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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar aplicação de doses de adubação de 
potássio, em sementes de Eucalyptus grandis, com intuito de analisar, diâmetro do colo, 
altura, peso seco do sistema aéreo e sistema radicular. Foram feitos quatro tratamentos com 
cinco repetições, sendo o tratamento (T1), testemunha, sem aplicação de potássio, tratamento 
(T2) uma aplicação de dosagem de 20% a menos que o tratamento padrão em potássio, 
tratamento (T3), adubação padrão (Uréia: 8,0 g/l; Yoorim MG ou super fosfato simples: 6,0 
g/l; Cloreto de potássio: 6,0 g/l; FTE BR 10: 0,5 g/l), e o tratamento (T4), tendo aplicação de 
uma dosagem de 20% a mais que o tratamento padrão em potássio. As sementes foram 
semeadas de forma manual em tubetes plásticos com o auxílio de uma seringa dosadora, a 
repicagem foi feita quando as plântulas se apresentaram com tamanho médio de 2,5 cm, após 
este processo as plantas ficaram sobre um sombrite durante uma semana e em seguida foram 
transferidas para a estufa, decorrendo seu processo de crescimento e rustificação, que duraram 
100 dias. As variáveis analisadas foram submetidas às analises estatísticas, e assim 
apresentaram resultado significativo, sendo que para a parte aérea a melhor dosagem 
encontrada foi de 5,7 g/l de potássio, para o melhor desenvolvimento da raiz a dosagem 
adequada foi de 1,6 g/l de potássio, já para a altura e o diâmetro do colo a curva não consegue 
descrever os dados com confiabilidade, apesar dos dados serem significativos. 
 
Palavras-chave: Eucalyptus grandis, fertilidade, semeadura. 

 

Effect of different doses of potassium fertilizer for the cultivation of eucalyptus seedlings 

 

Abstract: This study aimed to refer to different doses of potassium fertilizer in seeds of 
Eucalyptus grandis with the intuit to analyse the diameter of the lap, your height, the thirsty 
weight of the aerial system and the stem and its root system, until they are developed to be 
planted. It was made four treatments with five repetitions each, being the treatment one (T1), 
the witness, without application of potassium, treatment two (T2), having an application for a 
strength of 20% less than the standard treatment in potassium, treatment three (T3), 
containing a standard fertilization (having a strength of Urea: 8.0 g / l; Yoorim MG or super 
phosphate simple: 6.0 g / l potassium chloride: 6.0 g / l; FTE BR 10: 0.5 g / l), and the 
treatment four (T4),  having apply a dose of 20% more than the standard treatment in 
potassium. The seedlings were grown in plastic tubes in hand with the aid of a syringe pourer, 
the replanted was made when the seedlings are presented with an average size of 2.5 cm, after 
this process the seedlings were on a sombrite for a week and then were transferred to the 
greenhouse similar, deriving from there throughout the process of growth and its root, which 
lasted 100 day. The variables were subjected to statistical analysis, and it showed significant 
results, with the shoot for the best dosage was 5.7 g / l potassium, for the best root 
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development of the appropriate strength was 1.6 g / l potassium, as to the height and diameter 
of the neck curve can not describe the data with reliability, although the data are significant. 
 
Key words: Eucalyptus grandis, fertility, sowing. 
 

Introdução 

 

A produção em viveiros de mudas florestais, em qualidade e quantidade, é umas das 

fases mais importantes para o estabelecimento de bons povoamentos. O devido entendimento 

entre nutrição das mudas e o uso e substratos de cultivo apropriado são os fatores essenciais 

para definição de uma adequada recomendação de fertilização. Várias pesquisas científicas e 

avanços técnicos têm sido realizados com objetivos de melhorar a qualidade das mudas, 

assegurando boa adaptação e crescimento após o plantio (Medrado et al., 2003). 

 Os eucaliptos se desenvolvem com grande rapidez e, por volta do quinto ano, já 

permitem um primeiro corte do tronco para o aproveitamento da madeira, depois do que 

voltam a vegetar. Por crescer rapidamente, tolerar cortes sucessivos e fornecer matéria-prima 

para diversos fins, o eucalipto tornou-se uma das árvores mais comumente cultivadas 

(Carneiro, 1995). 

Utilizado em reflorestamento no país desde 1904, o eucalipto ocupa hoje três milhões 

de hectares, sendo a árvore mais usada nas plantações florestais. 

É possível observar atualmente a importância do eucalipto por ser uma espécie de 

planta de uso múltiplo com possibilidade de atender a todos os segmentos, principalmente 

para papel e celulose, siderurgia a carvão vegetal, lenha, serrados, compensados e lâminas, 

entre outros, ainda como o mesmo autor.  

A implantação da floresta depende, dentre outros fatores, da utilização de mudas 

saudáveis, com bom diâmetro de colo, raízes bem formadas, relação parte aérea / sistema 

radicular adequada, e nutridas adequadamente. Isto garantirá melhor índice de sobrevivência 

após o plantio, maior resistência a estresses ambientais e maior crescimento inicial, 

influenciando diretamente na qualidade final da floresta (Ferrari et al., 2003). 

 Segundo Gonçalves (1995), as características e a quantidade de adubos a serem 

aplicados dependerão das necessidades nutricionais da espécie utilizada, da fertilidade do 

solo, da forma de reações dos adubos e de fatores de ordem econômica. 

A muda de boa qualidade aparenta vigor e bom estado nutricional, com folhas de 

tamanho e coloração típicas da espécie. Sua altura ideal varia entre 20 a 35 cm de diâmetro do 

colo, entre 5 e 10 mm. (Carneiro, 1995). Já o caule, deve ser único, sem ramificações, 
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aparentando dominância apical. Deve estar preenchido com folhas, em sua maior ou toda 

extensão, evitando ampla área foliar. A estrutura radicular, não deve apresentar enovelamento, 

e com grande quantidade de raízes finas. A perda de folhas deve ser mínima. O potencial de 

crescimento é bastante variável entre as 

 espécies. Contando da fase de germinação ate o ponto de expedição das mudas para o plantio, 

as mudas precisam de um período médio de crescimento de 80 dias. Quanto maiores as taxas 

de crescimento, maiores as demandas, as capacidades de absorção e as taxas de acumulação 

de nutrientes em tecidos vegetais. 

Em relação a eficiência nutricional, nota-se que Camargo (1997) encontrou diferença 

significativa entre os clones de E. grandis, sendo que o mais eficiente apresentou uma 

conversão de 114,7 mg de MS para cada mg acumulada de K, enquanto o menos eficiente, 

87,7 mg de MS por mg de K. Silveira (2000) também observou diferenças entre as progênies 

de E. grandis para eficiência de utilização de potássio na fase de muda, a progênie mais 

eficiente apresentou 120,9 mg de matéria seca produzida para cada mg acumulado de 

potássio, enquanto a de menor eficiência, teve uma conversão de 104,8 mg de matéria seca 

por cada mg extraído de potássio. 

A eficiência de utilização de nutrientes é o quociente entre a matéria seca e o conteúdo 

de determinado nutriente na planta. Este índice é resultado da evolução das espécies frente a 

ambientes distintos. Barros et al. (1985) verificaram que não existe necessariamente uma 

relação direta entre a produção de biomassa e a eficiência de utilização dos nutrientes. 

Cada material genético tem habilidade diferenciada de uso de um ou de outro nutriente 

absorvido. Além disso, considerando a vasta diversidade ambiental encontrada na região de 

origem das espécies de Eucalyptus (Barros et al., 1990), espera-se que ocorra grande 

diferenciação quanto à eficiência de absorção e utilização dos nutrientes pelos materiais 

genéticos de Eucalipto. 

Assim, devido à escassez de informações sobre as exigências nutricionais de espécies 

florestais nativas quanto à nutrição, neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito de diferentes 

dosagens de potássio no cultivo de mudas de eucalipto. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Viveiro Cepaflora Agrossilvipastoril Ltda., localizado 

na cidade de Cascavel – Paraná, nos meridianos 24º55’47.14’’S e 53º26’34.04’’ O. 

Para a semeadura, foi utilizadas sementes de eucalipto da espécie Eucalyptus grandis, 

sendo feito de forma manual, utilizando seringas dosadoras, que permitem regulagem em 
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função do tamanho médio das sementes e quantidade despejada por tubetes plásticos, 

utilizados com capacidade de 50 cm³. Durante esse processo foi utilizado o substrato da marca 

PlantMax, sendo sua composição baseada em parte por casca de pinus, turfa, vermiculita, 

fertilizantes NPK e corretivos de acidez. 

 Após a semeadura, foi peneirado sobre os tubetes, uma fina camada do substrato, 

enquanto o material estava levemente umedecido, essa camada não foi maior que metade da 

altura da semente deitada, para permitir a manutenção da umidade sobre a semente, sem a 

intenção de enterrá-las. Logo após este, as bandejas contendo as mudas, foram acomodadas 

em uma estufa de 2x2 m, possuindo uma lona plástica transparente, que envolve toda a estufa, 

tendo a finalidade de manter a umidade e protegendo as mudas do local, sobre o efeito do sol.  

 Quando as plântulas apresentaram um tamanho entre 2,5 a 3,0 cm de altura, foi 

realizada a repicagem, que consistiu em retirar todas as outras plântulas que não apresentarem 

vigor, permanecendo assim a plântula mais central e vigorosa.  

Decorrido o período de germinação, as mudas foram descobertas do sombrite, sendo 

transferidas para pleno sol. 

Entre a primeira e terceira semana, foram feitas as primeiras adubações de arranque, 

todas as aplicações foram feitas através de um sistema de aspersão, com uma formulação de: 

Super fosfato simples: 4,6 g/l; Sulfato de amônio: 0,3 g/l; Cloreto de potássio: 2,1 g/l; e FTE 

BR 10: 0,5 g/l. 

Para esta aplicação foi feita a solubilização dos adubos em água e aplicado 3 l dessa 

solução para cada 1000 tubetes, sendo de 6 aplicações intercaladas a cada 3 dias. 

Logo após a adubação de arranque, foram feitas as primeiras adubação de 

crescimento, com solubilização dos adubos em água e aplicado 3 l dessa solução para cada 

1000 tubetes, sendo de 6 aplicações intercaladas a cada 3 dias, utilizando as seguintes 

dosagens de: Uréia: 8,0 g/l; Yoorim MG (ou super fosfato simples): 6,0 g/l; Cloreto de 

potássio: 6,0 g/l (dosagem padrão); e FTE BR 10: 0,5 g/l.  

Variando a quantidade de potássio conforme o descrito nos tratamentos a seguir, 

sendo o tratamento (T1), a testemunha, sem aplicação de potássio, o tratamento (T2), tendo 

uma aplicação de dosagem de 20% a menos que o tratamento padrão em potássio, o 

tratamento (T3), contendo uma adubação padrão (sendo uma dosagem de Uréia: 8,0 g/l; 

Yoorim MG ou super fosfato simples: 6,0 g/l; Cloreto de potássio: 6,0 g/l; FTE BR 10: 0,5 

g/l), e o tratamento (T4), tendo aplicação de uma dosagem de 20% a mais que o tratamento 

padrão em potássio. 
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Formando assim quatro tratamentos, com cinco repetições cada, contendo quinze 

mudas por bandeja, totalizando trezentas mudas. 

As analises estatísticas foram efetuadas seguindo-se o modelos de analise de regressão 

linear, com 5% de probabilidade. 

O sistema de irrigação usado foi do tipo de aspersor, interligados por canos de PVC, 

sendo alimentados por uma caixa de água de 1000 litros. A temperatura ambiente da estufa foi 

controlada por um termômetro. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A Figura 1 demonstra a variável matéria seca, que se ajustou a uma regressão linear, 

cujo ponto de máxima eficiência técnica (PMET), ocorreu com a aplicação de 5,7 g/L de 

potássio, e se comparando com as respostas apresentadas por Wakeley (1954) apud 

Kozlowski (1966) onde o melhor resultado encontrado para a massa seca da parte 

aérea seria de 6,0 g/L de potássio, prova que a adubação padrão é a mais recomendada, e 

prova ainda, que ao se elevar a dosagem a 7,2 g/L de potássio a planta além de não ter maior 

índice de desenvolvimento, ela chega a ter uma queda em produção de matéria seca da parte 

aérea, como prova Kozlowski (1966), que defendendo a tese de que os programas de 

fertilização não devem objetivar a produção de mudas de máximo desenvolvimento por serem 

de baixa qualidade fisiológica, em termos de potencial de sobrevivência e fertilização pesada 

produz mudas não indicadas ao plantio, com tecidos suculentos e relação raiz-caule 

desequilibrada. Barros et al. (1985) verificaram que não existe necessariamente uma relação 

direta entre a produção de biomassa e a eficiência de utilização dos nutrientes. Cada material 

genético tem habilidade diferenciada de uso de um ou de outro nutriente absorvido. (Barros et 

al., 1990), espera-se que ocorra grande diferenciação quanto a eficiência de absorção e 

utilização dos nutrientes pelos materiais genéticos de Eucalyptus. 
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Figura 1 - Resultados da matéria seca em relação a parte aérea 

 

 A Figura 2 demonstra a variável massa seca da raiz, cujo se ajustou a uma regressão 

linear, onde o ponto de máxima eficiência técnica (PMET) ocorreu com a aplicação de 

dosagem de 1,6 g/L de potássio e se comparado a (Mengel & Kirkby, 1978; Marschner, 1995 

e Malavolta et al., 1997). os resultados obtidos de que quanto maior a dose de potássio 

aplicado melhor se desenvolve o sistema radicular. Comprovando dessa maneira que a perda 

por lixiviação é de certa forma grande e que a raiz precisa de grandes quantidades de potássio 

devido a este fator. 
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Figura 2 - Resultados da matéria seca em relação a raiz 
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Figura 3 - Resultados em relação à altura 

 

A Figura 3 demonstra a variável altura, cujo se ajustou a uma regressão linear, onde o 

ponto de máxima eficiência técnica (PMET) ocorreu com a aplicação de 4,2 g/L de potássio, 

entretanto o ajuste da curva não consegue descrever os dados com confiabilidade, apesar dos 

dados serem significativos. 

 A Figura 4 demonstra a variável diâmetro do colo ajustada a uma regressão linear, 

cujo ponto de máxima eficiência técnica ocorreu com a aplicação de 4,8 g/L de potássio, 

entretanto o ajuste da curva não consegue descrever os dados com confiabilidade, apesar dos 

dados serem significativos. Ao se comparar a Silveira et al., 2002 esses resultados mostram 

grande diferença entre a eficiência de uso e a capacidade de resposta a potássio das mudas de 

Eucalipto, ou seja, muitas vezes uma muda é eficiente no uso de potássio, porém não é 

responsivo. A seleção dos genótipos deve buscar materiais eficientes no uso e altamente 

responsivos. 

 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.130-139, 2009  

137 

y = -0,0427x² + 0,4136x + 1,6456

R² = 0,3038

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dosagem (g/L)

D
iâ
m
e
tr
o
 (
m
m
)

 

Figura 4 - Resultados em relação ao diâmetro do colo 
 

 O potássio ainda está envolvido na síntese de proteínas: plantas com baixos teores de 

potássio apresentam baixo teor protéico, com acúmulo de compostos de baixo peso molecular 

como aminoácidos, amidas, aminas e nitratos. Além disso, a deficiência de potássio provoca 

também o aumento do teor de carboidratos solúveis, decréscimo no conteúdo de amido e 

acúmulo de nitrogênio solúvel. 

As plantas bem nutridas em potássio apresentam maior síntese de material para a 

formação da parede celular. Frequentemente, as paredes são mais espessas devido a   maior 

deposição de celulose e compostos relativos, promovendo maior estabilidade e um aumento 

da resistência das plantas ao acamamento e as infestações de doenças e pragas (Pretty, 1982; 

Beringer & Nothdurft, 1985). 

O potássio atua no metabolismo (ativação da sintetase do amido, sintetase fosfato 

sacarose e outras enzimas) e transporte de carboidratos (Mengel & Kirkby, 1978; Malavolta, 

1980; Marschner, 1995; Malavolta et al., 1997). Normalmente, as plantas deficientes em 

potássio apresentam acúmulo de açúcares hexoses e decréscimo de carboidratos de maior 

cadeia como amido e sacarose nas folhas (Evans & Sorger, 1966 apud Huber, 1985), como 

consequência da menor atividade da sintetase de fosfato sacarose. Segundo Marschner (1995), 

existe relação inversa entre a concentração de potássio e o conteúdo de açúcares nos tecidos. 

O potássio está envolvido também nos mecanismos de defesa das plantas a pragas e 

doenças. As plantas bem nutridas em potássio apresentam redução na incidência, severidade e 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.130-139, 2009  

138 

danos causados por insetos e fungos. A explicação seria que altas concentrações de K nos 

tecidos favorecem a síntese e o acúmulo de compostos fenólicos, os quais atuam como 

inibidores de insetos e fungos (Huber & Arny, 1985, Perrenoud, 1990). Outra explicação seria 

que plantas deficientes apresentam tecidos menos enrijecidos, como conseqüência da menor 

espessura da cutícula e da parede celular, menor formação de tecidos esclerenquimatosos, 

menor lignificação e suberização (Ellet, 1973; Perrenoud, 1990). Além disso, na deficiência 

de potássio ocorre menor síntese de compostos de alto peso molecular (proteína, amido e 

celulose), favorecendo o acúmulo de compostos de baixo peso molecular (açúcares solúveis, 

aminoácidos e N solúvel) como resultado do aumento da atividade de enzimas 

decompositoras (amilase, sacarase, glucosidase e protease). O acúmulo desses compostos 

altera o equilíbrio osmótico das células e sua concentração é aumentada nos exsudados 

liberados pelas plantas, favorecendo o desenvolvimento de pragas e doenças. 

 

Conclusão 

 

Concluí-se que a dosagem padrão de potássio é correta e demonstra ainda que ao se 

elevar a dosagem à cima de 6,0 g/l de potássio as mudas além de não apresentarem melhores 

resultados, elas começam a diminuir tanto na sua altura, como no seu diâmetro 

do colo e na quantidade de matéria seca da parte aérea. Já por sua vez a matéria seca da raiz 

demonstrou que quanto maior a quantidade de potássio aplicado, melhor o seu 

desenvolvimento radicular. 
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