------------------- 

T1 (100 E) 

Folha 49,24 2,89 16,16 20,31 7,21 3,58 217,77 15,87 486,99 1.519,89 33,73 

Galho 13,48 2,11 22,30 49,03 8,20 1,67 62,21 49,49 322,11 2.537,22 69,37 

Casca 51,38 5,54 114,97 251,42 42,73 5,13 197,17 84,74 974,83 7.790,62 118,53 

Madeira 178,52 17,45 210,69 64,86 17,02 27,13 321,54 185,89 2.508,21 4.063,08 610,71 

Total 292,62 27,99 364,13 385,62 75,16 37,51 798,69 336,00 4.292,14 15.910,82 832,35 

T2 (100 A) 

Folha 116,59 6,12 46,04 54,55 11,44 6,62 241,50 46,01 2.017,00 476,45 72,39 

Galho 146,22 14,99 160,83 272,44 37,99 15,79 472,57 187,15 6.558,98 805,75 436,99 

Casca 242,86 6,40 110,06 228,82 23,63 7,48 358,51 59,16 2.915,72 584,39 122,11 

Madeira 255,64 11,76 218,45 161,01 39,96 27,05 445,69 177,11 2.366,77 2.139,62 781,18 

Total 761,31 39,27 535,39 716,82 113,01 56,93 1.518,27 469,43 13.858,48 4.006,21 1.412,67 

T3 - E (50E+50A) /1 

Folha 31,86 1,92 11,24 13,20 4,67 2,40 126,87 10,08 274,92 1.251,64 24,12 

Galho 14,51 2,18 21,94 39,90 7,25 1,73 50,99 40,25 192,01 2.701,51 64,52 

Casca 50,37 6,52 125,02 241,14 43,71 5,13 172,95 82,22 1.760,84 8.529,06 121,08 

Madeira 108,28 13,71 140,03 52,29 14,06 23,06 261,36 143,32 1.800,97 3.281,85 579,60 

Total 205,01 24,33 298,24 346,53 69,69 32,32 612,17 275,86 4.028,73 15.764,05 789,32 

T3 - A (50E+50A) /1 

Folha 190,98 8,91 65,61 77,24 16,34 9,56 428,17 73,26 2.644,90 630,96 102,65 

Galho 210,99 19,12 226,16 363,44 56,57 21,69 667,73 377,98 11.728,99 1.385,32 709,76 

Casca 282,23 8,76 176,23 297,29 39,60 9,82 399,70 74,49 3428,67 735,33 206,19 

Madeira 329,60 17,29 300,47 156,01 50,39 32,13 587,31 278,45 3.662,49 3.312,02 1.122,50 

Total 1.013,79 54,08 768,47 893,99 162,91 73,20 2082,92 804,18 21.465,05 6.063,63 2.141,10 

 

/1 Para efeito de comparação, foi convencionado que no tratamento misto (T3) cada espécie ocupasse área total. 
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4.5  EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE NUTRIENTES 

 

Com o cálculo do coeficiente de utilização biológica (CUB), pode-se analisar a 

taxa de conversão de nutrientes em biomassa, ou seja, quantas unidades de 

biomassa são formadas por unidade de nutrientes. Assim, quanto maior o valor do 

CUB, mais eficiente é a conversão, resultando em uma menor exportação de 

nutrientes por unidade de biomassa durante a colheita (WITSCHORECK, 2008).  

Ao analisar o CUB apresentado na Tabela 12, pode-se observar que para 

ambas as espécies, independente do plantio ser monoespecífico ou misto, a madeira 

foi o componente de biomassa que apresentou os maiores valores para todos os 

nutrientes analisados, fato este de extrema importância para a área florestal já que a 

madeira é o principal produto retirado do sistema para fins comerciais. 

A folha, independente do sistema de plantio, foi o componente de biomassa 

que apresentou os menores valores para o CUB para a maioria dos nutrientes, com 

exceção do K, Ca, Mg e Cu para o híbrido Eucalyptus urograndis e do Cu para a 

Acacia mearnsii, podendo assim aferir que as folhas apresentam a menor eficiência 

de utilização de nutrientes.   

Considerando uma magnitude média entre os componentes de biomassa, 

observa-se que não teve alteração no CUB entre plantios monoespecíficos e mistos 

para ambas as espécies. Assim, entre os macronutrientes, o CUB para o híbrido 

Eucalyptus urograndis decresceu na seguinte ordem: P > S > Mg > Ca > N > K, sendo 

esta a mesma tendência observada por Viera et al. (2015), em estudo com híbrido 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus globulus. 

No entanto, Santana, Barros e Neves (2002) encontraram uma ordem diferente 

em estudo com diversas procedências de E. grandis e E. saligna, os quais observaram 

que para a formação da biomassa do tronco a eficiência de utilização de nutrientes 

decresceu na seguinte ordem: P > Mg > K > N > Ca.  

A Acacia mearnsii seguiu a mesma ordem apresentada para o híbrido 

Eucalyptus urograndis, com exceção dos dois últimos elementos, onde houve uma 

inversão e o K apresentou valores maiores do que o N, resultado este coincidente com 

o encontrado por Caldeira et al. (2002) em diferentes procedências de Acacia 

mearnsii, os quais observaram que todas as procedências utilizaram mais 

eficientemente os nutrientes para formação da biomassa acima do solo, na seguinte 

ordem: P > S > Mg > Ca > K > N. 
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Tabela 12 - Eficiência de utilização de nutrientes nos diferentes componentes da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia 
mearnsii, aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos 

 

Tratamento Componente N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

T1 (100 E) 

Folha 56 954 170 135 382 769 12.636 173.370 5.650 1.810 81.573 

Galho 421 2.683 254 116 691 3.391 91.116 114.521 17.596 2.234 81.703 

Casca 324 3.008 145 66 390 3.247 84.514 196.637 17.094 2.139 140.585 

Madeira 815 8.339 691 2.243 8.547 5.363 452.489 782.664 58.007 35.809 238.237 

T2 (100 A) 

Folha 40 755 100 85 404 698 19.135 100.442 2.291 9.699 63.837 

Galho 189 1.840 172 101 726 1.747 58.377 147.406 4.206 34.238 63.129 

Casca 95 3.591 209 101 973 3.073 64.151 388.727 7.888 39.355 188.346 

Madeira 562 12.215 657 892 3.594 5.309 322.191 810.783 60.673 67.114 183.824 

T3 - E (50E+50A) /1   

Folha 56 929 159 135 382 743 14.061 177.054 6.489 1.425 73.964 

Galho 335 2.231 222 122 671 2.811 95.420 120.890 25.342 1.801 75.415 

Casca 305 2.356 123 64 351 2.992 88.781 186.753 8.720 1.800 126.810 

Madeira 977 7.717 756 2.024 7.528 4.589 404.858 738.325 58.754 32.242 182.565 

T3 - A (50E+50A) /1 

Folha 39 840 114 97 458 783 17.489 102.208 2.831 11.868 72.947 

Galho 187 2.061 174 108 697 1.817 59.014 104.254 3.360 28.445 55.520 

Casca 102 3.291 164 97 728 2.937 72.161 387.222 8.412 39.224 139.885 

Madeira 649 12.372 712 1.371 4.244 6.656 364.133 768.049 58.392 64.571 190.522 

 
/1 Para efeito de comparação, foi convencionado que no tratamento misto (T3) cada espécie ocupasse área total. 
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Em estudo com diferentes clones interespecíficos de eucalipto resultantes do 

cruzamento de Eucalyptus grandis x E. urophylla, Rosim (2013) observou que para a 

formação das folhas a maior eficiência de utilização de nutrição seguiu a ordem 

decrescente: P > Mg > Ca > K > N, já para a formação do lenho a ordem apresentada 

foi: Mg > P > N > Ca > K, resultados similares a encontrada pelo presente estudo. 

Moura et al. (2006), em estudo com a também leguminosa Mimosa 

caesalpiniifolia, observaram que os maiores valores de coeficientes de utilização 

biológica para formação da biomassa acima do solo foram observados na seguinte 

ordem: P > S > Mg > K > Ca > N, coincidente com a ordem obtida pelo estudo. 

Como a Acacia mearnsii e Mimosa caesalpiniifolia são espécies leguminosas 

com associações de bactérias fixadoras de nitrogênio, pode-se aferir que o N foi o 

macronutriente que apresentou a menor conversão de nutriente em biomassa devido 

a sua alta disponibilidade no sistema quando comparado a outros sistemas, conforme 

Caldeira et al. (2002), este resultado pode ser explicado também pelos altos teores 

deste elemento nas folhas verdes e à retranslocação interna, voltando ao solo através 

da queda de serapilheira. 

De maneira geral, observa-se que os micronutrientes tem os maiores valores 

de CUB, com destaque para o Cu que apresentou os maiores valores independente 

do tratamento analisado, da espécie estudada e do componente de biomassa. 

Ao considerar uma magnitude média entre os componentes de biomassa, o 

híbrido Eucalyptus urograndis apresentou a mesma ordem decrescente para ambos 

plantios, sendo ela: Cu > B > Zn > Fe > Mn, já a Acacia mearnsii apresentou a seguinte 

ordem decrescente: Cu > Zn > B > Mn > Fe para o plantio monoespecífico e 

apresentou uma inversão entre Zn e B com maiores valores de B para o plantio misto.     

Em estudo com o híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus globulus, Viera et 

al. (2015) observaram que o CUB apresentou a seguinte ordem decrescente: Cu > Zn 

> Fe > Mn para todos os componentes de biomassa acima do solo, com exceção da 

madeira que apresentou valores superiores de Mn comparado ao Fe.  

Caldeira, Rondon Neto e Schumacher (2004), em estudo com diferentes 

procedências de Acacia mearnsii, observaram para a formação da biomassa do tronco 

os micronutrientes que foram utilizados mais eficientemente seguiram a ordem 

decrescente: Cu > B > Zn > Mn > Fe, coincidente com a ordem obtida pelo presente 

estudo para o plantio misto.  
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Conforme Santana, Barros e Neves (2002), a variação no coeficiente de 

utilização de nutrientes pode ser decorrente de vários fatores, entre estes 

mencionaram as características intrínsecas do material genético, a não-obtenção do 

equilíbrio nutricional ótimo ou crítico entre solo, planta e todos os nutrientes, ou seja, 

pode ter ocorrido limitação de um ou mais nutrientes disponíveis e as relações 

hídricas. 

 

4.6 EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES PELA COLHEITA DA BIOMASSA  

 

A colheita da biomassa e a exportação de nutrientes estão diretamente 

relacionadas, ou seja, quanto maior for a intensidade de colheita da biomassa maior 

será a remoção de nutrientes do sitio. Assim, para demonstrar o aumento de 

exportação de nutrientes conforme o aumento da intensidade da colheita, a Tabela 13 

apresenta a estimativa de exportação de nutrientes para três cenários de colheita. 

 

Tabela 13 – Estimativa de exportação de nutrientes nas diferentes intensidades de 
colheita da biomassa acima do solo do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia 
mearnsii, aos 9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos e mistos 

 

Trat. 
Cenário 

de 
colheita 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

-----------------------------  kg ha-1  ------------------------- ----------------------------  g ha-1  ----------------------------- 

T1 
 

1* 169,09 16,53 199,56 61,43 16,12 25,70 304,55 176,07 2.375,65 3.848,35 578,43 

2 215,90 21,60 304,20 290,30 55,00 30,40 484,00 253,20 3.263,10 10.940,60 686,30 

3 278,58 26,57 342,69 359,66 70,43 35,62 764,02 318,58 4.072,20 14.997,71 789,45 

T2 
 

1 240,88 11,08 205,83 151,71 37,65 25,48 419,95 166,88 2.230,09 2.016,05 736,06 

2 461,50 16,89 305,82 359,57 59,12 32,28 745,63 220,63 4.878,81 2.546,93 846,99 

3 724,31 38,00 512,69 686,57 108,54 54,69 1.459,70 453,79 13.454,79 3.829,13 1.356,37 

T3 E/1 

1 100,06 12,67 129,39 48,31 12,99 21,31 241,51 132,43 1.664,18 3.032,58 535,58 

2 144,90 18,50 240,70 263,00 51,90 25,90 395,50 205,60 3.232,10 10.627,40 643,40 

3 191,27 22,57 273,91 316,14 63,84 30,01 573,38 255,97 3.699,06 14.580,52 732,04 

T3 A/1 

1 321,68 16,87 293,26 152,26 49,18 31,36 573,20 271,76 3.574,50 3.232,46 1.095,53 

2 590,00 25,20 460,80 434,90 86,80 40,70 953,20 342,60 6.834,20 3.931,50 1.291,60 

3 991,96 53,23 752,56 875,58 159,74 71,94 2.049,10 793,82 21.208,05 5.947,82 2.103,97 

 
* 1 = Colheita da madeira do tronco (sem ponteiro); 2 = Colheita da madeira + casca do tronco (sem 
ponteiro); 3 = colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, madeira + casca do tronco sem 
ponteiro). /1 Para efeito de comparação, foi convencionado que no tratamento misto (T3) cada espécie 
ocupasse área total. 
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Indiferente do cenário de colheita, observou-se que a quantidade de nutrientes 

exportados com a colheita de biomassa da Acacia mearnsii no sistema de plantio 

misto foi relativamente maior comparado ao plantio monoespecifico da espécie. Já 

com a colheita da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis observou uma menor 

exportação de nutrientes no plantio misto em relação ao plantio puro. Resultado este 

que está diretamente relacionado a produção de biomassa de ambas espécies nos 

diferentes sistemas de plantios. 

Considerado o terceiro cenário de colheita, ou seja, colheita da biomassa 

comercial acima do solo, o macronutriente que apresentou maior exportação do 

sistema para o híbrido Eucalyptus urograndis foi o Ca, seguindo pelo o K e o N para 

ambos sistemas de plantios. Para a Acacia mearnsii o macronutriente que apresentou 

maior taxa de exportação neste cenário de colheita foi o N, seguido pelo Ca e K, tanto 

para o plantio puro, como para o misto. O micronutriente que apresentou maior 

exportação para o Eucalyptus urograndis foi o Mn, diferente da Acacia mearnsii que 

apresentou o Fe. 

Quando analisados os diferentes cenários de colheita da biomassa acima do 

solo do Eucalyptus urograndis em plantio monoespecífico (Figura 5) ou em plantio 

misto (Figura 6), observa-se que para o segundo cenário, colheita da madeira + casca 

do tronco (sem ponteiro) a maioria dos nutrientes são exportados acima de 75% do 

seu total, com exceção do B e do Mn. Já no cenário de colheita apenas da madeira 

comercial do tronco, observa-se que a porcentagem de exportação de nutrientes, com 

exceção do N, P, S e Zn no plantio puro e S e Zn no plantio misto, seria inferior a 60%, 

17,1% e 15,3% no Ca em plantios monoespecíficos e mistos, respectivamente. 

Viera et al. (2015), em estudo das taxas de exportações de nutrientes por meio 

de diferentes intensidades de colheita da biomassa do híbrido Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus globulus, observaram que a colheita da madeira + casca resultaria uma 

remoção superior a 45% da quantidade acumulada na biomassa total acima do solo 

para todos os nutrientes, com exceção do Fe com 19%. Considerado apenas a 

colheita da madeira, os autores avaliaram que a remoção dos nutrientes, com exceção 

do Cu e do Zn (51% e 59%, respectivamente), seria inferior 35% para os demais 

nutrientes. 
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Figura 5 – Estimativa da exportação de nutrientes (em percentagem) em função de 
diferentes intensidades de colheita da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis, aos 
9 anos de idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos. 

 

 

 
1 Total = colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, madeira + casca do tronco sem 
ponteiro); M + C = Colheita da madeira + casca do tronco (sem ponteiro); M = Colheita da madeira do 
tronco (sem ponteiro).  

 
Figura 6 – Estimativa da exportação de nutrientes (em percentagem) em função de 
diferentes intensidades de colheita da biomassa do híbrido Eucalyptus urograndis, aos 
9 anos de idade, estabelecidos em plantios mistos. 
 

 

 
1 Total = colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, madeira + casca do tronco sem 
ponteiro); M + C = Colheita da madeira + casca do tronco (sem ponteiro); M = Colheita da madeira do 
tronco (sem ponteiro).  

 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn

Total¹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M+C 77,5 81,2 88,8 80,7 78,1 85,3 63,4 79,5 80,1 72,9 86,9

M 60,7 62,2 58,2 17,1 22,9 72,1 39,9 55,3 58,3 25,7 73,3
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Total¹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M+C 75,8 81,8 87,9 83,2 81,3 86,2 69,0 80,3 87,4 72,9 87,9

M 52,3 56,1 47,2 15,3 20,3 71,0 42,1 51,7 45,0 20,8 73,2
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Através da análise dos diferentes cenários de colheita da biomassa acima do 

solo da Acacia mearnsii tanto em plantio monoespecífico (Figura 7) como em plantio 

misto (Figura 8) pode-se observar que a taxa de exportação de nutrientes é 

relativamente menor do que a obtida pelo híbrido Eucalyptus urograndis, indiferente 

do sistema de plantio analisado (Figura 5 e Figura 6), resultado este que pode ser 

explicado pela alta quantidade de biomassa e consequentemente estoque de 

nutrientes nos galhos da espécie, os quais não seriam removidos do sistema.   

Para Acacia mearnsii o segundo cenário de colheita, remoção da madeira + 

casca do tronco (sem ponteiro), também apresentou a maior taxa de exportação de 

nutrientes, no entanto o P, Cu e Fe no plantio puro, mais o Ca e B no plantio misto 

apresentaram exportação abaixo de 50% do seu total. Já no cenário de colheita 

apenas da madeira comercial do tronco, observa-se uma redução na exportação de 

nutrientes, onde apenas o K, S, Mn e Zn no plantio monoespecífico e S, Mn e Zn no 

plantio misto apresentaram taxas de exportação maiores que 40%. 

 

Figura 7 – Estimativa da exportação de nutrientes (em percentagem) em função de 
diferentes intensidades de colheita da biomassa de Acacia mearnsii, aos 9 anos de 
idade, estabelecidos em plantios monoespecíficos. 

 

 

 
1 Total = colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, madeira + casca do tronco sem 
ponteiro); M + C = Colheita da madeira + casca do tronco (sem ponteiro); M = Colheita da madeira do 
tronco (sem ponteiro).  

 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn

Total¹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M+C 63,7 44,5 59,6 52,4 54,5 59,0 51,1 48,6 36,3 66,5 62,4

M 33,3 29,1 40,1 22,1 34,7 46,6 28,8 36,8 16,6 52,7 54,3
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Figura 8 – Estimativa da exportação de nutrientes (em percentagem) em função de 
diferentes intensidades de colheita da biomassa de Acacia mearnsii, aos 9 anos de 
idade, estabelecidos em plantios mistos. 

 

 

 
1 Total = colheita de toda biomassa acima do solo (folhas, galhos, madeira + casca do tronco sem 
ponteiro); M + C = Colheita da madeira + casca do tronco (sem ponteiro); M = Colheita da madeira do 
tronco (sem ponteiro).  

 

Considerando a colheita da madeira do tronco + casca do tronco (sem ponteiro) 

da Acacia mearnsii, como uma forma de desbaste do sistema de plantio misto, 

permanecem no sistema 402 kg ha-1, 28 kg ha-1, 292 kg ha-1, 441 kg ha-1, 73 kg ha-1, 

31 kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg e S, respectivamente. Assim, com a prática do desbaste 

da Acacia mearnsii no sistema de plantio misto, fica evidente o aumento da 

disponibilização de nutrientes através da decomposição dos resíduos, além da 

redução da competição por água, luz e nutrientes do sistema, podendo futuramente 

gerar resultados de produtividade positivos ao híbrido Eucalyptus urograndis. 

A exportação relativa de macronutrientes apresentadas por Rachwal et al. 

(2010) para a colheita de biomassa da madeira mais casca do tronco de Acacia 

mearnsii, estabelecidos em um Neossolo Litólico distrófico, aos 7 anos de idade, foi 

de 38,1%, 63,4%, 49,7%, 56,3% e 57,2% para N, P, K Ca e Mg, respectivamente, 

similar à obtida pelo presente estudo. 

Caldeira et al. (2002) estudando a exportação de nutrientes em Acacia mearnsii 

sob dois sistemas de colheita, madeira do tronco + casca e somente madeira do 

tronco, observaram também que a remoção da casca aumenta a exportação de 

nutrientes em relação a colheita da madeira sem a casca. Porém, tais autores 

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn

Total¹ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M+C 59,5 47,3 61,2 49,7 54,4 56,6 46,5 43,2 32,2 66,1 61,4

M 32,4 31,7 39,0 17,4 30,8 43,6 28,0 34,2 16,9 54,3 52,1
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obtiveram taxas de exportação mais baixas do que as encontradas no presente 

estudo, pois considerando apenas a colheita da madeira do tronco os autores 

encontraram uma exportação de 11%, 15%, 27%, 9%, 13% e 10% para N, P, K Ca, 

Mg e S, respectivamente, resultado este explicado por se tratar de um povoamento 

jovem que apresenta tendência de acumular nutrientes na biomassa de copa.  

Além disso, estes mesmos autores afirmam que a variação na exportação de 

nutrientes pode ser resultante da quantidade de biomassa produzida, capacidade de 

absorção, distribuição e utilização de nutrientes.  

A reposição destes nutrientes ao sistema pode ser feita através da aplicação 

de fertilizantes químicos, porém, além da maioria dos casos restringir-se apenas a 

tríade de elementos N, P e K, questiona-se a viabilidade sob os aspectos econômicos 

e ecológicos da utilização destes insumos, o qual dificilmente se dá em mesmo nível 

que a manutenção da biomassa à campo (WITSCHORECK, 2008).  

Portanto, a remoção somente da madeira comercial do tronco se caracteriza 

como o melhor cenário de colheita de biomassa quando objetiva-se a redução do 

impacto nutricional desta atividade a sustentabilidade nutricional do sistema. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O crescimento da Acacia mearnsii mostrou-se superior no plantio misto quando 

comparado com o plantio monoespecífico, porém o híbrido Eucalyptus urograndis 

apresentou crescimento inferior no plantio misto. 

O estoque de N disponível no solo até 60 cm de profundidade não diferiu 

significativamente (p < 0,05), no entanto mostrou uma tendência de maior acúmulo no 

monocultivo de Acacia mearnsii quando comparado ao plantio monoespecífico do 

híbrido Eucalyptus urograndis.  

A alocação de biomassa acima do solo, independente do sistema de plantio, 

para o híbrido Eucalyptus urograndis, seguiu ordem: madeira > casca > galhos > 

folhas, já a Acacia mearnsii apresentou biomassa de galhos superior a de casca, 

apresentando a ordem: madeira > galhos > casca > fohas.  

Análogo ao crescimento, o híbrido Eucalyptus urograndis apresentou estoque 

de biomassa inferior no plantio misto quando comparado ao seu plantio 

monoespecífico, já a Acacia mearnsii apresentou acúmulo de biomassa superior no 

plantio misto. 

A Acacia mearnsii apresentou maiores quantidades de nutrientes no plantio 

misto quando comparado ao seu monocultivo e o inverso foi observado para o híbrido 

Eucalyptus urograndis. 

A madeira foi o componente que apresentou maiores valores do CUB para 

todos os nutrientes analisados e observou-se que o P foi o macronutrientes que 

apresentou maior eficiência de utilização, independente do sistema de plantio. 

A remoção somente da madeira comercial do tronco se caracteriza como o 

melhor cenário de colheita de biomassa visando a redução do impacto nutricional 

desta atividade e a sustentabilidade nutricional do sítio. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, têm-se as seguintes 

recomendações: 

- O plantio da Acacia mearnsii, apesar de apresentar diferenças significativas 

(p > 0,05), apresentou notáveis melhoras nas características do solo, assim 

recomenda-se o plantio desta espécie em áreas com baixa fertilidade do solo ou áreas 

degradadas; 

-  Com a análise deste estudo, recomenda-se que o plantio misto do híbrido 

Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii seja efetuado quando objetiva-se também a 

retirada dos produtos da acácia-negra, já que a produtividade do eucalipto foi reduzida 

e a acácia-negra apresentou resultados positivos neste sistema de plantio; 

- O plantio misto da Acacia mearnsii com o híbrido Eucalyptus urograndis 

apresentou-se como um sistema de grande potencial a pequenos produtores que tem 

por objetivo obter além da diversidade de produtos a melhoria das características do 

sistema, principalmente pelo acréscimo de matéria de orgânica e nitrogênio;   

- Recomenda-se a realização de novos estudos com a prática de podas e até 

mesmo desbaste da Acacia mearnsii em plantios mistos com o híbrido Eucalyptus 

urograndis, visando o acréscimo de matéria orgânica e nutrientes no sistema, 

principalmente de nitrogênio, e assim, talvez observar a melhor produtividade do 

eucalipto. 
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APÊNDICE A – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DAS EQUAÇÕES AJUSTADAS 

PARA ESTIMATIVA DA ALTURA TOTAL DO HÍBRIDO Eucalyptus urograndis e 

Acacia mearnsii, AOS 9 ANOS DE IDADE, ESTABELECIDOS EM PLANTIOS 

MONOESPECÍFICOS E MISTOS. 

 

Em que: βi = coeficientes dos modelos; Sy.x = erro-padrão da estimativa (m); Sy.x (%) = erro-padrão 

da estimativa em porcentagem; R²aj (%)= coeficiente de determinação ajustado; VP = valor ponderado 

dos escores estatísticos: Sy.x + R²aj. 

 

Trat. Espécie Mod. β0 β1 β2 Sy.x (m) Sy.x (%) R²aj (%) VP 

T1 Eucalipto 

1 7,42765 0,78145 - 2,1970 10,46 48,42 12 

2 12,99366 0,02615 - 2,2892 10,90 44,00 14 

3 -9,26133 10,62871 - 2,1388 10,18 51,12 7 

4 23,42352 -707,17300 - 2,1865 10,41 48,92 10 

5 -3,30288 2,41192 -0,05767 2,1284 10,14 51,60 4 

6 3,48714 -7,69718 - 2,1307 10,15 58,73 3 

7 1,25350 0,62658 - 2,1753 10,36 57,70 6 

T2 Acácia-negra 

1 14,36058 0,27616 - 4,0318 18,43 4,54 12 

2 16,64926 0,00790 - 4,0685 18,60 2,80 14 

3 7,07876 4,27357 - 3,9722 18,16 7,34 9 

4 19,92176 -208,77000 - 3,8607 17,65 12,47 5 

5 6,51634 1,43333 -0,03955 3,9909 18,24 6,47 9 

6 3,17098 -3,96295 - 3,4110 15,59 15,31 2 

7 2,01946 0,32197 - 3,4908 15,96 9,87 5 

T3 

Eucalipto 

1 5,25795 0,88609 - 1,955 10,59 62,87 12 

2 11,66590 0,02952 - 2,076 11,25 58,12 14 

3 -15,73741 12,75384 - 1,850 10,02 66,75 9 

4 24,41915 -1163,13575 - 1,727 9,36 71,02 5 

5 -20,20634 4,57353 -0,12808 1,723 9,33 71,15 3 

6 3,63707 -10,54620 - 1,834 9,94 72,12 4 

7 0,85820 0,76118 - 1,938 10,50 68,61 9 

Acácia-negra 

1 10,06554 0,46987 - 3,228 17,18 30,42 11 

2 14,96354 0,01045 - 3,509 18,68 17,77 14 

3 -4,02468 7,92772 - 2,836 15,09 46,28 9 

4 20,12555 -272,88346 - 2,773 14,76 48,63 7 

5 -2,52772 2,04703 -0,04558 2,736 14,56 50,01 4 

6 3,35067 -7,41253 - 2,751 14,64 75,64 3 

7 0,85757 0,70990 - 3,347 17,81 62,87 7 
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APÊNDICE B – ASPECTO GERAL DO HÍBRIDO Eucalyptus urograndis E Acacia mearnsii, AOS 9 ANOS DE IDADE, 

ESTABELECIDOS EM PLANTIOS MONOESPECÍFICOS E MISTOS. T1: Plantio monoespecífico do híbrido Eucalyptus urograndis; 

T2: Plantio monoespecífico de Acacia mearnsii; T3: Plantio misto do híbrido Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii. 

 

T1 T3 T2 

  

6
8
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APÊNDICE C – ASPECTO DA QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA DO HÍBRIDO 

Eucalyptus urograndis, AOS 9 ANOS DE IDADE. A) pesagem do tronco com casca; 

B) descascamento do tronco; C) Pesagem do tronco sem casca; D) pesagem do disco 

com casca; E) descascamento do disco; F) pesagem da casca do disco; G) 

amostragem das folhas; H) pesagem dos galhos; I) amostras. 

 

A B C 

D E F 

G H I 
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APÊNDICE D – ASPECTOS DA QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA DA Acacia 

mearnsii, AOS 9 ANOS DE IDADE. A) pesagem do tronco com casca; B) 

descascamento do tronco; C) Pesagem do tronco sem casca; D) pesagem do disco 

com casca; E) descascamento do disco; F) pesagem da casca do disco; G) 

amostragem das folhas; H) pesagem dos galhos; I) pesagem das folhas. 

 

A B C 

D E F 

G H I 


