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RESUMO 

Devido à expansão do plantio de eucalipto no Brasil, principalmente em áreas ainda 
não exploradas, é importante, ainda na fase de mudas, torná-las mais vigorosas, 
determinando as doses ideais dos diferentes elementos químicos, incluindo o 
potássio, aumentando sua sobrevivência no campo e com isso conseguir florestas 
mais produtivas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de 
mudas de dois genótipos de eucalipto em relação a diferentes doses de potássio. O 
experimento foi conduzido em vasos contendo 8 dm³ de solo e a adubação foi feita 
utilizando o cloreto de potássio (KCl) diluído em água. Os tratamentos tiveram com 
distribuição um esquema fatorial 2x4, onde o primeiro fator foram os genótipos de 
eucalipto (I144 e VM58), e o segundo as doses 30, 60 e 90 kg.ha-1 de potássio e a 
testemunha absoluta. As plantas foram colhidas 120 dias após o plantio. Os estudos 
analisaram as variáveis altura (H), diâmetro do colo (DC), incremento em diâmetro 
do colo (ICDC) e incremento em altura (ICH), relação entre a altura e o diâmetro do 
colo (RHDC), as massas frescas (MF) e as massas secas (MS) da parte aérea. Os 
resultados do trabalho mostraram que as doses de potássio influenciaram no 
desenvolvimento dos genótipos estudados. A recomendação de potássio para a 
região seria entre 22 kg.ha-1 e 70,5 kg.ha-1 para o I144 e entre 22,3 kg.ha-1 e 67,4 
kg.ha-1 para o VM58 dependendo da variável analisada.  
PALAVRAS-CHAVE: Adubação, macronutrientes, nutrição mineral. 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EUCALYPTUS SEEDLIN GS 
SUBMITTED TO DIFFERENT DOSES OF POTASSIUM  

 
 

ABSTRACT 
Due to the expansion of eucalyptus plantations in Brazil, especially in unexplored 
areas, it is important, still in the seedlings period, to make them stronger, by 
determining the optimal doses of different chemical elements, including potassium, 
increasing the survival in the field and thus achieve more productive forests. The aim 
of this work was to study the development of eucalyptus seedlings under different 
doses of potassium. The experiment was conducted in pots containing 8 dm³ of soil 
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and the potassium fertilization was made using potassium chloride (KCl) diluted in 
water. The treatments had as distribution a 2x4 factorial arrangement where the first 
factor were the eucalyptus genotypes (I144 and VM58), and the second the doses 
30, 60 and 90 kg.ha-1 potassium and witness. The plants were harvested 120 days 
after planting date. The studies analyzed the variables height (H), stem diameter 
(DC), increase in stem diameter (ICDC) and increase in height (ICH), ration between 
the height and stem diameter (RHDC), the fresh mass (MF) and dried mass (MS) of 
the aerial parts. The results of the study showed that the potassium dose influenced 
the development of the genotypes studied. The potassium recommendation for the 
region varies between 22 kg.ha-1 and 70.5 kg.ha-1 for the I144 and between 22.3 
kg.ha-1 and 67.4 kg.ha-1 for the VM58 depending on the variable analyzed. 
KEYWORDS: Fertilization, macronutrients, mineral nutrition.  
 

INTRODUÇÃO  
De acordo com a ABRAF (2013), durante o ano de 2012 foram plantadas 

5.102.030 ha de eucalipto o que representa um aumento de 4,5% em relação à 
estatística de 2011. Além disso, o setor de florestas plantadas atua na economia e 
na sociedade em geral, contribuindo para a geração de produtos, tributos, empregos 
e bem estar, fornecendo estrategicamente matéria prima e produtos para a 
exportação.  

Segundo FREITAS (2007), a cultura do eucalipto no Brasil, pelo fato da 
diversidade do gênero, boa adaptação, características da madeira e potencial de 
produção, se mostra uma boa opção para utilizações como celulose, madeira 
processada, serraria, movelaria, postes, moirões, energia, indústria química e 
farmacêutica. Com o aumento da demanda de mudas florestais, na década de 80, o 
aperfeiçoamento da produção de mudas se fez necessário para atender as 
expectativas do mercado, ocorrendo uma rápida evolução das técnicas utilizadas. O 
principal meio para suprir a nova demanda, foi o uso de recipientes com volumes 
menores e reutilizáveis. 

De acordo DELARMELINA et al., (2014) a utilização de componentes 
orgânicos na produção de mudas para melhorar as características físicas, químicas 
e biológicas do substrato é bastante comum nos viveiros, porém, a adubação 
mineral se faz necessária pelo fato de as formulações dos substratos serem 
escassas de nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, para assim 
desenvolverem satisfatoriamente. A adubação é o meio mais eficiente para fazer 
com que as mudas tenham seu crescimento adiantado ou segurado no viveiro, 
sendo assim, os métodos, doses utilizadas e os períodos de incorporação dos 
adubos nos recipientes de cultivo, devem ser bem ponderados (SILVA e STEIN, 
2008). 

No Planalto de Conquista – BA também é observado uma grande demanda e 
baixa oferta de produtos oriundos do eucalipto o que resultou em um cultivo, 
atualmente, em larga escala na região. Porém há pouco estudo sobre a adaptação e 
desempenho do eucalipto nas condições edafoclimáticas da região, com isso 
espécies e clones são utilizados sem ter o conhecimento real de sua produtividade 
na região (MAGALHÃES et al., 2013). 

A fase em que as mudas são produzidas é essencial para a formação de 
plantas adultas bem formadas e nutridas. Para que se obtenham mudas com uma 
qualidade boa, o substrato deve fornecer todos os nutrientes necessários no seu 
desenvolvimento, fazendo com que muitas vezes, ocorra a adubação mineral para o 
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processo de formação de mudas, conforme CECONI et al., (2007). 
Conforme SILVEIRA & MALAVOLTA (2000), o fornecimento inadequado de 

potássio faz com que os estômatos não tenham uma regularidade ao se abrirem, 
causando uma redução na taxa fotossintética pelo fato de ter ocorrido uma menor 
assimilação de CO2. A deficiência de potássio faz com que ocorra uma menor 
síntese de compostos de alto peso molecular, como proteína, amido e celulose, 
fazendo com que haja um acúmulo de compostos de baixo peso molecular, como 
açúcares solúveis e aminoácidos, resultando num crescimento da atividade das 
enzimas decompositoras. 

O potássio é um dos cátions com maior representatividade nas plantas, sendo 
que grande parte de sua absorção se dá pelas raízes, além disso, possui importante 
função no estado energético da planta, na translocação e armazenamento de 
assimilados e na manutenção da água nos tecidos vegetais. Outra função 
importante do potássio é funcionar como um regulador da atividade celular 
promovendo a síntese de carboidrato e proteína (MEURER, 2006). 
 De acordo com ROMERO (2008), o potássio possui função vital em um 
grande número de processos bioquímicos e biofísicos nas plantas, por isso durante 
décadas, os nutricionistas de plantas têm demostrado interesse pela existência de 
alto requerimento de k+.  

Logo, fica evidente a importância de estudos e pesquisas para uma melhor 
adaptação e desenvolvimento dos clones de eucalipto na região o que poderá 
acrescentar muito na produtividade e crescimento do setor florestal em Vitória da 
Conquista e suas adjacências, já que sofrem de uma carência de pesquisas sobre o 
tema. O objetivo deste trabalho é avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de dois 
genótipos de eucalipto em relação a diferentes doses de potássio. 

 
MATERIAL E METODOS  

O experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) situado na cidade de Vitória da Conquista 
no estado da Bahia. A cidade se localiza em 14°53' de latitude Sul, 40°48' de 
longitude Oeste, seu índice pluviométrico médio é de 733,9 mm e com uma altitude 
média de 870m. 

Para a realização dos ensaios foram utilizados dois genótipos de eucalipto, 
VM58 e o I144. Um consiste em um híbrido de Eucalyptus urophylla vs Eucalyptus 
camaldulensis e o outro em um clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, 
respectivamente. 

As mudas foram individualmente plantadas em vasos plásticos de 8 dm³ de 
volume, foi utilizado como substrato o horizonte A de um solo classificado como 
sendo um Latossolo Amarelo distrófico apresentando as seguintes características 
químicas: pH-H2O = 5,2; Al3+ = 0,2 cmolc.Kg-1; Ca = 1,7 cmolc.Kg-1; Mg = 0,5 
cmolc.Kg-1; P = 1,0 mg.Kg-1; K+ = 0,04 cmolc.Kg-1; e 18 g.dm-3 de matéria orgânica 
(M.O.). 

A partir da análise das composições químicas do substrato foram feitas 
correções em sua fertilidade com a incorporação de 2 g de superfosfato simples, 2 g 
de cloreto de potássio e 2 g calcário dolomítico. Foram realizadas regas diárias em 
cada vaso mantendo a capacidade de campo. 

O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente ao acaso com 
seis repetições para cada tratamento, foi feito um arranjo fatorial 2 X 4, onde o 
primeiro fator foram os genótipos (I144 e VM58) e o segundo as doses de potássio 
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(30, 60 e 90 kg.ha-1) e a testemunha. O que resultou em oito tratamentos com seis 
repetições. 

A aplicação das doses de potássio foi realizada através da diluição, em água, 
de cloreto de potássio (KCl) e foi diretamente aplicada aos vasos em duas etapas, 
uma no início do experimento e outra 30 dias após o plantio. 

As variáveis analisadas e obtidas durante o experimento foram a altura (H) e 
o diâmetro do colo (DC) que foram coletadas de 20 em 20 dias durante 120 dias. 
Além disso, ao fim dos 120 dias foram determinados o incremento em diâmetro do 
colo (ICDC) e o incremento em altura (ICH) durante o experimento, a relação entre a 
altura e o diâmetro do colo (RHDC) dos últimos dados coletados, as massas frescas 
(MF) e as massas secas (MS) da parte aérea.  

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de homogeneidade de variância 
dos erros. Separação das médias pelo teste Tukey a 1% e 5% de probabilidade e 
para as doses uma análise de regressão (modelos lineares e quadráticos). As 
análises estatísticas foram realizadas através do programa de análises estatísticas 
SISVAR®. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do diâmetro (D) e da altura (H) durante os 120 dias mostraram 
diferença entre os dois genótipos na variável H, quando VM58 obteve resultados 
significativamente superiores em todas as doses (Figura 1 e 2), demonstrando que 
possui melhor desenvolvimento para essa variável do que o genótipo I144, 
independentemente das doses. Resultado semelhante foi observado por PINTO et. 
al. (2011), quando pesquisaram seis genótipos de Eucalyptus, incluindo os clones 
VM58 e I144, e foi constatado que o clone VM58, entre todos, foi o que obteve os 
maiores valores em altura. 

 

 
FIGURA 1 - Diâmetro do colo (DC) dos clones dos 

híbridos de eucalipto VM58 e I144, em função do 
tempo de duração da pesquisa. **: significativo a 
1 % de probabilidade. Letras iguais, dentro de 
cada dose, não diferem entre si pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade. 
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FIGURA  2 - Altura (H) dos clones dos híbridos de eucalipto 

VM58 e I144, em função do tempo de duração 
da pesquisa. **: significativo a 1 % de 
probabilidade. Letras iguais, dentro de cada 
dose, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 
O incremento em diâmetro do colo e o incremento em altura, em relação às 

doses, são para observar o desenvolvimento das mudas sobre a influência das 
doses utilizadas durante o experimento (Figura 3 e 4). Diferente do ocorrido 
anteriormente, os modelos observados para os dois genótipos foram polinominais. 

Para o ICDC ao avaliar os genótipos dentro de cada dose os dois se 
mostraram sem diferenças, com exceção para a dose de 60 kg.ha-1 em que o 
genótipo I144 obteve resultado significativamente superior. Já na variável ICH os 
resultados foram idênticos exceto para a dose de 90 kg.ha-1 quando o VM58 obteve 
valor estatisticamente superior. 

O resultado reforça a necessidade de adubação potássica para este solo no 
caso dos dois genótipos estudados, conclusão diferente teve BALIEIRO et al., 
(2001) que ao estudarem as espécies Acácia holosericea e Acácia auriculiformis 
obtiveram resultados insignificativamente superiores para a primeira, e resultados 
superiores estatisticamente para a ausência de K na segunda espécie, 
demonstrando que o substrato utilizado já supria a necessidade potássica das 
respectivas espécies. Assim como MATOS et al., (2012) quando os cinco clones de 
eucalipto estudados também não responderam significativamente às doses de 
potássio na variável de diâmetro a altura do peito. 

De acordo com a regressão para o ICDC a melhor dose para o genótipo I144 
é 70,5 kg.ha-1 de potássio e para o VM58 foi 63,5 kg.ha-1 de potássio. Com relação 
ao ICH as doses foram de aproximadamente 68,5 kg.ha-1 e 67,4 kg.ha-1 de potássio 
para os genótipos I144 e o VM58 respectivamente.  

TEIXEIRA et al., (2006) além de constatarem que o potássio promoveu 
aumento em altura para as quatro espécies de eucalipto estudas, também 
observaram que a dose em que obtiveram os melhores resultados, em altura, foi a 
de 100 kg.ha-1 de potássio,  valor superior ao encontrado no presente trabalho.  
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FIGURA 3 - Incremento em diâmetro do colo (ICDC) dos 

clones dos híbridos de eucalipto VM58 e I144, 
em função das doses de nitrogênio. **: 
significativo a 1 % de probabilidade. Letras 
iguais, dentro de cada dose, não diferem entre si 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 
FIGURA 4 - Incremento em altura (ICH) dos clones dos 

híbridos de eucalipto VM58 e I144, em função 
das doses de nitrogênio. **: significativo a 1 % 
de probabilidade. Letras iguais, dentro de cada 
dose, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% 
de probabilidade. 

 
A relação entre a altura e o diâmetro do colo é um índice utilizado para 

averiguar a capacidade das mudas de sobreviverem ao serem alocadas no campo, 
sendo que quanto menor o valor desta relação em consonância com bons resultados 
na altura, maior será a probabilidade de sobrevivência da muda, (CARNEIRO, 
1995). 

Para esta relação (Figura 5) houve uma diferença significativa entre os dois 
genótipos, dentro de cada dose e para todas as doses, o resultado foi superior para 
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o clone i144, já que para esta variável valores numéricos menores representam 
melhores respostas. Resultado diferente ao obtido por D’AVILA (2011), que em seu 
trabalho avaliando o efeito do potássio na fase de rustificação de mudas clonais de 
eucalipto constatou valores maiores na testemunha e uma redução com as doses de 
potássio, demonstrando melhores resultados com o aumento das doses. 

 

 
FIGURA 5 - Relação entre a altura e o diâmetro do dolo 

(DC) dos clones dos híbridos de eucalipto VM58 
e I144 aos, em função das doses de nitrogênio. 
*: significativo a 5 % de probabilidade e NS: não 
significativo a 5 % de probabilidade. Letras 
iguais, dentro de cada dose, não diferem entre si 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Os dados da massa fresca da parte aérea (Figura 6), assim como nas 

variáveis de ICDC e ICH, dentro de cada dose, o genótipo VM58 teve resultado 
superior ao I144 na dose de 30 kg.ha-1 pelo teste Tukey a 5% de probabilidade e nas 
doses restantes eles tiveram diferenças.  

A análise de regressão resultou em uma linha de tendência polinominal 
quadrática e com a concavidade voltada para baixo, o que indica uma superdose na 
maior dose utilizada, resultando em uma queda na produtividade nestes casos. E a 
partir da regressão foi calculada a dose ótima para os dois genótipos de 
aproximadamente 44,5 e 44 kg.ha-1 de potássio para o I144 e o VM58 
respectivamente. 

SILVA (2013) ao avaliar a influência do potássio e do calcário na qualidade 
das mudas de cedro doce, observou que a biomassa da parte área obteve resultado 
positivo para o aumento das doses de potássio, porém com uma linha de tendência 
linear. E ALMEIDA (2009) constatou que a fertilização com K aumentou a produção 
de biomassa da parte aérea de Eucalyptus grandis e, além disso, observou que nos 
primeiros 24 meses houve um aumento progressivo da biomassa de folhas.  
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FIGURA 6 - Produção de massa fresca da parte aérea (MFPA) dos 

clones dos híbridos de eucalipto VM58 e I144, em função 
das doses de nitrogênio. **: significativo a 1 % de 
probabilidade, *: significativo a 5 % de probabilidade. 
Letras iguais, dentro de cada dose, não diferem entre si 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Em se tratando da massa seca da parte aérea a regressão, assim como na 
MSPA, foi com linha de tendência polinominal (Figura 7) e entre as doses só existiu 
diferença significativa na dose de 30 kg.ha-1 e 90 kg.ha-1 em que o VM58 obteve 
valor significativamente superior. Pela regressão os valores mais expressivos para 
matéria seca foram nas doses de 22 kg.ha-1 para o I144 e 22,3 kg.ha-1 de potássio 
para o genótipo VM58. 
 Nos resultados encontrados por TUCCI et al., (2011) o potássio só influenciou 
de forma significativa em uma variável biométrica estudada a MSPA, sendo que este 
resultado só foi verificado em uma das doses testadas a de 40 kg.ha-1 de K2O em 
relação a ausência de potássio (testemunha).  

 
FIGURA 7 - Produção de massa seca da parte aérea (MSPA) dos 

clones dos híbridos de eucalipto VM58 e I144, em 
função das doses de nitrogênio. *: significativo a 5 % 
de probabilidade. Letras iguais, dentro de cada dose, 
não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% d e 
probabilidade. Letras iguais, dentro de cada dose, 
não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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CONCLUSÃO 

 Os genótipos demonstraram comportamento diferenciado em função das 
doses de potássio utilizadas. 
 As doses ideias, dependendo da variável analisada, estão entre 22 kg.ha-1 e 
70,5 kg.ha-1 para o I144 e entre 22,3 kg.ha-1 e 67,4 kg.ha-1 para o VM58 nas 
condições testadas. 
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