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RESUMO 
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USO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA, FOSFATADA E POTÁSSICA EM 

PLANTIOS DE Handroanthus heptaphyllus: UMA ABORDAGEM  

SILVICULTURAL E FISIOLÓGICA 

 

AUTOR: Álvaro Luís Pasquetti Berghetti 
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Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de fevereiro de 2020. 

 

A espécie Handroanthus heptaphyllus é amplamente distribuída em florestas da América do 

Sul podendo ser cultivada em projetos de prestação de serviços ecossistêmicos e para produção 

de madeira. No entanto, a baixa fertilidade do solo pode ser um fator limitante, comprometendo 

o crescimento e a produção das plantas. Apesar disso, as espécies florestais arbóreas nativas 

são pouco estudadas quanto a sua demanda nutricional. Assim, o objetivo do estudo consistiu 

em identificar a influência do uso de diferentes doses de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio 

(K) no crescimento inicial e atributos fisiológicos de plantas de H. heptaphyllus plantadas em 

campo. A partir disso, elaborou-se a presente tese em três capítulos. No Capítulo I objetivou-se 

definir as respostas de crescimento e fisiológicas em plantas de H. heptaphyllus submetidas a 

adubação nitrogenada pós plantio. Esse estudo foi desenvolvido testando cinco doses de N (0, 

45, 90, 180 e 270 kg ha-1) em três fases vegetativas das plantas (6, 12 e 18 meses após plantio). 

No Capítulo II verificou-se a influência das doses de P, no crescimento e nos atributos 

fisiológicos de plantas de H. heptaphyllus. Os tratamentos testados nesse estudo foram cinco 

doses de P (0, 45, 90, 180 e 270 kg de P2O5 ha-1) avaliados aos 6, 12, 18 e 24 meses após o 

plantio, em esquema de parcela subdivida no tempo. No Capítulo III foi investigado as 

características morfológicas e fisiológicas em plantas de Handroanthus heptaphyllus 

submetidas a aplicação de doses de K no campo. Nesse trabalho foi avaliado cinco doses de K 

(0, 25, 50, 100 e 150 kg de K2O ha-1) em esquema de parcela subdivida no tempo (6, 12, 18 e 

24 meses após o plantio). Os experimentos foram conduzidos em blocos as acaso com quatro 

repetições. Cada unidade experimental foi composta por 24 plantas, sendo avaliadas as oito 

centrais. De modo geral, evidencia-se que para a espécie H. heptaphyllus a adubação 

nitrogenada, fosfatada e potássica não ocasiona efeito expressivo no crescimento das plantas 

logo após o plantio, contudo, percebe-se que a espécie responde positivamente ao aumento do 

teor de N, P e K a partir do 12º mês após plantio. A adição desses três nutrientes no solo é capaz 

de elevar a concentração dos mesmos nas folhas das plantas, aumentando os pigmentos 

fotossintéticos, a absorção de luz e a eficiência no processo fotoquímico. Além disso, os 

resultados indicam que o uso de 260 kg N ha-1 260,0 kg N ha-1 kg parcelado em 35 % da dose 

adicionada em covetas no plantio; 32,5 % três meses após a primeira aplicação; e o restante no 

sexto mês após o plantio proporciona para H. heptaphyllus maior crescimento em altura e 

diâmetro do coleto aos 18 meses após plantio. O uso de 190 kg P2O5 ha-1 e 72 kg K2O ha-1 no 

plantio proporciona maior atividade metabólica, aproveitamento da energia luminosa e 

consequentemente altura e diâmetro do coleto das plantas. A adubação nitrogenada, fosfatada 

e potássica é uma estratégia essencial para o cultivo de H. heptaphyllus capaz de melhorar o 

estado nutricional e acelerar o crescimento das plantas. 

 

Palavras-chave: Ipê-roxo. Plantio de espécies florestais. Nutrição de espécies florestais. 

Fluorescência da clorofila a.  
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The species Handroanthus heptaphyllus is widely distributed in forests in South America and 

can be cultivated in projects for the provision of ecosystem services and for the production of 

wood. However, the low fertility of the soil can be a limiting factor, compromising the growth 

and production of plants. Despite this, native tree forest species are poorly studied in terms of 

their nutritional demand. Thus, the aim of the study was to identify the influence of the use of 

different doses of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) on the initial growth and 

physiological attributes of H. heptaphyllus plants planted in the field. From this, the present 

thesis was elaborated in three chapters. Chapter I aimed to define the growth and physiological 

responses in plants of H. heptaphyllus submitted to nitrogen fertilization after planting. This 

study was developed by testing five doses of N (0, 45, 90, 180 and 270 kg ha-1) in three 

vegetative phases of the plants (6, 12 and 18 months after planting). In Chapter II, the influence 

of P doses, on the growth and on the physiological attributes of H. heptaphyllus plants was 

verified. The treatments tested in this study were five doses of P (0, 45, 90, 180 and 270 kg of 

P2O5 ha-1) evaluated at 6, 12, 18 and 24 months after planting, in a split-time scheme. In Chapter 

III, the morphological and physiological characteristics of Handroanthus heptaphyllus plants 

submitted to K doses in the field were investigated. In this work, five doses of K (0, 25, 50, 100 

and 150 kg of K2O ha-1) were evaluated in a split-time scheme (6, 12, 18 and 24 months after 

planting). The experiments were carried out in random blocks with four replications. Each 

experimental unit consisted of 24 plants, with eight plants being evaluated. In general, it is 

evident that for the species H. heptaphyllus nitrogen fertilization, phosphate and potassium does 

not cause a significant effect on the growth of the plants right after planting, however, it is 

noticed that the species responds positively to the increase in the N content , P and K from the 

12th month after planting. The addition of these three nutrients to the soil is able to increase 

their concentration in plant leaves, increasing photosynthetic pigments, light absorption and 

efficiency in the photochemical process. Furthermore, the results indicate that the use of 260.0 

kg N ha-1 kg divided into 35% of the dose added in covetas at planting; 32.5% three months 

after the first application; and the remainder in the sixth month after planting provides H. 

heptaphyllus with greater growth in height and diameter of the collection at 18 months after 

planting. The use of 190 kg P2O5 ha-1 and 72 kg K2O ha-1 in planting provides greater metabolic 

activity, utilization of light energy and, consequently, height and diameter of the plant 

collection. Nitrogen, phosphate and potassium fertilization is an essential strategy for the 

cultivation of H. heptaphyllus, capable of improving nutritional status and accelerating plant 

growth. 

 

Key-words: Ipê-roxo. Chlorophyll fluorescence a. Forest species nutrition. Planting of forest 

species. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

No Brasil, a fragmentação de paisagens e a degradação ambiental, em importantes 

formações vegetais como o bioma Mata Atlântica, ocasionam principalmente a perda de 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos (UEZU; METZGER, 2016). Diante dessa 

situação, Viana et al. (2018) enfatizam a importância da restauração florestal como uma forma 

de conectar fragmentos florestais em toda a paisagem. Contudo, juntamente com a necessidade 

de restaurar, há uma crescente demanda por florestas que podem ser usadas para alcançar 

múltiplos objetivos (BRANCALION; CHAZDON, 2017; CHAZDON et al., 2017), integrando, 

por exemplo, a conservação da biodiversidade e a produção de madeira (KARDIMAN et al., 

2019). 

Assim, novos sistemas florestais podem ser projetados utilizando plantações com 

espécies que atendam mutuamente as necessidades de prestação de serviços ecossistêmicos e 

entrega de produtos madeireiros (AMAZONAS et al., 2018). Diante disso, o plantio de espécies 

arbóreas nativas acelera a restauração de áreas degradadas aumentando tanto a diversidade 

quanto o valor econômico dos povoamentos florestais (AMAZONAS et al., 2018; COLE et al., 

2016; KARDIMAN et al., 2019). 

O sucesso no cultivo de espécies arbóreas depende inicialmente, entre outros aspectos, 

da escolha de espécies potenciais (RORATO et al., 2018b) e uso de mudas com qualidade 

morfofisiológica capazes de refletir no campo maior sobrevivência e crescimento (GASPARIN 

et al., 2017). Além disso, o desenvolvimento das plantas é influenciado pelo preparo do local 

de plantio (MCFADDEN; DIRZO, 2018) e, principalmente, pelo suprimento de fertilizantes 

em níveis adequados (GONÇALVES et al., 2008a; GONÇALVES et al., 2013; MELO et al., 

2016). 

Dentre as espécies nativas com potencial para florestamento e reflorestamento destaca-

se o Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos. Essa espécie conhecida popularmente como 

ipê-roxo é considerada prioritária para plantios florestais na região sul do Brasil, principalmente 

por apresentarem potencial para integrar projetos de recuperação ambiental, viabilidade 

econômica de cultivo e ter crescimento volumétrico satisfatório (CORADIN; SIMINSKI; 

REIS, 2011). O ipê-roxo apresenta madeira de alto valor comercial, devido à durabilidade, 

qualidade e bom acabamento, podendo ser utilizada para fabricação de móveis, persianas e 

revestimento decorativo (CARVALHO, 2003).  

Estudos tem reportado dificuldades na formação de florestas no Brasil, associada à 

implantação em solos com baixa disponibilidade de nutrientes e a nutrição das plantas 
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(GONÇALVES et al., 2013; PULITO et al., 2015; ROCHA et al., 2016). Para superar essas 

limitações em plantios florestais, após a análise do solo, quando verifica-se que os teores de 

nutrientes não suprem a demanda das espécies, aplicam-se fertilizantes com a expectativa de 

incrementar a disponibilidade de nutrientes no solo e garantir as taxas de crescimento 

satisfatórias (GONÇALVES et al., 2008a; MELO et al., 2016). Porém, para a espécie H. 

heptaphyllus assim como para maioria das espécies florestais, não se conhece as doses 

adequadas de nutrientes como o nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) a ser aplicada. Em 

virtude disso, muitas vezes, os solos a serem cultivados com espécies nativas são submetidos a 

aplicação de doses de N, P e K recomendadas para cultura do gênero Eucalyptus. Essa prática 

generalista pode explicar, em parte, o lento crescimento e produtividade de madeira dessas 

espécies, pois conforme Stahl et al. (2013) as espécies florestais apresentam capacidade 

diferenciada quanto a absorção, translocação e aproveitamento dos nutrientes. 

Outra questão a ser considerada é a falta de informações sobre a adequada fertilização 

e seus efeitos sobre o crescimento e aspectos fisiológicos, sendo essa uma das principais 

limitações da ausência de espécies florestais nativas em manuais técnicos de recomendações de 

adubação. Tal fato é evidenciado no Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, elaborado pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo 

(CQFS-RS/SC, 2016), onde entre as espécies florestais somente a Toona ciliata (cedro-

australiano) foi adicionada em relação à edição anterior (CQFS-RS/SC, 2004), e entre as 

espécies nativas constam recomendações para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Mimosa 

scabrella Benth e Ilex paraguariensis A. St.-Hil. (CQFS-RS/SC, 2016). Assim, a falta de 

estudos referente ao desempenho de espécies arbóreas nativas em plantios limita seu uso, bem 

como o desenvolvimento de estratégias e técnicas eficientes para o cultivo em larga escala. 

O contexto torna evidente a necessidade de estudar e descrever o desempenho de 

espécies potenciais após o plantio no campo sob diferentes níveis de adubação. A caracterização 

pode ser realizada com base no monitoramento de experimentos de longa duração de calibração 

de nutrientes, considerando a viabilidade técnica, científica e operacional. Para isso, pode-se 

levar em consideração os atributos morfológicos como altura, diâmetro do coleto, área foliar e 

matéria seca aérea, normalmente utilizados para quantificar o crescimento plantas (ARAUJO 

et al., 2018; RORATO et al., 2018a).  

Entretanto, Campoe et al. (2014),  Rorato et al. (2018) e Berghetti et al. (2019), 

destacaram que somente a avaliação dos atributos morfológicos pode ser insuficiente, uma vez 

que não demonstram com exatidão as alterações no metabolismo das plantas causadas por 

estresse. Assim, o uso de atributos fisiológicos, por exemplo, aqueles relacionados ao aparato 

javascript:abrir('open_sp.php?img=1179')
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fotossintético e sistema de defesa da planta, permitem avaliar as respostas do metabolismo 

vegetal, como a deficiência nutricional (BAKER, 2008). 

Desse modo, estudos envolvendo o desempenho de H. heptaphyllus em plantios a 

campo e a resposta quanto ao uso de fertilizantes, com base em atributos morfológicos, 

fisiológicos e bioquímicos são necessários visando propor metodologias para cultivo e manejo 

da adubação, o que ampliará o conhecimento e, consequentemente, permitirá a utilização dessa 

espécie em maior larga escala. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as respostas da adubação nitrogenada, fosfatada e potássica no crescimento 

inicial e atributos fisiológicos de plantas de Handroanthus heptaphyllus no campo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Determinar indicadores de crescimento e fisiológicos em plantas de Handroanthus 

heptaphyllus submetidas a adubação nitrogenada pós plantio; 

ii) Verificar a influência das doses de P, no crescimento e sobre atributos fisiológicos de 

plantas de Handroanthus heptaphyllus; 

iii)  Identificar as características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas em plantas de 

Handroanthus heptaphyllus submetidas a aplicação de doses de K no campo. 
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3 HIPÓTESES 

 

i) As plantas cultivadas em solo com aplicação de N apresentarão maiores concentrações 

de clorofilas a e b e carotenoides em folhas, o que permitirá absorver luz em distintas 

regiões do espectro e, consequentemente, maior quantidade de energia poderá ser 

utilizada para as reações fotoquímicas responsáveis pela produção de biomassa. 

ii) A adição de elevadas doses de P aumenta o teor de P no solo e a absorção de fosfato 

inorgânico da solução do solo, elevando a concentração nos órgãos das plantas. 

Consequentemente, as plantas apresentarão aumento no crescimento em altura e diâmetro 

do coleto. 

iii) O uso da adubação potássica no plantio proporciona maior absorção do cátion pelas raízes 

das plantas de Handroanthus heptaphyllus, aumentando a concentração do nutriente nas 

folhas e proporcionando maior aproveitamento da energia luminosa nos processos 

fotossintéticos e, consequentemente, crescimento das plantas. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE  

 

4.1.1 Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos  

 

A espécie Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo) pertence à família Bignoniaceae, 

ocorre naturalmente no Brasil da Bahia até o Rio Grande do Sul (DULLIUS et al., 2016; 

OLIVEIRA et al., 2015) na Floresta Estacional Decidual e raramente na Floresta Ombrófila 

Densa (CARVALHO, 2003). Também é amplamente distribuída em outros países da América 

do Sul como Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai (Apêndice A) (CARVALHO, 2003; 

CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011) Além disso, a espécie é classificada como secundária 

tardia, árvore decídua, semi-heliófila (fase juvenil) a heliófila, com ampla dispersão, sendo 

comum na vegetação secundária (CARVALHO, 2003).  

No Sul do Brasil, o ipê-roxo possui floração durante os meses de julho a setembro e 

frutificação de setembro até início de outubro, sendo que a coleta dos frutos deve ser efetuada 

no momento em que os primeiros iniciarem a abertura espontânea (CARVALHO, 2003), 

podendo ser coletados até novembro no estado do Rio Grande do Sul (ARAUJO et al., 2018). 

A germinação é alta, atingindo cerca de 83%, e as mudas apresentam rápido crescimento, 

podendo ser produzidas em recipientes de 180 cm3 com substrato composto com turfa de 

Sphagnum, vermiculita e CAC, fertilizado com 6,1 g L-1 de FLC (15-09-12, NPK) (TONETTO 

et al., 2015). 

Dentre as espécies nativas com potencial para reflorestamento, H. heptaphyllus se 

destaca pois demonstra aptidão de uso em plantios, inclusive em locais antropizados 

(ZAVISTANOVICZ, 2017), podendo ser empregada no restabelecimento de áreas alteradas, 

paisagismo e plantios comerciais. Isso é possível porque a espécie apresenta plasticidade de 

crescimento em diferentes locais (CARVALHO, 2003). Quando adulta, a espécie atinge 20 m 

de altura e 80 cm de DAP (CARVALHO, 2003), suas flores são vistosas, ligeiramente 

perfumadas e atrativas para diversos insetos, atribuindo a essa espécie alta funcionalidade no 

restabelecimento de ambientes alterados (TORRETTA; CERINO, 2013). Além disso, possui 

madeira de alto valor agregado,dura, resistente ao ataque de organismos xilófagos e de fácil 

trabalhabilidade, amplamente utilizada para fabricação de móveis de luxo e construção civil 

(CARVALHO, 2003; SCARANTE et al., 2017). 
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Essa espécie também está sendo utilizada em pesquisas para fins medicinais 

(GROCHANKE et al., 2016), pois possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, 

sendo seus extrativos usados no tratamento de diabetes, hiperlipidemia, hipercolesterolemia e 

aterosclerose (ASMAT; ABAD; ISMAIL, 2016; GROCHANKE et al., 2016; PIZZIOLO et al., 

2011). 

Apesar de ser considerada como espécie secundária tardia, apresenta sobrevivência 

elevada e crescimento satisfatório em plantios a pleno sol (TONETTO, 2014). O crescimento 

no campo é moderado (LORENZI, 2002), com maiores incremento  em altura e diâmetro em 

solos de fertilidade química média a alta, profundos, bem drenados e com textura que varia de 

franca a argilosa (CARVALHO, 2003). Além disso, o H. heptaphyllus apresenta desrama 

natural, mas não é eficiente, necessitando de podas frequentes e condução para aumentar sua 

altura comercial (CARVALHO, 2003). 

Devido à importância econômica e ambiental do H. heptaphyllus, pesquisas apresentam 

práticas e técnicas que buscam aumentar a produção de mudas (OLIVEIRA et al., 2015; 

PIMENTEL et al., 2016; TONETTO et al., 2015). No entanto, ainda pouco se conhece sobre 

quais os teores de nutrientes adequados no solo e tecido, assim como as doses de fertilizantes 

às plantas em plantios no campo. 

 

4.2 PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM PLANTIOS DE ESPÉCIES 

ARBÓREAS NO CAMPO 

 

De modo geral, as plantações florestais comerciais no Brasil são realizadas em solos não 

utilizados para agricultura, em relevo acidentado, solos erodidos e intemperizados, com 

elevados teores de óxidos e hidróxidos de ferro (Fe), alumínio (Al) e manganês (Mn)  

(GONÇALVES et al., 2008a). Associado a isso, percebe-se que os plantios de espécies 

florestais nativas, na maioria das vezes estão vinculados a modelos e técnicas de restauração 

com a finalidade de revitalizar a integridade e a funcionalidade de ecossistemas. Isso ocorre 

porque, existem extensas áreas degradadas, além de áreas de preservação permanente e de 

reserva legal que precisam ser recuperadas, sendo o plantio mudas nativas um dos modelos 

mais difundidos (CAMPOE et al., 2014; FEREZ et al., 2015; RORATO et al., 2018a). 

Assim, espécies florestais são cultivadas em solos degradados com baixa fertilidade 

natural e pobres em minerais primários, portanto, com baixas reservas de nutrientes. Para 

superar isso, diversas práticas silviculturais são adotadas tais como: preparo do solo, manejo de 

resíduos vegetais, calagem e aplicação de fertilizantes (GONÇALVES et al., 2013).  
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Rorato et al. (2018) relataram que a subsolagem e/ou aberturas de covas facilita o plantio 

de mudas e pode favorecer o crescimento radicular, devido ao rompimento de camadas 

compactadas, proporcionando às raízes maior área para ocupação inicial, fixação e absorção de 

água e nutrientes. Além disso, a irrigação logo após o transplante é importante para hidratar as 

mudas e eliminar possíveis formações de bolsas de ar no entorno das raízes (RORATO et al., 

2018). 

Paralelamente, estudos demonstram que o manejo adequado de resíduos vegetais e o 

uso de mulching (cobertura morta) pode proporcionar benefícios para o solo como menor perda 

de água por evaporação, maior taxa de infiltração e preservação da estrutura do solo, tornando 

os processos de transferência de água e nutrientes do solo às raízes mais efetivos e, 

consequentemente, contribuindo para sobrevivência e crescimento das plantas cultivadas no 

local (GONÇALVES et al., 2008a; NI et al., 2016).  

Outro fator de extrema importância para o sucesso dos projetos de florestamento e 

reflorestamento é o controle da matocompetição (plantas espontâneas), nos estágios iniciais de 

crescimento das mudas. Esse controle pode ser efetuado mediante capina manual no entorno 

das mudas (coroamento) combinado com roçada semimecanizada ou por meio de controle 

químico (aplicação de herbicida) (RORATO et al., 2018).  

Estudos reportam que o maior ganho em produtividade nos plantios de espécies 

florestais está associado à adubação (GONÇALVES et al., 2008a, 2008b, 2013). Isso ocorre 

porque, o aumento da disponibilidade dos elementos essências no solo proporciona às plantas 

maior área foliar e concentração de pigmentos fotossintéticos, tornando as mesmas capazes de 

interceptar maior quantidade de energia luminosa e converter em energia química (FERREIRA 

et al., 2018). Consequentemente, plantas adequadamente fertilizadas apresentam maiores taxas 

fotossintética, crescimento radicular e alocação de biomassa (CROUS; ÓSVALDSSON; 

ELLSWORTH, 2015; ZAMBROSI et al., 2012a, 2012b).  

No plantio de espécies arbóreas nativas em projetos de florestamento ou 

reflorestamento, são adubadas mesmo sem recomendações específicas em manuais de calagem 

e adubação. Para amenizar essa ausência, normalmente, são adotadas as recomendações do 

gênero Eucalyptus. No entanto, não está claro se as respostas à adição de nutrientes no solo são 

semelhantes para espécies arbóreas nativas, tendo em vista que essas podem apresentar 

capacidade diferenciada quanto a absorção, translocação, acúmulo e aproveitamento dos 

nutrientes (STAHL et al., 2013). 
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4.3 FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS EM PLANTIOS FLORESTAIS: PRINCIPAIS 

NUTRIENTES E ADUBAÇÃO 

 

4.3.1 Principais nutrientes   

 

O crescimento e o desenvolvimento de plantas de espécies arbóreas no campo estão 

diretamente vinculados à presença de elementos químicos (NAVROSKI et al., 2018). Nas 

plantas, geralmente, são encontrados cerca de 50 elementos dos 118 existentes na natureza, e 

desses somente 17 são considerados essenciais. A essencialidade caracteriza-se pelo fato do 

elemento ser indispensável e insubstituível no metabolismo vegetal, sendo que na sua ausência 

ou escassez a planta não completa seu ciclo de vida (MALAVOLTA, 2006). 

Os elementos essenciais às plantas são divididos em não minerais e minerais. Os 

nutrientes não minerais são o carbono (C), oxigênio (O) e hidrogênio (H), obtidos 

primariamente da água ou do dióxido de carbono (TAIZ; ZEIGER, 2015) e constituem, 

aproximadamente, 90% da matéria seca das plantas (REICHARDT; TIMM, 2004). Os minerais 

são os macronutrientes (nitrogênio - N; fósforo - P; potássio - K; cálcio - Ca; magnésio - Mg; e 

enxofre - S), os quais são exigidos em maiores quantidades para suprir as necessidades das 

plantas; e micronutrientes (ferro - Fe; manganês - Mn; zinco - Zn; cobre - Cu; molibdênio - Mo; 

boro - B; níquel - Ni; e cloro - Cl), requeridos em menores quantidades (MALAVOLTA, 2006; 

MARSCHNER, 2012). 

Associado a isso, percebe-se que de modo geral, os solos das regiões tropicais, onde se 

encontram os maiores maciços florestais, apresentam boas características físicas (MELO et al., 

2016). No entanto, geralmente, possuem pH ácido, elevados teores de óxidos e hidróxidos de 

Fe, Al e Mn e baixa disponibilidade de nutrientes como N, P, K, S, Ca, Mg, Zn, Cu e B 

(GONÇALVES et al., 2013). Dessa maneira, os solos que não possuem condições de suprir as 

necessidades nutricionais para adequado desenvolvimento das plantas, devem ter as 

deficiências corrigidas com a aplicação de fertilizantes (BISSANI et al., 2008).  

A fertilização do solo por meio da adubação, normalmente, aumenta a produtividade, 

devido ao maior vigor. Contudo, deve ser realizada conforme as necessidades nutricionais de 

cada espécie cultivada, da fertilidade do solo, da solubilidade dos adubos e dos fatores 

econômicos. Nesse sentido, a diagnose para recomendação da adubação, normalmente, é 

realizada por meio da análise química do solo, com o objetivo de expressar os teores de 

nutrientes no meio de crescimento, potencialmente disponíveis às raízes das plantas (CQFS-
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RS/SC, 2016). Preferencialmente as recomendações das adubações devem ser definidas a nível 

regional, conforme experimentação de calibração no campo.  

Os sistemas de recomendação de adubação se baseiam no princípio do nível crítico, 

onde para cada nutriente, há um teor no solo considerado ótimo para a cultura. Assim, através 

da análise do solo, são determinados os teores dos nutrientes no solo e calculadas as quantidades 

de fertilizantes necessárias para elevar seu teor até o nível crítico. O cálculo das quantidades de 

fertilizantes necessárias para elevar os teores no solo depende de experimentos de calibração, 

onde doses do nutriente são adicionadas e correlacionadas com os teores de nutrientes atingidos 

e a produtividade das culturas. Como resultado, torna-se possível a elaboração de manuais de 

recomendações (BISSANI et al., 2008; CQFS-RS/SC, 2016). No entanto, o trabalho de 

calibração de adubação deve ser contínuo, visto que para a maioria das culturas (exceto as 

principais culturas de grãos) há poucos experimentos deste tipo, necessitando ampliar o banco 

de dados com novas espécies e diferentes tipos de solo (BISSANI et al., 2008; CQFS-RS/SC, 

2016). Para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, a CQFS-RS/SC, 

(2016) descreve para espécies florestais no Manual de Calagem e Adubação recomendações 

somente para os gêneros Eucalyptus e Pinus, e espécies como a Acacia mearnsii (Acácia-

negra), Toona ciliata (Cedro-australiano), Araucaria angustifolia (araucaria), Mimosa 

scabrella (Bracatinga) e Ilex paraguariensis (Erva-mate) (CQFS-RS/SC, 2016). 

Nos plantios florestais são realizadas adubações com o propósito de corrigir os níveis 

de nutrientes no solo: a) adubação de plantio, que eleva o teor de nutriente até o nível crítico e 

proporcionar o crescimento inicial das plantas, ou seja, o “arranque inicial” dos seis primeiros 

meses após o plantio no campo; b) de crescimento, ou cobertura, para complementar a adubação 

de plantio, com a finalidade de manter os teores de nutrientes no solo na faixa adequada para 

estimular o crescimento da parte aérea e radicular das plantas (CQFS-RS/SC, 2016). 

Percebe-se que a maioria das espécies florestais responde à adubação e que necessitam 

nos estágios iniciais de crescimento de um aporte mais elevado de N, P e K para seu 

estabelecimento. Após a implantação, a quantidade de adubação é reduzida ou até mesmo deixa 

de ser realizada em função do desenvolvimento do sistema radicular e da ciclagem de nutrientes 

oriundos da deposição da serapilheira (GONÇALVES et al., 2013; CQFS-RS/SC, 2016).  

 

4.3.2 Adubação nitrogenada  

 

De modo geral, o N é requerido em quantidades superiores aos outros elementos, pelo 

fato das plantas dependerem de maiores quantidades desse elemento (MALVOLTA, 2006). 
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Para as espécies arbóreas, pesquisas demostram que a baixa disponibilidade de N interfere 

severamente no crescimento e no acúmulo de matéria seca das plantas (DA SILVA MORETTI 

et al., 2015; NICOLOSO et al., 2007) considerando que faz parte da estrutura da molécula de 

clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz solar (TAIZ; ZIEGLER, 2015). 

No solo a maior quantidade de N está ligada a compostos orgânicos (N-orgânico), de 

peso molecular variável, que podem ser transformados pelos microrganismos em N-mineral, 

pelo processo de mineralização. A quantidade de N-mineral existente no solo é variável, porque 

depende de fatores ambientais e climáticos que interferem na atividade dos microrganismos e, 

consequentemente, da relação C/N dos compostos utilizados (MARSCHNER, 2012). 

As árvores absorvem N preferencialmente na forma de nitrato (NO3
-) e amoniacal 

(NH4
+), sendo que essas formas de N se aproximam das raízes por fluxo de massa e são 

absorvidas por transportadores, presentes nas membranas das células localizadas na epiderme 

das raízes das plantas (MALAVOLTA, 2006; TAIZ; ZIEGER, 2015). Após a absorção, o N é 

incorporado a compostos nitrogenados das células, sendo que uma parte permanece acumulada 

e o restante é transportado via xilema à parte aérea da planta (MARSCHNER, 2012). Nas folhas 

o N é o constituinte da clorofila, pigmento fotossintético, o qual é responsável pela 

transformação da energia solar em energia química, possibilitando assim, a ocorrência de uma 

série de reações bioquímicas, como a transformação de gás carbônico e água em glicose e 

oxigênio. Além disso, os hormônios responsáveis pelo crescimento das plantas como as auxinas 

e as citocininas, também possuem o N como componente fundamental em sua estrutura (TAIZ; 

ZIEGER, 2015). 

Entretanto, as culturas demandam teores diferentes de N, conforme a espécie e fase de 

desenvolvimento, sendo mais amplamente estudadas espécies agrícolas e florestais de amplo 

uso como espécies do gênero Eucalyptus (GONÇALVES et al., 2008a; GONÇALVES et al., 

2013; MELO et al., 2016). Por outro lado, as orientações ainda são restritas para espécies 

nativas. 

Para estimar a disponibilidade de N no solo e, consequentemente, a necessidade de 

adubação das culturas, tem sido utilizada o teor de matéria orgânica (CQFS-RS/SC, 2016). 

Recomenda-se que a aplicação de N é que seja parcelada sempre que possível, sendo parte 

aplicada no momento do plantio e o restantedurante o crescimento (CQFS-RS/SC, 2016). 
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4.3.3 Adubação fosfatada 

 

Para as espécies florestais, o P apresenta grande importância na formação e produção, 

sendo considerado um dos elementos limitantes para o crescimento das árvores, principalmente 

na fase de estabelecimento da floresta (GERKE, 2015; STAHL et al., 2013). Isso está associado 

à sua participação em metabólitos celulares, como constituintes de enzimas e da adenosina 

trifosfato e por integrar o processo de armazenamento e transferência de energia (HIDAKA; 

KITAYAMA, 2013; SHEN et al., 2011; WARREN, 2011a).  

No solo o P pode ser encontrado em dois compartimentos: mineral (Pi) e orgânico (Po). 

O Pi compreende, principalmente, a forma iônica (H2PO4
- e HPO4

-2), compostos na solução e 

aquelas adsorvidas aos grupos funcionais dos coloides inorgânicos. As formas orgânicas de P 

(Po) representam os íons fosfatos ligados aos compostos orgânicos, sua labilidade está 

diretamente relacionada à suscetibilidade de decomposição do radical orgânico ao qual o fosfato 

está ligado (ELANCHEZHIAN et al., 2015; GATIBONI et al., 2008). 

A movimentação de P no solo ocorre principalmente por difusão e em menor 

expressividade por interceptação radicular (ELANCHEZHIAN et al., 2015; VENEKLAAS et 

al., 2012a). Após a aproximação do P na superfície externa das raízes, esse pode ser absorvido 

da solução do solo na forma de fosfato inorgânico lábeis (H2PO4
- e HPO4

-2).  O suprimento de 

P às plantas com formas orgânicas somente são relevantes quando a disponibilidade das 

inorgânicas é muito baixa (GATIBONI et al., 2008; BRUNETTO et al., 2015; LEITE et al., 

2016).  

Ainda em relação aos mecanismos de suplemento, percebe-se que a participação do Pi 

e Po na manutenção da disponibilidade desse nutriente às plantas é dependente de vários fatores, 

entre esses a quantidade de frações de P, tipo de argila, presença de óxidos de Fe, Al, Mn, pH 

do solo, matéria orgânica (dinâmica dos resíduos no solo) e da adubação fosfatada (LEITE et 

al., 2016; TIECHER et al., 2012). Além disso, Elanchezhian et al. (2015) relatam que a absorção 

de P é influenciada pelas características morfológicas e fisiológicas das raízes e, 

consequentemente, das espécies. 

Nos estados do RS e SC, a recomendação de adubação fosfatada preconizada pela 

CQFS-RS/SC (2016), utiliza o teor extraído pelo método Mehlich-1 e a quantidade do teor de 

argila para estimar a disponibilidade de P às plantas. A interpretação da disponibilidade deve 

ser feita a partir dos resultados da análise de solo e quando definida a necessidade, os 

fertilizantes fosfatados devem ser aplicados em covas ou no sulco de plantio (CQFS-RS/SC, 

2016).  
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A adubação fosfatada é realizada na implantação do povoamento, não sendo 

complementada durante o ciclo vegetativo das plantas, pois a dose de P adicionado é suficiente 

para elevar o teor disponível no solo até o nível crítico, mantendo-se ao longo do crescimento 

devido à baixa quantidade de nutriente exportado pelas plantas arbóreas (CQFS-RS/SC, 2016), 

assim como a baixa mobilidade do nutriente no solo. Desse modo, os teores de P natural do 

solo e os aportados via adubação devem ser suficientes para atender a demanda das plantas em 

todo o seu ciclo (DIAS et al., 2015). 

 

4.3.4 Adubação potássica  

 

Estudos comprovam que a adubação com K promove o aumento do crescimento em 

altura e diâmetro do coleto, produção de matéria seca (BERGHETTI et al., 2019; D’AVILA et 

al., 2011; REIS et al., 2012) e na formação do lenho das árvores de maior homogeneidade em 

termos da sua densidade aparente (CASTRO et al., 2017). Isso, ocorre porque o K é um 

macronutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, desempenhando 

um papel importante nos processos fisiológicos (OOSTERHUIS et al., 2013) como 

transferência e utilização de energia, síntese de proteínas, metabolismo de carboidratos, 

transporte de açúcares das folhas para os frutos e na produção e acumulação de óleos (JIN et 

al., 2011; RÖMHELD; KIRKBY, 2010), além de atuar na manutenção da turgidez das células-

guarda (TAIZ; ZEIGER, 2015).  

A maior parte do K do solo está contido nos minerais primários e secundários (micas e 

feldspato) e, assim denominado K estrutural. Outra fração menor encontra-se em formas 

prontamente disponíveis às plantas, ligado às cargas elétricas negativas (K trocável) e na 

solução do solo (K solução). O K trocável é aquele adsorvido nos grupos funcionais de 

partículas como a matéria orgânica e os argilominerais. O K solução é a forma que pode ser 

absorvido pelas raízes das plantas e também perdido, principalmente, por lixiviação. Além 

dessas formas, esse nutriente pode estar adsorvido entre camadas de argilas silicatadas do tipo 

2:1 e 1:1 (ERNANI et al., 2007; MARSCHNER, 2012; WERLE; GARCIA; ROSOLEM, 2009).  

Nos solos, as formas solúveis, trocáveis e não-trocáveis estão em equilíbrio dinâmico, 

de modo que qualquer alteração nos teores de K na solução do solo provocada pela adubação, 

absorção pela planta ou perda por lixiviação, irá alterar os teores das demais formas desse 

elemento no solo, principalmente das formas trocável e não-trocável (MEDEIROS et al., 2014). 

O K trocável é tido como uma reserva prontamente disponível às plantas, enquanto que o K não 
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trocável é considerado uma reserva de médio prazo (KAMINSKI et al., 2010; MARSCHNER, 

2012). 

Em relação aos mecanismos de suprimento, o K se aproxima das raízes das plantas por 

difusão (98%) e é absorvido da solução na forma de cátion K+. Para as espécies florestais, no 

RS e SC, o K disponível para as plantas é estimado pelo extrator Mehlich-1. A recomendação 

é realizada em classes, considerando a capacidade de troca de cátions e o teor desse elemento 

no solo. Quando constatada a necessidade de aumentar a disponibilidade de K, pode ser 

realizado adubação no plantio e crescimento. As principais fontes são o cloreto de potássio 

(KCl) e o sulfato de potássio (K2SO4) (CQFS-RS/SC, 2016). 

 

4.4 ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS EM ESPÉCIES FLORESTAIS 

 

4.4.1 Atributos morfológicos  

 

O crescimento e a produção de biomassa de espécies florestais arbóreas nativas em 

plantios no campo, nos estágios iniciais, podem ser verificados por meio de aspectos 

morfológicos, ou por aqueles relacionados à parte interna das mudas, os fisiológicos (RORATO 

et al., 2018a). Apesar da divisão dos atributos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos, Araujo 

et al. (2018) salientam que estes são interdependentes. 

A morfologia da planta, geralmente, representa o potencial das espécies e a eficiência 

das práticas silviculturais adotadas após o plantio.  Diversas variáveis morfológicas podem ser 

obtidas, no entanto, deve-se selecionar somente aquelas que contemplam o maior número de 

informações e sejam de fácil mensuração (ARAUJO et al., 2018). Entre os atributos 

morfológicos, a altura e o diâmetro do coleto são os mais utilizados, por serem de fácil obtenção 

e não destrutivos, ou seja, as plantas não precisam ser mortas para a realização das medições. 

A altura é medida da base até o último lançamento de folhas (Figura 1a) e o diâmetro do coleto 

no nível do solo (Figura 1b). Esses atributos possibilitam identificar o crescimento das plantas 

ao longo do tempo, sendo controlados pelas condições edafoclimáticas do local de cultivo. 
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Figura 1 – Avaliação da altura (a) e diâmetro do coleto (b) em plantas de Handroanthus 

heptaphyllus cultivadas no campo 

 

Fonte: O autor (2020). 
 

Estudos descrevem que a altura e o diâmetro do coleto são influenciados positivamente 

pela adubação (ANTONELLI et al., 2015; BERGHETTI et al., 2020, no prelo; ROSSI; 

SARTORETTO, 2014). Isso ocorre porque espécies florestais geralmente são cultivadas em 

solo com baixa fertilidade natural (MELO et al., 2016; ROCHA et al., 2016) e a aplicação de 

fertilizantes aumenta as formas disponíveis de nutrientes no solo, potencializando a absorção 

pelo sistema radicular e acúmulo em órgãos, como as folhas. Desse modo, os processos 

metabólicos são favorecidos pela maior presença de nutrientes e, consequentemente, ocorre o 

crescimento em altura e diâmetro das plantas (RAZAQ et al., 2017; ZHANG et al., 2018). 

 

4.4.2 Atributos fisiológicos  

 

Associado aos atributos de crescimento (altura e diâmetro do coleto), Campoe et al. 

(2014) e Rorato et al. (2018a), mencionaram a importância de mensurar os atributos fisiológicos 

(internos), pois apesar dos morfológicos disponibilizarem resultados importantes, os mesmos 

não demonstram com exatidão as alterações no metabolismo das plantas causadas por algum 

estresse. Isso ocorre porque as plantas quando submetidas a fatores estressantes, inicialmente, 

não expressam alterações morfológicas, entretanto, os danos no metabolismo podem ser 

evidenciados mais rapidamente com a avaliação dos atributos fisiológicos (ARAUJO et al., 

2018), enquanto morfologicamente serão observadas mais tarde. Nesse momento é possível 
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realizar a interferência mediante práticas silviculturais, minimizando os danos em 

produtividade dos povoamentos florestais.  

 

4.4.2.1 Pigmentos fotossintéticos e fluorescência da clorofila a  

 

Araujo et al. (2018) e Rorato et al. (2018a) descrevem os atributos fisiológicos como 

traços que não são facilmente determinados e que devem ser medidos com equipamentos, ou 

por meio de análises laboratoriais. O uso de atributos como o teor de clorofila a, b e 

carotenoides, fluorescência da clorofila a, atividade enzimática, entre outros, permitem avaliar 

o efeito de diferentes tipos de estresse sobre a fotossíntese e o sistema de defesa da planta 

causado por alguma situação adversa como, por exemplo, a deficiência nutricional (BAKER, 

2008). 

O mesofilo da folha é o tecido mais fotossinteticamente ativo das plantas superiores. 

Nele são encontrados os pigmentos principais (clorofilas a) e acessórios (clorofilas b e 

carotenoides). Quando energia solar incide nas folhas esses pigmentos são responsáveis pela 

absorção de luz em distintas regiões do espectro, sendo as clorofilas a e b responsáveis pela 

absorção da luz na região do azul (428 a 660 nm) e vermelho (452 a 642 nm) e os carotenoides 

na região do violeta (470 nm) (TAIZ; ZEIGER, 2015). 

De modo geral, maiores concentrações de pigmentos nas folhas elevam a eficiência na 

absorção e transferência de energia para os processos fotossintéticos (TAIZ; ZEIGER, 2015). 

Desse modo, Afonso et al. (2012), destacam que esses atributos podem ser utilizados na 

avaliação do desempenho potencial de espécies florestais. 

Geralmente, observa-se uma redução do conteúdo de pigmentos fotossintéticos em 

plantas cultivadas em solos com baixa disponibilidade de nutrientes (JIANG et al., 2009; 

BERGHETTI et al., 2019). Além disso, as plantas apresentam menor área foliar, absorção de 

luz, e, consequentemente, menor transferência de energia por ressonância dos complexos 

antena até os centros de reação, onde a energia pode ser utilizada para as reações fotoquímicas 

responsáveis pela produção de biomassa (TAIZ; ZEIGER, 2015).  

No processo de fotossíntese das plantas, após os pigmentos fotossintéticos absorverem 

a energia dos fótons, existem três vias de dissipação desta energia (Figura 2), sendo: i) 

dissipação fotoquímica, onde a energia luminosa é utilizada nos processos fotoquímicos da 

fotossíntese; ii) dissipação não fotoquímica, que é a produção de calor na forma de radiação 

infravermelha; e iii) fluorescência, que é a emissão da energia na região do visível (BANKS, 

2017). 
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Figura 2 – Vias de dissipação da energia solar captadas pelos pigmentos fotossintéticos em 

plantas de Handroanthus heptaphyllus 

 

Onde: Chl a= Clorofila a; Chl b= Clorofila b; Caro=Carotenoides. 

 

Fonte: O autor (2020). 
 

Nesse sentido, a mensuração da emissão de fluorescência da clorofila a pode ser 

utilizada para identificar alterações no metabolismo das plantas causadas pela adubação 

(BERGHETTI et al., 2019). Isso é esperado porque a fluorescência da clorofila a é uma forma 

de dissipação foto protetora de energia, que ocorre quando uma quantidade de energia luminosa 

é absorvida por moléculas de clorofila e o excedente é reemitido como luz (BANKS, 2017).  

A fluorescência da clorofila a permite avaliar a condição fisiológica dos componentes 

do PSII e da cadeia de transporte de elétrons fotossintéticos. Também fornece informações 

sobre a cooperação de reações fotoquímicas dependentes de luz e reações bioquímicas 

independentes da luz (KALAJI et al., 2016). A emissão da fluorescência da clorofila a é 

estimada através de fluorômetros de luz modulada e os  principais parâmetros referentes ao 

desempenho funcional do fotossistema II (PSII) são: a fluorescência inicial (Fo), a fluorescência 
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máxima (Fm), a fluorescência variável (Fv = Fm- Fo), e a relação entre esses parâmetros, como a 

eficiência quântica do PSII (Fv/Fm), e a taxa de transporte de elétrons (ETR) (BANKS, 2017). 

Normalmente, maiores perdas de energia por fluorescência estão associadas a menores 

concentrações de pigmentos fotossintéticos (HAZRATI et al., 2016) e redução do rendimento 

quântico máximo do PSII (Fv/Fm) (KALAJI et al., 2016; WU et al., 2018), principalmente em 

respostas a determinado tipo de estresse. Como consequência, as plantas apresentam menor 

formação de ATP e NADPH e a assimilação de carbono (KRAUSE; WEIS, 1991), resultando 

em menor crescimento em altura e diâmetro do coleto (BERGHETTI et al., 2020, no prelo). 

A relação Fv/Fm é um atributo robusto comparado com Fo e Fm capaz de refletir a 

eficiência relativa à absorção de energia luminosa pelo complexo antena do PSII e à sua 

conversão em energia química (BAKER, 2008; BANKS, 2017). Além disso, é considerado 

indicador de desempenho e distúrbios no sistema fotossintético, causado por estresse biótico ou 

abiótico, pois sua redução consiste na limitação da atividade fotoquímica (DIAS et al., 2018; 

LUCENA et al., 2012). Estudos com espécies florestais nativas do Sul do Brasil cultivadas no 

campo, descrevem que valores de Fv/Fm entre 0,50 e 0,70 são indicadores de plantas 

estabelecidas em crescimento e sem estresse (AIMI et al., 2017; BERGHETTI et al., 2020; 

KELLING et al., 2017; ZAVISTANOVICZ et al., 2017). 

 

4.4.2.2 Atividade da enzima fosfatase ácida e concentração de nutrientes no tecido 

 

As plantas utilizam diversos mecanismos adapatativos que possibilitam seu crescimento 

e desenvolvimento mesmo em condiçoes de estresse, como por exemplo, na deficiência de 

nutrientes. Uma estratégia utilizada pelas especies florestais quando cultivadas em solos com 

baixa disponibilidade de P, por exemplo, é a produção e secreção de enzimas fosfatases ácidas 

(Apase) (HINSINGER et al., 2011). Essas enzimas inespecíficas são mecanismos fisiológicos 

vitais que promovem a aquisição de P e regulam a nutrição do nutriente no interior das plantas 

(STARNES; PADMANABHAN; SAHI, 2008; YE et al., 2015). 

As Apases são um grupo de enzimas produzidas por plantas e/ou microorganismos 

capazes de hidrolisar o P orgânico em fosfatos minerais, liberando fosfato inorgânico (Pi) de 

substratos fosforilados em condições de pH ácido (RAMESH et al., 2011; YE et al., 2015). Esse 

processo da atividade da enzima é perceptível nas folhas, onde ocorre a indução das APases 

intracelulares para manter a homeostase interna de fosfato inorgânico (Pi) e 

para disponibilizar Pi dos compostos orgânicos de P no citoplasma e no vacúolo (PANDEY et 

al., 2017).   

http://www.plantphysiol.org/content/174/4/2316#def-1
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Assim, a mensuração da atividade da fosfatase ácida é considerada um indicador do 

estado nutricional das plantas e uma resposta adaptativa das plantas frente a baixa 

disponibilidade de P (NUNES et al., 2008; PANDEY et al., 2017). Nesse sentido, estudos têm 

relatado a correlação entre o aumento da atividade de fosfatases em espécies florestais e a baixa 

disponibilidade de P no solo (BERGHETTI et al., 2020, no prelo; MASEKO; DAKORA, 2019; 

SANTOS et al., 2017). 

Associado a isso, a análise de tecido também é uma importante ferramenta para 

caracterizar o estado nutricional das plantas, compreendendo a determinação das concentrações 

de macro e micronutrientes nas folhas (CQFS-RS/SC, 2016). A análise foliar auxilia na 

interpretação dos efeitos da adubação em plantios, confirma sintomas de deficiência e/ou 

toxidade e permite efetuar correções antes da ocorrência de perdas na produção  (BISSANI et 

al., 2008; CQFS-RS/SC, 2016). A avaliação do estado nutricional de plantas por meio dos 

métodos de diagnose foliar são utilizadas em estudos com especies florestais para avaliar o 

desempenho das plantas em relação a adubação, tolerância a solos contaminados com metais 

pesados, eficiência na aquisição, utilização  e  ciclagem de nutrientes, entre outros   

(BERGHETTI et al., 2020, no prelo; BICALHO DA SILVA et al., 2018; GAN et al., 2016; 

ZAVIŠIĆ; POLLE, 2018). 

Conforme Bissani et al. (2008) a interpretação da análise é feita por comparação em 

padrões obtidos em pesquisas ou manuais de recomendações. Para os estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catariana a interpretação das concentrações de nutrientes no tecido podem ser 

realizadas com auxílio do Manual de Calagem e Adubação elaborado pela Comissão de 

Química e Fertilidade do Solo (CQFS-RS/SC, 2016). Entre as espécies florestais somente os 

gêneros Eucalyptus e Pinus possuem faixas de suficiência de macronutrientes e micronutrientes 

(CQFS-RS/SC, 2016), indicando a necessidade de estudos relacionados ao tema para ampliar a 

área de conhecimento e, consequentemente, permitir a inclusão de outras espécies nos manuais.  
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5 CAPÍTULO I – CRESCIMENTO E ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE PLANTAS DE 

Handroanthus heptaphyllus SUBMETIDAS A ADUBAÇÃO NITROGENADA  

 

Resumo  

 

Handroanthus heptaphyllus é uma espécie arbórea com madeira de alto valor econômico, 

utilizada na fabricação de móveis e construção civil. Porém, quando cultivada em solos com 

baixa disponibilidade natural de nitrogênio (N), demonstra baixo potencial de crescimento. 

Apesar dessas observações, não é suficientemente conhecido qual a demanda de N a ser 

aplicada, tampouco as respostas das plantas a adubação nitrogenada, quando plantas de H. 

heptaphyllus são cultivadas a campo em condições subtropicais. O estudo objetivou definir as 

respostas de crescimento e fisiológicas em plantas de H. heptaphyllus submetidas a adubação 

nitrogenada pós plantio. O estudo foi desenvolvido em esquema fatorial (5 x 3) no qual foram 

testadas cinco doses de N (0, 45, 90, 180 e 270 kg N ha-1) em três fases vegetativas das plantas 

(6, 12 e 18 meses após o plantio). Em cada idade foi determinada a altura, diâmetro do coleto, 

concentração de N e de pigmentos fotossintéticos em folhas, fluorescência da clorofila a e teor 

total de N no solo e no tecido. A adição de N incrementou o seu teor total no solo e em folhas, 

a concentração de pigmentos fotossintéticos, o aproveitamento da energia luminosa e o 

rendimento quântico máximo do fotossistema II, proporcionando maior crescimento das 

plantas. No período entre o 6º e 18º mês após o plantio, as plantas apresentaram incremento de 

135 cm de altura. As concentrações de N e de pigmentos fotossintéticos nas folhas diminuíram 

ao longo do tempo, devido ao efeito de diluição e remobilização do N, que ocorreu como 

consequência do crescimento das plantas. No tratamento controle, independentemente da idade, 

as plantas apresentaram as menores concentrações de N, pigmentos, maior dissipação de 

energia na forma de fluorescência e, consequentemente, menor crescimento. O uso de 260,0 kg 

N ha-1 kg parcelado em 35 % da dose adicionada em covetas no plantio; 32,5 % três meses após 

a primeira aplicação; e o restante no sexto mês após o plantio proporciona para o H. 

heptaphyllus maior crescimento em altura e diâmetro do coleto aos 18 meses após plantio. 

 

Palavras-chave: Ipê-roxo. Atributos morfológicos. Fluorescência da clorofila a. Fotossistema 

II. 

 

GROWTH AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF Handroanthus heptaphyllus PLANTS 

UNDER NITROGEN FERTILIZATION 

 

Abstract  

 

Handroanthus heptaphyllus is a tree species with wood of high economic value, used in the 

manufacture of furniture and civil construction. However, when cultivated in soils with low 

natural nitrogen (N) availability, it shows low growth potential. Despite these observations, the 

demand for N to be applied is not sufficiently known, nor are the plant responses to nitrogen 

fertilization, when plants of H. heptaphyllus are grown in the field under subtropical conditions. 

The study aimed to define the growth and physiological responses in plants of H. heptaphyllus 

submitted to nitrogen fertilization after planting. The study was carried out in a factorial scheme 

(5 x 3) in which five doses of N (0, 45, 90, 180 and 270 kg N ha-1) were tested in three vegetative 

phases of the plants (6, 12 and 18 months after planting). At each age, the height, stem diameter, 

concentration of N and photosynthetic pigments in leaves, fluorescence of chlorophyll a and 
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total N content in soil and tissue were determined. The addition of N increased its total content 

in soil and leaves, the concentration of photosynthetic pigments, the use of light energy and the 

maximum quantum yield of photosystem II, providing greater plant growth. In the period 

between the 6th and 18th month after planting, the plants showed an increase of 135 cm in height. 

The concentrations of N and photosynthetic pigments in the leaves decreased over time, due to 

the effect of dilution and remobilization of N, which occurred as a result of plant growth. In the 

control treatment, regardless of age, the plants showed the lowest concentrations of N, 

pigments, greater energy dissipation in the form of fluorescence and, consequently, less growth. 

The use of 260.0 kg N ha-1 kg divided into 35% of the dose added in covetas at planting; 32.5% 

three months after the first application; and the remainder in the sixth month after planting 

provides H. heptaphyllus with greater growth in height and diameter of the collection at 18 

months after planting. 

 

 

Palavras-chave: Ipê-roxo. Morphological attributes. Chlorophyll fluorescence a. Photosystem 

II. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

  

Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos (ipê-roxo), pertencente à família 

Bignoniaceae, é uma espécie arbórea longeva, amplamente distribuída em florestas no Brasil, 

Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolivia (CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011). A espécie 

possui grande potencial para ser cultivada comercialmente em programas de reflorestamento e 

recuperação de áreas degradadas (FREITAS et al., 2016). O ipê-roxo adapta-se a diferentes 

tipos de solo e condições climáticas, apresenta crescimento rápido com fuste longo e cilíndrico, 

e possui madeira de alto valor econômico agregado, muito utilizada na fabricação de móveis de 

luxo e construção civil (CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011).  

No Brasil, as áreas destinadas para plantios de espécies florestais, em geral, apresentam 

solos com baixo teor de matéria orgânica (MO) (GONÇALVES et al., 2008a) e, 

consequentemente, baixo potencial de fornecimento de nitrogênio (N) às plantas (MELO et al., 

2016; PULITO et al., 2015). Desse modo, o teor de N em folhas pode estar abaixo do adequado, 

provocando acentuada redução da atividade fotossintética, o que pode ocasionar menores taxas 

de crescimento e produção de madeira (RAZAQ et al., 2017; TOCA et al., 2018). Por isso, 

torna-se possível a adubação nitrogenada em solos. No entanto, não é suficientemente 

conhecido qual a melhor dose de N a ser aplicada, nem tampouco os impactos da adubação 

nitrogenada sobre os atributos de crescimento e fisiológicos em plantas de H. heptaphyllus. 

Desse modo, espécies comercialmente importantes e com potencial madeireiro são pouco 

utilizadas na silvicultra, por falta de informações sobre seu desempenho no campo, tornando-

as ameaçadas nos ecossistemas naturais, de onde são retiradas. 



49 

 

Acredita-se que em plantios com H. heptaphyllus, o aumento da disponibilidade de N 

no solo por meio de adubação incrementa a altura, o diâmetro do coleto e a alocação de 

biomassa das plantas. Isso pode ser esperado porque parte das formas de N derivadas do 

fertilizante podem ser absorvidas pelas raízes, incrementando a concentração de N no interior 

da planta (RAZAQ et al., 2017; TOCA et al., 2018), contribuindo com as formas naturais 

existentes, que muitas vezes são limitadas. O aumento da concentração de N no tecido foliar 

promove a formação de cloroplastos e de pigmentos fotossinteticamente ativos durante o 

crescimento foliar (LI et al., 2012; RAZAQ et al., 2017; TEIXEIRA FILHO et al., 2011). Com 

isso, as plantas demonstram maior capacidade de absorção da energia luminosa e uso em 

reações fotoquímicas posteriores (FERREIRA et al., 2018; LI et al., 2018). Dessa forma, 

tendem a realizar maiores taxas fotossitéticas e de assimilação de carbono, elevando o 

crescimento celular e, consequentemente, o desenvolvimento das plantas (BUENO et al., 2018; 

GAN et al., 2016; RAZAQ et al., 2017).  

Aliado a isso, plantas com maiores concentrações de pigmentos fotossintéticos 

apresentam menores taxas de perda de energia por fluorescência da clorofila a (HAZRATI et 

al., 2016), consequentemente, a maior parte da energia luminosa está sendo direcionada à etapa 

fotoquímica da fotossíntese, aumentando a formação de ATP e NADPH ao invés de se dissipar 

na forma de fluorescência (BAKER, 2008; TAIZ; ZEIGER, 2015). Como resultado, as plantas 

podem apresentar maior rendimento quântico máximo do fotossistema II, altura e diâmentro do 

coleto (BERGHETTI et al., 2019). 

Por outro lado, com o aumento da idade das árvores é esperada menor concentração de 

N nas folhas, devido à diluição nos tecidos da planta e/ou degradação de compostos 

nitrogenados, seguida pela redistribuição de N para órgãos em crescimento (MELO et al., 2016; 

RIVERA; BAÑADOS; AYALA, 2016). Com isso, pode haver uma diminuição na 

concentração de pigmentos fotossitéticos (RAZAQ et al., 2017), ocasionando alterações na 

transferência de energia por ressonância nos complexos antena até os centros de reação 

(HAZRATI et al., 2016). Apesar dessas observações, os efeitos do N em árvores de ipê-roxo 

não foram relatados, principalmente abordando as mudanças de resposta ao longo do tempo de 

plantios. Dessa forma, o objetivo do estudo foi definir as respostas de crescimento e fisiológicas 

em plantas de Handroanthus heptaphyllus submetidas a adubação nitrogenada pós plantio. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Descrição da área de estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Santa Maria (29º 47’ 37” S, 53º 40’ 08” O) 

estado do Rio Grande do Sul, região Sul do Brasil (29º 47’ 37” S, 53º 40’ 08” O), no período 

de setembro de 2016 a fevereiro de 2018. O clima da região é do tipo fundamental Cfa 

(subtropical úmido) caracterizado por apresentar temperatura do ar média do mês mais frio 

entre -3 e 18 °C e do mês mais quente superior a 22 °C, precipitação média anual de 1.769 mm, 

com chuvas bem distribuídas ao longo do ano (ALVARES et al., 2013). A temperatura do ar e 

a precipitação média mensal no período de estudo foram de 21,4°C e 161,1 mm, 

respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3 - Valores médios de precipitação (mm), temperatura máxima (°C) e temperatura 

mínima (°C) do ar durante o período de condução do plantio de plantas H. 

heptaphyllus no campo 

 

Fonte: BDMET-INMET (2020)  

 

O solo da área experimental é classificado como Argisolo Vermelho (EMBRAPA, 

2013). Na instalação do experimento, o solo apresentava as seguintes características: 700 g kg-

1 de areia, 130 g kg-1 de silte e 170 g kg-1 de argila; 0,8 g kg-1 de matéria orgânica (método 

Walkley-Black); 6,0 pH em água (proporção de 1:1); 10 e 48 mg kg-1 de P e K disponíveis, 

respectivamente (ambos extraídos por Mehlich-1); 0,0, 1,2 e 0,6 cmolc  dm-3 de Al, Ca e Mg 
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trocáveis, respectivamente (extraídos por KCl 1 mol L-1); e 4,5 cmolc  dm-3 de capacidade de 

troca de cátions a pH 7,0. De acordo com a Comissão de Química e Fertilidade do Solo (RS/SC) 

(CQFS-RS/SC, 2016) o solo apresenta no momento da instalação do plantio baixa capacidade 

de troca de cátions a pH 7,0, baixos teores de matéria orgânica, Ca e P disponível. Por outro 

lado, os teores de Mg e K foram interpretados como médios e alto, respectivamente. A saturação 

por bases estava acima do valor desejado (40%) para as espécies florestais. 

 

5.2.2 Preparo da área e plantio das mudas 

 

O preparo da área foi realizado após a coleta e análise do solo. Em seguida, foi feito o 

controle das plantas espontâneas na área e aplicado herbicida sistêmico não-seletivo [Glifosato 

- N (phosphonomethyl) glycine], na dosagem de 4,5 L ha-1, três dias antes do plantio. 

Posteriormente, as covas para o plantio das mudas foram abertas na dimensão de 15 cm x 20 

cm (diâmetro x profundidade), de forma manual com auxílio de cavadeira articulada. 

As mudas utilizadas no experimento foram produzidas no Laboratório de Silvicultura e 

Viveiro Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em recipientes do tipo 

tubete de polipropileno com capacidade de 180 cm³, preenchidos com substrato comercial a 

base de turfa e casca de arroz carbonizada na proporção de 2:1 (v:v) e fertilizadas com 9 g L-1 

de fertilizante de liberação controlada (Osmocote® 15-09-12 Mini Prill). No momento do 

plantio, após 150 dias da semeadura, as mudas apresentavam altura média de 34,2 cm e 

diâmetro do coleto de 5,7 mm.  

O plantio foi realizado no dia 15 de setembro de 2016 em espaçamento de 2,0 m x 2,0 

m com solo úmido. Após o plantio, realizou-se a irrigação das mudas com, aproximadamente, 

dois litros de água para eliminar as possíveis formações de bolsas de ar entre as raízes e o solo, 

e também para manter o sistema radicular hidratado. Além disso, todas as mudas foram 

adubadas com 90 kg P2O5 ha-1 e 45 kg K2O ha-1, usando como fonte o superfosfato triplo (SFT 

- 42% de P2O5) e cloreto de potássio (KCl - 60% K2O), respectivamente. Os fertilizantes foram 

aplicados após o plantio em covetas laterais distantes 15 cm da muda, aproximadamente, 

conforme a análise de solo e recomendação para cultura do Eucalyptus spp. (CQFS-RS/SC, 

2016).   

A manutenção do experimento foi realizada com o controle das formigas cortadeiras 

dos gêneros Atta e Acromyrmex com o uso de iscas granuladas (à base de Sulfluramida) e das 

plantas indesejadas com capina manual (coroamento), roçada ou capina química, utilizando 

herbicida sistêmico não-seletivo [Glifosato - N- (phosphonomethyl) glycine] (Apêndice B) 
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5.2.3 Delineamento experimental e tratamentos 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro blocos, e esquema 

de parcelas subdivididas no tempo, em que os níveis do fator A são representados pelas doses 

de N (0, 45, 90, 180 e 270 kg N ha-1), e os níveis do fator D referem-se à idade das plantas (6, 

12 e 18 meses após o plantio). Cada unidade experimental foi composta por 24 plantas, sendo 

avaliadas as oito centrais. 

A fonte de N usada foi a ureia (45% N), cujas quantidades aplicadas foram 0, 40, 80, 

160 e 240 g planta-1 e representaram, respectivamente, as dosagens de 0, 50, 100, 200 e 300% 

da recomendação para cultura do Eucalyptus spp. (CQFS-RS/SC, 2016). A ureia foi aplicada 

parcelada em dois momentos, sendo 50% das doses no plantio em covetas distantes, 

aproximadamente, 15 cm da muda. O restante foi adicionado três meses após a implantação na 

superfície do solo, sem incorporação e na projeção da copa das plantas (CQFS-RS/SC, 2016), 

sendo a aplicação realizada com o solo úmido. A recomendação da adubação nitrogenada do 

Eucalyptus spp. foi usada como referência para definição das quantidades de N a serem 

aplicadas, por causa da inexistência no Brasil de uma recomendação de adubação nitrogenada 

para a H. heptaphyllus.  

 

5.2.4 Avaliação do crescimento das plantas e concentração de N no tecido  

 

O crescimento das plantas foi avaliado aos 6, 12 e 18 meses após o plantio (m.a.p.), por 

meio da avaliação dos atributos morfológicos altura (H) e diâmetro do coleto (DC). A H foi 

medida com régua (cm) e o DC com paquímetro digital (precisão de 0,01 mm).  

Folhas totalmente expandidas foram coletadas na do terço superior das plantasforam 

secas em estufa com circulação de ar forçado a 65ºC até peso constante e, posteriormente, 

trituradas em moinho tipo Wiley, com peneira de 20 mesh. O tecido foi preparado, submetido 

a digestão sulfúrica (TEDESCO et al., 1995) e, em seguida, o extrato foi destilado em destilador 

de arraste de vapor do tipo Kjeldahl (Tecnal, Modelo TE-0364, Brasil) e titulado com H2SO4 

(BREMNER; MULVANEY, 1982) permitindo a determinação do teor total de N. 

 

5.2.5 Determinação de pigmentos fotossintéticos 

 

Para a análise dos pigmentos fotossintéticos, folhas completamente expandidas do terço 

superior das plantas foram coletadas e congeladas em N2 líquido. Nas folhas foram analisados 
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os teores de clorofila a (Chl a) e clorofila b (Chl b), conforme a metodologia descrita por 

Hiscox; Israelstam (1979), em que 0,05 g de amostra fresca de folhas foram incubadas com 

dimetilsulfóxido (DMSO), a 65°C por duas horas. As concentrações de pigmentos foram 

calculadas, após a leitura das absorbâncias em espectrofotômetro modelo Celm E-205D (Bel 

Engineering, Itália) a 663, 645 e 480 nm, respectivamente, de acordo com a metodologia de 

Lichtenthaler (1987). 

 

5.2.6 Avaliação da fluorescência da clorofila a  

 

A emissão de fluorescência da clorofila a foi analisada em folhas totalmente expandidas 

aos 6, 12 e 18 m.a.p., usando fluorômetro portátil de luz modulada (Junior-Pam Chlorophyll 

Fluorometer Walz Mess-und-Regeltechnik, Germany). As medições foram realizadas durante 

a manhã (8:00-11:00 h) em dias ensolarados em folhas de três plantas por tratamento 

(BERGHETTI et al., 2019). Previamente, as folhas foram adaptadas ao escuro por 30 minutos 

para medição da fluorescência inicial (Fo) e, posteriormente, submetidas a um pulso de luz 

saturante (10.000 µmol m-2 s-1) por 0,6 s, para determinação da fluorescência máxima (Fm). O 

rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) foi obtido por meio da razão da fluorescência 

variável (Fv= Fm-Fo) e a fluorescência máxima. 

 

5.2.7 Teor de N total no solo 

 

A coleta de solo foi realizada aos 6, 12 e 18 m.a.p., na camada de 0,0-0,20 m, com 

auxílio de trado calador. Oito subamostras de solo foram coletadas em cada parcela, formando 

uma amostra de solo composta por unidade amostral. O solo foi seco ao ar até peso constante 

e, posteriormente, triturado em moinho com malha de 2 mm. O solo foi preparado e submetido 

a digestão sulfúrica (TEDESCO et al., 1995) e, em seguida, o extrato foi destilado em destilador 

de arraste de vapor do tipo Kjeldahl (Tecnal, Modelo TE-0364, Brasil) e titulado com H2SO4 

(BREMNER; MULVANEY, 1982), permitindo a determinação do teor total de N. 

 

5.2.8 Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos a análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos 

e a homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. Quando 

necessário, os dados foram transformados pelo teste Box-Cox. Posteriormente, foi realizada a 
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análise de variância (ANOVA, p<0,05), sendo os dados analisados segundo o modelo: Yijk = m 

+ bj + ai + αik + dk + adik + δijk, onde: Yijk é o valor observado referente a cada planta avaliada; 

m é uma constante; bj é o efeito dos blocos; ai é o efeito fixo das doses de N; αik é o efeito do 

erro pelo uso das parcelas principais;  dk é o efeito fixo da idade das plantas; adik é o efeito da 

interação entre as doses de N e idade; e δijk é o efeito do erro aleatório incidente em cada 

unidade experimental. Constatada diferença entre os tratamentos, efetuou-se a análise de 

regressão (p<0,05) para o fator quantitativo (dose) e teste Tukey (p< 0,05) para o fator 

qualitativo (idade), utilizando o pacote “ExpDes.pt” (FERREIRA; CAVALCANTI; 

NOGUEIRA, 2018) do Software R (R CORE TEAM, 2018).  

A fim de explorar a relação entre o crescimento em altura em diferentes concentrações 

de N nas folhas, foi realizado a análise do nível crítico de N no tecido. A altura foi a variável 

resposta selecionada pelo fato de ser um importante indicador de crescimento e adaptabilidade 

nos plantios. Realizou-se o rendimento relativo (rr) de cada tratamento pela fórmula: 𝑟𝑟 =

(rend trat rend máx)⁄ . 100, onde: rend trat: rendimento em altura do tratamento; rend máx: 

rendimento em altura máximo entre os tratamentos. 

Os dados de rendimento relativo foram ajustados (p< 0,05) ao modelo: 𝑦 = 𝑎(1 − 𝑏𝑥), 

em que y = rendimento relativo, a e b são constantes e x é a concentração de N, usando-se as 

amostras coletadas em cada avaliação. 

 

5.3. RESULTADOS 

 

5.3.1 Crescimento das plantas 

 

O crescimento em altura (H) e diâmetro do coleto (DC) das plantas de H. heptaphyllus 

aumentou com as doses de N aplicadas no solo com a interação (p<0,0001) com a idade das 

mesmas. Os maiores valores em H (178,2 cm) foram observados na dose de máxima eficiência 

técnica (DMET) de 257,5 kg N ha-1 aos 18 meses de idade, com crescimento de 4,2 vezes 

superior ao tratamento controle. No período entre o 6º e 18º mês de cultivo, as plantas 

apresentaram incremento em H de 135,1 cm (Figura 4a). 
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Figura 4 - Altura (a) e diâmetro do coleto (b) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12 e 18 

meses após o plantio, em solo submetido a aplicação de doses de N. *ns = F não 

significativo a 5% de probabilidade 

 
 

Fonte: O autor (2020). 
 

A aplicação de doses crescentes de N no solo não alterou o DC das plantas aos 6 e 12 

m.a.p. Além disso, percebe-se que o incremento em DC nas plantas foi de 7,6 mm do 6º para o 

12º mês e de 15,7 mm do 12º para o 18º mês após o plantio. Aos 18 m.a.p. as plantas 

apresentaram os maiores valores de DC (33,9 mm) na DMET de 263,5 kg N ha-1. Nessa 

condição, o DC foi 69,3% superior ao controle (Figura 4b). 

 

5.3.2 Concentrações de N no tecido e pigmentos fotossintéticos  

 

A concentração de N no tecido aumentou com a aplicação das doses de N no solo, com 

interação significativa (p=0,0164) com a idade das plantas (Figura 5a). De modo geral, a 

concentração de N no tecido diminuiu ao longo do tempo cerca de 46,9% de N do 6º para o 18º 

mês após o plantio (Figura 5a). Além disso, não houve ajuste matemático entre o rendimento 

relativo à altura e a concentração de N nas folhas durante as fases de crescimento das plantas. 

As maiores concentrações de N nas folhas no 6º (57,8 g kg-1) e 12º (42,1 g kg-1) meses 

após plantio foram observadas nas plantas com DMET de 155,7 e 270,0 kg N ha-1, 

respectivamente. Nessas condições, as concentrações foram 41,5 e 16,7 % superiores às plantas 

cultivadas no solo controle. No 18º mês após o plantio a adubação nitrogenada não interferiu 

significativamente a concentração de N no tecido, porém os maiores valores (39,3 g kg-1) foram 

observados na dose de 270,0 kg N ha-1 (Figura 5a).  

A adição das doses de N no solo aumentou de forma quadrática os teores dos pigmentos 

fotossintéticos clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b) e clorofila total (Chl total), com interação 
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significativa (p<0,0001) com a idade das plantas de H. heptaphyllus (Figura 5a, 5b e 5c). Os 

maiores teores de Chl a (1,7 mg g-1 MF), Chl b (0,9 mg g-1 MF) e Chl total (3,9 mg g-1 MF) 

foram observados aos seis meses de idade nas DMET de 235,0; 147,5; e 187,5 kg N ha-1, 

respectivamente. Do 6º para o 18º mês após o plantio houve redução nos teores de Chl a, Chl b 

e Chl total de 54,5%, 76,4% e 22,7%, respectivamente (Figura 5a, 5b e 5c). 

 

Figura 5- Concentração de nitrogênio (N) (a), clorofila a (b), clorofila b (c) e clorofila total (d) 

em folhas de H. heptaphyllus, aos 6, 12 e 18 meses após plantio em solo submetido 

a aplicação de doses de N. *ns = F não significativo a 5% de probabilidade 

 

  

  

Fonte: O autor (2020). 
 
 

5.3.3 Fluorescência da clorofila a 

 

A fluorescência inicial (Fo) apresentou interação significativa entre as doses de N 

adicionadas no solo e a idade das plantas (p<0,0001). A menor perda de energia fotoquímica 

(Fo=202,2) do complexo da antena do PSII foi observada aos 18 meses após o plantio na DMET 

de 187,3 kg N ha-1. Por outro lado, as plantas apresentaram os maiores valores de Fo quando 

cultivadas no solo sem adubação nitrogenada, independente da fase vegetativa (Figura 6a). 
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Figura 6 - Fluorescência inicial (Fo) (a) e rendimento quântico máximo do FSII (Fv/Fm) (b) de 

plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12 e 18 meses após plantio em solo submetido a 

aplicação de doses de N 

.   

Fonte: O autor (2020). 
 

Os valores do rendimento quântico máximo (Fv/Fm) do fotossistema II (PSII) 

aumentaram com a aplicação de N no solo sem interferência siginicativa da fase vegetativa das 

plantas (p=0,3587) (Figura 6c). Os maiores valores para o Fv/Fm (0,52) foram observados na 

DMET de 150,0 kg N ha-1. Nessas condições, as plantas apresentaram Fv/Fm 36,8% superior as 

cultivadas no solo controle (Figura 6b). 

 

5.3.4 Teor de N no solo 

 

Os teores de N no solo aumentaram de forma linear com o incremento das doses de N 

aos seis meses após o plantio. Nessa ocasião, com a aplicação de 270 kg N ha-1 os teores no 

solo foram 61,02% maiores que os observados no solo controle (Figura 7). Os maiores teores 

de N no solo aos 12 (14 g kg-1) e 18 (13 g kg-1) meses após o plantio foram observados na 

DMET de 183,3 e 260,0 kg N ha-1, respectivamente. Além disso, percebe-se redução nos teores 

de N no solo de 36,7% do 6º para o 12º mês após o plantio e de 46,2% do 6º para o 18º mês 

(Figura 7). 
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Figura 7 - Teor de nitrogênio (N) total no solo na camada de 0,0-0,20 m em solo cultivado com 

H. heptaphyllus aos 6, 12 e 18 meses após plantio, submetido a aplicação de doses 

de N 

 

Fonte: O autor (2020). 
 

5.4 DISCUSSÃO  

 

Os maiores valores de altura e diâmetro do coleto nas plantas de H. heptaphyllus 

observados nas maiores doses de N (Figura 4) pode ser atribuído ao aumento da disponibilidade 

de formas de N mineral no solo (Figura 7), potencializando a absorção pelo sistema radicular. 

O N é absorvido pelas raízes principalmente nas formas de amônio (N-NH4
+) e nitrato (N-NO3

-

) (ZHANG et al., 2018), sendo que parte desse nutriente é transportado via xilema para a parte 

aérea e acumulado em órgãos, como as folhas (EL-JENDOUBI; ABADÍA; ABADÍA, 2013; 

JORDAN et al., 2014). Desse modo, os processos metabólicos são favorecidos pela maior 

presença de N e, consequentemente, ocorre o acúmulo de biomassa para crescimento das 

plantas. 

O aumento da concentração de N no tecido foliar (Figura 5a) contribui na formação de 

cloroplastos durante o crescimento foliar (LI et al., 2012; RAZAQ et al., 2017), estimula a 

formação de pigmentos fotossinteticamente ativos (TEIXEIRA FILHO et al., 2011) e aumenta 

a quantidade de proteínas responsáveis pela fotossíntese (CAMARERO; CARRER; WAY, 

2017; TANAKA; KUROKAWA; OIKAWA, 2018). Assim, o incremento dos níveis de N na 

folha aumenta a alocação de N para a produção de ribulose 1,5 bifosfato carboxilase/oxigenase 

(Rubisco), elevando a eficiência da carboxilação (ROCHA et al., 2018; YAMORI; NAGAI; 

MAKINO, 2011) e das taxas de assimilação de CO2 (GAN et al., 2016; RENNENBERG; 

WILDHAGEN; EHLTING, 2010). Além disso, folhas com níveis maiores de N tendem a 

produzir hormônios, como a citocinina, em seguida ocorre aumento do número de células 
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meristemáticas e crescimento celular (RAZAQ et al., 2017). Desse modo, plantas de H. 

heptaphyllus cultivadas em concentrações maiores de N no solo, tendem a incrementar as taxas 

fotossintéticas e, consequentemente, apresentaram maior crescimento em altura e diâmetro do 

coleto.  

As maiores concentrações de N nas folhas das plantas no 6º mês (57,8 g kg-1) em relação 

ao 12º (42,1 g kg-1) e 18º mês (39,3 g kg-1) após plantio, observado com 155,7, 270,0  e 270,0 

kg N ha-1, respectivamente, são consideradas superiores a faixa ideal sugerida para o gênero 

Eucalyptus spp., que varia entre 21 e 30 g kg-1 (MELO et al., 2016). Essas maiores 

concentrações de N nas plantas de H. heptaphyllus estão associadas ao menor crescimento em 

relação as plantas do gênero Eucalyptus spp. Isso é esperado porque plantas com maior 

crescimento da parte aérea, principalmente em área foliar, apresentam um maior efeito de 

diluição e remobilização de N (MELO et al., 2016; MILLARD; GRELET, 2010), resultando 

em concentrações menores. 

A redução na concentração de N e de pigmentos fotossintéticos nas folhas do 6º para o 

18º mês (Figura 5a) ocorreu, possivelmente, devido ao aumento de produção de biomassa total 

das plantas e menor contribuição de copa em relação aos demais órgãos no suprimento de N 

(MELO et al., 2016). Além disso, em espécies arbóreas, a partir do primeiro ano, os nutrientes 

estocados nas folhas são remobilizados para compartimentos de reserva (exemplos, caule e 

raízes) na forma de proteínas e aminoácidos, causando um efeito de diluição, com redução das 

diferenças previamente presentes no conteúdo foliar dos nutrientes (ZHANG et al., 2012; GAN 

et al., 2016; MELO et al., 2016). Posteriormente, parte do N acumulado nos órgãos de reserva 

poderá ser redistribuído para os órgãos em crescimento, diminuindo a dependência do N 

derivado do solo (JORDAN et al., 2014; RIVERA; BAÑADOS; AYALA, 2016), mantendo o 

crescimento das plantas, assim como observado no presente estudo (Figura 4). 

Os maiores valores de pigmentos nas folhas das plantas cultivadas nos solos com 

adubação nitrogenada (Figura 5b, 5c e 5d), podem ser atribuídos ao aumento da concentração 

de N no tecido (Figura 5a). Essa resposta é esperada porque, aproximadamente, 60% do N total 

da folha encontra-se nos cloroplastos, formando parte de enzimas e pigmentos da fotossíntese 

(HIKOSAKA, 2004; MENDES; MARENCO; MAGALHÃES, 2013), indicando que plantas 

de H. heptaphyllus apresentam maior capacidade de absorver energia que poderá ser utilizada 

em reações fotoquímicas ao longo do tempo (FERREIRA et al., 2018).  

Nesse sentido, os menores valores da fluorescência inicial (Fo) observados na DMET de 

187,3 kg N ha-1 (Figura 6a) comprovam que nessa condição as plantas de H. heptaphyllus 

apresentam menores danos no centro de reação do PSII potencializando a transferência de 
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energia de excitação do sistema coletor de luz para o centro de reação (SCHANSKER et al., 

2014; STIRBET; GOVINDJEE, 2011). Normalmente, menores valores de Fo estão associados 

a maiores concentrações de pigmentos fotossintéticos (HAZRATI et al., 2016), o que também 

foi verificado para H. heptaphyllus. Contudo, plantas cultivadas no solo controle (sem adição 

de N) apresentaram os maiores valores de Fo (Figura 6a), indicando estar ocorrendo uma menor 

transferência de energia por ressonância nos complexos antena até os centros de reação 

(CALATAYUD; ROCA; MARTÍNEZ, 2006), justificando o menor crescimento dessas 

plantas. As maiores perdas de energia refletem em plantas com menor altura e diâmetro do 

coleto (Figura 4a), pois quando há aumento da dissipação de energia na forma de fluorescência, 

ocorre redução na formação de ATP e NADPH e, consequentemente, na assimilação de carbono 

(KRAUSE; WEIS, 1991).  

O maior crescimento (Figura 4) observado no estudo ocorreu nas plantas de H. 

heptaphyllus cultivadas em doses mais elevadas de N, o que corrobora com os resultados de 

Fv/Fm do PSII (Figura 6b), indicando que a maior parte da energia luminosa está sendo 

direcionada à etapa fotoquímica da fotossíntese, ao invés de se perder por fluorescência da 

clorofila a (BAKER, 2008). Além disso, o aumento do Fv/Fm indica a eficiência potencial do 

PSII (GORBE; CALATAYUD, 2012), ou seja, uma maior quantidade de energia absorvida 

pela planta através dos pigmentos é utilizada para transportar elétrons e produzir matéria seca 

(TIECHER et al., 2017). 

Os maiores valores de Fv/Fm (0,52) observados na DMET de 150,0 kg N ha-1 nas plantas 

de H. heptaphyllus estão próximos ao observado em estudos com outras espécies florestais 

nativas (AIMI et al., 2017; BERGHETTI et al., 2019; TURCHETTO et al., 2016). Desse modo, 

para essa espécie, valores próximos de 0,52 podem ser considerados preditores de crescimento 

e expressam que as plantas de espécies nativas, nessas condições, possuem maior eficiência do 

uso de luz. 

As reduções nos teores de N no solo de 36,7% do 6º para o 12º mês após o plantio e de 

46,2% do 6º para o 18º mês (Figura 7) estão associadas à fonte de N aplicada no solo ter sido a 

ureia. A ureia possui alta solubilidade (STEFANELLO et al., 2020) e quando aplicada ao solo 

é rapidamente hidrolisada por enzimas ureases extracelulares produzidas por microrganismos, 

originando carbonato de amônio (NH4
+)2CO3. Em contato com a água, parte deste composto 

que não é estável no solo se decompõe em HCO3
- (bicarbonato), OH (hidroxila) e N-NH4

+ 

(amônio). Em seguida o HCO3
- pode se decompor em CO2 e OH-. Se o N-NH4

+ reagir com OH-

, ocorrerá uma perda de N-NH3 (amônia) para a atmosfera. Adicionalmente, parte do N-NH4
+ 

restante é transformado através da oxidação biológica em nitrito (N-NO2
-), seguido de N-NO3 
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(nitrato), que pode ser absorvido pelas raízes das plantas ou perdido por lixiviação, 

principalmente, em solos com textura arenosa (BRUNETTO et al., 2016). 

Nesse sentido, estas informações sugerem que há necessidade de estudos a fim de 

identificar o parcelamento adequado da adubação nitrogenada ao longo do tempo para espécies 

arbóreas nativas como H. heptaphyllus. Aliado a isso, percebe-se que o efeito da adubação 

nitrogenada é menos expressivo logo após o plantio, provavelmente, devido a menor exploração 

do solo pelo sistema radicular das plantas nos primeiros meses de plantio. No entanto, aos 18 

meses após o plantio a espécie respondeu positivamente ao aumento do teor de N no solo, sendo 

os maiores valores de altura e diâmetro do coleto observados nas DMET de 257,5 e 263,5 kg N 

ha-1, respectivamente. Essas doses podem ser recomendadas, pois não foi possível ajustar o 

nível crítico de N no tecido. Entretanto, considerando que essas doses são elevadas uma forma 

de amenizar as perdas de N é aumentar o parcelamento, em relação ao proposto pela CQFS-

RS/SC, (2016). Assim, com a aplicação em três fases, provavelmente, as perdas de N para o 

ambiente serão menores. 

 

5.5 CONCLUSÕES  

 

O aumento da disponibilidade de N no solo proporciona maior crescimento em altura e 

diâmetro do coleto nas plantas de H. heptaphyllus, sendo a dose de 260,0 kg N ha-1 a indicada 

para implantação de povoamentos com a espécie, com aplicação parcelada em três fase, sendo 

35 % da dose adicionada em covetas no plantio; 32,5 % três meses após a primeira aplicação; 

e o restante no sexto mês após o plantio, ambas na superfície do solo, na projeção da copa. 

A adição de N no solo elevou a concentração de N em folhas das plantas, aumentando 

o conteúdo dos pigmentos fotossintéticos, a absorção de luz e a eficiência no processo 

fotoquímico. Por outro lado, as maiores perdas de energia fotoquímica do complexo da antena 

do PSII foram observadas nas plantas cultivadas no solo sem adubação nitrogenada, 

independente da fase vegetativa. Nesta circunstância, as plantas apresentaram as menores 

concentrações de N e pigmentos nas folhas e menor altura e diâmetro do coleto. 
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6 CAPÍTULO II – USO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA COMO ESTRATÉGIA PARA 

AUMENTAR O CRESCIMENTO E A EFICIÊNCIA FOTOSSINTÉTICA DE IPÊ-

ROXO  

 

Resumo  

 

Árvores de alto valor comercial como o Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo) podem 

apresentar baixo crescimento quando cultivadas com adubação fosfatada inadequada. Isso é 

frequente porque a maioria dos solos subtropicais e tropicais possuem baixa disponibilidade de 

fósforo (P). No entanto, a adubação fosfatada pode incrementar a absorção de P e, 

consequentemente, o desenvolvimento das plantas. Assim, objetivou-se verificar a influência 

das doses de P, no crescimento e nos atributos fisiológicos de plantas de H. heptaphyllus. O 

plantio foi realizado em delineamento blocos ao acaso, com quatro repetições de 24 plantas em 

cada unidade experimental. Os tratamentos testados foram cinco doses de P (0, 45, 90, 180 e 

270 kg de P2O5 ha-1) avaliados aos 6, 12, 18 e 24 meses após o plantio, em esquema de parcelas 

subdividas no tempo. O teor de P no solo e a sua concentração no tecido, crescimento em altura 

(H) e diâmetro do coleto (DC), concentração de pigmentos fotossintéticos, fluorescência da 

clorofila a e atividade da enzima fosfatase ácida (APase) foram determinados. A adição das 

doses P aumentou os teores de P no solo e nas folhas, promovendo maior H e DC das plantas 

de ipê-roxo. O maior crescimento é resultado dos efeitos positivos que o P proporcionou na 

concentração de pigmentos fotossintéticos, no aproveitamento da energia luminosa e no 

rendimento quântico máximo do fotossistema II. Os efeitos da adubação fosfatada no 

crescimento das plantas apresentam maior expressividade a partir do 12º mês de cultivo. No 

solo sem adubação, independentemente da idade, as plantas apresentaram maior atividade da 

enzima Apase nas folhas devido a menor concentração de P no tecido. O uso de 190 kg P2O5 

ha-1 no plantio de H. heptaphyllus proporciona maior atividade metabólica, aproveitamento da 

energia luminosa e, consequentemente, crescimento das plantas. 

 

Palavras-chave: Handroanthus heptaphyllus. Adubação fosfatada. APase.  Fluorescência da 

clorofila a. Pigmentos fotossintéticos. 

 

USE OF PHOSPHATE FERTILIZATION AS A STRATEGY TO INCREASE 

GROWTH AND PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY OF IPÊ-ROXO 

 

Abstract  

 

Trees of high commercial value such as Handroanthus heptaphyllus (ipê-roxo) may show low 

growth when grown with inadequate fertilization. This is frequent because most subtropical and 

tropical soils have low availability of phosphorus (P). However, phosphate fertilization can 

increase the absorption of P and, consequently, the development of plants. Thus, the objective 

was to verify the influence of P doses, on growth and on the physiological attributes of H. 

heptaphyllus plants. Planting was carried out in a randomized block design, with four 

replications of 24 plants in each experimental unit. The treatments tested were five doses of P 

(0, 45, 90, 180 and 270 kg of P2O5 ha-1) evaluated at 6, 12, 18 and 24 months after planting, in 

a split-time scheme. The P content in the soil and its concentration in the tissue, growth in height 

(H) and stem diameter (SD), concentration of photosynthetic pigments, fluorescence of 

chlorophyll a and activity of the enzyme acid phosphatase (APase) were determined. The 

addition of P doses increased the levels of P in the soil and leaves, promoting greater H and SD 

of the ipe-purple plants. The greater growth is the result of the positive effects that P provided 
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in the concentration of photosynthetic pigments, in the use of light energy and in the maximum 

quantum yield of photosystem II. The effects of phosphate fertilization on plant growth are 

more pronounced after the 12th month of cultivation. In the soil without fertilization, regardless 

of age, the plants showed higher activity of the enzyme Apase in the leaves due to the lower 

concentration of P in the tissue. The use of 190 kg P2O5 ha-1 in the planting of H. heptaphyllus 

provides greater metabolic activity, use of light energy and, consequently, plant growth. 

 

Key-words: Handroanthus heptaphyllus. Phosphate fertilization. APase. Chlorophyll 

fluorescence a. Photosynthetic pigments. 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos conhecida popularmente como 

ipê-roxo é amplamente distribuída em florestas tropicais e subtropicais da América do Sul, 

apresentando alto interesse econômico, ecológico e ornamental. No Brasil a espécies foi 

amplamente exportada na forma de madeira serrada, sendo atualmente utilizada em programas 

de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e paisagismo (ALMEIDA et al., 2010; 

CORADIN; SIMINSKI; REIS, 2011; FREITAS et al., 2016).  

A madeira do ipe-roxo destaca-se por suas propriedades físico-mecânicas e resistência 

ao ataque de organismos xilófagos (SCARANTE et al., 2017), existindo registros de seu uso 

para fins madeireiros no Brasil desde o período jesuíta (SCHULZE-HOFER; MARCHIORI, 

2010). Além disso, H. heptaphyllus possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, 

sendo na medicina seus extrativos usados no tratamento de diabetes, hiperlipidemia, 

hipercolesterolemia e aterosclerose (ASMAT; ABAD; ISMAIL, 2016; GROCHANKE et al., 

2016; PIZZIOLO et al., 2011). 

Devido à importância econômica e ambiental da espécie, algumas pesquisas foram 

realizadas com relação a produção de mudas no viveiro (FREITAS et al., 2016; MEZZOMO et 

al., 2018; PIMENTEL et al., 2016; TONETTO et al., 2015). No entanto, pouco se conhece 

sobre as necessidades nutricionais das plantas de H. heptaphyllus em plantios no campo, o que 

pode comprometer o desenvolvimento da espécie. Aliado a isso, a maioria das espécies 

florestais apresentam alta demanda por nutrientes no estágio inicial de crescimento 

(BERGHETTI et al., 2020, no prelo) e são geralmente cultivadas em solos tropicais e 

subtropicais, que possuem baixa disponibilidade de P (BALZERGUE et al., 2017; FÄTH et al., 

2019; ZAVIŠIĆ et al., 2018) e, por isso, torna-se necessária a adubação fosfatada.  

Acredita-se que as plantas de H. heptaphyllus, em virtude do aumento da 

disponibilidade de P, poderão apresentar alterações favoráveis para o crescimento e produção 

de biomassa (GAN et al., 2016; YANG et al., 2016). Isso pode ser esperado porque com a maior 
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oferta de fosfato, os íons H2PO4
– e HPO4

2- se aproximam da superfície externa das raízes e são 

absorvidos da solução do solo, elevando a concentração nos órgãos das plantas (FINK ET al., 

2016; DE FREITAS et al., 2017; PICCIN et al., 2017). O incremento de P no tecido foliar 

aumenta as concentrações de pigmentos fotossintéticos (FERREIRA et al., 2018; WU et al., 

2014) e, consequentemente, reduz os danos no centro de reação do fotossistema II (PSII) e as 

perdas de energia por fluorescência da clorofila a (BERGHETTI et al., 2019; SCHANSKER et 

al., 2014). Assim, as plantas apresentam maior aproveitamento da energia luminosa (HAZRATI 

et al., 2016) e isso aumenta os processos fisiológicos, como a biossíntese de ATP, a 

carboxilação/regeneração da ribulose-1,5-bifosfato, a atividade da rubisco e crescimento celular 

(GAN et al., 2016; XU et al., 2019; YANG et al., 2018). Como resultado, tem-se incremento 

no crescimento em altura, diâmetro do coleto, área foliar e produção de matéria seca são 

influenciados positivamente (BERGHETTI et al., 2020, no prelo).   

Porém, apesar dos benefícios da adubação fosfatada e da importância econômica do H. 

heptaphyllus, não há estudos buscando elucidar os benefícios da adubação fosfatada em plantios 

de ipê-roxo, não sendo possível a indicação da dose ideal a ser aplicada para o cultivo no campo. 

Assim, o estudo objetivou verificar a influência das doses de P, no crescimento e nos atributos 

fisiológicos de plantas de H. heptaphyllus.  

 

6.2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

6.2.1 Descrição da área experimental  

 

O estudo foi desenvolvido de setembro de 2016 a setembro de 2018 no município de 

Santa Maria estado do Rio Grande do Sul, região no Sul do Brasil (29º 47’ 30” S, 53º 39’ 47” 

O). O clima local é classificado conforme Köppen como Cfa, caracterizado por apresentar 

temperatura do mês mais frio entre -3 e 18 °C, e do mês mais quente superior a 22 °C, com 

precipitação média anual de 1.769 mm e chuvas bem distribuídas ao longo do ano (ALVARES 

et al., 2013). A temperatura do ar média e a precipitação no período de estudo foram de 20,3 

°C e 154,4 mm, respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8 - Valores médios de precipitação (mm), temperatura máxima (°C) e temperatura 

mínima (°C) do ar durante a condução do experimento com plantas H. heptaphyllus 

no campo 

 
 

Fonte: BDMET-INMET (2020). 

 

A área experimental era ocupada para pecuária extensiva, sendo a vegetação formada 

predominantemente por Desmodium incanum DC, Andropogon lateralis Nees, Axonopus 

affinis Chase, Aristida laevis (Nees) Kunth e Paspalum plicatulum Michx. O solo foi 

classificado como Argisolo Vermelho (EMBRAPA, 2013) e apresentava as seguintes 

características: 700 g kg-1 de areia, 130 g kg-1 de silte e 170 g kg-1 de argila (Embrapa, 1997); 0,8 

g kg-1 de matéria orgânica (método Walkley-Black); 6,0 pH em água (proporção de 1:1); 10 e 

48 mg kg-1 de P e K disponíveis, respectivamente (ambos extraídos por Mehlich-1); 0,0, 1,2 e 

0,6 cmolc  dm-3 de Al, Ca e Mg trocáveis, respectivamente (extraídos por KCl 1 mol L-1); e 4,5 

cmolc  dm-3 de capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (TEDESCO et al., 1995).   

 

6.2.2 Coleta de sementes e produção das mudas  

 

As sementes utilizadas para produção das mudas foram coletadas em matrizes 

localizadas em fragmentos de Floresta Estacional Decidual (29º79’38,1” S e 53º66’46,9” O), 

no município de Santa Maria (RS). Após a coleta, as mesmas foram encaminhadas ao 

Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal do Departamento de Ciências Florestais da 

UFSM, sendo realizada a extração e beneficiamento, formando-se os lotes de sementes.  
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Posteriormente, foi realizado o semeio em recipientes do tipo tubete de polipropileno, 

com capacidade de 180 cm³, preenchidos com substrato comercial (turfa de Sphagnum e 

vermiculita) e casca de arroz carbonizada (proporção de 2:1, v:v). Na adubação de base utilizou-

se 9 g L-1 de FLC, NPK (15-09-12), com liberação durante seis meses, conforme o fabricante. 

Os tubetes foram dispostos em bandejas e alocados em área de emergência e crescimento, 

seguindo para área com 50% de luminosidade por quatro meses. Após esse período, as mudas 

foram levadas para área de rustificação, permanecendo por um período de 30 dias. No final 

dessas etapas de produção, as mudas foram expedidas para o plantio com altura e diâmetro do 

coleto médio de 31,5 cm e 4,5 mm, respectivamente. 

 

6.2.3 Práticas silviculturais, delineamento experimental e tratamentos  
 

No preparo da área para plantio, incialmente foi realizado o controle das plantas 

espontâneas com aplicação de herbicida sistêmico não-seletivo [Glifosato - N 

(phosphonomethyl) glycine] na dosagem de 4,5 L ha-1, três dias antes do plantio com auxílio 

de pulverizador com vasão de 500 L ha-1 acoplado a um trator. Antes do plantio foi realizada a 

abertura das covas nas dimensões de 15 cm x 20 cm (diâmetro x profundidade), de forma 

manual com auxílio de cavadeira articulada, em espaçamento de 2 m x 2 m.  

O plantio foi conduzido em delineamento blocos ao acaso, sendo os tratamentos 

compostos por cinco doses de P (0, 45, 90, 180 e 270 kg P2O5 ha-1) em esquema de parcela 

subdivida no tempo. Cada unidade experimental foi composta por 24 plantas, sendo as oito 

centrais avaliadas a cada seis meses (6, 12, 18 e 24 meses após o plantio), por um período de 

dois anos. 

Após o plantio, realizou-se a irrigação com, aproximadamente, dois litros de água por 

planta, para eliminar as possíveis formações de bolsas de ar entre as raízes e o solo, e manter o 

sistema radicular hidratado. Além disso, todas as mudas foram fertilizadas com 90 kg de N ha-

1 e 45 kg K2O ha-1, usando como fonte ureia (45% de N) e cloreto de potássio (60% K2O), 

respectivamente. Em seguida, foi realizado a aplicação das doses de P  que representaram as 

dosagens de 0, 50, 100, 200 e 300% da recomendação para cultura do Eucalyptus spp. (CQFS-

RS/SC, 2016). Essa recomendação foi usada como referência para definição das quantidades 

de P a serem aplicadas, devido à falta de uma recomendação de adubação fosfatada para a H. 

heptaphyllus. A aplicação dos fertilizantes foi realizada numa profundidade entre 10 e 15 cm 

em covetas distantes, cerca de 15 cm da muda, 
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A manutenção do experimento foi realizada com o controle das formigas cortadeiras 

dos gêneros Atta e Acromyrmex, com o uso de iscas granuladas (à base Sulfluramida) e das 

plantas indesejadas com capina manual (coroamento), roçada ou capina química, utilizando 

herbicida sistêmico não-seletivo [Glifosato - N (phosphonomethyl) glycine] na dosagem de 4,5 

L ha-1, aplicado com pulverizador costal com vasão de 350 L de calda ha-1. 

 

6.2.4 Coletas de folhas e solo e análise de P  

 

Folhas completamente expandidas do terço superior das plantas foram coletadas, 

lavadas com água destilada e secas em estufa com ar forçado à 65oC até peso constante. O 

tecido foi triturado em moinho tipo Wiley, passado em peneira com malha de 20 mesh e 

separado para a análise dos teores totais de P, após digestão sulfúrica (TEDESCO et al., 1995). 

A concentração de P foi determinada por colorimetria, conforme metodologia de Murphy e 

Riley (1962), em espectrofotômetro (SF325NM, Bel Engineering, Italy).  

Amostras de solo foram coletadas usando trado calador na camada de 0-20 cm. Oito 

subamostras foram coletadas no entorno das plantas (≅ 25 cm) em cada tratamento. O solo foi 

seco ao ar, passado em peneira com malha de 2 mm e submetido a extração de P disponíveis 

(extraídos com Mehlich-1: 0,05 mol L-1 HCl + 0,0125 mol L-1 H2SO4) conforme Tedesco et al. 

(1995). 

 

6.2.5 Atributos de crescimento das plantas    

 

A altura das plantas foi determinada a partir do nível do solo até a gema apical, 

utilizando-se uma régua graduada em centímetros e o diâmetro do coleto com auxílio de um 

paquímetro digital (precisão de 0,01 mm) no nível do solo.  

 

6.2.6 Concentração de pigmentos fotossintéticos 

 

A concentração dos pigmentos clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b) e carotenoides foi 

determinada de acordo com Hiscox e Israelstam (1979). Para isso, as folhas completamente 

expandidas foram coletadas do terço superior das plantas, congeladas em N2 líquido e 

armazenadas a -80 °C até o momento da quantificação. As amostras de folhas (0,05 g) foram 

incubadas com dimetilsulfóxido (DMSO), a 65 °C por 1,5 horas. As leituras das absorbâncias 

dos extratos foram realizadas em espectrofotômetro Celm E-205D (Bel Engineering, Itália), a 
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663, 645 e 470 nm para Chl a, Chl b e carotenoides, respectivamente. Após, as concentrações 

dos pigmentos fotossintéticos foram calculadas de acordo com a metodologia de proposta por 

Lichtenthaler (1987). 

 

6.2.7 Fluorescência da clorofila a 

 

A emissão de fluorescência da clorofila a foi analisada usando fluorômetro portátil de 

luz modulada JUNIOR-PAM (Walz, Germany). As medições foram realizadas pela manhã 

(8:00-11:00 h), usando a primeira folha totalmente expandida. Previamente, a folha foi adaptada 

ao escuro por um período de 30 minutos, para medição da fluorescência inicial (Fo). 

Sequencialmente, a amostra foi submetida a um pulso de luz saturante (10000 umol m-2 s-1) por 

0,6 s para avaliar a fluorescência máxima (Fm), enquanto o rendimento quântico máximo PSII 

(Fv/Fm) foi determinado pela relação entre fluorescência variável (Fv = Fm - Fo) e Fm.  

 

6.2.8 Extração e quantificação da enzima fosfatase ácida (APase) 

 

Das folhas utilizadas na análise dos pigmentos fotossintéticos coletou-se frações para 

avaliação da atividade da APase. O extrato enzimático foi obtido a partir de tecido foliar (0,5 

g) macerado com N2 líquido e homogeneizado com tampão Tris/HCl (0,1 M), EDTA (0,001 

M) e albumina (0,1 g) (pH 7,4). Em seguida, as amostras foram filtradas e centrifugadas a 

20.000 x g por 30 min e o sobrenadante resultante utilizado para a determinação da atividade 

da enzima fosfatase ácida (TABALDI et al., 2007). 

O teor de fosfato inorgânico (Pi) foi medido a 630 nm usando verde malaquita como 

reagente colorimétrico e KH2PO4, padrão para a curva de calibração, utilizando 

espectrofotômetro (Celm E-205D) para leitura das amostras. As atividades específicas da 

enzima são relatadas como µmol Pi liberado min-1 mg-1 proteína. A proteína foi determinada 

pelo método de Bradford (1976), usando albumina sérica bovina como padrão. 

 

6.2.9 Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos a análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos 

e a homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. Os 

dados que não apresentaram normalidade e/ou homogeneidade de variância foram 

transformados por Box-Cox. Posteriormente, foi realizada a análise de variância (ANOVA, 

p<0,05), sendo os dados analisados segundo o modelo: Yijk = m + bk + ai + αik + dj + (ad)ij + 
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δijk, onde: Yijk é o valor observado referente a cada planta avaliada; m é a média geral do 

experimento; bk é o efeito dos blocos; ai é o efeito fixo da idade das plantas; αik é o erro 

experimental associado a parcela principal; dj é o efeito fixo das doses de P; (ad)ij é o efeito da 

interação entre a idade e as doses de P; e δijk é o efeito do erro aleatório incidente em cada 

unidade experimental. Constatada diferença entre os tratamentos, efetuou-se a análise de 

regressão (p<0,05) para o fator quantitativo (doses) e teste Tukey (p<0,05) para o fator 

qualitativo (idade), utilizando o pacote “ExpDes.pt” (FERREIRA; CAVALCANTI; 

NOGUEIRA, 2018) do Software R (R CORE TEAM, 2018).  

Em complemento a análise de variância foi realizada análise multivariada de 

componentes principais (PCA), utilizando os pacotes “Factextra e FactoMineR” do Software R 

(R CORE TEAM, 2018). A PCA foi realizada utilizando os dados do crescimento das plantas 

em altura e diâmetro do coleto, concentração de pigmentos fotossintéticos (clorofilas a, b e 

carotenoides), fluorescência da clorofila a (fluorescência inicial e rendimento quântico máximo 

do PSII), atividade da enzima fosfatase ácida e concentração de P em folhas e no solo. A PCA 

é realizada a partir de um conjunto de componentes principais (utilizamos neste caso apenas os 

componentes 1 e 2), os quais são o reflexo de um conjunto de combinações lineares 

padronizadas, ortogonais e que somadas explicam a variabilidade total original dos dados.  

Para verificar a existência de correlação entre as doses de P adicionadas no solo e os 

atributos morfofisiológicos das plantas ao longo do tempo (idades após o plantio), foi realizado 

a análise de Correlação de Pearson, utilizando o pacote “PerformanceAnalytics” do Software 

R (R CORE TEAM, 2018). A correlação de Pearson foi classifica em relação à intensidade, 

onde; r = 0 expressa não haver correlação, 0 <r <0,3; 0,3 ≤ r <0,6; 0,6 <r <0,9; 0,9 ≤ r <1; e r = 

1, respectivamente expressam correlação fraca, regular, forte, muito forte e perfeita 

(CALLEGARI-JACQUES, 2003). 

Além disso, para explorar a relação entre o crescimento em altura em diferentes teores 

de P no solo, foi realizado a análise do nível crítico de P no solo. A altura foi a variável resposta 

selecionada pelo fato de ser um importante indicador de crescimento e adaptabilidade nos 

plantios. Realizou-se o rendimento relativo (rr) de cada tratamento pela fórmula: 𝑟𝑟 =

(rend trat rend máx)⁄ . 100, onde: rend trat: rendimento em altura do tratamento; rend máx: 

rendimento em altura máximo entre os tratamentos. Os dados de rendimento relativo foram 

ajustados (p< 0,05) ao modelo: 𝑦 = 𝑎(1 − 𝑏𝑥), em que y = rendimento relativo, a e b são 

constantes e x é o teor de P extraído do solo pelo método de Mehlich-1, usando-se as amostras 

coletadas em cada avaliação. 
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6.3. RESULTADOS  

 

6.3.1 P no solo e em tecidos foliares 

 

Os teores de P extraídos por Mehlich-1 no solo e P em folhas foram influenciados pelas 

doses de P2O5 com interação no tempo após aplicação (p<0,0001) (Figura 9). De modo geral, o 

aumento das doses de P2O5 aumentou a disponibilidade de P no solo (Figura 9a). No 6º, 18º e 

24º mês após o plantio os maiores teores de P no solo foram observados na dose de 270,0 kg 

P2O5 ha-1. Enquanto aos 12 meses após o plantio, os maiores valores de P disponível no solo 

foram na dose de máxima eficiência técnica (DMET) de 192,5 kg P2O5 ha-1. Os teores de P no 

solo diminuíram em média 2,5 vezes do 6º para o 24º mês após o plantio (Figura 9a). 

 

Figura 9 – Teor de fósforo (P) no solo (a) na camada de 0,0-0,20 m e no tecido (b) de plantas 

de H. heptaphyllus aos 6, 12, 18 e 24 meses após plantio submetido a aplicação de 

diferentes doses de P2O5 

  

Fonte: O autor (2020). 

 

 

O aumento nos teores de P no solo promoveu o incremento na concentração de P nas 

folhas (Figura 9a). No 6º, 12º e 24º mês após o plantio os níveis de P nas folhas das plantas 

aumentaram de forma linear com a adição das doses de P no solo (Figura 9b). As maiores 

concentrações aos 6, 12 e 24 meses, respectivamente, foram 4,3; 4,7 e 2,0 g kg-1 nas plantas 

cultivadas com a aplicação de 270 kg P2O5 ha-1. Nessas condições, o P no tecido foliar 

incrementou 32,8; 81,8 e 98,0% em relação ao observado nas plantas cultivadas no solo 

controle, respectivamente (Figura 9b). 

O aumento da disponibilidade de P no solo não alterou a sua concentração nas folhas 

aos 18 meses após o plantio. Nesse período os valores de P no tecido foram em média, 

aproximadamente, 45,0% menor em relação ao 6º e 12º mês (Figura 9b).  
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6.3.2 Crescimento das plantas 

 

A altura (H) das plantas de H. heptaphyllus demonstrou interação significativa 

(p=0,0035) entre as doses de P aplicadas no solo e a idade após plantio. O aumento da 

disponibilidade de P no solo não alterou o crescimento em H até os 12 meses após plantio 

(Figura 9a). Por outro lado, no 18º e 24º mês a H das plantas apresentou comportamento 

quadrático com o aumento das doses de P.  

Aos 18 meses, os maiores valores de H (110,4 cm) foram observados na DMET de 135,8 

kg P2O5 ha-1 (Apêndice C). Nessa condição, a H foi 25% superior quando comparada às plantas 

cultivadas no tratamento controle (Figura 9a). Aos 24 meses após o plantio, a maior H foi de 

184,9 cm na DMET de 160,6 kg P2O5 ha-1, sendo 60,2% superior nas plantas cultivadas sem P. 

Além disso, o incremento médio em H semestral das plantas aumentou com a idade, passando 

de 12,2 cm do 2º semestre de cultivo para 48,3 e 59,1 cm nos semestres posteriores (Figura 

10a).  

 

Figura 10 - Altura (a) e diâmetro do coleto (b) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 

meses após o plantio em solo submetido a aplicação de diferentes doses de P2O5. *ns 

= F não significativo a 5% de probabilidade 

  

 

Fonte: O autor (2020). 

 

O crescimento em diâmetro do coleto (DC) também apresentou interação significativa 

entre os fatores (p<0,0001). No primeiro ano de cultivo as doses crescentes de P no solo não 

interferiram no DC, e as plantas apresentaram médias de 8,18 e 11,52 mm de DC, aos 6 e 12 

meses após o plantio, respectivamente. Nas avaliações posteriores, o aumento da 

disponibilidade de P no solo influenciou positivamente o DC, onde os maiores valores foram 

obtidos em plantas cultivadas no solo com 270,0 e 195 kg P2O5 ha-1 aos 18 e 24 meses, 
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respectivamente, sendo nessa ordem 34,7 e 70,3% superior ao obtido nas plantas controle. Além 

disso, observou-se nesse período o maior incremento médio no DC (12,44 mm), sendo 3,7 vezes 

mais elevado que o constatado do 6º para o 12º mês de cultivo (Figura 10b). 

 

6.3.3 Concentração de pigmentos fotossintéticos  

 

A concentração dos pigmentos fotossintéticos clorofila a (Chl a) (p<0,0001) e 

carotenoides (p=0,0001) demonstrou interação significativa entre as doses de P adicionadas ao 

solo e a idade das plantas de H. heptaphyllus (Figura 11a e 11c). Observa-se que no 6º e 24º 

mês após o plantio esses pigmentos não foram influenciados pelo incremento de P no solo. 

Nessas duas avaliações, os valores médios da Chl a foram 1,37 e 1,63 mg g-1 MF (massa fresca) 

e dos carotenoides de 0,47 e 0,49 mg g-1 MF, respectivamente (Figura 11a e 11c). 

De modo geral, percebe-se que durante o cultivo das plantas as maiores concentrações 

de Chl a foram aos seis e 24 meses após o plantio (Figura 11a). Por outro lado, no 12º e 18º 

mês do plantio, observa-se os menores valores, porém, com interferência positiva da adição de 

P no solo. Nessas avaliações, as maiores concentrações foram 1,02 e 1,54 mg g-1 MF nas DMET 

de 140,0 e 95,0 kg P2O5 ha-1, respectivamente (Figura 11a). 
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Figura 11 - Concentração de clorofila a (a), clorofila b (b) e carotenoides (c) de plantas de H. 

heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 meses após o plantio em solo submetido a aplicação 

de diferentes doses de P2O5. *ns = não significativo a 5% de probabilidade 

  

 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

A concentração de clorofila b (Chl b) variou entre as doses de P adicionadas no solo 

(p=0,0043), sem influência da idade (p>0,05), sendo a maior média observada na DMET de 

137,5 kg P2O5 ha-1 (Figura 11b).  

Para os carotenoides as DMET de 80,0 e 270,0 kg P2O5 ha-1 proporcionaram, 

respectivamente, no 12º (0,55 mg g-1 MF) e 18º (0,86 mg g-1 MF) mês de plantio as maiores 

concentrações.  

 

6.3.4 Fluorescência da clorofila a 

 

Os atributos da fluorescência da clorofila a, fluorescência inicial (Fo) e rendimento 

quântico máximo (Fv/Fm) apresentaram interação significativa (p<0,0001) entre as doses de 

P2O5 adicionadas no solo e a idade das plantas. A Fo diminuiu de forma quadrática com o 
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aumento da dose de P aos seis, 12 e 24 meses (Figura 12a). No 6º mês as plantas apresentaram 

os menores valores de Fo (246,6) quando submetidas a aplicação de 107,9 kg P2O5 ha-1. Nessa 

condição, o aproveitamento da energia fotoquímica foi 2,8 vezes maior em relação as plantas 

cultivadas no tratamento controle (Figura 12a). Aos 12 meses após o plantio a perda de energia 

por fluorescência inicial foi semelhante a observada aos seis meses após o plantio, sendo 

constatado os menores valores de DMET de 134,5 kg P2O5 ha-1. Aos 18 meses após o plantio o 

aumento da disponibilidade de P no solo não alterou o aproveitamento de energia fotoquímica 

(Figura 12a). No 24º mês as menores perdas de energia por Fo (115,0) foram observadas na 

DMET de 190,4 kg P2O5 ha-1. Por outro lado, nessa avaliação os maiores valores foram 

encontrados nas plantas sem adubação fosfatada (Figura 12a). 

 

Figura 12 - Fluorescência inicial (Fo) (a) e rendimento quântico máximo (Fv/Fm) (b) de plantas 

de H. heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 meses após plantio em solo submetido a 

aplicação de diferentes doses de P2O5. *ns = não significativo a 5% de probabilidade 

 

 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

A adição de P no solo influenciou de forma distinta o Fv/Fm das plantas conforme a idade 

(Figura 12b). Seis meses após a implantação, as plantas apresentaram Fv/Fm decrescente com o 

aumento da disponibilidade de P no solo. No 12º e 24º mês, o Fv/Fm aumentou de forma 

quadrática com a adição de P, sendo os maiores valores 0,55 e 0,64, observados na DMET de 

157,1 e 161,1 kg P2O5 ha-1, respectivamente (Figura 12b). Nessas condições, o Fv/Fm foi 104,6 

e 52,5% superior ao observado nas plantas controle. Além disso, percebe-se que aos 18 meses 

após o plantio o incremento de P no solo não influenciou o Fv/Fm das plantas (Figura 12b). 
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6.3.5 Atividade da enzima fosfatase ácida (APase) 

 

A atividade da APase nas folhas das plantas diminuiu (p<0,0001) com o incremento das 

doses de P aplicadas no solo (Figura 13). As plantas cultivadas sem adição de P apresentaram 

maior atividade da enzima em todas as idades, com destaque para as duas últimas avaliações. 

No 18º e 24º mês a atividade nas folhas foi de 338,9 e 350,1 nmol Pi min-1 mg-1 proteína, 

respectivamente. Isso foi 3,0 e 2,5 vezes superior em relação as plantas do tratamento com 270 

kg P2O5 ha-1 (Figura 13). 

 

Figura 13- Atividade da enzima fosfatase ácida (Apase) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 

12, 18 e 24 meses após plantio em solo submetido a aplicação de diferentes doses de 

P2O5 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

6.3.6 Análise de componentes principais, correlação de Pearson e nível crítico de P no solo  

 

A análise de componentes principais (ACP) foi realizada extraindo apenas os dois 

primeiros componentes, os quais somados explicaram praticamente 58% da variabilidade 

original dos dados (Figura 14). O componente principal 1 (PC1) explicou 32,71% da 

variabilidade, e teve maior influência da concentração de P nas folhas, no solo, e das clorofilas 

a e b (Figura 14a). O PC1 foi eficiente em separar as observações em dois grandes grupos, o 

grupo da direita (elipse tracejada azul), no qual se agruparam as doses de P mensuradas após 

24 meses após o plantio. O grupo da esquerda (elipse tracejada rosa), foi composto pelas doses 

de P amostradas 12 meses após o plantio. Além desses dois grupos, observamos uma mescla de 

pontos pertencentes às amostragens de 06 e 18 meses após o plantio, a qual formou um grupo 

intermediário (elipse tracejada verde), porém sem efeito separatório evidente do PC1 (Figura 

14a). 
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Figura 14 - Relação entre o componente principal 1 (PC1) e o componente principal 2 (PC2) 

para concentração de P no solo, atributos morfológicos e fisiológicos de plantas de 

H. heptaphyllus aos 6, 12, 18 e 24 meses após plantio (a) submetido a aplicação de 

diferentes doses de P2O5 

 

Onde: P solo: teor de fósforo no solo; P folha: concentração de fósforo nas folhas; Chl a: concentração de clorofila a; Chl b: 

concentração de clorofila b; Caro: concentração de carotenoides; Apase: atividade da enzima fosfatase ácida; Fo: Fluorescência 

inicial; Fv/Fm: Rendimento quântico máximo do fotossistema II; H: altura; e DC: diâmetro do coleto. 

Fonte: O autor (2020). 
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O componente principal 2 (PC2) explicou aproximadamente 25% da variação dos 

dados, e as variáveis respostas que mais influenciaram foram a altura e o diâmetro do coleto 

das plantas. O PC2 foi eficiente em separar as diferentes doses de P aplicadas no solo (elipses 

sombreadas) (Figura 14b). A dose de 270 kg ha-1 de P2O5 ficou separada das demais (elipse 

sombreada de azul). Além dessa, as doses 0 e 45 kg ha-1 de P2O5 também foram diferentes das 

demais e formaram um grupo inferior (elipse sombreada rosa). Novamente um grupo 

intermediário foi criado, não possibilitando muita clareza na separação dos seus componentes 

(elipse sombreada verde). A fim de remediar este comportamento foram traçadas linhas 

segmentadas entre os períodos de avaliação para cada dose de P (Figura 14b). 

De madeira geral, percebe-se que a idade das plantas exerce correlação negativa sobre 

a concentração de P no solo (r2= -0,62; p<0,1) e folhas (r2= -0,89; p<0,001) (Figura 15), ou seja, 

conforme as plantas envelhecem os níveis desse elemento no tecido diminuem paulatinamente, 

reflexo do consumo do estoque de P disponível no solo (Figura 13). Por outro lado, as doses de 

P adicionadas no plantio apresentaram correlação muito forte com a concentração desse 

elemento no solo (r2=0,86; p<0,001) e com os atributos de crescimento altura (r2=0,96; 

p<0,001) e diâmetro do coleto (r2=0,94; p<0,001) (Figura 15). A concentração de Chl a e b e 

Fv/Fm se correlacionaram positivamente entre si. Somado a isso, a Fo se correlacionou 

negativamente com a Chl a (r2= -0,87; p<0,1) e Chl b (r2= -0,87; p<0,001) (Figura 15). 
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Figura 15 - Correlação de Pearson entre a altura, diâmetro do coleto, concentração de clorofilas 

a e b, carotenoides, fluorescência inicial, rendimento quântico máximo do PSII, 

atividade da enzima fosfatase ácida e concentração de P em folhas de plantas de H. 

heptaphyllus aos 6, 12, 18 e 24 meses após plantio submetido a aplicação de 

diferentes doses de P2O5 

 

Onde: P solo: teor de fósforo no solo; P folha: concentração de fósforo nas folhas; Chl a: concentração de clorofila a; Chl b: 

concentração de clorofila b; Caro: concentração de carotenoides; Apase: atividade da enzima fosfatase ácida; Fo: Fluorescência 

inicial; Fv/Fm: Rendimento quântico máximo do fotossistema II; H: altura; e DC: diâmetro do coleto; ns: não significativo; 

Coeficientes seguidos por “****”, “***”,  “**” e “*” são significativos (p<0,001; p<0,01; p<0,05 e p<0,1). 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

 

O ajuste matemático, apresentado na Figura 16, entre os teores de P disponível no solo 

pelo método de Mehlich-1 e o rendimento relativo em altura das plantas de H. heptaphyllus, 

evidenciou o nível crítico de 84 mg dm-3. O rendimento relativo obtido em relação ao 

rendimento máximo foi de 64 % (Figura 16). 
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Figura 16 - Rendimento relativo da altura de plantas de H. heptaphyllus de acordo com a 

disponibilidade de fósforo no solo e estabelecimento do nível de suficiência 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

6.4. DISCUSSÃO  

 

Uma das características observadas no incremento da fertilização com P foi o aumento 

desse nutriente disponível no solo (Figura 9a), resultando em maior concentração de P nas 

folhas (Figura 9b). Além disso, houve uma correlação muito forte com o crescimento em altura 

(r2=0,96; p<0,001) e diâmetro do coleto (r2=0,94; p<0,001) das plantas de H. heptaphyllus 

(Figura 10 e 15). Assim, a estratégia de adubação com P é essencial para espécies arbóreas 

cultivadas em solos com baixa fertilidade natural, como o utilizado neste estudo, onde o teor de 

P do solo foi considerado baixo (10,0 mg P kg-1 no solo, com 130 g kg-1 de argila, conforme 

CQFS-RS/SC, (2016).  

A redução de 2,5 vezes nos teores de P no solo do 6º para o 24º mês após o plantio 

(Figura 9a) está associada ao uso de fertilizante solúvel (superfosfato triplo) no momento do 

plantio. A utilização desse tipo de fosfato, devido à alta solubilidade, libera íons fosfato ao solo 

de forma mais rápida e intensa, permitindo que o P seja absorvido preferencialmente nas formas 

de H2PO4
– e HPO4

2- pelas raízes logo após a aplicação (DIAS et al., 2015; ELANCHEZHIAN 

et al., 2015; MAGALHÃES et al., 2017). Com esse aumento da disponibilidade, parte do P 

absorvido é transportado via xilema e acumulado nas folhas (Figura 9). Além disso, a outra 

parte de fosfato contido na solução do solo, que não foi absorvida pelas raízes das plantas, pode 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819300342#bib0080
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ter sido adsorvida por argilominerais e grupos funcionais de partículas reativas, como óxidos e 

hidróxidos de Fe, Al e Mn (FREITAS et al., 2017; NGATIA et al., 2017), tornando-se 

indisponível às plantas. Como resultado, esses dois processos contribuíram para reduzir os 

teores de P no solo ao longo do tempo (Figura 9a). 

As concentrações de P nas folhas das plantas cultivadas no solo com a aplicação de 

270,0 kg P2O5 ha-1 no 6º (4,3 g kg-1) e 12º (4,7 g kg-1)  após o plantio podem ser consideradas 

como excessivas de acordo com a classificação proposta por Mellert e Göttlein (2012), onde: 

deficiente = P (g kg-1 de matéria seca) < 1,1; normal = P (g kg-1 de matéria seca) 1,1–1,9; 

excessivo = P (g kg-1 de matéria seca) > 2,0. No 24º mês após o plantio, com a redução nas 

concentrações de P nas folhas, quando comparado com as outras avaliações (Figura 9b), os 

valores podem ser interpretados como deficientes no solo controle e como normais nas plantas 

cultivadas com 270,0 kg P2O5 ha-1. Esses resultados são semelhantes aos observados para 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. (BERGHETTI et al., 2020, no prelo). 

As elevadas concentrações de P nas etapas iniciais de crescimento podem ser 

justificadas pelo fato das plantas cultivadas em solos com alto teor de P absorverem quantidades 

de P acima de sua necessidade metabólica, ocasionando a alocação desse nutriente no vacúolo 

de células em quantidade excessivas (VENEKLAAS et al., 2012; NOACK et al., 2014), o que 

pode caracterizar o consumo de luxo (MARCHNER, 2012). Além disso, plantas jovens com 

menor área foliar apresentam um reduzido efeito de diluição e remobilização de nutrientes 

(MELO et al., 2016; MILLARD; GRELET, 2010), resultando em maiores concentrações no 

tecido. Isso pode ser confirmado com a gradativa redução dos valores de P nas folhas do 6º para 

o 24º mês após o plantio (Figura 9b). Com o crescimento da copa ocorreu a diluição do nutriente 

por unidade de massa e, parte do P acumulado nas folhas pode ter sido redistribuído para órgãos 

de reserva como ramos e raízes (GAN et al., 2016; MELO et al., 2016; TALKNER et al., 2015).  

Além disso, os resultados da análise de componentes principais (Figura 14) e correlação 

de Pearson (Figura 15) confirmam o efeito de diluição com o crescimento das plantas, pois 

demostram uma correlação negativa muito forte (r2= -0,89; p<0,001) entre a idade das plantas 

e a concentração de P nas folhas. Assim, infere-se que há uma tendência temporal de direção 

decrescente aos níveis de P no tecido, ou seja, conforme as plantas envelhecem as concentrações 

de P diminuem gradativamente (Figura 9b). Esses resultados corroboram com o observado em 

outros estudos realizados com espécies florestais (TALKNER et al., 2015; ZAVIŠIĆ; POLLE, 

2018). 

A adubação fosfatada não alterou a altura e o diâmetro do coleto no primeiro ano de 

cultivo das plantas. Isso, provavelmente, pode estar relacionado a menor ocupação do sistema 

javascript:abrir('open_sp.php?img=837')
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radicular nessa fase inicial de crescimento e a reduzida mobilidade do P no solo (CROUS; 

ÓSVALDSSON; ELLSWORTH, 2015; FINK et al., 2016). A partir do 12º mês de plantio o 

incremento médio semestral da altura e diâmetro do coleto das plantas aumentou com a idade, 

inclusive nas plantas cultivadas sem adubação (Figura 10a). Assim, acredita-se que esse efeito 

foi semelhante no sistema radicular e, com isso, o fosfato que se move através do fluxo difusivo 

na solução do solo, provavelmente, foi absorvido pelas raízes em maiores quantidades (FINK 

et al., 2016; FREITAS et al., 2017). Como resultado, as plantas passaram a demonstrar respostas 

distintas no crescimento, conforme a concentração de P existente no solo. 

O aumento nos valores de altura e diâmetro do coleto no 18º e 24º mês após o plantio 

nas plantas de H. heptaphyllus podem ser atribuídos a forte correlação que esses atributos 

possuem com a disponibilidade de P no solo (Figura 14 e 15). Portanto, o incremento das 

concentrações de P no solo possibilitou maior absorção do nutriente pelas raízes e acúmulo nas 

folhas (PICCIN et al., 2017). Presume-se que o P no tecido foliar ingressou no compartimento 

metabólico das plantas estimulando a fotofosforilação e a atividade da ATPase e, 

consequentemente, a biossíntese da ATP, assegurando maior aproveitamento de luz, taxas 

fotossintéticas e divisão e expansão celular (CROUS; ÓSVALDSSON; ELLSWORTH, 2015; 

NOACK et al., 2014; ZAMBROSI et al., 2012b). Isso proporcionou aumento no crescimento 

das plantas e produção de biomassa (NIELSEN et al., 2015; VENEKLAAS et al., 2012b), 

conforme verificado no presente estudo (Figura 10). Algumas pesquisas com plantas de 

espécies arbóreas cultivadas com incremento de doses de P mostraram efeito similar em relação 

ao crescimento de forma quadrática (BERGHETTI et al., 2020, no prelo; CROUS; 

ÓSVALDSSON; ELLSWORTH, 2015). 

Os maiores valores de pigmentos nas folhas das plantas cultivadas nos solos com adução 

fosfatada (Figura 11) podem estar relacionados à melhoria do estado nutricional das plantas, 

causado pela adição de P, que acelera o metabolismo energético, a divisão celular 

(MARSCHNER, 2012), a condutância estomática (WARREN, 2011b) e, consequentemente, 

incrementa a síntese dos pigmentos fotossintéticos (JIANG et al., 2009). Essas maiores 

concentrações elevam a quantidade de energia que atinge o PSII, pois os pigmentos 

concentrados no complexo antena absorvem energia da luz em vários comprimentos de onda, 

resultando em maior estado de captura e excitação dos pigmentos. Com isso, há aumento da 

transferência de energia dos complexos antena até os centros de reação, onde a energia pode 

ser utilizada para as reações fotoquímicas responsáveis pela produção de biomassa (BAGHERI 

et al., 2011; TAIZ; ZEIGER, 2015). 
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O incremento nas concentrações de pigmentos refletem em condição de menor estresse 

às plantas (BRUNETTO et al., 2019), conforme observado pelos menores valores de 

fluorescência inicial (Fo) e maior rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) (Figura 12). A 

análise de componentes principais e correlação de Pearson confirmam isso, indicando que há 

correlação negativa entre os pigmentos e a Fo e uma relação positiva com o Fv/Fm (Figura 14 e 

15).  

Os menores valores da Fo (Figura 12a) indicam que as plantas apresentam redução dos 

danos no centro de reação do PSII e por esse motivo, uma quantidade maior de energia 

capturada pelos pigmentos fotossintéticos por meio do complexo de antenas, poderá ser 

utilizada em reações fotoquímicas posteriores (HAZRATI et al., 2016; SCHANSKER et al., 

2014). Como resultado, as plantas apresentam maior atividade fotossintética, assimilação de 

carbono, crescimento e produção de matéria seca (XU et al., 2019; ZHOU et al., 2017). Esse 

decréscimo na Fo em plantas de H. heptaphyllus nutridas com P corrobora com os resultados 

encontrados por Berghetti et al. (2020, no prelo) em estudo com Cordia trichoma cultivadas 

com diferentes doses de P. 

O aumento da disponibilidade de P influenciou positivamente o Fv/Fm das plantas, sendo 

os maiores valores (0,64) observados aos 24 meses após o plantio na DMET de 161,1 kg P2O5 

ha-1 (Figura 12b). Essa resposta pode estar relacionada ao aumento da absorção de fosfato pelas 

raízes e, consequentemente, maior concentração de P no tecido foliar (Figura 9b), resultando 

em maior aproveitamento da energia luminosa pelo PSII e menor índice de perda de energia 

por fluorescência (BERGHETTI et al., 2019). Com isso, as plantas de H. heptaphyllus 

apresentaram maior crescimento em altura e diâmetro do coleto (Figura 10).   

Este estudo também mostrou que as plantas de H. heptaphyllus cultivadas sem P 

apresentaram maior atividade da enzima fosfatase ácida (Apase) nas folhas em todas as idades 

(Figura 13). O aumento da atividade da enzima provavelmente ocorreu devido a menor 

concentração de P no solo (Figura 9a), conforme indicada na análise de componentes principais 

(Figura 14a). Com a menor disponibilidade de P no solo, uma estratégia comum das espécies 

florestais para absorção de P é a produção e secreção de Apase (HINSINGER et al., 2011). 

Essas enzimas inespecíficas são mecanismos fisiológicos vitais que promovem a conversão de 

P orgânico para inorgânico, melhorando assim a aquisição de P e regulando a nutrição do P no 

interior das plantas (STARNES; PADMANABHAN; SAHI, 2008; YE et al., 2015).  

A produção e secreção de Apase pelas raízes contribuem para a mineralização de várias 

fontes de P orgânico, e na liberação de formas inorgânicas disponíveis para absorção 

(RAMESH et al., 2011; YE et al., 2015). Esse processo da atividade da enzima é perceptível 
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nas folhas, onde ocorre a indução das APases intracelulares para manter a homeostase interna 

de fosfato inorgânico (Pi) e para disponibilizar Pi dos compostos orgânicos de P no citoplasma 

e no vacúolo (PANDEY et al., 2017).  

Os maiores valores na atividade da Apase observados nas plantas sem adubação (Figura 

13), demonstram que o H. heptaphyllus mesmo em solos com baixa disponibilidade de P 

desenvolve estratégias de estabelecimento e crescimento inicial. Apesar disso, as plantas 

cultivadas sem P apresentaram menor crescimento em altura e diâmetro do coleto em relação 

as plantas adubadas, principalmente, após o 12º mês de plantio (Figura 10). Assim, destaca-se 

que a utilização da adubação fosfatada se torna uma prática silvicultural indispensável em 

plantios de H. heptaphyllus. Isso foi comprovado pelo aporte de P nas folhas, incremento das 

concentrações de pigmentos, maior aproveitamento da energia luminosa nos processos 

fotossintéticos e, principalmente, maior crescimento em altura e diâmetro do coleto. Esses 

atributos morfológicos são o produto de todos os processos relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento das plantas ao longo do tempo. Portanto, as doses que proporcionam os 

maiores valores de altura e diâmetro do coleto refletem a condição nutricional e fisiológica, 

podendo ser consideradas indicativas adequadas para plantios com H. heptaphyllus.  

Associado a isso, o conhecimento dos níveis críticos dos nutrientes no solo possibilita 

uma recomendação mais precisa da adubação. Assim, o teor crítico encontrado na camada de 

0-0,20 m de 84 mg dm-3 pode ser considerado para a adubação de H. heptaphyllus (Figura 16). 

Esse nível crítico permite às plantas um crescimento em altura, aproximadamente, de 64% do 

rendimento máximo. Esse rendimento é inferior ao estabelecido (90%) pela CQFS-RS/SC, 

(2016), assim novas inciativas com maior período de avalição tornam-se necessárias para um 

ajuste mais preciso. 

 

6.4. CONCLUSÕES  

 

A aplicação de P aumenta o seu teor no solo e nas folhas de H. heptaphyllus, estimulando 

o aumento do teor de pigmentos fotossintéticos e a utilização no processo fotoquímico. Além 

disso, promove o maior crescimento em altura e diâmetro do coleto das plantas. Assim, a 

adubação fosfatada é uma prática silvicultural imprescindível em plantios de H. heptaphyllus 

em solo com baixa disponibilidade de P, sendo recomendada a dose de 190 kg de P2O5 ha-1 para 

a implantação de povoamentos com essa espécie. O nível crítico de P extraído com Mehlich-1 

no Argissolo Vermelho estudado foi de 84 mg dm-3. 

http://www.plantphysiol.org/content/174/4/2316#def-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819300342#bib0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819300342#bib0080
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As maiores perdas de energia fotoquímica no complexo antena do PSII ocorre em 

plantas cultivadas no solo sem adubação. Nesta condição, as plantas apresentam maior atividade 

da enzima APase, devido à menor disponibilidade de P no solo e, consequentemente, menor 

concentração do nutriente no tecido. 
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7 CAPÍTULO III – A APLICAÇÃO DE POTÁSSIO EM PLANTIOS DE Handroanthus 

heptaphyllus AUMENTA A ATIVIDADE FOTOSSITÉTICA E O CRESCIMENTO DAS 

PLANTAS  

 

Resumo  

 

Solos com baixa disponibilidade de K trocável são cultivados com espécies arbóreas nativas 

em programas de florestamento, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Entretanto, 

a falta de adubação adequada compromete o estabelecimento e crescimento das plantas. O 

estudo objetivou avaliar as características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas em plantas 

de H. heptaphyllus, no campo, submetidas a aplicação de doses de K. O plantio foi realizado 

em Argissolo Vermelho, em delineamento blocos ao acaso, com quatro repetições de 24 plantas. 

Os tratamentos testados foram cinco doses de K (0, 25, 50, 100 e 150 kg de K2O ha-1) avaliados 

aos 6, 12, 18 e 24 meses após o plantio, em esquema de parcela subdivida no tempo. Em cada 

avaliação foi verificado o crescimento em altura, diâmetro do coleto, teor de K no solo e nas 

folhas, os pigmentos fotossintéticos e a emissão de fluorescência da clorofila a. A adição de 

72,0 kg K2O ha-1 promove incremento de altura e diâmetro do coleto. A adubação potássica é 

uma estratégia essencial para o cultivo de H. heptaphyllus capaz de melhorar o estado 

nutricional e acelerar o crescimento das plantas. Com isso, as concentrações de K e pigmentos 

fotossintéticos nas folhas incrementaram, proporcionando maior aproveitamento da energia 

luminosa e rendimento quântico máximo do fotossistema II. O melhor desempenho fisiológico 

promove o maior crescimento em altura e diâmetro do coleto nas plantas.  

 

Palavras-chave: Ipê-roxo. Nutrição de espécies arbóreas. Pigmentos fotossintéticos. 

Fluorescência da clorofila a. 

 

THE APPLICATION OF POTASSIUM IN Handroanthus heptaphyllus PLANTS 

INCREASES PHOTOSYSTEM ACTIVITY AND PLANT GROWTH 

 

Abstract  

 

Soils with low exchangeable K availability are cultivated with native tree species in 

afforestation, reforestation and restoration of degraded areas. However, the lack of adequate 

fertilization compromises the establishment and growth of plants. The study aimed to evaluate 

the morphological, biochemical and physiological characteristics of H. heptaphyllus plants in 

the field, submitted to the application of K. doses. Planting was carried out in Argisolo 

Vermelho, in a randomized block design, with four replications of 24 plants. The treatments 

tested were five doses of K (0, 25, 50, 100 and 150 kg of K2O ha-1) evaluated at 6, 12, 18 and 

24 months after planting, in a split-time scheme. In each evaluation, the growth in height, stem 

diameter, K content in the soil and leaves, the photosynthetic pigments and the fluorescence 

emission of chlorophyll a were verified. The addition of 72.0 kg K2O ha-1 increases the height 

and stem diameter. Potassium fertilization is an essential strategy for the cultivation of H. 

heptaphyllus, capable of improving nutritional status and accelerating plant growth. As a result, 

the concentrations of K and photosynthetic pigments in the leaves increased, providing greater 

use of light energy and maximum quantum yield of photosystem II. The best physiological 

performance promotes greater growth in height and stem diameter in plants. 

 

Key-words: Ipê-roxo. Tree species nutrition. Photosynthetic pigments. Chlorophyll 

fluorescence a. 
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7.1 INTRODUÇÃO 

 

O potássio (K) é o elemento mais comum em processos bioquímicos nas plantas (EREL 

et al., 2014; JIN et al., 2011). Esse nutriente atua na síntese de proteínas, metabolismo de 

carboidratos, osmorregulação, expansão celular, movimentos estomáticos e ativação enzimática 

na respiração e fotossíntese (MARSCHNER, 2012; OOSTERHUIS; LOKA; RAPER, 2013; 

TAIZ; ZEIGER, 2015). Estudos mostram que o K influencia positivamente o crescimento e o 

desenvolvimento de espécies arbóreas (EPRON et al., 2012; EREL et al., 2014; MELO et al., 

2016). Além disso, esse nutriente promove o aumento da área foliar (LACLAU et al., 2008), da 

concentração de clorofila e atividade da enzima rubisco, incrementando as taxas de transporte 

de elétrons, carboxilação e assimilação líquida de CO2 (BATTIE-LACLAU et al., 2014a, 

2014b; EPRON et al., 2015).  

O suprimento de K no solo por meio da adubação, também aumenta a formação de 

madeira, uma vez que esse íon representa a força motriz para expansão celular durante a 

formação da parede primária de diferenciação das células do xilema (ACHE; FROMM; 

HEDRICH, 2009; EPRON et al., 2012). Além disso, o K é um importante soluto que contribui 

para a manutenção do alto turgor necessário para o alongamento celular em órgãos em 

crescimento, especialmente na zona cambial para a formação do lenho (EPRON et al., 2012; 

FROMM, 2010). Como resultado desse processo, plantas adequadamente nutridas com K 

podem apresentar maior crescimento e qualidade da madeira. 

Por outro lado, a deficiência em K torna-se um fator limitante à produtividade de 

espécies florestais (SARDANS; PEÑUELAS, 2015), principalmente, em solos intemperizados 

com baixa disponibilidade de K trocável (MELO et al., 2016; TAULYA, 2013). Assim, em 

solos onde os teores de K trocável não suprem as demandas das plantas, pode ser realizada 

adubação com esse nutriente, com a expectativa de incrementar sua disponibilidade no solo 

(BERGHETTI et al., 2019). 

Embora o efeito do K no crescimento e nas características produtivas já tenha sido 

pesquisado em plantios dos gêneros Eucalyptus e Pinus (ALVES et al., 2013; BASSACO et 

al., 2018; MELO et al., 2016; ROCHA et al., 2016), em árvores madeireiras nativas de regiões 

tropicais e subtropicais como o Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos. (ipê-roxo) essas 

informações são escassas. Assim, plantios com essa espécie tendem a ser adubados de forma 

equivocada, resultando maior dificuldade de estabelecimento inicial e menores taxas de 

crescimento. 
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A espécie H. heptaphyllus é amplamente distribuída na América do Sul, possui madeira 

de alto valor econômico, sendo utilizada para fabricação de móveis e construção civil, 

programas de florestamento, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas (CORADIN; 

SIMINSKI; REIS, 2011; FREITAS et al., 2016). Conforme Mezzomo et al. (2018) a espécie 

responde positivamente a adubação em viveiro e os melhores resultados após o plantio foram 

alcançados em plantas que receberam as condições nutricionais adequadas na etapa de produção 

das mudas. Essas informações indicam que o H. heptaphyllus pode ser responsivo à adubação 

no campo, principalmente, quando cultivados em solos com baixa concentração de K trocável.  

Nesse sentido, devido às limitações que a baixa disponibilidade de K provoca nas 

plantas, aliado a importância econômica, ecológica e ornamental que essa espécie possui, 

objetivou-se verificar as características morfológicas e fisiológicas em plantas de H. 

heptaphyllus submetidas a aplicação de doses de K em plantio.  

 

7.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

7.2.1 Área de estudo, preparo do solo e plantio das mudas 

 

O plantio de H. heptaphyllus foi realizado no município de Santa Maria (29º 47’ 30” S, 

53º 39’ 47” O) no estado do Rio Grande do Sul. O clima do local é classificado conforme 

Köppen como Cfa, caracterizado por apresentar chuvas bem distribuídas ao longo do ano 

(ALVARES et al., 2013). A temperatura do ar média e a precipitação no período de estudo 

foram de 20,3 °C e 154,4 mm, respectivamente (Figura 17).  
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Figura 17 - Valores médios de precipitação (mm), temperatura máxima (°C) e temperatura 

mínima (°C) do ar durante a condução do experimento com plantas H. heptaphyllus 

no município de Santa Maria-RS  

 

 

Fonte: BDMET-INMET (2020). 

 

O solo da área experimental foi classificado como Argisolo Vermelho (EMBRAPA, 

2013), com 170, 130 e 700 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente. Em relação aos 

atributos químicos (Tabela 1), o solo apresentou saturação por bases acima do valor desejado 

(400,0 g kg-1) para as espécies florestais, baixa capacidade de troca de cátions a pH 7,0, baixos 

teores de matéria orgânica, cálcio e P disponível. Por outro lado, os teores de magnésio e 

potássio foram interpretados como médios e alto, respectivamente. Além disso, os valores de 

alumínio trocável (cmolc dm-3) foram nulos e o pH em H2O (1:1) equivalente a 6,0 (CQFS-

RS/SC, 2016).  
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Tabela 1 - Atributos físicos e químicos do solo na camada 0,0-0,20 metros da área de plantio, 

Santa Maria, RS, Brasil e interpretação conforme a Comissão de Química e 

Fertilidade do Solo (RS/SC) (CQFS-RS/SC, 2016) 

Atributos Valores Interpretação  

Argila (1) (g kg-1) 170,0 Classe 4 

Silte(1) (g kg-1) 130,0 - 

Areia(2) (g kg-1) 700,0 - 

Matéria orgânica(3) (g kg-1) 0,80 Baixo 

Saturação por bases (g kg-1) 438,0 - 

pH em H2O
(3) (1:1) 6,0 - 

P disponível(4) (mg dm-3) 10,0 Baixo 

K trocável(4) (mg dm-3) 48,0 Alto 

Ca trocável(5) (cmolc dm-3) 1,2 Baixo 

Mg trocável(5) (cmolc dm-3) 0,6 Médio 

Al trocável(5) (cmolc dm-3) 0,0 - 

Capacidade de troca de cátions a pH 7,0 cmolc dm-3 4,5 Baixa  

Índice SMP(2) 6,5 - 
(1) Método da pipeta (EMBRAPA, 1997); (2)Peneira; (3)Determinado segundo Tedesco et al. (1995); (4) Extraído por 

Mehlich-1 (TEDESCO et al., 1995); (5)Extraído por KCl 1 mol L-1 (TEDESCO et al., 1995). 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Em setembro de 2016 foi realizado o controle das plantas espontâneas com aplicação de 

herbicida sistêmico não-seletivo [Glifosato - N (phosphonomethyl) glycine] na dosagem de 4,5 

L ha-1. Posteriormente, foi realizado a abertura das covas nas dimensões de 15 cm x 20 cm 

(diâmetro x profundidade), manualmente com auxílio de cavadeira articulada, em espaçamento 

de 2 m x 2 m. Em seguida, foi realizado o plantio e irrigação das mudas com cerca de 2,0 litros 

de água. Além disso, todas as mudas foram fertilizadas com 90 kg de N ha-1 e 90 kg de P2O5 ha-

1, usando como fonte a ureia (45% de N) e o superfosfato triplo (SFT - 42% de P2O5), 

respectivamente. 

 

7.2.2 Delineamento experimental e aplicação dos tratamentos 

 

O experimento foi conduzido de setembro de 2016 a setembro de 2018, em 

delineamento blocos ao acaso, sendo os tratamentos compostos por cinco doses de K. Os 

tratamentos foram aleatorizados em quatro repetições (blocos) compostos por 24 plantas, 

totalizando 20 unidades amostrais. As avaliações foram realizadas nas oito plantas centrais, em 

esquema de parcelas subdivididas no tempo, durante 24 meses em intervalos de seis meses (6, 

12, 18 e 24 meses após o plantio). 

A aplicação dos tratamentos foi realizada após o plantio em quatro covetas distantes, 

aproximadamente, 15 cm da muda e distribuídas de forma equidistantes, utilizando o cloreto de 



92 

 

potássio (60% de K2O) como fonte de K. As doses de 0, 25, 50, 100 e 150 kg K2O ha-1 

correspondem a 0, 50, 100, 200 e 300% da recomendação para cultura do Eucalyptus spp., com 

base nos atributos do solo (Tabela 1) e segundo a CQFS-RS/SC (2016). 

Ao longo da condução do experimento foi realizado o controle das formigas cortadeiras 

(Atta e Acromyrmex), com o uso de iscas granuladas à base de Sulfluramida. Além disso, foi 

efetuado controle de plantas espontâneas, por meio de capina manual (coroamento), roçada ou 

capina química (entre as linhas de plantio), utilizando mesmo herbicida descrito anteriormente, 

aplicado com pulverizador costal (vasão de 350 L de calda ha-1). 

 

7.2.3 Determinação do teor de K no solo e concentração nas folhas   
 

Para determinar o teor de K no solo foram coletadas seis amostras na camada de 0-20 

cm em cada unidade amostral. Em seguida, foi seco ao ar até peso constante, sendo 

posteriormente triturado em moinho com malha de 2 mm. O teor de K disponível foi estimado 

pelo extrator de Mehlich-1 (TEDESCO et al., 1995). 

A concentração de K nas folhas foi determinada utilizando amostragem nas oito plantas 

centrais de cada parcela. Após a coleta as folhas foram acondicionadas em sacos de papel e 

secas em estufa com circulação de ar ± 65 ºC até peso constante. Posteriormente, o tecido 

vegetal seco foi triturado em moinho tipo Wiley. As amostras foram submetidas a digestão 

sulfúrica e no extrato a concentração de K foi determinada em fotômetro de chama (TEDESCO 

et al., 1995).  

 

7.2.4 Avaliação do crescimento, da concentração de pigmentos fotossintéticos e da emissão 

de fluorescência da clorofila a   

 

O crescimento das plantas foi avaliado por meio dos atributos morfológicos altura (H) 

e diâmetro do coleto (DC). A H foi medida com régua (cm) a partir do nível do solo até a gema 

apical e o DC com paquímetro digital (precisão de 0,01 mm) no nível do solo.  

A obtenção das concentrações dos pigmentos fotossintéticos clorofila a (Chl a), 

clorofila b (Chl b) e clorofila total (Chl total), seguiu a metodologia descrita por Hiscox e 

Israelstam (1979). Para isso, as folhas completamente expandidas foram coletadas do terço 

superior das plantas, congeladas em N2 líquido e armazenadas a -80 °C até o momento da 

quantificação. As amostras de folhas (0,05 g) foram incubadas com dimetilsulfóxido (DMSO), 

a 65 °C por 1,5 horas. As leituras das absorbâncias dos extratos foram realizadas em 

espectrofotômetro Celm E-205D (Bel Engineering, Itália), a 663 e 645 nm, para Chl a e Chl b, 
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respectivamente. As concentrações dos pigmentos fotossintéticos foram calculadas de acordo 

com a metodologia proposta por Lichtenthaler (1987). 

A mensuração da fluorescência da clorofila a foi realizada com auxílio de um 

fluorômetro portátil de luz modulada (JUNIOR-PAM, Walz, Germany). As medições foram 

entre às 8:00 e 10:00 horas, sendo utilizada a primeira folha totalmente expandida, em três 

plantas por tratamento. Previamente, as folhas foram adaptadas ao escuro por 30 minutos para 

medição da fluorescência inicial (Fo) e, posteriormente submetidas a um pulso de luz actínica 

saturante (10.000 µmol m-2 s-1) por 0,6 s, para determinar a fluorescência máxima (Fm) e o 

rendimento quântico máximo (Fv/Fm) do fotossistema II (PSII).  

  

7.2.5 Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos a análise dos pressupostos de normalidade dos resíduos 

e a homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. Quando 

necessário, os dados foram transformados pelo teste Box-Cox. Posteriormente, foi realizada a 

análise de variância (ANOVA, p<0,05) e constatada diferença entre os tratamentos, efetuou-se 

a análise de regressão (p<0,05) para o fator quantitativo (dose) e teste Tukey (p< 0,05) para o 

fator qualitativo (tempo), utilizando o pacote “ExpDes.pt” (FERREIRA; CAVALCANTI; 

NOGUEIRA, 2018) do Software R (R CORE TEAM, 2018).  

Além disso, verificou-se a existência de correlação entre as doses de K adicionadas no 

solo, dados do crescimento das plantas em altura e diâmetro do coleto, concentração de 

pigmentos fotossintéticos (clorofilas a, b e total), fluorescência da clorofila a (fluorescência 

inicial, máxima e rendimento quântico máximo do PSII) e concentração de K em folhas e teor 

no solo ao longo do tempo. Para isso foi realizada a Análise de Correlação de Pearson utilizando 

o pacote “PerformanceAnalytics” do Software R (R CORE TEAM, 2018). 

Por último, para explorar a relação entre o crescimento em altura em diferentes teores 

de P no solo, foi realizado a análise do nível crítico de K no solo. A altura foi a variável resposta 

selecionada pelo fato de ser um importante indicador de crescimento e adaptabilidade nos 

plantios. Realizou-se o rendimento relativo (rr) de cada tratamento pela fórmula: 𝑟𝑟 =

(rend trat rend máx)⁄ . 100, onde: rend trat: rendimento em altura do tratamento; rend máx: 

rendimento em altura máximo entre os tratamentos. Os dados de rendimento relativo foram 

ajustados (p< 0,05) ao modelo: 𝑦 = 𝑎(1 − 𝑏𝑥), em que y = rendimento relativo, a e b são 

constantes e x é o teor de potássio extraído do solo pelo método de Mehlich-1, usando-se as 

amostras coletadas em cada avaliação. 
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7.3 RESULTADOS  

  

7.3.1 Teor de K no solo e concentração nas folhas 

 

O teor de K no solo e a concentração no tecido foliar apresentaram interação entre as 

doses e o tempo (p<0,0001) (Figura 18). No 6º, 12º e 18º mês após o plantio os maiores teores 

de K no solo foram observadas nos tratamentos com 150,0 kg K2O ha-1 (Figura 18a). Aos 24 

meses os maiores valores (33,8 mg kg-1) de K trocável no solo foram observados na dose de 

máxima eficiência técnica (DMET) de 88,6 kg de K2O ha-1. De modo geral, observou-se que 

os teores de K no solo foram maiores no 6º e 12º mês. Além disso, aos 24 meses após o plantio, 

houve decréscimo nas concentrações de 24,1%, respectivamente, em relação aos seis meses de 

cultivo (Figura 18a).   

 

Figura 18 - Teor de potássio (K) total na camada de 0,0-0,20 m do solo (a) e concentração K 

nas folhas (b) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 meses após o plantio 

em solo submetido a aplicação de diferentes doses de K2O. *ns = F não significativo 

a 5% de probabilidade  

  

 

Fonte: O autor (2020). 

 

As concentrações de K nas folhas no 6° e 24º mês após o plantio das mudas aumentaram 

de forma linear com o incremento das doses de K2O no solo, sendo 102,1 e 43,2% superiores, 

respectivamente, nas plantas adubadas com 150,0 kg K2O ha-1 em relação as cultivadas sem 

adubação (Figura 18b). No 12º e 18º mês após o plantio a concentração de K nas folhas foram 

semelhantes entre os tratamentos, sendo as médias gerais de 3,7 e 2,9 g kg-1, respectivamente 

(Figura 18b).  
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7.3.2 Crescimento das plantas  

 

O crescimento em altura e diâmetro do coleto das plantas de H. heptaphyllus foram 

influenciadas pela aplicação de K no solo e a idade após plantio (p<0,0001). Observou-se que 

a adição de K no solo não influenciou a altura e diâmetro do coleto das plantas no primeiro ano 

de cultivo. Por outro lado, no 18º e 24º mês após o plantio o aumento das doses de K 

proporcionou maior crescimento em altura e diâmetro do coleto de forma quadrática (Figura 

19). 

 

Figura 19 - Altura (a) e diâmetro do coleto (b) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 

meses após o plantio em solo submetido a aplicação de diferentes doses de K2O. *ns 

= F não significativo a 5% de probabilidade 

  

  

Fonte: O autor (2020). 

 

Os maiores valores (105,8 cm) para altura aos 18 meses de idade foram observados na 

DMET de 85,5 kg K2O ha-1, sendo 27,4% superior ao observado nas plantas cultivadas sem 

adubação (Figura 19a). Aos dois anos após o plantio as plantas no tratamento controle 

apresentaram altura 20% inferior em relação aos maiores valores (152,8 cm) observados na 

DMET de 72,6 kg K2O ha-1 (Figura 19a). 

O diâmetro do coleto apresentou variação ao longo do tempo de estudo, sendo que aos 

18 meses o melhor resultado foi constatado na DMET de 60,0 kg K2O ha-1 (17,54 mm), o qual 

foi 20,1% superior a média observada em plantas cultivadas sem o uso de adubação potássica 

(Figura 19b). No 24º mês após o plantio a DMET de 71,2 kg K2O ha-1 proporcionou o maior 

diâmetro do coleto (28,18 mm).  
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7.3.3 Concentração de pigmentos fotossintéticos  

 

A concentração de clorofila a (Chl a) aumentou linearmente com a adição de K no solo 

(p=0,0330), porém com incremento de apenas 8,7% entre as plantas sem adubação e as 

cultivadas com 150 kg de K2O ha-1 (Figura 20a). Por outro lado, entre a idade das plantas houve 

maior variação (p<0,0001) na concentração de Chl a (Figura 20b). Os maiores valores (1,59 

mg g-1 MF) foram observados aos 24 meses após o plantio, sendo 2,6 vezes superior as 

concentrações das plantas no 12º mês (Figura 20b). 

 

Figura 20 - Concentração de clorofila a (a) e clorofila b (b) de plantas de H. heptaphyllus, aos 

6, 12, 18 e 24 meses após plantio em solo submetido a aplicação de diferentes doses 

de K2O. *ns = não significativo a 5% de probabilidade 

 
 

  

 

Fonte: O autor (2020). 

 

O acréscimo dos níveis de K no solo aumentou a concentração de Chl b somente no 24º 

mês após o plantio (p=0,0004). Nessa avaliação os maiores valores (1,79 mg g-1 MF) foram 

observados na dose de 150,0 kg de K2O ha-1 (Figura 20c).  
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A concentração de clorofila total foi influenciada (p=0,0070) pela aplicação das doses 

nos seis meses de idade das plantas, sendo 4,00 mg g-1 MF a maior concentração observada na 

DMET de 70,0 kg de K2O ha-1 (Figura 20d).  

 

7.3.4 Fluorescência da clorofila a 

 

Os atributos da fluorescência da clorofila a, fluorescência inicial (Fo) (p=0,0013), 

fluorescência máxima (Fm) (p<0,0001) e rendimento quântico máximo (Fv/Fm) do PSII 

(p<0,0001) apresentaram interação significativa entre as doses de K2O adicionadas no solo e 

idade das plantas após o plantio.  

O aumento da disponibilidade de K no solo não alterou o índice de perda da energia 

fotoquímica na forma de Fo das plantas de H. heptaphyllus, aos 6 e 24 meses após o plantio 

(Figura 21a). Por outro lado, a Fo  reduziu de forma quadrática no 12º e 18º mês. Nessas duas 

avaliações as maiores perdas de energia foram observadas nas plantas cultivadas sem K (Figura 

21a). 
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Figura 21 - Fluorescência inicial (Fo) (a), Fluorescência máxima (Fm) (b) e rendimento 

quântico máximo (Fv/Fm) (c) de plantas de H. heptaphyllus, aos 6, 12, 18 e 24 meses 

após plantio em solo submetido a aplicação de diferentes doses de K2O. *ns = não 

significativo a 5% de probabilidade 

  

 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

A dissipação de energia no complexo antena do PSII por Fm nas plantas de H. 

heptaphyllus diminuiu linearmente com o acréscimo das doses de K aos seis meses após o 

plantio (Figura 21b). No 12º e 18º mês a Fm reduziu de forma quadrática com o aumento da 

disponibilidade de K no solo, sendo os menores valores observados na DMET de 89,4 e 66,8 

kg K2O ha-1, respectivamente. Em contrapartida, no 24º mês após o plantio a Fm cresceu 

proporcionalmente ao aumento da concentração de K no solo (Figura 21b).   

A relação Fv/Fm das plantas aumentou de forma linear com a adição de K no solo no 6º 

mês após o plantio, apresentando o maior aproveitamento da energia luminosa (0,87) nas 

plantas cultivadas com 150 kg de K2O ha-1. Nessa condição, o Fv/Fm foi 117,5% superior ao 

mensurado nas plantas cultivadas sem K (Figura 21c). 
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Aos 12 meses após o plantio a relação Fv/Fm das plantas foi semelhante entre as doses 

testadas, com média geral de 0,35 (Figura 21b). Por outro lado, aos 18 e 24 meses os tratamentos 

influenciaram positivamente, sendo os maiores valores 0,54 e 0,53 constatados na DMET de 

100,0 e 50 kg de K2O ha-1, respectivamente (Figura 21c).   

 

7.3.5 Correlação de Pearson e nível crítico de K no solo 

 

De maneira geral, percebe-se que o tempo após o plantio exerce correlação negativa 

sobre o teor de K no solo (r2 = -0,88; p<0,001), ou seja, os níveis desse elemento no solo 

diminuem gradativamente. Houve correlação positiva (r2 = 0,94; p<0,001) entre o tempo (meses 

após o plantio) e a concentração de K no tecido (Figura 22). O mesmo foi verificado para altura, 

diâmetro do coleto e pigmentos fotossintéticos (Figura 22). 

 

 

Figura 22 - Correlação de Pearson entre atributos morfofisiológicos, teor de potássio no solo e 

em folhas de plantas de H. heptaphyllus aos 6, 12, 18 e 24 meses após plantio 

submetido a aplicação de diferentes doses de K2O 

 

Onde: H: altura; DC: diâmetro do coleto; Chl a: concentração de clorofila a; Chl b: concentração de clorofila b; Chl total: 

concentração de clorofila total; Fo: Fluorescência inicial; Fm: Fluorescência máxima; Fv/Fm: Rendimento quântico máximo do 

fotossistema II; K solo: teor de potássio no solo; K folha: concentração de potássio nas folhas; ns: não significativo; Coeficientes 

seguidos por “****”, “***”,  “**” e “*” são significativos (p<0,001; p<0,01; p<0,05 e p<0,1). 

 

Fonte: O autor (2020). 
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As concentrações de Chl a, Chl b e Chl total foram positivamente correlacionada (r2> 

0,70; p<0,001) com o K nas folhas. Por outro lado, esses pigmentos apresentaram correlação 

negativa (r2 > -0,70; p<0,001) com os atributos da fluorescência da clorofila a Fo e Fm (Figura 

21). 

Com os teores de K trocável no solo extraídos pelo método de Mehlich-1 e o rendimento 

relativo em altura das plantas de H. heptaphyllus, evidenciou o nível crítico de 24 mg dm-3. O 

rendimento relativo obtido em relação ao rendimento máximo foi de 82 % (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Rendimento relativo da altura de plantas de H. heptaphyllus e estabelecimento do 

nível de suficiência de acordo com a disponibilidade de potássio no solo 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

 

7.4 DISCUSSÃO  

 

O teor de K trocável no solo aumentou devido a aplicação das doses crescentes de K2O. 

Os maiores teores observados no solo no 6° e 12° mês após o plantio em relação ao 18º e 24º 

mês (Figura 18a) pode estar associado a migração do K no perfil do solo devido a alta 

solubilidade do cloreto de potássio (DUARTE; PEREIRA; KORNDÖRFER, 2013). Isso ocorre 

porque, após a aplicação do fertilizante em covas na superfície do solo, a adsorção de parte do 

K que não foi absorvida pelas raízes das plantas aos grupos funcionais de partículas reativas 

inorgânicas e orgânicas, apresentam baixa energia de ligação, isso facilita a lixiviação do cátion 
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no perfil do solo (BRUNETTO et al., 2015; KAMINSKI et al., 2007), diminuindo 

gradativamente os teores nas camadas superficiais. Esse efeito é confirmado pelos resultados 

pela correlação negativa (r2  = -0,88; p<0,001) entre o teor de K no solo e o tempo após aplicação 

(Figura 22). 

O teor crítico de K no solo de 24 mg dm-3 na de 0-0,20 m para as plantas de H. 

heptaphyllus (Figura 23) proporciona um rendimento relativo de, aproximadamente, 82 % em 

relação ao obtido no rendimento máximo. No entanto, ressalta-se que o modelo para nível 

crítico foi significativo, porém com ajuste baixo (R2=0,034). Assim, futuramente, deve-se 

considerar um novo ajuste com adição de novas avaliações no banco de dados.  

Aos seis meses após o plantio, o aumento linear na concentração de K no tecido foi 

proporcional ao incremento das doses, o que, possivelmente ocorreu, devido a maior 

disponibilidade de K trocável no solo (Figura 18a) e absorção das plantas nessa ocasião. Isso 

pode estar associado à maior umidade do solo logo após a adubação das mudas (Figura 18). 

Naturalmente, a maior disponibilidade de água no solo facilita a difusão do K até as raízes, 

permitindo maior absorção (CIOTTA et al., 2016). Em seguida, o íon absorvido é transportado 

e acumulado nas folhas (KODUR et al., 2009).  

O aumento na concentração de K no tecido no 24º mês após o plantio, provavelmente, 

ocorreu porque com crescimento das plantas (Figura 19) as raízes passaram a ocupar maiores 

profundidades no perfil do solo. Diante a maior ocupação do sistema radicular no solo, 

possivelmente as plantas absorveram maiores quantidades do K trocável natural do solo que era 

considerado alto (Tabela 1), contribuindo para o aumento das concentrações nas folhas (Figura 

17b) (BRUNETTO et al., 2015; CURETTI et al., 2013). Os valores de K verificados no tecido 

aos 24 meses nas plantas de H. heptaphyllus estão dentro do intervalo de 5,5 e 8,0 considerado 

normal para folhas do gênero Eucalyptus spp., no Brasil (MELO et al., 2016). 

Umas das características observadas nas plantas de H. heptaphyllus é a sua capacidade 

de maximizar as taxas de crescimento em altura e diâmetro do coleto, com o aumento da 

disponibilidade de K no solo, a partir do primeiro ano após o plantio (Figura 19). Essas respostas 

corroboram com observado por Epron et al. (2012) em plantações de E. grandis e por Melo et 

al. (2016) em híbridos de E. grandis × urophylla e E. urophylla × globulus utilizando a 

aplicação de doses de K.  

O incremento no crescimento com a maior oferta de K no solo é dado em função do 

maior acúmulo do nutriente no tecido, proporcionando maior área foliar (LACLAU et al., 2008) 

e menor senescência das folhas (BATTIE-LACLAU et al., 2013), como observado em árvores 

de Eucalyptus grandis onde a adubação potássica aumentou a longevidade foliar em 88% 
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(EPRON et al., 2012). Assim, a assimilação líquida de CO2 aumenta, não apenas pela maior 

área foliar, mas também como consequência da maior condutância estomática, concentração de 

clorofila e maiores taxas de transporte de elétrons e carboxilação (BATTIE-LACLAU et al., 

2013, 2014a, 2014b).   

Além disso, os maiores valores de altura e diâmetro do coleto observados na DMET 

média de 72,0 kg K2O ha-1 aos 24 meses após o plantio pode estar associado a influência que o 

K desempenha na expansão celular durante a formação da parede primária de diferenciação das 

células do xilema (CASTRO et al., 2017; WAKEEL et al., 2011) e na manutenção do turgor 

necessário para o alongamento das células em órgãos em crescimento (EPRON et al., 2012; 

FROMM, 2010).  

Este estudo também mostrou correlação positiva entre a concentração de Chl a, Chl b e 

Chl total e a concentração de K no tecido (r2> 0,70; p<0,001) (Figura 22). Essa relação pode 

ser explicada pelo maior conteúdo de pigmentos fotossintéticos (Figura 20) nas plantas 

cultivadas nas maiores doses e, consequentemente, com quantidades superiores de K no tecido 

(Figura 18a). Resultados semelhantes foram observados por Jin et al. (2011) e Battie-Laclau et 

al. (2014a) em plantas de Carya cathayensis e E. grandis, respectivamente, avaliando o efeito 

do K nas respostas fotossintéticas dessas espécies. 

Os atributos fluorescência inicial (Fo) e fluorescência máxima (Fm) apresentaram 

maiores valores (Figura 21), sendo negativamente correlacionados com a concentração de Chl 

a, Chl b e Chl total (r2> -0,70; p<0,001). Esses resultados indicam que há interrupções 

na transferência de energia por ressonância nos complexos antena até os centros de reação 

(BANKS, 2017; WU et al., 2018). Assim, entende-se que uma menor proporção de energia 

luminosa foi destinada à reação fotoquímica, em resposta às menores concentrações de 

pigmentos fotossintéticos (HAZRATI et al., 2016) e redução do rendimento quântico máximo 

do PSII (Fv/Fm) (KALAJI et al., 2016; WU et al., 2018), como verificado nas plantas de H. 

heptaphyllus. Como consequência, a formação de ATP e NADPH e a assimilação de carbono 

diminuiu (KRAUSE; WEIS, 1991), resultando em menor crescimento das plantas em altura e 

diâmetro do coleto (Figura 19). 

Por outro lado, os maiores valores de Fv/Fm (0,53) observados, por exemplo, aos 24 

meses após o plantio na DMET de 50 kg de K2O ha-1 (Figura 21c), indicam que nessa situação 

as plantas de H. heptaphyllus apresentam condições fisiológicas adequadas para o crescimento. 

A relação Fv/Fm é um atributo robusto comparado com Fo e Fm capaz de refletir a eficiência 

relativa à absorção de energia luminosa pelo complexo de antenas do PSII e à sua conversão 

em energia química (BAKER, 2008; BANKS, 2017). Além disso, é considerado um sensível 
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indicador de desempenho, bem como de distúrbios no sistema fotossintético, causado por 

estresse biótico ou abiótico, pois sua redução consiste na limitação da atividade fotoquímica 

(DIAS et al., 2018; LUCENA et al., 2012). Estudos no campo com espécies florestais nativas 

do Sul do Brasil descrevem que plantas com valores de Fv/Fm entre 0,50 e 0,70 podem ser 

considerados bons indicadores de crescimento inicial (AIMI et al., 2017; KELLING et al., 

2017; TURCHETTO et al., 2016; ZAVISTANOVICZ et al., 2017). 

A emissão de fluorescência da clorofila a é capaz de identificar alterações no 

metabolismo das plantas H. heptaphyllus causadas pela baixa disponibilidade de K, podendo 

ser uma ferramenta importante para o diagnosticar alterações no sistema coletor de luz 

ocasionado por restrições nutricionais. 

De modo geral, o aumento da disponibilidade de K no solo, proporciona maior absorção 

do cátion pelas raízes das plantas, aumentando internamente a concentração do nutriente 

(Figura 18b). No tecido foliar, o K influencia positivamente a concentração de pigmentos 

fotossintéticos (Figura 20) e o aproveitamento da energia luminosa durante a fotossíntese 

(Figura 21). Consequentemente, o K intervém no balanço das cargas elétricas necessárias para 

fotofosforilação em cloroplastos, síntese de ATP, expansão celular, movimentos estomáticos e 

assimilação de CO2 (MARSCHNER, 2012; TAIZ; ZEIGER, 2015). Com isso, a partir do 

incremento da adubação potássica as plantas de H. heptaphyllus apresentaram maior altura e 

diâmetro do coleto.  

 

7.5 CONCLUSÕES 

 

A adubação potássica é uma estratégia essencial para o cultivo de H. heptaphyllus, capaz 

de melhorar o estado nutricional e acelerar o crescimento das plantas. A adição de 72,0 kg K2O 

ha-1 promove os maiores valores de altura e diâmetro do coleto. 

A adubação com K aumenta a concentração de pigmentos fotossintéticos, protege o 

aparelho fotossintético devido ao aumento do aproveitamento da energia luminosa pelo PSII e 

menor índice de perda de energia por fluorescência. 
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8 DISCUSSÃO GERAL 

 

A espécie Handroanthus heptaphyllus vem sendo cultivada em programas de 

reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e paisagismo devido seu alto interesse 

econômico, ecológico e ornamental. Normalmente, os solos onde são realizados os plantios são 

ácidos, com baixo conteúdo de matéria orgânica e baixa disponibilidade de N, P e K às plantas. 

Como a espécie possui dificuldade de estabelecimento incial em solos com baixa fertilidade, 

apresentando menor crescimento, faz-se necessário a complementação com adubação. Com 

isso, os plantios são submetidos a aplicação de doses de N, P e K recomendadas com base no 

gênero Eucalyptus, em função da inexistência no Brasil de uma recomendação de adubação 

nitrogenada, fosfatada e potássica para a H. heptaphyllus. Além disso, não é conhecido quais 

as formas e épocas de aplicação mais eficientes. As doses adequadas de N, P e K devem ser 

estabelecidos considerando atributos morfológicos e fisiológicos, bem como o estado 

nutricional das plantas.  

Assim, os resultados dos Capítulos 1, 2 e 3 mostram que as plantas de H. heptaphyllus, 

de modo geral, logo após o plantio não apresentam variação significativa no crescimento com 

incrementos dos teores disponíveis de N, P e K no solo. No entanto, a partir do 12 º mês de 

cultivo a espécie é responsiva a adubação. Os resultados indicam que a utilização de 260,0 kg 

N ha-1,190 kg P2O5 ha-1 e 72,0 kg K2O ha-1 no plantio proporciona maior atividade metabólica, 

aproveitamento da energia luminosa e consequentemente incremento da altura e diâmetro do 

coleto das plantas.  

Ressalta-se que essas doses são elevadas e foram obtidas em plantas cultivadas em um 

Argissolo Vermelho com 170, 130 e 700 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente. Portanto, 

a recomendação da adubação deve considerar os atributos físicos e químicos do solo para evitar 

adubações excessivas, e consequentemente elevar os custos de implantação e os riscos de 

contaminação dos recursos naturais.  

Não foi possível ajustar o nível crítico de N no tecido das folhas das plantas de H. 

heptaphyllus. Por outro lado, para o P e K obteve-se um teor crítico de 84 e 24 mg dm-3, 

respectivamente. Assim, para esse nutriente além da dose de máxima eficiência técnica pode-

se considerar o teor crítico para adubação. No entanto, futuramente, deve-se considerar um 

novo ajuste com adição de novas avaliações no banco de dados. 

A adubação das mudas de H. heptaphyllus pode ser realizada logo após o plantio em 

quatro covas/covetas distribuídas de forma equidistantes no entorno da muda, numa distância 

de, aproximadamente, 15 cm das plantas. A profundidade das covas pode ser entre 10 e 15 cm.  
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Esse procedimento favorece as atividades operacionais de aplicação e possibilita uma 

maior segurança para o sistema radicular em relação ao aumento de sais próximo as raízes, 

principalmente, com a utilização de doses elevadas.  

Destaca-se que a adubação nitrogenada pode ser parcelada em três etapas (Tabela 22), 

sendo: 35 % da dose adicionada em covetas no plantio; 32,5 % três meses após a primeira 

aplicação; e o restante no sexto mês após o plantio. Ambas as adubações de 

cobertura/crescimento podem ser realizadas na superfície do solo, na projeção da copa, 

preferencialmente, com incorporação do fertilizante ou aplicação com solo úmido e em horários 

com temperaturas mais amenas. Esses procedimentos juntamente com o parcelamento tendem 

a amenizar as perdas de N, proporcionando maior aproveitamento pelas plantas.  

 

Figura 24 - Recomendação de adubação nitrogenada de plantio e crescimento para de plantas 

de H. heptaphyllus 

Teor de matéria 

orgânica no solo 
Plantio 

Crescimento 

3º m.a.p 6º m.a.p 

% kg de N ha-1 

≤ 2,5 90 85 85 

Onde: m.a.p.: meses após o plantio. 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Para o P e K a aplicação poderá ser efetuada apenas no momento do plantio (Tabela 22), 

ou conforme a disponibilidade operacional em duas etapas: 50 % no plantio; e 50 % seis meses 

após o plantio. A aplicação no plantio poderá ser semelhante ao utilizado para o N, em covetas 

no entorno das mudas. A adubação de crescimento para o P deve ser incorporada ao solo ou 

aplicada em covetas no entrono das plantas, e para o K pode ser a lanço na superfície do solo, 

na projeção da copa. 

 

Figura 25 - Recomendação de adubação fosfatada e potássica para de plantas de H. heptaphyllus 

Interpretação do teor de 

P ou de K no solo 

Fósforo Potássio 

kg de P2O5 ha-1 kg de K2O ha-1 

Muito Baixo 190 - 

Alto - 72 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

Os resultados do capítulo I mostram que a aplicação de N no solo incrementou os níveis 

desse nutriente, tanto no solo como nas folhas. O aumento da concentração de N no tecido foliar 
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promove a formação pigmentos fotossinteticamente ativos, elevando o aproveitamento da 

energia luminosa e o rendimento quântico máximo do fotossistema II, proporcionando maior 

crescimento em altura e diâmetro do coleto nas plantas.  

O Capítulo II demonstra que o aumento do teor de P disponível no solo possibilita maior 

absorção de fosfato pelas raízes, o que pode ser diagnosticado com incremento das 

concentrações do nutriente nas folhas. Consequentemente, isso aumenta o aproveitamento de 

luz, processos fotoquímicos e taxas fotossintéticas, conforme observado pelas menores perdas 

de energia por fluorescência da clorofila a. Como resultado, há maior crescimento das plantas 

nessas condições. Por outro lado, plantas cultivadas sem adubação fosfatada apresentaram 

maior atividade da enzima fosfatase ácida. Com a menor disponibilidade de P no solo as plantas 

possuem menor concentração do nutriente no tecido e, assim, APases intracelulares são 

induzidas para manter a homeostase interna de fosfato inorgânico. Essa estratégia das plantas 

de H. heptaphyllus é uma resposta adaptativa frente a baixa disponibilidade de P que garante o 

crescimento.  

No Capítulo III percebe-se que o suprimento de K no solo por meio da adubação, 

proporciona maior absorção do cátion pelas raízes das plantas, aumentando internamente a 

concentração do nutriente. No tecido foliar, o K proporciona o aumento do aproveitamento da 

energia luminosa pelo PSII e menor índice de perda de energia por fluorescência aumentando 

a atividade fotossintética das plantas. Além disso, o aumento da concentração de K no tecido 

está diretamente correlacionado com a altura e o diâmetro do coleto das plantas. No primeiro 

ano de cultivo a altura e o diâmetro do coleto não foram influenciadas pela adubação potássica, 

sendo as repostas evidentes observadas no 18º e 24º mês após o plantio. 

Percebe-se que a avaliação do estado nutricional, da concentração de pigmentos 

fotossintéticos, da emissão de fluorescência da clorofila a e da atividade da enzima fosfatase 

pode ser utilizada para identificar alterações no metabolismo das plantas, causadas pela baixa 

disponibilidade de nutrientes e monitorar a necessidade de adubação nitrogenada, fosfatada e 

potássica nas plantas. Além disso, o presente trabalho realça a importância de pesquisas de 

longa duração em experimentos de calibração com espécies florestais, principalmente, para 

obtenção de resultados mais robustos que possibilitem maior confiabilidade nas 

recomendações. 

De modo geral, denota-se que os maiores valores de crescimento em altura e diâmetro 

do coleto são observados em plantas de H. heptaphyllus com concentrações de N, P e K entre 

40 – 60; 3 – 5 e 3 – 8 g kg-1 de matéria seca, respectivamente. Para os pigmentos fotossintéticos 

clorofila a e clorofila b os intervalos estão entre 1,5 – 2 e 0,5 – 1 mg g-1 matéria fresca. Além 
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disso, nota-se que plantas com valores de fluorescência inicial (Fo) entre 200 – 250 e rendimento 

quântico máximo do PSII (Fv/Fm) entre 0,50 – 0,65 apresentam maior crescimento.  

Em geral, sugere-se o uso da espécie H. heptaphyllus em plantios de florestamento e 

reflorestamento destinados ao aproveitamento comercial de sua madeira, bem como a 

recuperação de áreas alteradas. Essa espécie nativa, apresenta crescimento satisfatório, quando 

adequadamente fertilizada, sendo, a adubação nitrogenada, fosfatada e potássica uma estratégia 

essencial para o cultivo de H. heptaphyllus capaz de melhorar o estado nutricional e acelerar o 

crescimento das plantas. 
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9 PERSPECTIVAS DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Os resultados obtidos nos três estudos realizados permitiram a obtenção de algumas 

conclusões, que representam avanço em relação ao conhecimento já obtido sobre adubação na 

silvicultura de espécies florestais nativas, mas, também indicam que novos estudos poderão ser 

realizados, onde destaca-se: 

i. Determinação de parâmetros cinéticos, em mudas de H. heptaphyllus, relacionados a 

absorção de N, P, K, Ca e Mg. Com isso, poderá ser possível caracterizar a eficiência de 

absorção dos nutrientes; 

ii. Avaliação da distribuição das frações de P em órgãos de H. heptaphyllus cultivado em 

solos com baixa disponibilidade de P e com aplicação de doses de P. Associado a isso, 

estudos que possibilitam verificar a atividade da enzima fosfatase ácida no solo e nas 

raízes das plantas ao longo do tempo. Isso poderá explicar melhor o crescimento das 

plantas ao longo das fases vegetativas; 

iii. Caracterização morfológica do sistema radicular, mensurando o comprimento e diâmetro 

de raízes, volume radicular, área superficial e renovação (turnover), de plantas jovens de 

H. heptaphyllus cultivadas em solo com a adição de N, P e K. Isso porque, os parâmetros 

morfológicos do sistema radicular são determinantes do aproveitamento do N, P e K 

aplicado, que promoverá impacto em atributos fisiológicos e consequentemente no 

crescimento das plantas; 

iv. Determinação dos níveis críticos de N, P e K no solo considerando atributos 

morfológicos, fisiológicos e bioquímicos; 

v. Fracionamento da adubação nitrogenada, fosfatada e potássica ao longo do crescimento 

das plantas. Associado a isso, avaliar os efeitos da inoculação de fungos micorrízicos 

arbusculares no crescimento, no estado nutricional e fisiológico de plantas de H. 

heptaphyllus; 

vi. Efeito da desrama no estado nutricional e crescimento das plantas; 

vii. Fracionamento de K no solo rizosférico e não rizosférico 

viii. Avaliar a utilização da adubação com fontes orgânicas em plantios de H. heptaphyllus na 

sobrevivência, nos atributos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos das plantas; 

ix. Caracterizar atributos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos em outras espécies 

nativas de diferentes grupos ecológicos submetidas a diferentes doses de N, P e K. Com 

isso, resultados obtidos em um grupo ecológico, inicialmente, poderão ser usados em 

espécies similares. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Mapa de distribuição geográfica de Handroanthus heptaphyllus na América do 

Sul elaborado com base nos dados da rede speciesLink 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Apêndice B - Manutenção do experimento com controle de plantas indesejadas com capina 

manual/coroamento (A), capina química (B) e roçada (C) 

 
Fonte: O autor (2020). 
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Apêndice C - Efeito de diferentes doses de P2O5 em plantas de Handroanthus heptaphyllus 

cultivadas num Argissolo Vermelho aos 18 meses após o plantio. Onde: A = dose 0 

kg ha-1 de P2O5; B = dose 45 kg ha-1 de P2O5; C = dose 90 kg ha-1 de P2O5; D = dose 

180 kg ha-1 de P2O5; e E = dose 270 kg ha-1 de P2O5 

 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


