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APRESENTAÇÃO 
 
 A crescente demanda por produtos florestais, a nível nacional e mundial, registrada 
nos últimos 50 anos, assim como, a intensa pressão exploratória sobre as matas nativas 
brasileiras têm levado a iniciativa pública e privada a estimular e implantar extensas áreas 
florestais com espécies de rápido crescimento. O Brasil possui atualmente mais de 6 
milhões de hectares reflorestados com plantações homogêneas, predominando as espécies 
de Eucalyptus (52 %) e Pinus (30 %) - Sociedade Brasileira de Silvicultura, 1990. 
 
 Ao lado da grande e crescente relevância do setor florestal para o país, 
freqüentemente se questiona, nos mais variados meios acadêmicos e técnicos, sobre a 
sustentabilidade da produção das florestas plantadas, a curto e longo prazo, tendo em 
vista que a grande maioria das florestas foram plantadas sobre solos de baixa fertilidade, 
os quais apresentam pequenas reservas de nutrientes. Além disso, para elevar os índices de 
produtividade, os sistemas silviculturais usados no Brasil são muito intensivos, 
contemplando, inclusive, o plantio de espécies florestais de rápido crescimento, com 
grande capacidade de extração e exportação de nutrientes. Diante deste quadro, nos 
últimos 10 anos tem se difundido pelo setor florestal o sistema de cultivo mínimo do solo. 
Este sistema difere dos outros, essencialmente, por preparar o solo apenas na linha ou na 
cova de plantio e por não queimar ou incorporar ao solo os resíduos vegetais, que 
permanecem sobre a superfície do terreno, formando o que se designa cobertura morta. Por 
ser um sistema de cultivo muito recente, sua concepção e implementação técnica gera muita 
polêmica, assim como, ainda estão indefinidas quais são as diretrizes técnicas e de pesquisa 
que devem nortear a consolidação deste sistema como uma alternativa de preparo de solo. 
 
 Visando colaborar para que esta situação seja modificada, organizou-se este evento 
técnico-científico que teve como objetivos: 
 

• Apresentar e discutir os efeitos do cultivo mínimo sobre as características físicas, 
químicas e biológicas do solo e sobre o crescimento das florestas; 

 
• Apresentar e avaliar as principais técnicas e equipamentos usados para o cultivo 

mínimo do solo sob florestas; 
 

• Avaliar as perspectivas atuais e futuras do cultivo mínimo e, também, suas 
implicações econômicas e ambientais sobre a atividade florestal; e  

 
• Debater as principais diretrizes de pesquisa que deverão direcionar o avanço 

técnicocientífico deste sistema. 
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1º Seminário sobre 
Cultivo Mínimo do Solo em Florestas 

 
EVOLUÇÃO E ESTADO DA ARTE DO PLANTIO DIRETO NA AGRICULTURA 

 
João Carlos Henklain* 

Garibaldi Batista de Medeiros* 
 
INTRODUÇÃO 
 
A disponibilidade de terras destinadas à produção de alimentos per capita na região tropical é 
decrescente face à pressão demográfica e degradação do solo. A degradação é decorrente do 
imediatismo e ineficiência que, de modo geral, fazem parte do quadro sócio-econômico, cultural e no 
uso e manejo dos recursos naturais na área tropical. Esses fatores associados à alta erosividade e à 
drástica mineralização da matéria orgânica tornam os solos vulneráveis à erosão hídrica em intensidade 
muito alta quando comparados àqueles da região temperada. Nessas condições, torna-se imperativo 
modificar os sistemas de produção vigentes em busca de maior sustentabilidade para a agricultura 
praticada nos agroecossistemas tropicais. O plantio direto se constitui em importante vetor de mudança e 
da evolução em busca da sustentabilidade, dentro do conceito dinâmico dessa que incorpora o 
reconhecimento das necessidades das futuras gerações. Sem dúvida, através do plantio direto poderá ser 
viabilizado o grande salto de qualidade da agricultura tropical. 
 
ENTRAVES À ADOÇÃO 
 
 O processo de adoção de novos conhecimentos/tecnologias na agricultura exige mudanças de 
comportamento do agricultor, avanços na gerência, novos conhecimentos e consequentes 
modificações dos sistemas de produção. A mudança de comportamento está associada à cultura, 
educação e conhecimentos disponíveis. A partir desses, surge a predisposição para a mudança nos níveis 
individual e grupal. Além das características intrínsecas ao ser humano, há condicionantes que 
influenciam à tomada de decisões dos agricultores na gerência dos processos de produção agrícola 
representados pelas circunstâncias agroecológicas e sócio-econômicas. As circunstâncias 
agroecológicas limitantesao plantio direto estão relacionadas principalmente a impedimento de 
drenagem, reduzida faixa de friabilidade e textura muito argilosa associadas a altas taxas de 
decomposição da matéria orgânica. Quanto às restrições sócio-econômicas, à pesquisa agrícola cabe ter 
uma visão abrangente porém, pouco ou quase nada, pode decidir quanto às definições de preços, 
insumos/produtos, o crédito, capital, mas pode contribuir substancialmente para a viabilização de novos 
conhecimentos e bens destinados ao manejo racional de fatores mecânicos edáficos e biológicos, 
compatíveis com as variadas escalas de produção. A transformação dos tipos de manejo de solo nos 
trópicos é imperiosa e, para isto, torna-se necessária a produção de conhecimentos apropriados a cada 
agroecossistema específico, por parte da pesquisa. 

                                                 
* Pesquisador da Área de Solos – Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR – C.P. 1331 – 86001-970 – 
Londrina - PR 
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 As decisões de política econômica e a grande disponibilidade de terras no Brasil agregaram ao 
processo produtivo agrícola características de imediatismo e baixa gerência que associadas as 
insuficiências na assistência técnica constituem-se em fatores de retardamento à melhoria dos padrões da 
agricultura tropical na velocidade e qualidade desejadas. O sistema de plantio direto é complexo, 
dependente da elevação dos níveis de gerência e, superadas essas limitações, poderá contribuir de forma 
decisiva para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas na região tropical. 
 
ANTECEDENTES 
 
 O plantio direto foi introduzido no Brasil no início da década de 70 tendo como principal objetivo 
controlar a erosão em lavouras cultivadas pela sucessão trigo/soja na região Sul. As primeiras tentativas 
ao nível de agricultor foram efetuadas no Norte do Paraná em solo muito argiloso, erodido e com baixos 
conteúdos de matéria orgânica porém, logo em seguida, começaram as iniciativas na região Sul, em 
solos com textura média ou argilosa e altos teores de matéria orgânica. Naquela época havia 
insuficiência de conhecimento e a pesquisa brasileira iniciava os seus trabalhos. As restrições estavam 
associadas a qualidade das máquinas, controle de ervas, gerência, rotação, etc. Devido ao preparo 
intensivo dos solos, durante muitos anos, os teores de matéria orgânica baixaram nas regiões quentes e 
úmidas e a monocultura de soja ou a sucessão trigo/soja não produziram a quantidade de palha 
necessária para manter o solo equilibrado nas características físicas, químicas e biológicas. Nas áreas 
úmidas e de solos mais intemperizados os aspectos fitossanitários e de manejo da fertilidade assumiam 
grande importância. 
 Do início da década de 70 até 1994, a área com plantio direto no Brasil passou por ciclos 
sucessivos de expansão/redução devido a restrições manifestadas ao nível de agricultor e assistência 
técnica, etc. Também, houve superação da maioria dos problemas tecnológicos, o que permitiu uma 
retomada de crescimento de áreas atingindo cerca. de 2.500.000ha, atualmente. Os esforços em busca da 
sustentabilidade da agricultura tropical continuam e, no Paraná, o plantio direto faz parte dessa estratégia 
de modo que detém cerca de 65% da área com plantio direto no Brasil. 
 
AMBIENTE, PROBLEMAS E A VANÇOS DO PLANTIO DIRETO NAS ÁREAS TROPICAL E 
SUBTROPICAIS BRASILEIRAS 
 
 A região tropical está limitada a 23o30' de latitude Norte e Sul do globo terrestre porém, neste 
trabalho, será considerada a área de plantio direto existente em parte do Cerrado e estados da região Sul 
brasileira. 
 O clima tropical caracteriza-se por pequena variação de temperatura (< 5oC) entre as médias dos 3 
meses mais quentes e os mais frios. Essa variação diminui ao norte e aumenta na direção subtropical (sul) 
até atingir 10oC, ou mais, nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De modo geral, o 
clima tropical apresenta altas temperaturas e umidade. O regime térmico dos solos atinge valores acima 
de 34oC podendo comprometer aspectos como nodulação da soja, redução de germinação e crescimento 
do milho, porém a implicação mais importante relaciona-se a fertilidade do solo quanto á taxa de 
decomposição da matéria orgânica. A cada aumento de 10oC na temperatura a reação aumenta de 2 a 3 
vezes e quando o equilíbrio dos teores de matéria orgânica é alcançado num agroecossistema, o seu 
nível é condicionado pelo tipo de manejo do solo, aplicações e resposta de fertilizantes, textura do solo, 
cultivos e condições ambientais. 
 A precipitação pluviométrica é o parâmetro climático mais importante para a agricultura, em 
termos, tanto de excesso como déficit. Na região dos Cerrados há uma estação chuvosa de 5 a 6 meses 
seguido de um período seco no qual há redução da atividade microbiana. Ao sul da região tropical a 
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estação com déficit de água é reduzida a 3 meses acompanhada de queda de temperatura com ocorrência 
de geadas. Na estação de primavera e verão ocorrem temperaturas altas, boa precipitação, porém, há 
ocorrência de períodos curtos sem precipitação (veranicos). O regime hídrico dos solos é influenciado 
pela precipitação e características intrínsecas, como tipo da fração areia, camadas menos permeáveis, 
estrutura; teor de matéria orgânica, etc. 

Devido a ocorrência de umidade e altas temperaturas, os solos da região tropical são 
altamente intemperizados com predominância de solos profundos, distróficos e álicos. A mineralogia é 
constituída principalmente pela caulinita, óxidos de ferro e alumínio, todos com baixa capacidade de 
troca de cátions e alta capacidade de adsorção de ânions. Devido a essas características mineralógicas a 
contribuição da matéria orgânica para a nutrição de plantas na área tropical é extremamente relevante. 

 
MATÉRIA ORGÂNICA EM PLANTIO DIRETO 
 
 Em qualquer tipo de manejo de solo nos trópicos, a matéria orgânica torna-se muito importante 
para redução do processo erosivo, maior disponibilidade de nutrientes às plantas, maior retenção de água, 
redução da temperatura do solo, estimulação da atividade biológica, aumento das taxas de infiltração, 
maior agregação, redistribuição dos nutrientes de maior mobilidade como N, Se K, complexação de 
elementos tóxicos (AI, Mn), etc. No plantio direto, devido a não movimentação do solo e manutenção de 
resíduos culturais na superfície, os teores de C tendem a crescer em intensidade dependendo do balanço 
entre taxa de decomposição e adição do carbono. Comparando-se resultados obtidos por Parra (1986) no 
Norte do Paraná e Sá (1991) no Sul do Paraná , constatou-se aumento de 27% no teor de matéria 
orgânica no plantio direto sobre o convencional no Norte do Paraná, enquanto no Sul foi de 9,0%. 
Quanto aos teores totais, em função das temperaturas médias anuais mais baixas no Sul há maior 
estabilidade da matéria orgânica e mais altos teores. O índice de mineralização na camada superficial (0-
10 cm) foi 72% superior no convencional em relação ao plantio direto. 
 Nos agroecossistemas onde predominam altas taxas de mineralização deve-se introduzir gramíneas 
nos sistemas de produção visando estabilidade de cobertura e formação de húmus mais estável. 
 Quanto ao nitrogênio, dOIS aspectos básicos devem ser considerados no que se refere a 
redistribuição no solo e aproveitamento pelas plantas: 1) Movimento do íon nitrato; 2) relação C/N 
influenciando a taxa de mineralização, a imobilização pelos microrganismos e o balanço oferta/demanda 
pelas culturas. No plantio direto há maior movimentação descendente do nitrogênio, porém nas regiões 
de maior acúmulo de resíduos a tendência é o equilíbrio entre mineralização - imobilização - 
disponibilidade - perdas, devido a maior estabilidade de atividade microbiana. A relação C/N das 
culturas integrantes do sistema da produção influencia os teores de N em plantio direto. Nas rotações 
com maior participação de gramíneas aumenta a demanda por nitrogênio mineral, principalmente nos 
primeiros anos de implantação do plantio direto. 
 
DISPONIBILIDADE DE FÓSFORO 
 
 Em plantio direto, a tendência é ocorrer maior disponibilidade de fósforo devido aos seguintes 
aspectos: 1) maior concentração do nutriente na camada superficial do solo e consequente redução da 
área de contato com os coloides minerais, o que significa redução da fixação; 2) maior disponibilidade 
de água em plantio direto facilitando a difusão; 3) maiores teores de matéria orgânica complexando 
elementos responsáveis pela adsorção do fósforo; 4) maior atividade microbiana liberando compostos 
orgânicos que reduzem a competição de fósforo pelos sítios de adsorção. Em função desses fatores a 
eficiência da adubação fosfatada é maior no plantio direto quando comparado ao convencional. 
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CALAGEM EM SOLOS SOB PLANTIO DIRETO 
 
 No plantio direto há tendência de acidificação na superfície devido ao acúmulo de matéria 
orgânica e de resíduos de adubação, sobretudo de fertilizantes nitrogenados nas camadas superficiais. 
Através da lixiviação do nitrato quantidades equivalentes de cátions são removidos. Trabalhos 
realizados em Porto Rico mostraram efeito da calagem até 61cm de profundidade quando calcários e 
fertilizantes nitrogenados foram aplicados na superfície. Em trabalhos desenvolvidos no norte do Paraná 
a tendência de acidificação foi menor no plantio direto que no convencional devido a menor taxa de 
mineralização seguido de menor liberação de ácidos orgânicos, além do maior conteúdo de água no solo 
com conseqüente maior diluição da solução do solo. 
 A correção da acidez e o fornecimento de cálcio e magnésio em plantio direto está sendo levado a 
efeito pela aplicação superficial de pequenas quantidades de calcário observando-se a textura do solo e 
as culturas presentes no sistema. Quando há predominância de gramíneas, pelo seu maior efeito 
acidificante, as doses de calcário são mais elevadas. Aconselha-se efetuar a prática da calagem antes do 
plantio da cultura de inverno pois devido ao menor espaçamento das linhas há maior movimentação do 
solo. A calagem em plantio direto é feita apenas para corrigir pequena acidez e repor cálcio e magnésio, 
pois a correção do solo com acidez elevada e níveis altos de alumínio deve ser feita no início da 
adequação da área para plantio direto. 
 Os rendimentos de grãos de soja obtidos com aplicação de calcário foram significativamente 
superiores aos obtidos com aplicação isolada de gesso ou na ausência de calcário e gesso. 
 O calcário distribuído na superfície aumenta significativamente pH, Ca e Mg trocáveis e reduz o 
Al3 trocável em profundidade. 
 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
 
 A semeadura direta no Brasil passou por várias fases nestes últimos 20 anos. Do ponto de vista da 
evolução de máquinas destacam-se como as principais os sistemas de rompimento de solo, como: a) 
discos de corte (liso, estriado e ondulado), tendo como função cortar os restos culturais e abrir o sulco 
para a penetração dos conjuntos de semente e adubo; b) discos duplos defasado, liso ou recortado. 
combinado ou não, composto por dois discos planos de diâmetro diferentes, com a função de cortar a 
palha e abrir o sulco para a colocação da semente e adubo; c) faca ou facão, também destinado a abrir 
sulco para colocação do adubo a maiores profundidades, assim como promover uma descompactação na 
linha de plantio. 
 Atualmente as máquinas não utilizam mais os discos de corte ondulado e estriado e sim, apenas 
disco liso para corte seguido dos discos duplos de abertura de sulco para depósito de semente e adubo. 
 Existem diversas máquinas no mercado com características específicas para os tipos de solo, 
declividade, restos culturais, etc. 
 
COMPACTAÇÃO DO SOLO 
 
 É um fenômeno que está indiretamente ligado a estrutura do solo pelo efeito direto da compressão 
e, como conseqüência, influenciando sua aeração (arranjo e volume de poros) e características de 
retenção de água. Portanto, através da relação entre a massa de uma amostra de solo com estrutura 
natural e o volume que ela ocupa, pode-se quantificar o estado de compactação de um solo. 
 Esta influência na aeração do solo resulta efeitos diretos nas raízes das plantas, além de problemas 
relacionados a má drenagem e conseqüentemente deficiência de oxigênio, provocando alterações nas 
condições químicas, como também, o favorecimento de algumas doenças. 
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 A maioria de nossos solos de textura argilosa são bastante sensíveis a compactação provocada quer 
por implementos agrícolas ou por tráfego de máquinas. 
 No caso do sistema de plantio direto, os efeitos da compactação nesses solos começaram a 
aparecer logo nos primeiros anos após sua implantação. Muitas vezes, são resultados que 
necessariamente não influenciam negativamente na produtividade de dada cultura. 
 Deve-se a isto, principalmente aos sistemas radiculares das diversas plantas, assim como, também, 
suas exigências em relação a aeração do solo, isto é, porosidade livre de água. O milho, por exemplo, 
necessita de valores mínimos em torno de 12 a 15%, sendo que menores que esses afetam o seu 
metabolismo em poucos dias. Outras plantas necessitam menos ou até se desenvolvem normalmente 
com 0%, caso da cultura do arroz. 
Percebe-se que o problema da compactação é bastante discutível, contudo não impossível de resolvê-lo. 
 Condição básica para qualquer providência inicial, deve necessariamente passar pelo 
acompanhamento do desenvolvimento dos rendimentos anuais. A curva de produtividade é fundamental 
para indicar quais são os fatores que estão interferindo no sistema. A partir daí é que se deve tomar as 
devidas providências no sentido de viabilizar melhorias em sua estrutura, caso o problema detectado seja 
a compactação. 
 O Estado do Paraná tem sido um laboratório para todos os problemas inerentes ao sistema de 
plantio direto ao longo dos anos, e o fenômeno da compactação não deixa de ser um dos principais, 
principalmente nas regiões onde predominam solos de textura argilosa. 
 Em experimentos conduzidos pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), têm-se mostrado nos 
aspectos relacionados a este problema, que apesar das condições físicas do solo apresentarem-se 
insatisfatórias, não houve redução na produtividade da cultura. 
 Resultados obtidos em Cambissolo (Inceptisol) mostram que apesar dos valores de 
macroporosidade estarem baixos para o sistema de plantio direto nas camadas superficiais (O - 10cm), 
ainda assim apresentou um rendimento superior de grãos de cevada quando comparado com o sistema 
de preparo convencional, através da aração com arado de discos. 
 A redução dos poros maiores em função da compactação não necessariamente altera a qualidade 
destes poros em plantio direto, devido a sua continuidade, ás galerias construídas pelos organismos do 
solo e também às fendas formadas pelo umidecimento e secamento do solo, garantindo um suprimento 
adequado de oxigênio e movimento interno de água. 
 Também, em experimento realizado em latossolo roxo (IAPAR, Londrina), observou-se através de 
resultados de infiltração, obtidos a partir de medições feitas em cilindros concêntricos, os quais 
reproduzem bem a proporção de poros existentes no solo, valores favoráveis ao plantio direto em relação 
ao convencional. Esses resultados evidenciam que, quando a estrutura natural é preservada, as alterações 
através da compactação provocada pelos pneus do trator durante o plantio e colheita da soja são de 
intensidade bem menores que os demais sistemas de preparo, caracterizada pela maior taxa de infiltração. 
É necessário, no entanto, considerar a distribuição dos nutrientes, que no plantio direto apresenta-se 
concentrado mais superficialmente, não exigindo que o sistema radicular da cultura explore um grande 
volume de solo. Caso inverso para a cultura em sistema convencional de preparo, onde os nutrientes 
estão mais diluídos em decorrência da mobilização do solo. 
 No que se refere aos grandes avanços para solução deste problema, considerando a existência de 
práticas agrícolas seguras e definidas a tempos (rotação de culturas, adubação verde, etc.), pode-se 
inferir que vários fatores tais como a falta de motivação, instrução, cultura, política agrícola e outros, 
foram os responsáveis mais diretos pela morosidade de adoção por parte dos agricultores. 
 Mecanicamente, os avanços não foram significativos com relação a compactação. Desde o início, 
quando da introdução do sistema de plantio direto, principalmente em solos argilosos, o uso do facão 
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passou a fazer parte de kits para serem usados nestes casos específicos. Com pequenas inovações é ainda 
hoje usado nas novas máquinas de plantio direto. 
 Sem dúvida nenhuma, a solução para este problema em solos de textura argilosa não passa 
totalmente pelas máquinas e implementos, mas sim nos sistemas agrícolas adotados, aliados a 
capacitação freqüente dos usuários. 
 
ROTAÇÃO DE CUL TURAS 
 
 A rotação de culturas associada ao plantio direto tem se constituído em fator decisivo para a 
obtenção de sustentabilidade técnica e econômica à produção de culturas temporárias na região tropical. 
Dentre os objetivos da rotação de culturas podem ser assinalados os seguintes: 1) diversidade de renda; 2) 
melhor aproveitamento de máquinas; 3) melhoria da fertilidade do solo; 4) redução da incidência de 
doenças, plantas infestantes e de pragas; 5) redução de perdas de solo; 6) aumento e estabilização da 
produtividade das culturas e 7) viabilização do plantio direto. 
 No Sul do Brasil, abaixo do paralelo 24oS, ocorrem altas precipitações durante o ciclo do trigo 
elevando o número de horas que as plantas permanecem continuamente molhadas tornando severas as 
epidemias. A rotação de culturas, sob o ponto de vista fitopatológico, consiste em se deixar de plantar 
trigo numa lavoura até que ocorra a completa decomposição microbiana dos restos culturais e 
conseqüente eliminação dos patógenos da área cultivada. A rotação de culturas tem contribuído para 
aumentar a estabilidade e os rendimentos da cultura do trigo e diminuir a intensidade de doenças 
radiculares. 
 As principais espécies de adubos verdes que integram as rotações no Brasil são: aveia, milheto e 
guandu no Mato Grosso do Sul; aveia, tremoço, nabo forrageiro, ervilhaca, no Paraná e Rio Grande do 
Sul. Dentre as espécies de primavera/verão destacam-se a crotalária juncea, mucuna preta e guandu. 
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Cultivo Mínimo do Solo em Florestas 

 
EVOLUÇÃO E ESTADO DA ARTE DO CULTIVO MÍNIMO NA AGRICULTURA 

 
Garibaldi Batista de Medeiros* 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Nas áreas tropical e subtropical brasileiras ocorrem solos bastante intemperizados decorrentes das altas 
temperaturas, umidade e precipitação pluviométrica. As chuvas na área apresentam-se muito erosivas que, 
associadas ao uso e manejo inadequados dos solos, constituem-se em causa determinante das grandes perdas de 
solo. O uso inapropriado das terras é feito de forma conflitiva com a real aptidão agrícola devido ao 
desequilíbrio sócio-econômico, incapacidade, imediatismo e, até mesmo, insuficiência técnica ou educativa. 
Assim, a disponibilidade de terras destinadas a produção de alimento per capita na região tropical é 
decrescente face a pressão demográfica e degradação ambienta!. Nessas condições, torna-se imperativo superar 
os óbices às mudanças dos sistemas de produção de modo a conferir sustentabilidade agroecológica e 
econômica à agricultura praticada nos agroecossistemas tropicais. 
 
MANEJO DE SOLO 
 
 O arado, implemento símbolo da agricultura, vem sendo utilizado pelo homem há cerca de 5000 anos, 
porém os avanços, até recentemente, eram dirigidos ao aumento da capacidade de trabalho dos conjuntos e, 
esporadicamente, no sentido do aperfeiçoamento da técnica do preparo do solo de modo a viabilizar o preparo 
conservacionista. Este, segundo definição de HUTCHINSON (1993) compreende algum sistema de preparo ou 
plantio que deve manter no mínimo 30% da superfície coberta por resíduo após a semeadura. 
 Embora o arado seja considerado como o símbolo da agricultura, YODER (1937) chamou a atenção 
para a elevada participação da aração nos custos de produção e os efeitos indesejáveis na estrutura do solo, de 
modo que era necessária a realização de estudos sobre os efeitos da prática nos componentes físicos do solo. 
Além disso, recomendava a investigação das causas naturais da agregação a fim de permitir que os 
conhecimentos fossem utilizados para a manutenção de uma estrutura adequada nos diversos tipos de solos por 
ocasião do preparo. 
 FAULKNER (1943) argumentava que os arados são prejudiciais pois ao proceder ao enterrio dos 
resíduos culturais distanciava-se do sistema natural que consiste na decomposição dos resíduos orgânicos da 
superfície do solo e paulatina liberação dos nutrientes para o solo e, em seguida, às plantas. Esse mesmo autor 
afirmava que não havia razão científica para o procedimento da aração. 
 Segundo BENATTI JR. (1983), vários pesquisadores estudaram diferentes modalidades do que se 
chamou de cultivo mínimo. Esse consiste em arar e plantar em uma única operação reduzindo o custo de 
operação e aumentando o lucro do agricultor por unidade de área. 
 Na região Centro-Sul brasileira o manejo de solo é definido como a seguir :a) o convencional consiste 
no máximo revolvimento do solo através de aração seguido por 2 gradagens ou o uso intenso de grades pesadas 
como implemento do preparo primário; b) o cultivo mínimo ou reduzido no qual as operações de revolvimento 
são reduzidas em relação ao convencional tendo-se como exemplo a escarificação, a título de preparo primário

                                                 
* Pesquisador da Área de Solos – Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR – C.P. 1331 – 86001-970 – Londrina - PR 
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 seguido por uma gradagem niveladora. Nesse tipo de preparo permanecem na superfície dos solos residuais da 
cultura anterior protegendo o solo do impacto da gota de chuva; c) plantio direto, semeadura direta ou plantio 
sem preparo, em que há leve abertura de sulco para deposição da semente através de máquinas especiais para 
trabalhar sobre palha ou resíduo cultural. 
 Os efeitos dos sistemas de manejo manifestam-se de forma bastante diferenciada nos rendimentos das 
culturas, na ocorrência de plantas infestantes, nas perdas de solo/água, na agregação/umidade do solo no 
balanço de ganhos e perdas de nutrientes, no rendimento operacional. Os rendimentos das culturas nos vários 
sistemas de manejo de solo estão muito condicionados pelo tipo de solo, culturas, clima. 
 
EFEITO DO MANEJO DE SOLO 
 
1) Nas perdas de solo 
 
Dentre as diferenciações responsáveis pela caracterização dos vários tipos de manejo, a intensidade de 
revolvimento é determinante quanto à modificação estrutural e conseqüentes perdas de solo. Assim, os 
trabalhos levados a cabo no Brasil têm mostrado que aos maiores revolvimentos estão associadas às maiores 
perdas de terra por erosão e de água por deflúvio. Associado a intensidade de revolvimento, o fator cobertura 
pelos resíduos das culturas antecedentes é fundamental quanto às perdas de solo por erosão (Tabela 1). 
 
TABELA 1. Efeito da intensidade de preparo e da presença de palha sobre as perdas de solo por erosão. 
 

Perdas de Solo Tratamentos t/ha % 
Queima da palha seguida de 1 aração + 2 gradagens 
 
Manutenção da palha seguida de gradagem pesada + 2 niveladoras 
 
Manutenção da palha seguida de 1 aração + 2 gradagens 

12,31 
 

7,59 
 

5,71 

100 
 

62 
 

46 
 
Fonte: IAPAR, 1979 
 
 O tipo de preparo que acarreta perdas de solo em nível intermediário entre o convencional (máximo 
revolvimento) e o plantio direto (mínimo revolvimento) é a escarificação. Os escarificadores foram 
incorporados na agricultura há pouco tempo no Brasil, quando surgiu o reconhecimento dos benefícios 
referentes à redução de perdas de solo e água no processo produtivo (Tabela 2). 
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TABELA 2. Perdas de solo e água em testes de chuva simulada na cultura do milho. 
 

Perdas 
Cultivo anterior Tipo de preparo Solo 

t/ha 
Água* 

% 
Milheto + feijão/ 

aveia + trevo 
 

Convencional 
Escarificação 
Sem preparo 

42,9 
3,6 
0,8 

44,6 
29,6 
40,2 

    

Milho/trigo 
Convencional 
Escarificação 
Sem preparo 

41,7 
2,2 
0,4 

48,8 
33,0 
48,1 

 
* Em relação ao total aplicado. 
Adaptação LEVIEN et al. (1990). 
 
2) Na matéria orgânica, estado da agregação e umidade do solo 
 
 Em trabalho desenvolvido por HANES (1961), concluiu-se que a matéria orgânica é o fator mais 
importante para a estabilidade dos agregados em água. TANCHADRPHANGS e DAVIDSON (1970) 
igualmente concluíram que a matéria orgânica melhorou a estabilidade dos agregados e reteve maiores teores de 
água para as plantas. 
 ROTH et al (1991) estudando os fatores físicos e químicos relacionados com agregação de um Latossolo 
Roxo distrófico, em Londrina-PR, concluíram que a estabilidade dos agregados é influenciada principalmente 
pelo teor de matéria orgânica, mais especificamente da fração dos ácidos húmicos. Somente na faixa ácida do 
solo o alumínio torna-se um fator importante. No preparo convencional onde o solo é arado e gradeado (2 
gradagens) encontra-se o menor teor de carbono e a medida que se procede ao preparo com menos 
revolvimento ou sem revolvimento crescem os teores de Carbono (Tabela 3). 
 
TABELA 3.  Teor de carbono orgânico no solo segundo o tipo de preparo em Latossolo Roxo distrófico-PR 
 

Tratamento Carbono orgânico 
(%) 

Convencional 
Escarificação 
Plantio direto 

1,91 
2,25 
2,64 

 
Adaptado de ROTH et al. (1991). 
 
 Uma mayor disponibilidade de água sob cultivo mínimo foi constatada na época das chuvas, durante o 
período vegetativo da soja por SIDIRAS et al. (1983). A maior capacidade de retenção de água, aliada a menor 
perda de água por deflúvio e evaporação, fazem com que o plantio direto e escarificação apresentem maior 
disponibilidade de água às plantas do que o sistema convencional (Tabela 4). 
 



Evolução e Estado da Arte do Cultivo Mínimo na Agricultura 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 11 

TABELA 4. Umidade do solo (0-30cm) a diferentes tensões após 4 anos em 3 tipos de preparo, LRd, Londrina, 
PR. 
 

Tensão (bar) Preparo 0,66 0,33 1,00 
Convencional 
Escarificação 
Plantio Direto 

39,5 
41,5 
44,1 

35,2 
37,0 
39,7 

32,6 
35,4 
38,5 

 
Adaptado de SIDIRAS et al. (1983). 
 
3) Temperatura do solo 
 
 A temperatura do solo afeta os processos físicos, químicos e biológicos que nele se desenvolvem. É 
importante fator de crescimento, multiplicação e atividade dos microrganismos do solo cuja exigência e 
tolerância variam numa escala bastante ampla. A grande maioria se desenvolve melhor ente 10 e 40oC, com 
índice ótimo em torno de 35oC. As bastérias nitrificadoras tornam-se mais ativas com índices térmicos 
próximos a 35oC nos solos tropicais e 25oC em solos de região temperadas. Devido a presença de resíduos 
vegetais, as menores oscilações de temperatura e as menores temperaturas tem sido constatadas no plantio 
direto e escarificação (Fig. 1). 
 

 
FIGURA 1. Temperatura do solo (3cm) em função do preparo e hora do dia (SIDIRAS & PAVAN, 1986). 
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4) Na atividade biológica 
 
 A agregação das partículas do solo é promovida pela presença de material cimentante e, dentre esses 
agentes, encontram-se os colóides orgânicos (LOPES, 1972). A atividade biológica no solo produz substâncias 
gomosas, lipídios e outras substâncias insolúveis em água que podem cobrir as partículas, contribuindo para a 
formação de agregados ou para estabilizar os agregados já formados. 
 Em trabalho conduzido por DERPSCH (1984) num Latossolo Roxo distrófico, foram identificados os 
efeitos de diferentes sistemas de cultivos na atividade biológica do solo. Após 4 anos, o número de minhocas 
encontrado no solo reduziu significativamente à medida que o solo foi mais mobilizado (Figs. 2 e 3). 
 

 
FIGURA 2. População de minhocas/m2 (0 – 30 cm). (DERPSCH, 1984). 
 

 
FIGURA 3. Produção de CO2 do solo (DERPSCH, 1984). 
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5) Na fertilidade do solo 
 
 As pesquisas em manejo de solo na área tropical tem evidenciado que os tipos de manejo sem 
movimentação levam a acumulação de maiores teores de carbono no solo. O efeito do tipo de preparo sobre a 
distribuição do carbono orgânico no solo é apresentado na Tabela 3. No Plantio Direto, devido a não 
incorporação dos resíduos e à lenta decomposição, a matéria orgânica tende a se acumular na camada 
superficial do solo. Sob plantio direto, embora a biomassa microbiana se concentre na camada superficial, ela é 
superior qualitativa e quantitativa mente. A ocorrência da matéria orgânica sob esses aspectos está associada a 
qualidade e quantidade dos resíduos vegetais no sistema. tipo de solo e clima. 
 Nos sistemas de preparo que promovem menor movimentação do solo a tendência é que ocorra maior 
disponibilidade de fósforo às plantas com acumulação no horizonte superficial. A distribuição do potássio está 
muito associada a características do solo tais como, drenagem interna, teor de matéria orgânica e textura. Nos 
solos com textura média ou argilosa com boa drenagem o potássio tende a ser lixiviado para camadas inferiores 
do perfil. 
 A distribuição de cálcio e magnésio tende a acumulação mais intensa nas camadas superficiais nos 
sistemas de menor revolvimento. devido à reciclagem de nutrientes provenientes dos resíduos vegetais 
depositados à superfície. Na prática, a variação dos teores de cálcio e magnésio e respectiva distribuição é muito 
variável pois procede-se à calagem de diversas maneiras de acordo com o tipo de manejo. No plantio direto os 
agricultores aplicam o calcário com parcelamento da dose e intervalos de tempo variáveis. 
 Quanto à acidificação há dependência da quantidade e fonte do nitrogênio bem como da composição do 
sistema de produção. Quando predominam gramíneas dá-se maior aplicação de adubos nitrogenados, 
principalmente se o solo apresenta textura arenosa ou média, e, assim, tem-se acentuada a tendência de maior 
acidificação. 
 
6) No rendimento e consumo de combustível 
 
 Em trabalhos de avaliação de implementos realizado no Instituto Agronômico do Paraná, na década de 
80, ficou evidenciado que o arado apresentou o maior consumo de combustível. A grade pesada e o 
escarificador consumiram menos combustível em preparação única. O rendimento da grade pesada e 
escarificador correspondem ao dobro do arado (Tabela 5). 
 
TABELA 5. Consumo de combustível e rendimento de diferentes implementos de preparo do solo. 
 

Rendimento Tratamento l/ha % ha/h 
Arado de disco 
Grade de disco 
Escarificador 

25,7 
13,9 
18,8 

100 
54 
73 

0,40 
0,90 
0,79 

 
Fonte: HOOGMOED & DERPSCH, 1985 (Adaptação) 
 
 O consumo de combustível no plantio direto foi de aproximadamente um terço e as horas de trabalho 
perfizeram cerca de um quarto em comparação ao preparo de solos no sistema convencional. 
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7) Produtividade das culturas 
 
 A resposta das culturas aos tipos de preparo ou ausência de preparo (convencional, escarificação e 
plantio direto) varia de acordo com 1) ocorrências climáticas; 2) drenagem do solo; 3) composição de culturas 
no sistema; 4) época (inverno ou verão, etc.). 
 De modo geral, nos solos rasos e/ou com drenagem imperfeita, os rendimentos das culturas tendem a 
maiores expressões no cultivo convencional (Figura 4). Nos solos com boa drenagem há tendência de melhores 
rendimentos em cultivo reduzido como consta na Figura 5. Além disso, o plantio direto é o sistema através do 
qual pode-se conseguir redução dos custos de produção pela maior resposta aos insumos, melhor distribuição 
do trabalho, melhor rendimento e consumo de combustível. 

 
FIGURA 4. Rendimento relativo de milho e feijão em diferentes preparos em solo liólico. (CARLÓPOLIS, 
PR). 

FIGURA 5. Produtividade das culturas x preparo de solo (SORENSON & MONTOYA, 1989). 
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 Em conclusão, os sistemas de menor revolvimento do solo, notadamente o manejo do solo através do 
Plantio Direto, poderão contribuir decisivamente para a sustentabilidade da agricultura na região tropical. 
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RESUMO 
 
 A matéria orgânica desempenha um papel importante e bem conhecido na manutenção da fertilidade do 
solo e na recuperação de solos degradados. Em florestas naturais as taxas de decomposição da cobertura morta 
são aproximadamente iguais à de incorporação; entretanto, quando essas florestas são eliminadas e os solos 
passam a ser cultivados, as taxas de decomposição da matéria orgânica excedem as de produção. Este balanço 
deficitário torna-se mais crítico em regiões de clima quente e úmido.  
 A biologia do solo compreende um vastíssimo rol de organismos que coabitam dinamicamente e 
desenvolvem parcial ou integralmente seus ciclos vitais no solo. Nesta dinâmica, seres vivos e ambiente solo 
afetam-se mutuamente, e as condições são continuamente modificadas. A fauna, flora e microbiota, são os 
principais grupos ecológicos. Os microrganismos representam a maior diversidade biológica e fisiológica do 
solo, bem como maior poder de decomposição (acima de 95%) e reciclagem dos nutrientes. A fauna, por outro 
lado, toma parte no rearranjo dos detritos e na sua desintegração. As elevadas taxas metabólicas microbianas 
devem-se à relação superfície/volume, crescimento exponencial e tempo de geração muito curto, permitindo 
que esses organismos modifiquem as características do ambiente em apenas algumas horas. 
 A influência da cobertura morta na biologia do solo tem sido avaliada por seus efeitos globais em 
processos biológicos de liberação de CO2 (respirometria), mineralização do nitrogênio orgânico, população e 
biomassa microbiana. Poucos trabalhos referem-se a grupos fisiológicos mais específicos ou parâmetros 
qualitativos da biologia do solo e não são relatados os efeitos seletivos do tipo de cobertura morta (como p.ex. 
acículas de Pinus folhosas, gramíneas) na macro e microbiota. Sabe-se, entretanto, que a decomposição de um 
dado tipo de cobertura morta induz, inicialmente, a atividade de alguns organismos para os quais serve como 
fonte de energia e nutrientes. Os produtos residuais dessa decomposição inicial tornam-se então úteis a outros 
tipos de vida, estabelecendo-se relações sintróficas e antagônicas que mantêm o equilíbrio da comunidade 
biológica como um todo. Essa ilimitada sucessão de ciclos biológicos constitui o solo vivo, que é a chave da 
fertilidade pois fornece, escalonadamente, os nutrientes necessários à nutrição das plantas e evita perdas por 
lixiviação e erosão, ou seja, promove a potencialização dos nutrientes que passam para a forma orgânica 
(imobilização) e, à morte do organismo, retomam ao solo por mineralização. 
 O cultivo mínimo e plantio direto constituem modernas práticas de cultivo pelas quais procura-se voltar 
às origens, evitando o revolvimento do solo e promovendo a deposição natural e superficial da cobertura morta. 
A decomposição à superficie torna-se mais lenta e escalonada (em pulsos), face às pronunciadas oscilações de 
temperatura e umidade do substrato, em confronto com o cultivo tradicional (arações e gradagens), onde a 
matéria orgânica é incorporada e sua decomposição é continua. O cultivo mínimo reduz o escoamento 
superficial, a erosão e a temperatura do solo. Por outro lado, aumenta o metabolismo respiratório, população e 
biomassa microbiana, celuloliticos, taxas de amonificação e nitrificação, o teor de húmus, a retenção de 
umidade, a CTC, a reserva de nutrientes em compostos húmicos e a potencialização dos nutrientes imobilizados
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 nos ciclos metabólicos vitais da micro e macrobiota do solo e, sobretudo, promove maior biodiversidade 
biológica no sistema. O plantio direto e cultivo mínimo, por outro lado, fazem uso de herbicidas, sendo que 
alguns têm efeitos inibitórios nas taxas respirométricas do solo e, outros, efeitos estimulantes. As respostas da 
microbiota em termos respirométricos, entretanto, não a avaliam qualitativamente. Espécies mais resistentes aos 
herbicidas substituem as menos resistentes, podendo levar à maior incidência de doenças em plantas cultivadas, 
destruição de antagônicos e inimigos naturais (controle biológico de pragas e doenças), além de alterações 
significativas na qualidade dos compostos da degradação microbiana da matéria orgânica. Pode ocorrer também 
a transferência de pesticidas ou intermediários metabólicos de sua degradação, à cadeia trófica na qual os 
microrganismos constituem o elo inicial. Os herbicidas podem restringir a fixação biológica assimbiótica do N2 
e a nitrificação. Por outro lado, os microrganismos também podem biodegradar pesticidas, geralmente pela 
associação de diferentes espécies indígenas do solo, reforçando a importância da diversidade biológica no solo. 
 Tendo em vista a literatura consultada, sugere-se as seguintes prioridades de pesquisa: efeitos de 
herbicidas usados em plantio direto na diversidade biológica do solo (efeitos globais e na fixação biológica do 
N2 atmosférico, nitrificação, solubilização de fosfatos, micorrizas, biodegradação de pesticidas, etc.); 
decomposição da cobertura morta do plantio direto e a estimulação desses mesmos processos; potencialização 
de adubos e nutrientes do solo por imobilização microbiana em função do tipo de cobertura morta. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A matéria orgânica desempenha um importante e bem conhecido papel na manutenção da fertilidade do 
solo cultivado ou na regeneração de solos marginais erodidos. A produção da matéria orgânica em solos 
tropicais é alta face às condições ambientais favoráveis que, em contra posição, também levam à conseqüência 
de uma elevada taxa de decomposição microbiana (AYANABA, 1982). A matéria orgânica no solo contem a 
maioria das reservas de N para a nutrição das plantas, bem como uma larga proporção do P e S. Estas reservas, 
entretanto, exceto em ambientes naturais, não atingem um regime de equilíbrio dinâmico imutável uma vez que 
são o resultado das taxas simultâneas de adição de materiais frescos e de sua decomposição, tanto dos materiais 
adicionados como dos materiais humificados no solo. 
 As taxas anuais de adição do "litter" (cobertura morta natural de florestas) em solos tropicais de florestas 
naturais são elevados (cerca de 13 a 31,5 ton.lha, segundo AYANABA ,1982) e as taxas de decomposição são 
aproximadamente iguais. Quando essas florestas são eliminadas e os solos passam a ser cultivados, as taxas de 
decomposição da matéria orgânica excedem as de produção. Em climas tropicais a decomposição chega a ser 
quatro vezes mais rápida que em regiões temperadas, de tal forma que para manutenção do teor de matéria 
orgânica em torno de 1 %, em solos Nigerianos (AYANABA , 1982), seria necessário incorporar anualmente 20 
ton./ha de carbono orgânico. O C orgânico é incorporado na forma de resíduos de culturas ou adubações 
orgânicas referidas como "mulch" (genericamente traduzido como "cobertura morta"), produzidos no próprio 
local ou transportados de outras áreas e decorrentes do corte das plantas ou secamento natural (fim de ciclo) ou 
por via artificial (herbicidas ou outros agentes químicos ou físicos), que são incorporados por revolvimento do 
solo ou deixados à superfície. Segundo AYANABA (1982), existem três categorias de "mulches": cobertura 
morta de resíduos culturais e o próprio "litter" ("crop mulches"); adubos verdes ("green manures" ou "green 
mulches") e cobertura ainda verde antes da secagem já induzida ("live mulches").  
 
Augusto Ferreira da Eira 
 
 Os "mulches" de resíduos culturais são normalmente insuficientes para manter o nível de 1 % de matéria 
orgânica mesmo em solos de regiões temperadas. Os resíduos com altos teores de N, P, Ca, Mg e K são mais 
rapidamente decompostos. As adubações verdes, por outro lado, diferem da cobertura morta anterior porque a 
cultura é uma leguminosa que fixa N2 atmosférico que cresce no local e é colhida ou morta artificialmente e 
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incorporada ao solo ainda verde. Na adubação verde procura-se evitar a secagem da biomassa porque materiais 
desidratados tem decomposição e mineralização do N orgânico mais lenta e, freqüentemente, o objetivo dessa 
prática é de natureza mais imediatista à semelhança de uma adubação mineral para culturas de ciclo curto. Os 
"live mulches", constituem uma forma de adubação verde com plantas invasoras nativas ou plantadas antes da 
cultura principal, de natureza herbácea e de crescimento muito rápido que, dias antes do plantio da cultura 
principal, são mortas através de herbicidas químicos e, antes que sequem, procede-se ao plantio ou semeadura 
da cultura principal. Neste último tipo de cobertura com previsão de morte futura, baseia-se o conceito de 
plantio direto e cultivo mínimo (AYANABA, 1982). Os resultados experimentais transcritos na literatura, 
deixam claro que as quantidades da cobertura morta incorporadas a solos cultivados de regiões tropicais são 
suficientes somente para reduzir o grau de degeneração da matéria orgânica do solo até aproximadamente 50-
75% daquela sob ambientes naturais. 
 
Biologia do solo - micro e macrorganismos 
 
 A biologia do solo compreende um vastíssimo rol de organismos que coabitam dinamicamente e 
desenvolvem parcial ou integralmente seus ciclos vitais no solo. Nesta dinâmica, seres vivos e ambiente solo 
afetam-se mutuamente, e as condições são continuamente modificadas podendo favorecer ou desfavorecer os 
próprios organismos ou o ambiente solo com reflexos na agricultura como um todo, uma vez que as próprias 
plantas e animais também fazem parte desse sistema. A fauna, flora e microbiota (envolvendo a microfauna, 
microflora e os microrganismos dos Reinos Monera, Protista e Fungi) são os principais grupos ecológicos. 
 Os Reinos Monera, Protista e Fungi, acima citados, e também os vírus constituem os organismos com a 
maior diversidade biológica e fisiológica do solo e o maior poder de decomposição e reciclagem dos nutrientes 
biológicamente importantes. Graças às características de suas diversificadas e elevadas taxas metabólicas (em 
função principalmente de sua elevada relação superfície / volume), bem como seu crescimento exponencial e 
tempo de geração muito curto (alguns reproduzem-se em minutos), esses organismos podem modificar as 
características do ambiente em apenas algumas horas. 
 No reino animal, segundo PETERSEN & LUXTON (1982), o grupo ecológico da fauna compreende a 
microfauna (Protozoa, Nematoda, Turbellaria, Rotifera, Tardigrada e Crustácea), a mesofauna (parte da 
Oligochaeta, Collembola, Protura, Diplura, Pauropoda, Symphyla e Acari) e a macrofauna (parte da 
Oligochaeta, as minhocas, Diplopoda, Díptera nas fases larvais, Isoptera, Trichoptera na fase larval, 
Lepidoptera na fase larval, Coleoptera, Chilopoda, Arachnomorpha, Formicoidea e Gastropoda). Os autores 
abordam detalhadamente, em extenso trabalho, as diferentes metodologias para quantificar e qualificar o papel 
de cada grupo da fauna do solo nos processos de decomposição da matéria orgânica. 
 A decomposição da matéria orgânica morta no solo é devido principalmente a quatro processos: 
oxidação química inorgânica, lixiviação, decomposição microbiana e decomposição e desintegração pelos 
animais do solo. Durante a decomposição, a relação C/N da matéria orgânica decresce progressivamente à 
medida em que o material é convertido em CO2 e água (PETERSEN & LUXTON, 1982). A maior parte dessa 
decomposição (acima de 95%) é efetuada por microrganismos, mas a fauna do solo toma parte no rearranjo dos 
detritos e na sua desintegração e todos esses organismos produzem, além dos produtos finais típicos da 
respiração (C02 e HP), uma série de produtos do metabolismo intermediário e imobilizam, nas células e tecidos, 
uma substancial fração do carbono e outros nutrientes vitais que fixam parte da energia do sistema em ligações 
químicas de suas moléculas. Uma equação da conversão biológica da energia no sistema é proposta: ENERGIA 
CONSUMIDA (EC) = ENERGIA FIXADA (EF) + ENERGIA METABOLIZADA (EM) + ENERGIA 
DESCARTADA (ED). A somatória da EF e EM é a ENERGIA ASSIMILADA (EA) e os autores compilaram 
um número muito grande de informações sobre estes parâmetros de conversão biológica da energia no solo para 
muitos grupos de animais, verificando que a eficiência de conversão varia entre 3 e 75% (em média 19%). A 
influência geral da fauna do solo na decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes pode ser 
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resumida nos seguintes tópicos: fragmentação inicial da matéria orgânica, principalmente na decomposição da 
madeira, galhos e cepas de árvores mais frondosas; decomposição de uma pequena fração de nutrientes e 
macromoléculas nos processos digestivos; pequena interferência nas taxas respirométricas no solo; muitos 
componentes da fauna (minhocas, ácaros, rotíferos, protozoários, etc.) nutrem-se de bactérias e outros 
microrganismos que atingem elevada população durante os primeiros estágios de decomposição da matéria 
orgânica lábil e o inverso é verdadeiro (ALMEIDA, 1985; PETERSEN & LUXTON, 1982). 
 Um outro grupo de seres vivos que fazem parte do solo são as próprias plantas que "in vivo" ou em sua 
decomposição (cobertura morta), liberam compostos orgânicos contidos nas células, que freqüentemente 
possuem propriedades alelopáticas, ou seja, um efeito direto ou indireto de um organismo sobre o outro através 
de substâncias químicas liberadas no ambiente e por ele elaboradas (ALMEIDA, 1985). Dentre essas 
substâncias alelopáticas incluem-se os ácidos fenólicos (resistência de plantas aos patógenos), quinona, juglona 
(repelentes a insetos), tanino (resistência a insetos e eliminação de plantas invasoras sob a copa), alcalóides, 
coumarinas, terpenóides, glicosídeos, cianogênicos e vários outros citados por ALMEIDA (1985). Essas 
substâncias podem ter efeitos benéficos para as culturas quando atuam no controle de plantas invasoras, mas 
também podem prejudicar as plantas cultivadas. Em experimentos relatados por ALMEIDA (1985), as 
coberturas mortas de aveia e centeio reduziram a biomassa verde de plantas daninhas para 360 e 700 g/m2, 
respectivamente em confronto com o tremoço que possibilitou a formação de biomassa das plantas invasoras à 
razão de 1610 g/m2 As culturas que produziram maior quantidade de biomassa também foram a aveia e o 
centeio, aproximadamente 4000 Kg/ha de biomassa seca. ALMEIDA (1985) relata também que a taxa de 
decomposição da cobertura morta é, até certo ponto, indicativo das toxinas que estão sendo liberadas no terreno. 
Outros trabalhos de Almeida (ALMEIDA, 1985), denotam que certas coberturas mortas favorecem plantas 
invasoras de folhas largas (triticale e centeio) e outras favorecem as gramíneas (tremoço, colza, nabo). 
 Além desses efeitos alelopáticos da cobertura vegetal, deve-se enfatizar seus efeitos sobre a microbiota 
do solo quer na rizosfera, onde uma série de importantes processos microbianos tomam parte, quer nas 
micorrizas e, principalmente, como fontes contínuas de introdução de biomassa que, à sua decomposição, 
transformam-se em fontes de energia e nutrientes para movimentação da biocenose no solo. 
 
Sistemas convencionais de cultivo, plantio direto e cultivo mínimo 
 
 O plantio direto consiste numa técnica ou sistema de cultivo mínimo que, relativamente aos demais 
sistemas de cultivo, caracteriza-se pelo revolvimento mínimo do solo e manutenção à superfície dos resíduos 
vegetais da própria cultura e das plantas autóctones que formarão a cobertura morta (ALMEIDA, 1985), 
também chamada "resteva" (VIDOR, 1992), "litter" ou "mulch". Esta substancial massa vegetal, em sua 
decomposição, influencia a macro e microbiota do solo (plantas, animais e microrganismos), alem de sua 
influência direta sobre as propriedades físicas e químicas do solo. Os sistemas de plantio direto e outras técnicas 
de cultivo mínimo, constituem hoje uma tendência geral para todas as áreas agrícolas, agropecuárias e agro-
florestais, uma vez que representam uma substancial redução de custos e uma alternativa benéfica em termos de 
preservação e recuperação de ambientes. 
 Dentre os fatores físicos, químicos e biológicos alterados no ambiente, pelos sistemas de cultivo mínimo 
e plantio direto, destacam-se a diminuição do escoamento superficial e erosão, aumento do metabolismo 
respiratório e de outros processos bioquímicos paralelos, teor e tipo de húmus, redução da temperatura do solo 
(variações mais estáveis e de menor amplitude), maior retenção de umidade e incrementos na CRA (capacidade 
de retenção de água), na CTC (capacidade de troca de cátions), na reserva de nutrientes em compostos húmicos 
e na potencialização dos nutrientes imobilizados nos ciclos metabólicos vitais da micro e macrobiota do solo 
(EIRA & PACCOLA, 1980) e, sobretudo, maior biodiversidade biológica do sistema solo/ 
plantas/microrganismos (ALMEIDA, 1985; ARZENO, 1992; VI DOR, 1992;). 
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 ARZENO (1992) estudou as múltiplas vantagens da técnica de incorporação de cobertura morta no 
manejo do solo em regiões subtropicais, mais especificamente na Argentina. Dentre os benefícios inclui a 
redução das perdas de água, a diminuição da erosão do solo, a redução da temperatura do solo, a evaporação, 
melhor controle de plantas daninhas ou indesejáveis e maiores teores de matéria orgânica no solo. O autor 
discute a importância também de uma maquinaria adequada disponível para manuseio do "mulch". 
 LUTALADIO et al. (1992) estudaram os efeitos da cobertura morta na temperatura, umidade no solo e 
propriedades químicas do solo, em cultura de mandioca durante 3 anos consecutivos, num solo ácido do Zaire. 
Observaram então que a técnica da cobertura morta reduziu significativamente a temperatura do solo em torno 
de aproximadamente 3,5°C e incrementou a umidade do solo em cerca de 6,1%, principalmente nos últimos 
estádios de desenvolvimento da mandioca. O índice pH, o conteúdo em carbono orgânico do solo, o nitrogênio 
total, o fósforo disponível e a CTC (capacidade de troca de cátions) em termos de cálcio, magnésio e potássio, 
foram incrementados como um resultado do aumento do teor de matéria orgânica no solo com contínuas 
aplicações de cobertura morta durante esses 3 anos (o "mulch" era da própria mandioca). O efeito benéfico da 
cobertura morta foi incrementado de ano para ano em relação às testemunhas sem esse tipo de tratamento de 
incorporação de matéria orgânica da própria cultura. 
 Segundo VIDOR (1992), o plantio direto tende a aumentar a população e atividade microbiana nos 2 cm 
superficiais do solo (ou na camada superficial de 0-5 cm, tal como observado por CATTELAN & VIDOR, 
1990b), enquanto que no preparo convencional, representado por lavrações e gradagens do solo, o estímulo 
atinge uma camada de solo maior face à incorporação da resteva. Assim, a incorporação da resteva tende a 
aumentar a velocidade de decomposição em comparação com a sua manutenção na superfície do solo, como 
cobertura morta característica do plantio direto. CATTELAN & VIDOR (1990b) também observaram que os 
solos sob vegetação nativa propiciam os maiores valores de biomassa e atividade microbiana e, entre os solos 
cultivados testados, o mesmo ocorreu com aqueles que produziram grande massa vegetal e boa cobertura do 
solo, denotando a importância de um adequado manejo do solo e de culturas em solos degradados. A menor 
profundidade e os sistemas com maior produção vegetal, exerceram grande efeito na população de bactérias 
enquanto que as populações de actinomicetos, fungos e solubilizadores de fosfatos não foram significativamente 
afetados (CATTELAN & VIDOR ,1990a). Segundo ANDRADE & COLOZZI-FILHO (1992), a biomassa 
microbiana, o número de celulolíticos, as taxas de amonificação e nitrificação no solo são maiores no plantio 
direto e mais acentuados na camada superficial. Comparações entre métodos de preparo do solo também foram 
efetuadas por LIMA et aI. (1992), tendo sido constatado que a biomassa diminui com o aumento da intensidade 
de preparo do solo (plantio convencional, cultivo mínimo e plantio direto), ficando evidenciado que o cultivo 
leva também a uma diminuição de matéria orgânica no solo seja diretamente ou em conseqüência das perdas 
por erosão. A matéria orgânica do solo também protege diretamente as raízes, funcionando como um "buffer" 
para as acentuadas variações na temperatura e umidade dos solos e, indiretamente, tornando as condições 
favoráveis à micorrização (ALMEIDA, 1985; GOULART, 1992). Desta forma, as restevas culturais não devem 
ser queimadas, principalmente quando da utilização agrícola de novas áreas nativas, como normalmente vem 
acontecendo nas áreas de plantio convencional (em atividades de reflorestamento são terminantemente 
proibidas), porque elas também servem como fontes de carbono, energia e nutrientes à microbiota do solo e, 
principalmente, mantêm o equilíbrio das populações predadoras de pragas e da meso e macrofaunas existentes à 
superfície do solo (ANTONY, 1992; SANTOS et al., 1992; VIDOR, 1992). 
 ALMEIDA (1985) relata que a cobertura florística dos terrenos é muito influenciada quantitativa e 
qualitativamente pelo grau de revolvimento do solo nos sistemas de cultivo convencional (aração e no mínimo 
duas gradagens), reduzido (uma escarificação e duas gradagens) e nulo (plantio direto); 63 dias após as 
operações observou 600, 684 e 320 plantas/m2, respectivamente. Observou também que nos plantios 
convencional e reduzido ocorreu o predomínio do capim-marmelada, enquanto que no cultivo sem 
movimentação de terra a população das plantas invasoras é mais equilibrada (maior diversidade biológica 
também para macroflora do solo). 
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DECOMPOS/ÇÃO DA MA TÉR/A ORGÂN/CA PELA MACRO E M/CROS/OTA DO SOLO 
 
 A decomposição da cobertura morta no solo e suas relações com o emprego de técnicas de cultivo 
mínimo e plantio direto, bem como seus efeitos na manutenção e recuperação da qualidade do solo em termos 
de suas propriedades físicas, químicas e biológicas, foram estudadas por muitos autores. 
 
Efeitos gerais nas propriedades do solo 
 
 PARR et al. (1992) observaram que diferentes propriedades químicas, físicas e biológicas do solo 
interagem de forma complexa de tal forma a determinar a sustentabilidade da capacidade agrícola do solo e 
produzir culturas ou colheitas sadias e nutritivas. A interação dessas propriedades resulta freqüentemente em 
melhor produtividade e é comumente referida como qualidade do solo. A qualidade do solo está freqüentemente 
relacionada com a sua degradação e pode ser definida como o tempo em que se estabelece uma mudança dessa 
qualidade. Os autores discutem que na caracterização da qualidade do solo as propriedade biológicas tem 
recebido menos ênfase que as propriedades físicas e químicas porque seus efeitos são dificilmente quantificados. 
A melhoria da qualidade do solo freqüentemente é indicada pelo aumento da infiltração, da aeração, formação 
de macroporos, tamanho de agregados, estabilidade de agregados e matéria orgânica do solo. Também pela 
diminuição da sua densidade, resistência à erosão e por evitar a perda de nutrientes nas águas superficiais. Os 
autores comentam ainda que esses critérios são muito úteis mas, trabalhos futuros devem ser elaborados para 
identificar e quantificar de forma real os indicadores biológicos/ecológicos da qualidade do solo, tais como a 
diversidade de espécies ali presentes ou a diversidade genética de microorganismos, insetos e outros animais. 
Tendo em vista que esses índices biológicos /ecológicos do solo são dinâmicos eles requerem um 
monitoramento efetivo e programas que permitam desenvolver banco de dados apropriados para transferência 
da tecnologia desenvolvida nos trabalhos científicos. Há necessidade de conhecer agora como tais índices são 
afetados pelos sistemas de manejo do solo e como eles poderão servir para predizer ou para indicar os estádios 
iniciais da degradação do solo e avaliar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas produtivos. 
 ARSHAD & COEN (1992) também se dedicaram à caracterização da qualidade do solo através de 
critérios físicos e químicos para medir o impacto da degradação do solo pelo homem. O principal objetivo do 
trabalho foi então escolher que atributos físicos e químicos poderiam servir como indicadores das mudanças na 
qualidade do solo sobre determinadas condições agroclimáticas. Propõem como indicadores a profundidade do 
solo, a capacidade de retenção de água, a densidade e resistência à penetração, a condutividade hidráulica, a 
estabilidade dos agregados, a matéria orgânica, a disponibilidade/retenção de nutrientes, índice pH, 
condutividade elétrica e sódio trocável. 
 TIESSEN & ANDERSON (1991) desenvolveram conceitos e metodologias para mensurar a estabilidade 
de ambientes manejados pelo homem. especificamente com a escolha de variáveis que realmente indiquem o 
padrão de sustentação da fertilidade do solo. Deve-se ter em vista que a escolha das variáveis será diferente 
entre os ambientes, tornando necessária a classificação ou o agrupamento de determinados ambientes em função 
da sua vegetação predominante e do tipo de solo. A matéria orgânica do solo foi considerada a variável chave, 
cujo papel na determinação da estabilidade do ambiente depende, basicamente, da quantidade, distribuição e da 
sua própria estabilidade no solo. Em função dessas variáveis principais relacionadas à matéria orgãnica, bem 
como aos materiais componentes do próprio solo que também serão decompostos no processo, foi desenvolvido 
um programa matemático chamado Sistema GIS (Geographical Information Systems), que visa a classificação 
de solos e ambientes. Os autores após efetuar várias simulações, observaram que o GIS integra-se a outros 
sistemas já existentes como o CENTURY que faz uma modelagem da matéria orgânica no solo. CENTURY 
seria um programa ou modelo de simulação para avaliar a evolução da matéria orgânica no solo (o carbono no 
solo compreende as frações ativa, passiva e lentamente biodegradável); portanto, esses sistemas de simulação 
ou de modelamento matemático identificam (mas não predizem) um estado atual e a história anterior da matéria 
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orgânica no solo e servem para avaliar o grau de sustentação da produtividade agrícola, considerando 
principalmente as variáveis climáticas, o tipo e teor de carbono e outros parâmetros citados anteriormente. 
 KUMAR & DEEPU (1992) estudaram a produção natural da cobertura morta de florestas e a dinâmica 
de sua decomposição em regiões úmidas da índia. Os autores testaram e comprovaram as hipóteses de que a 
produção natural da cobertura morta em florestas tropicais é função da composição florística da região, da 
densidade, da área basal e da intensidade de distúrbios climáticos na área (ventos, etc.). As taxas específicas de 
decomposição das espécies tropicais são uma função inversa da relação inicial entre lignina e nitrogênio e que 
as taxas de decomposição das florestas tropicais são maiores e mais rápidas que as das florestas de regiões 
temperadas. 
 Neste particular, ROSS (1993) observou que o desflorestamento em solos tropicais causa severos 
desbalanços com perdas de carbono e nitrogênio. O declínio na fertilidade do solo após a retirada das árvores é 
acelerado pela erosão, perdas na reposição da cobertura morta natural de florestas e um aumento acentuado nas 
taxas de decomposição e mineralização. O autor aborda técnicas agroflorestais para conservar e incrementar a 
matéria orgânica após o desflorestamento, tais como o uso de interculturas de leguminosas e o uso da cobertura 
morta ou outras adições de matéria orgânica. 
 Trabalhos clássicos de ALEXANDER (1967), POCHON & BARJAC (1958) E WAKSMAN (1952), 
mencionam que o húmus contém um teor de C de 58% em média e um considerável teor de N (3 a 6%) 
resultando em uma relação C/N de aproximadamente 10: 1, na dependência de seu estado de decomposição. O 
húmus não é quimicamente estável ou invariável, mas pode chegar a um equilíbrio dinâmico desde que seja 
continuamente formado a partir dos resíduos orgânicos e, ao mesmo tempo e em taxas similares, continuamente 
decomposto por micro e macrorganismos no solo. O húmus serve, portanto, como fonte de energia e nutrientes 
para o desenvolvimento de muitos grupos de organismos (principalmente microrganismos) e, como resultado de 
sua decomposição, há a liberação contínua de CO2, NH4

+ , ions de P, S, e mícronutrientes. Possui ainda uma 
elevada CTC e melhora as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Na decomposição da matéria 
orgânica precursora do húmus, cerca de 50 a 80% do C é liberado na forma de CO2. Segundo WAKSMAN 
(1952), a umidade requerida para a máxima produção de CO2 está entre 53 e 71% e, sob condições aeróbias, a 
decomposição dos principais constituintes da matéria orgânica é mais intensa que sob condições anaeróbias. 
 Estudos de PALLO (1993) sobre os efeitos das técnicas convencionais de cultivo na dinâmica da matéria 
orgânica do solo, indicaram que o maior componente da matéria orgânica é a fração humina e que as práticas 
convencionais de cultivo do sorgo mudam essa composição. Verificou também que a CTC, bases trocáveis e 
teor de P estão positivamente correlacionados com as frações finas da matéria orgânica de tal forma que sua 
degradação redunda na redução da fertilidade do solo. Concluiu que para incrementar a produtividade das 
culturas e assegurar sua sustentação essas frações da matéria orgânica deverão ser mantidas em níveis aceitáveis. 
 Muitos trabalhos referem-se aos efeitos das condições climáticas nas taxas de decomposição e formação 
do húmus. MIL TNER (1994) verificou que as variações no tipo e quantidade de húmus depende do balanço 
entre a entrada da cobertura morta natural e sua mineralização, envolvendo a relação C:N, conteúdo total de 
açúcares, densidade (1,6-2,0 g/cm3) e o nível de ácidos húmicos. Outras propriedades do húmus (lignina, 
COOH-C e alquil-C) variam em função da taxa de mineralização. À medida que as taxas de mineralização 
decrescem, a variação química estrutural da matéria orgânica do solo aumenta. Em regiões temperadas e mais 
acentuadamente nas tropicais, as taxas de mineralização são maiores e a variação química estrutural da matéria 
orgânica é menor. 
 STEWART (1993) estudou os efeitos do manejo de resíduos de culturas na retenção ou manutenção do 
carbono no solo. Desta forma o autor enfatiza que o manejo dos resíduos de culturas é de importância 
fundamental para controle do carbono no solo. A redução dos cultivos agrícolas ou até as práticas que os evitam 
como no caso do cultivo mínimo, resultam num aumento significativo da quantidade de matéria orgânica no 
solo porque as taxas de decomposição são menores. Observou que, para o carbono estabilizar-se no solo como 
matéria orgânica, deve existir um suprimento adequado de nitrogênio para o sistema, desta forma os níveis de 
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produtividade dos solos agricultáveis são resultantes de interações entre os processos de degradação, 
conservação e práticas de regeneração ou de manutenção dessas características no solo. As condições climáticas 
muito freqüentemente constituem-se em fatores críticos que determinam a sustentação ou incrementos na 
matéria orgânica do solo. À medida que a temperatura e a precipitação pluviométrica aumentam, as taxas de 
decomposição da matéria orgânica também aumentam. Práticas de manejo para incrementar o conteúdo de 
matéria orgânica do solo são revisadas nesse trabalho, sendo que a manutenção da matéria orgânica é mais 
difícil em regiões quentes e úmidas. 
 TIETEMA & WESSEL (1994) estudaram a atividade microbiana e a lixiviação de nutrientes 
provenientes da decomposição da cobertura morta natural de folhas de carvalho. Usaram a técnica de sacos 
plásticos de "Iitter" de florestas de carvalho na Holanda e mediram a respiração e a composição físico-química 
do extrato aquoso proveniente da decomposição. Observaram que nas primeiras seis semanas 9,3% do peso da 
matéria seca inicial foi perdido e, aproximadamente 5,9% das perdas em peso foram atribuídas à respiração 
microbiana e apenas 0,5% foram perdidos através dos solutos inorgânicos lixiviados da. matéria em 
decomposição. Os compostos orgânicos na água de lavagem da matéria em decomposição foram estimados em 
cerca de 2%. Os estudos indicaram que houve uma rápida mineralização dos íons potássio e cloro durante as 
primeiras duas semanas, enquanto que magnésio, ferro, manganês, silício, ortofosfato e nitrogênio orgânicos 
dissolvidos foram liberados a uma taxa muitas vezes menor. Ao mesmo tempo, pequenas quantidades de NH4

+ e 
NO3 foram retidas no "litter". 
 GUGGENBERG & ZECH (1994) relatam a composição e a dinâmica de carboidratos dissolvidos e de 
produtos da degradação da lignina em duas florestas de coníferas na Alemanha. Com os resultados desse 
trabalho, os autores verificaram que os principais carboidratos da parte aérea são bastante ricos em hexoses e 
pobres em pentoses. Isto indica, portanto, que as comunidades microbianas ativas nessas partes aéreas da planta 
tem como fonte de carboidratos as hexoses. Os carboidratos da cobertura morta natural de florestas, por outro 
lado, são ricos em pentoses derivadas da decomposição de madeiras e de outras partes de árvores e são 
preferivelmente solubilizadas e translocadas para o solo mineral (estão mais em contato com o solo mineral). 
São possivelmente de natureza ligno-celulásica. Estimam que o fluxo de carboidratos que se infiltra na camada 
de solo mineral atinge cerca de 70 Kg /ha.ano. Verificaram também que o fluxo anual de carboidratos que sai da 
fração mineral do solo é bem menor (cerca de 5 Kg por hectare/ano); provavelmente isso se deve à co-absorção 
de carboidratos associados com características hidrofábicas de alguns materiais e formação de compostos 
recalcitrantes (isto é, muito resistentes à decomposição), ocorrendo apenas a biodegradação dos carboidratos 
livres mais prontamente disponíveis justificando esse acúmulo de matéria orgânica nesses ambientes. 
 N'DAYEGAMIYE & ANGERS (1993) enfocam os efeitos a longo prazo da aplicação de resíduos agro-
industriais do processamento de madeira nas propriedades do solo, incluindo o conteúdo de matéria orgânica e 
os níveis de agregação de um solo arenoso do Canadá, tratado durante nove anos com aplicações bianuais 
desses resíduos (cavacos, serragens, etc.) aplicados às taxas de 25, 50 e 100 tono ha-1 com e sem a 
suplementação de nitrogênio. Observaram que esse tipo de tratamento (aplicação de resíduos) não teve efeito na 
macro-agregação do solo e também sobre os materiais húmicos solúveis em pirofosfato de sádio, mas, 
incrementaram muito o conteúdo de carbono na forma de huminas (que seria fração insolúvel no pirofosfato de 
sódio), cerca de 25% a 60% em relação à testemunha. Em conclusão observaram que os efeitos a longo prazo da 
aplicação de resíduos de madeira ao solo resultou na acumulação de matérias orgânicas mais estáveis, a 
chamada fração pesada ou fração húmica. Algumas diferenças nas frações leves do húmus (solúveis em 
pirofosfato de sádio) sugerem efeitos a curto prazo. 
 O'CONNELL (1994) estudou a decomposição e os nutrientes da cobertura morta natural de florestas 
durante dois anos numa floresta de eucalipto que foi ou não adubada com N e P (doses de N = 0,200 Kg/ha .ano 
e P = 0,30, 200 Kg/ha.ano. Observaram que as adições de P incrementaram e as adições de N diminuíram a taxa 
de decomposição da cobertura morta natural em termos de peso da matéria seca. Os tratamentos com adubações 
nitrogenadas reduziram as taxas de decomposição da matéria orgânica e por conseguinte aumentaram a meia 



Augusto Ferreira da Eira 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 24 

vida em cerca de 30%, enquanto que, os tratamentos com adubações fosfatadas, incrementaram as taxas de 
decomposição e, por conseguinte, a meia vida do substrato caiu cerca de 30%. Observaram também que o P 
acumula-se na cobertura morta natural durante a decomposição, isto é, passa à forma orgânica e o P assimilado 
foi maior nos tratamentos com adubações fosfatadas do que nas testemunhas. A aplicação de N na forma de 
nitrato de amônia (NH4NO3) diminui o índice pH da cobertura morta natural na superfície dos solos das 
florestas, aumenta a massa da cobertura morta natural (em cerca de 15%) e aumenta a quantidade de nitrogênio 
(cerca de 34%) e enxofre (cerca de 32%) estocados na cobertura morta natural da floresta. Por sua vez, quando 
combinado às adubações com fósforo, ocorreu redução na quantidade de N estocado nessa camada da cobertura 
morta natural em cerca de 22%. As aplicações de 200 Kg/ha .ano de fósforo na ausência de nitrogênio 
possibilitaram o aumento da estocagem de fósforo nessas camadas de cobertura morta natural em cerca de 80% 
mas, quando nitrogênio e fósforo foram aplicados juntos a quantidade de fósforo na cobertura morta natural não 
foi significativamente diferente entre as diferentes adubações fosfatadas. 
 
Interações entre a matéria orgânica e a biologia do solo 
 
 Quanto à influência da cobertura morta na biologia do solo, seus efeitos têm sido avaliados de forma 
global, através da quantificação dos processos biológicos de liberação de CO2 (respirometria), mineralização do 
nitrogênio orgânico, população e biomassa microbiana. Poucos trabalhos referem-se a grupos fisiológicos mais 
específicos ou parâmetros qualitativos da biologia do solo e não são relatados os efeitos seletivos do tipo de 
cobertura morta (como p.ex. acículas de Pinus folhosas, gramíneas) na macro e microbiota. Sabe-se, entretanto, 
que a decomposição de um dado tipo de cobertura morta induz, inicialmente, a atividade de alguns organismos 
para os quais serve como fonte de energia e nutrientes. Os produtos residuais dessa decomposição inicial 
tornam-se, então, úteis a outros tipos de vida, estabelecendo-se relações sintróficas e antagônicas que mantêm o 
equilíbrio da comunidade biológica como um todo. Essa ilimitada sucessão de ciclos biológicos constitui o solo 
vivo, que é a chave da fertilidade pois fornece, escalonadamente, os nutrientes necessários à nutrição das 
plantas e evita perdas por lixiviação e erosão, ou seja, promove a potencialização dos nutrientes que passam 
para a forma orgânica (imobilização) e, à morte do organismo, retomam ao solo por mineralização. 
 WAREMBOURG (1982) estudou o fluxo do carbono no sistema solo/planta concluindo que estas 
informações são de grande importância para indicar as potencial idades agrícolas de um dado solo em um dado 
ambiente. Aborda também os principais tipos de substâncias liberadas pelas raízes (exudatos, secreções, 
muscilagens e mucigel e compostos lisados) e sua influência na microbiota do solo a nível rizosférico. Os 
compostos de baixo peso molecular solúveis, tais como os açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos, são muito 
ricos em energia prontamente disponível aos microrganismos e, as vitaminas, fatores de crescimento, 
antibióticos e toxinas modificam a qualidade da microbiota. Os compostos de elevado peso molecular, tais 
como os polissacarídeos, embora muito energéticos não se difundem no solo extra-rizosférico e constituem as 
fontes de energia de média biodegradação (um a dois dias) e têm efeito mais localizado na atividade microbiana 
da rizosfera. Os compostos mais estáveis, com menor conteúdo energético e de difícil biodegradação (resíduos 
de paredes celulares, p ex.), são pouco conhecidos em termos de transferência do carbono da planta para o solo, 
principalmente por deficiências metodológicas. Em resumo, o fluxo do carbono da planta para o solo suporta 
muitas atividades microbianas no solo, tais como a fixação assimbiótica rizosférica do N2 atmosférico. 
 Muitos outros processos microbianos são suportados pelo fluxo de carbono na rizosfera, incluindo-se a 
mineralização, imobilização e solubilização de fosfatos por microrganismos quimiorganotróficos, tal como 
levantado por EIRA (1992), em extensa revisão bibliográfica. Por outro lado, a adição de fosfatos insolúveis ao 
solo estimulam de forma global a microbiota do solo e, paralelamente, ativam a reciclagem do C e demais 
nutrientes biológicamente essenciais. A relação C/N, C/P, C/S, o tipo e quantidade de matéria orgânica, a 
cobertura vegetal e associações micorrízicas também influenciam marcadamente a solubilização microbiana de 
fosfatos e o ciclo da matéria. 
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 O trabalho de ZAK et al. (1993) aborda um estudo da cinética da respiração microbiana e da 
mineralização do nitrogênio em florestas dos Estados Unidos na região dos grandes lagos (florestas de coníferas 
e de outras essências). Observaram que o carbono lábil respirado no "litter" das florestas varia entre 67 a 92 g de 
carbono por m2 e que é quatro vezes menor do que a mensurada no solo mineral (sem cobertura vegetal). As 
taxas específicas da respiração microbiana diferiram estatisticamente entre os tipos de florestas e foram em 
torno de 0,269 a 0,299 semanas -1 e, nos solos minerais, 0,303-0,350 semanas -1. As taxas específicas de 
mineralização do nitrogênio variaram entre 0,326-0,556 semanas -1 para a cobertura morta natural das florestas 
em confronto com 0,043-0,069 semanas -1 nos solos minerais. Observaram que as variáveis climáticas 
regionais correlacionaram-se estreitamente com o carbono lábil e com as constantes de mineralização de 
nitrogênio. Considerando as taxas anuais de entrada de carbono e nitrogênio nesses ambientes e as taxas de 
respiração microbiana e mineralização do nitrogênio há uma forte indicação de que apenas uma fração da 
matéria orgânica lábil do solo é anualmente metabolizada nessas florestas. Deve-se considerar nesses dados Que, 
tanto a respirometria quanto a mineralização do nitrogênio, seguiram equações de primeira ordem, ou seja, 
equações exponenciais. 
 BOWDEN et al. (1993) estudaram a contribuição das camadas superficiais e inferiores da cobertura 
morta natural de florestas e das raízes, na taxa respiratória total do solo em florestas de folhosas. À semelhança 
de outros trabalhos na literatura, observaram que cerca de 2/3 da respiração do solo nas florestas pode ser 
atribuída às camadas abaixo da superfície do solo, isto é, envolvendo as raizes e a respiração microbiana no solo, 
e apenas cerca de 20% a 30% da respiração do solo seria devido à decomposição das camadas superficiais no 
"litter". 
 Dentre as variáveis físico-químicas do solo, ANDERSON & DOMSCH (1993) observaram que o índice 
pH ácido favorece a liberação do CO2-C que é bem maior que em solos com índice pH próximo à neutralidade. 
Face a esse tipo de influência nas taxas respiratórias dos microrganismos do solo, os autores alertam que o uso 
desse parâmetro só possui valor comparativo se os solos estiverem sob índices pH similares. Por outro lado, 
refletindo as complexas interações metabólicas no solo, STOTT et al. (1983) verificaram maiores liberações de 
CO2-C em solos com indice pH neutro e que, em conseqüência, a fração de C residual estabilizado como ácidos 
húmicos foi maior em solos ácidos que em solos neutros. 
 VIRZO et al. (1993) estudaram alguns fatores que governam os estádios iniciais de decomposição da 
cobertura morta natural de acículas em cinco diferentes florestas de coníferas na Itália. Nos estágios iniciais de 
decomposição, a água é o principal fator limitante em locais mais secos influindo mais do que a própria 
variação na qualidade da cobertura morta natural proveniente de cada tipo de conífera estudado. 
 Os diversos materiais que fazem parte do solo seriam impróprios à vida da extensa gama de 
microrganismos se não fossem progressivamente transformados. A articulação e reciclagem de elementos vitais 
no solo ilustram bem este fenômeno. Assim, nos ciclos do C, O, N, P e S que se transmitem de um grupo a 
outro de microrganismos, através de uma variedade muito grande de compostos, devem seus estádios sucessivos 
corresponder a uma dada forma de utilização biológica. Os produtos da decomposição e de transformação dos 
materiais úteis para certos tipos de vida, liberados por estes últimos, servem de fonte de energia ou alimentar 
para outros tipos de vida. Populações mistas num dado substrato são notoriamente superiores às culturas puras. 
Ao lado das ações sinergéticas sobre os substratos biodegradáveis, podem ocorrer uma variedade de ações 
antagônicas entre microrganismos que permitem restituir ou manter o equilíbrio microbiológico (POCHON & 
BARJAC, 1958). Desta forma, tal como enfatizado por EIRA & PACCOLA (1980), para ocorrer a 
biodegradação de restos vegetais, animais e dos próprios microrganismos, de composição muito complexa, é 
necessário um sinergismo microbiano e macrobiano "em cadeia" que coloca em ação uma comunidade 
biológica como um todo. Por conseguinte, o solo que se constitui o maior seleiro de micro e macrorganismos 
englobando uma extraordinária diversidade metabólica, pode ser apontado como o nicho ecológico ideal para a 
biodegradação da matéria orgânica, propiciando micro-habitats muito variáveis e seletivos para determinados 
tipos de organismos (aeróbios, anaeróbios, acidófilos, etc.) que, em conjunto movem a reciclagem dos 



Augusto Ferreira da Eira 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 26 

nutrientes biológicamente importantes à nutrição de todos os seres vivos de qualquer categoria nutricional. Por 
outro lado, considerando a matemática do crescimento microbiano, mesmo que certos organismos de atividade 
específica sobre determinados compostos da matéria orgânica estejam inicialmente em população muito 
reduzida, são necessárias apenas algumas horas para que sua população torne-se predominante em determinado 
micro-habitat onde se encontram condições ambientais e nutricionais propícias. Mesmo nesta situação, a 
diversidade biológica entre habitats é vasta e dinâmica uma vez que a alteração do ambiente pelos próprios 
organismos do nicho dará lugar à proliferação de novos componentes da micro e macrobiota, que agora 
passarão a ser os predominantes numa ilimitada sucessão de ciclos biológicos que constituem o solo vivo, que 
fornece escalonadamente os nutrientes necessários à nutrição das plantas cultivadas e evita perdas por lixiviação 
e erosão, ou seja, promove-se a potencialização dos nutrientes que passam para a forma orgânica e, à morte do 
organismo, retomam ao solo por mineralização. O solo vivo potencializa os adubos e os nutrientes através de 
processos de imobilização, assimilação, mineralização, solubilização e outros processos constituindo-se na 
chave da fertilidade do solo. 
 
INTERAÇÕES DA BIOLOGIA DO SOLO COM PESTICIDAS E HERBICIDAS LIGADOS AO PLANTIO 
DIRETO 
 
 A literatura abrangendo as interações microbianas com herbicidas e outros pesticidas, ligados aos 
sistemas de cultivo mínimo e plantio direto, é muito vasta, tal como o demonstra a extensa revisão elaborada 
por VELlNI (1990); mas, segundo esse autor, é preocupante o fato da quase total ausência de trabalhos que 
tenham estudado essas interações em condições tropicais. 
 
Efeitos na respirometria e outros macro-indicadores 
 
 Os principais macro-indicadores dos efeitos de fatores ambientais físicos, químicos e mesmo biológicos 
na biocenose do solo, incluem as medidas respirométricas dadas pelo consumo de O2, liberação do CO2 (EIRA 
& PACCOLA, 1980) e determinação da população microbiana de grandes grupos (fungos, bactérias e 
actinomicetos) ou da biomassa microbiana, também avaliada por métodos respirométricos. 
 OHTONEN et al.. (1992) estudaram a resposta da comunidade microbiana a 3 (três) práticas 
silviculturais intensivas: modificação da superfície do solo por escarificação, fertilização e controle da 
vegetação competitiva através da aplicação de herbicidas. Isto foi monitorado durante 5 (cinco) anos numa 
plantação de Pinus no Canadá. As respostas microbianas correlacionaram-se com variações nas condições 
ambientais como temperatura do solo, umidade, nutrientes totais e disponíveis no solo intensidade de luz em 
função da cobertura da copa das árvores. Observaram que o carbono microbiano como biomassa reduziu-se 
após o controle da vegetação e atividade de fertilização. Da mesma forma a relação da biomassa microbiana e 
carbono orgânico total reduziu-se com o controle da vegetação por herbicidas. O nitrogênio da biomassa 
microbiana não foi afetado pelo tratamento. Após as aplicações dos herbicidas a disponibilidade de nitrogênio 
no solo foi aumentada, mas o fluxo de carbono como cobertura morta natural e raízes reduziu e, 
conseqüentemente, a comunidade microbiana comportou-se como limitada pela disponibilidade do carbono. 
 STRATTON & STEWART (1992) estudaram os efeitos do Glyphosate na biomassa microbiana no solo 
de florestas de coníferas. Foram avaliados o número de determinados microorganismos e a respiração do solo 
por um período de 8 (oito) meses comparando com outros solos. Observaram que o Glyphosate geralmente tem 
um efeito estimulatório sobre a biomassa microbiana; o Glyphosate não altera significativamente o número de 
bactérias, fungos e actnomycetos mesmo em concentrações até 100 (cem) vezes maior que as recomendadas nas 
práticas agrícolas de controle químico. As taxas de respiração são normalmente estimuladas pelo Glyphosate 
em concentrações de 10 (dez) a 100 (cem) vezes maiores que as recomendadas. Os autores concluem que o 
Glyphosate não apresenta efeitos deletérios na biomassa microbiana e na respiração em solo de florestas se 
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forem usados dentro das recomendações normais. Esta conclusão pode ser precipitada uma vez que a 
estimulação das taxas respirométricas normalmente estão correlacionadas com a diminuição da diversidade 
biológica do microorganismo, isto é, o Glyphosate pode inibir alguns grupos microbianos que exercem relações 
sinergéticas e/ou antagônicas de importância vital à manutenção do equilíbrio biológico no solo. O aumento na 
atividade respiratória da microbiota de dois solos sob influência do herbicida Glyphosate também foi observada 
por OSTIZ & MUSUMECI (1992). 
 Segundo a revisão de literatura de VELINI (1990), alguns herbicidas têm efeitos inibitórios 
significativos nas taxas respirométricas dos microrganismos do solo (diuron, trifluralin e 2,4-D); outros, um 
leve efeito inibitório (ametrine, bromacil, linuron e terbacil em elevadas concentrações); outros possuem efeitos 
estimulantes (altas concentrações de atrazine e Glyphosate). Conforme ressalta VELlNI (1990), as respostas da 
microbiota em termos respirométricos não deve, de forma alguma, permitir a avaliação de alterações 
qualitativas na comunidade microbiana telúrica. Essa parece ser a maior limitação dessa técnica, pois os 
herbicidas não afetam de maneira uniforme todas as espécies de microrganismos do solo, podendo levar a 
drásticas alterações no conjunto da microbiota, mesmo que a liberação do CO2 ou consumo de O2 não sejam 
sensivelmente afetados. 
 Desta forma, análises qualitativas mostram que as espécies mais resistentes aos herbicidas substituem as 
menos resistentes e por vezes este fato pode levar à maior incidência de doenças em plantas cultivadas, 
destruição de antagônicos e inimigos naturais (técnicas envolvendo o controle biológico de pragas e doenças), 
além de alterações significativas na qualidade dos compostos da degradação microbiana da matéria orgânica. A 
literatura também discorre sobre a transferência de pesticidas ou intermediários metabólicos de sua degradação 
à cadeia trófica na qual os microrganismos constituem o elo inicial. 
 
Efeitos sobre grupos funcionais/fisiológicos específicos 
 
 O trabalho de BABU et al. (1993) preconiza a utilização de tecnologias de fixação biológica do 
nitrogênio atmosférico para a reabilitação ecológica de solos degradados e de ambientes naturais desfio restados. 
Os autores observaram que esses problemas são sempre maiores em regiões tropicais. Neste contexto, cabe 
ressaltar que alguns grupos fisiológicos específicos de microrganismos do solo, tais como os da fixação 
biológica do N2 atmosférico, são muito afetados por pesticidas e outros poluentes químicos. 
 BROOKES (1993) discute o uso potencial das propriedades microbiológicas como indicadores dos 
níveis de poluição do solo. Observaram que determinações da população do solo e atividades microbianas tais 
como: mineralização do carbono e nitrogênio, fixação biológica do N2 atmosférico e enzimas do solo são 
considerados os mais sensíveis métodos para determinar problemas de poluição do solo através da combinação 
desses parâmetros. Também enfoca novas aplicações da biologia molecular no sentido de contribuir para avaliar 
as respostas de populações microbianas à contaminação do solo. Essa é uma preocupação mundial atual pois a 
contaminação do solo reduz sua diversidade biológica. 
 Na revisão de VELINI (1990) verifica-se que os herbicidas podem restringir significativamente a 
fixação biológica simbiótica e assimbiótica do N2 atmosférico; os microrganismos fixadores assimbióticos 
fotossintéticos podem ser drasticamente afetados, principalmente porque esses vivem à superfície do solo onde 
recebem diretamente os produtos. Na fixação simbiótica os herbicidas podem atuar de três formas: reduzindo o 
potencial de inóculo da bactéria no solo; dificultando as fases de encistamento pré-infectiva e prejudicando a 
atividade ou formação dos nódulos (herbicidas 2,4-0, 2,4-0B e outros). 
 Os herbicidas não afetam de forma significativa os processos de amonificação e por vezes esse processo 
é incrementado (VELINI, 1990). Deve-se salientar, entretanto, que este processo é realizado por um vasto grupo 
de microrganismos e, da mesma forma anteriormente enfatizada, este fato nada diz sobre os efeitos qualitativos 
na microbiota. Num outro extremo estão os nitrificantes (bactérias quimiolitotróficas específicas para esse 
processo oxidativo aeróbio), extremamente sensíveis a alguns herbicidas. O Glyphosate não afetou a 
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nitrificação segundo Marsh et aI. citado por VELINI, 1990. Os organismos nitrificantes também podem ser 
influenciados por outras práticas agrícolas de plantio convencional e direto, bem como rotações de culturas. 
FAVARO et al. (1992) verificaram estímulo da nitrificação devido ao plantio direto e sucessão trigo/soja, 
possivelmente em função dos maiores teores de água, nutrientes e índice pH do solo. 
 
Biodegradação de pesticidas 
 
 A biodegradação de pesticidas é incrementada pela associação de diferentes espécies de microrganismos 
indígenas do solo (BUTOROVAL et al., 1993), reforçando a importância da diversidade biológica do solo. A 
biodegradação é também aumentada quando tais microrganismos estão previamente adaptados ou aclimatados a 
determinados produtos e, além dos aspectos ecológicos, a biodegradação dos herbicidas e demais pesticidas têm 
uma importância prática marcante para a agricultura uma vez que dela depende a estabilidade ou persistência ou 
efeito residual dos produtos (VELINI, 1990). 
 A importância da biodiversidade nas condições de elasticidade ou maleabilidade do solo, em função de 
seus usos e sustentação da produtividade, foi discutida por ELLIOTT & LYNCH (1994) em termos das 
respostas às várias formas de manejo que degradam o solo, fatores que afetam a biodiversidade do solo (de 
grande importância quando da utilização de herbicidas), a interação entre a biodiversidade do solo e sua 
elasticidade (no sentido de maleabilidade do ambiente) e também sobre as maneiras para incrementar essa 
biodiversidade. 
 ANTON et al. (1993) estudaram a degradação de pesticidas, incluindo o Glyphosate comumente 
utilizado no manejo florestal de plantio direto e cultivo mínimo. Os experimentos foram conduzidos em reatores 
do tipo lodo-ativado e, nessas condições, verificaram que a aeração não afetou a degradação desses pesticidas e 
que não foi encontrada uma degradação significativa do Glyphosate por via química ou microbiológica em 
períodos superiores a setenta e oito dias. 
 
PRIORIDADES DE PESQUISA 
 
 Os trabalhos consultados nesta revisão bibliográfica, que procurou voltar-se aos sistemas agroflorestais 
de cultivo mínimo e plantio direto, denotam que os parâmetros biológicos do solo são os menos estudados face 
à elevada complexidade, influência de muitos fatores não controlados e uma dificuldade metodológica para 
quantificar e qualificar suas respostas e efeitos no ambiente, mormente em tempo real. Como decorrência, as 
respostas e efeitos da biocenose no solo são mensuradas por métodos globais que não avaliam a extraordinária 
complexidade da macro e microbiota, e as conseqüências das técnicas de manejo do solo a médio e longo 
prazos precisam ser convenientemente estudas de acordo com as sugestões a seguir. 
 
Decomposição da cobertura morta e estimulação de processos microbianos no solo. 
 
 A cobertura vegetal é marcadamente influente nos processos de humificação e podem estimular os 
processos de fixação biológica simbiótica e assimbiótica do N2 atmosférico, os processos de solubilização de 
fosfatos na rizosfera das plantas desejadas e "indesajadas" e muitos outros processos inerentes à biocenose do 
solo. A decomposição da cobertura morta quando convenientemente associada às adubações com fosfatos de 
rocha, pode estimular a solubilização de fosfatos por microrganismos heterotróficos, solubilização de fosfatos 
por autotróficos ligados à nitrificação (quimiolototróficos) e aos fotolitotróficos. 
 Os efeitos seletivos do tipo de cobertura morta na microbiota conduzem a processos metabólicos 
diversos que originam diferentes tipos de húmus; trabalhos precisam ser desenvolvidos nesse sentido em 
sistemas de plantio direto e convencional. 
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Potencialização de nutrientes por imobilização microbiana 
 
 Os nutrientes mineralizados na decomposição da cobertura morta (C,H,O,N,P,S, Ca, Mg, Zn, e outros 
micronutrientes), passariam de sua forma iônica, por vezes facilmente lixiviada (ions NO3

- , NO2
- ) ou fixada 

nas argilas e em compostos de Fe++ e Al++ (ions H2PO4
-, HPO4- , entre outros), para a forma orgânica das 

células microbianas que, através de múltiplos ciclos de mineralização/imobilização, seriam fornecidos à 
nutrição das plantas (EIRA & PACCOLA, 1980; McGILL & CHRISTIE, 1983). 
 No sistema solo/planta, o C reduzido normalmente proporciona tanto a energia para movimentar os 
ciclos dos nutrientes biologicamente importantes, como o esqueleto para armazenar a maioria dos elementos em 
sua forma orgânica ao nível do ambiente. ° P é provido principalmente a partir dos materiais geológicos; 
entretanto, o nível do suprimento e as taxas de ciclagem do P é que controlam a grandeza dos componentes 
orgânicos e biológicos do ambiente. ° N e o S, por sua vez, estão disponíveis a partir da atmosfera (ou materiais 
geológicos), e ligam as fontes de energia (C) com o controlador das taxas de ciclagem (P). Ao nível do sistema 
ecológico, entretanto, o N e o S são funções do sistema e respondem aos controles fundamentais tais como o P, 
clima, etc. A estequiometria do C, N, S e P no sistema solo/planta é uma função do próprio sistema e não de um 
grupo particular de organismo; isto reflete os elementos específicos dos mecanismos de estabilização, 
mobilização e assimilação (McGILL & CHRISTIE, 1983). 
 Tal como observado por EIRA & PACCOLA (1980), a humificação é um processo demorado, muito 
complexo e que, pelo menos no estado atual da técnica, não se completa em tempo curto. Observa-se uma 
grande liberação inicial (primeira semana) de CO2, que corresponde à degradação de micromoléculas e 
macromoléculas de fácil degradação (açúcares, amido e algumas proteínas). A liberação subsequente de CO2 
torna-se muito lenta e praticamente estável o que corresponde à degradação dos compostos orgânicos mais 
complexos dentre os quais incluem-se os compostos húmicos. A acentuada liberação de CO2 no início da 
biodegradação de substratos orgânicos muito biodegradáveis, com relações C/N e C/P muito elevadas, pode 
levar à imobilização competitiva do N, P e outros elementos com as plantas. Por outro lado, a incorporação da 
cobertura morta nas entrelinhas, ou outros materiais orgânicos tais como resíduos agro-industriais muito ricos 
em carbono e pobres em N, P e outros macronutrientes (ALMEIDA et al., 1982; MINHONI, 1992; GUERRINI 
et al., 1994), poderiam levar à imobilização ou seqüestro de nutrientes que, indiretamente, diminuiriam a 
concorrência de plantas daninhas e promoveriam a potencialização de nutrientes. Ou seja, pesquisas precisam 
ser feitas para avaliar o poder de competição nutricional entre microrganismos e plantas, através de processos 
de imobilização microbiana estimulada que, paralelamente, potencializariam nutrientes na forma orgânica. 
 
Herbicidas x Macro e microbiota (diversidade biológica) 
 
Embora possa parecer benéfico que aplicações de herbicidas (em doses bem superiores às normalmente 
recomendadas) por vezes aumentem as taxas respirométricas no solo, e/ou a biomassa microbiana e a população 
geral de alguns grandes grupos de microrganismos (fungos, bactérias e actinomicetos, por exemplo), isto quase 
sempre pode traduzir uma redução na diversidade morto e fisiológica de grupos funcionais específicos de 
microrganismos no solo, como os nitrificantes, os fixadores simbióticos e assimbióticos, solubilizadores de 
fosfatos, microrganismos antagônicos a fitopatógenos, as micorrizas e muitas outras interações de sinergismo e 
antagonismo que garantem o equilíbrio biológico do solo como um todo. Determinados herbicidas inibem 
alguns grupos microbianos o que, indiretamente, resulta na explosão da população de outros que eram inibidos 
ou antagonizados pelos primeiros. Como conseqüência, tendo em vista que a matéria orgânica é de natureza 
muito complexa, necessitando uma grande diversidade biológica para sua decomposição normal ou natural (nos 
ambientes nativos), nesta nova situação será decomposta parcialmente ou seguirá outros caminhos metabólicos 
que levarão a diferentes padrões físico-químicos e biológicos (refletindo-se na formação de compostos húmicos 
diferentes, os quais poderão ser melhores ou piores para determinadas culturas e ambientes). Portanto, tornar-
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se-á imperioso associar técnicas respirométricas e outros métodos gerais de avaliação da população microbiana 
(biomassa microbiana, quantificação de grandes grupos por técnicas de isolamento de diluições em série, NMP, 
etc.), à pesquisa de outros grupos fisiológicos microbianos importantes para a manutenção e regeneração de 
ambientes (VOSE, 1982). Desta forma, propõe-se que os grupos fisiológicos específicos de microrganismos 
devam ser pesquisados em paralelo para que se tenha uma visão mais acurada sobre os efeitos indiretos dos 
métodos de controle de plantas indesejadas na biologia do solo, sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 
 
Métodos para obtenção da cobertura morta 
 
 Considerando os efeitos potencialmente nocivos dos herbicidas à diversidade biológica no solo e os 
riscos de sua passagem à cadeia trófica, novos métodos naturais ou de natureza física para controle de plantas 
daninhas e de obtenção de coberturas mortas devem ser estudados para tornar ainda mais interessantes os 
sistemas de cultivo mínimo e plantio direto. Como exemplo, o cultivo nas entrelinhas de aveia preta, cevada e 
plantas leguminosas (Fabaceae) que, entre outros, podem causar efeitos alelopáticos "in vivo" e nos extratos de 
sua decomposição, contra plantas indesejadas. Muitas dessas plantas apresentam senescência natural ou podem 
ser incorporadas por métodos físicos (roçadeira, eletrocussão ou métodos de controle biológico). 
 
Micorrizas 
 
 Estudar os efeitos de herbicidas e outras técnicas de controle de plantas daninhas nas micorrizas das 
essências florestais. 
 Também deve-se pesquisar a inoculação de micorrizas de maior valor econômico nas essências florestais 
(Ramaria, Boletus, Russula, Coprinus e outros cogumelos comestíveis de alto valor econômico), bem como 
estudar sua adaptação às técnicas agrícolas de cultivo mínimo e plantio direto em florestas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Nos últimos anos tem-se procurado desenvolver sistemas de manejo do solo mais adequados às 
condições edafo-climáticas de distintas regiões. Entende-se aqui como sistema de manejo a associação de 
práticas agrícolas como calagem, preparo do solo, rotação de culturas e adubação verde, entre outras, que 
podem ser utilizadas em uma área de modo a aumentar e manter sua capacidade produtiva. 
 Alguns dos sistemas de manejo do solo que vêm sendo difundidos na agricultura, entretanto, têm como 
objetivo principal o controle da erosão, evitando o desgaste ou a degradação dos solos. Entre estes sistemas está 
o plantio direto, que tem características contrastantes em relação aos sistemas tradicionais. 
 No plantio direto não há o preparo prévio do solo na área de cultivo, sendo o plantio feito sobre a palha 
deixada pelas culturas anteriores e pelas ervas daninhas. Pode-se definir plantio direto como a semeadura com 
revolvimento do solo apenas no sulco ou cova onde se deposita a semente e o fertilizante, permanecendo o 
restante da superfície sem mobilização, em contraste com outros sistemas em que a mobilização é feita em toda 
a área. Este sistema elimina, portanto, as operações de aração, gradagens e outros métodos convencionais de 
preparo do solo, e as ervas daninhas são controladas com herbicidas em aplicações antes el ou após a semeadura. 
Outros sistemas que mobilizam menos o solo em relação aos sistemas convencionais são denominados preparos 
reduzidos, como o preparo com arado escarificador. 
 As principais diferenças entre os sistemas convencionais e o plantio direto estão na mobilização física do 
solo por ocasião do preparo e no manejo do material orgânico dos restos culturais e das ervas daninhas. 
 Com a eficiência comprovada do plantio direto no controle da erosão e na redução dos custos de 
produção, devido ao menor número de operações agrícolas em culturas anuais, este sistema começou a ser 
adaptado para outros sistemas de produção, especialmente de cultivos semi-perenes, como cana-de-açúcar, e 
perenes, como café, frutíferas e reflorestamento. Por ser uma prática recente e ainda restrita a poucas áreas, as 
informações sobre os efeitos no solo para estes cultivos são escassos. Por isso, neste trabalho a caracterização 
dos efeitos de plantio direto e cultivo mínimo no solo será feita considerando as informações existentes em 
áreas de culturas anuais, onde sistemas estão implantados há mais de duas décadas, nas nossas condições. 
 
PLANTIO DIRETO NO CONTROLE DA EROSÃO 
 
 Devido a pouca mobilização do solo e a grande quantidade de resíduos deixados na superfície, o sistema 
plantio direto diminui significativamente as perdas de terra por erosão. Quando o preparo do solo é realizado 
nos sistemas convencionais, o material orgânico da superfície é praticamente todo incorporado e a terra na 
superfície fica desagregada, solta. Estas condições, que são bastante favoráveis para o desenvolvimento das 
sementes e plantas jovens e para o controle das ervas daninhas, são, entretanto, ideais para o processo de erosão. 
 Não há dúvida que as práticas de preparo são aquelas que mais alterações físicas provocam no solo. 
Como resultado, a estrutura superficial do solo sofre uma pulverização excessiva, tornando-o mais susceptível
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 ao transporte de partículas pela enxurrada, além de provocar compactação na subsuperfície, o que dificulta o 
movimento da água no perfil e o desenvolvimento das raízes. Os aspectos negativos do preparo do solo, 
principalmente aqueles relacionados às culturas anuais, podem ser assim resumidos: 
 
 - uso de implementos inadequados quanto ao mecanismo de ação sobre a estrutura do solo (discos), que 
deixam pouca quantidade de resíduos vegetais na superfície; 
 - uso excessivo de operações de mobilização do solo; 
 - execução de operações fora da faixa de umidade do solo recomendada, principalmente nos argilosos. 
 
 No plantio direto o arraste de terra é diminuído principalmente pela palha na superfície, que protege o 
solo do impacto das gotas de chuva, e pela maior agregação, tornando este sistema o mais eficiente no controle 
da erosão. 
 Essa eficiência é atestada pelos dados do quadro 1, onde se verifica que o plantio direto em latossolo 
roxo reduziu as perdas de solo em 85% quando comparado ao sistema convencional, com arado de discos. O 
preparo do solo com arado escarificador não apresentou a eficiência do plantio direto, mas permitiu uma 
redução significativa nas perdas de solo e água nos dois solos estudados, enquanto que a grade pesada provocou 
uma erosão maior que o arado de discos no podzólico e menor no latossolo. 
 Estudos de erosão com o plantio direto em podzólicos realizados por BENATTI et al. (1977), mostraram 
uma eficiência de 67% no controle das perdas de solo (perdas de 33% em relação ao convencional) e apenas 
34% nas perdas de água (quadro 2), valores muito inferiores aos obtidos no latossolo roxo. A eficiência do 
plantio direto é menor em solos arenosos devido à baixa resistência natural à erosão superficial e à rápida 
decomposição dos restos culturais, resultante do maior aquecimento da superfície arenosa. Os sistemas de 
preparo reduzido que aumentam a infiltração, como a escarificação, que reduziu em 45% e 57% as perdas de 
terra e de água respectivamente (quadro 1), podem ser mais interessantes nestes tipos de solo e também para o 
agricultor, devido à maior facilidade de adoção. 
 
QUADRO 1. Perdas de solo e água por erosão em cultura de milho sob diferentes sistemas de preparo em 
podzólico vermelho-amarelo textura arenosa/média (PV) e latossolo roxo (LR), com declive de 10,8% e 6,5%, 
respectivamente. 
 

LR PV 
Tratamento Solo 

t/ha 
Água 
mm 

Solo 
t/ha 

Água 
mm 

Plantio direto 
Arado escarificador 
Grade pesada 
Arado de discos 

1,0 
3,3 
4,4 
6,5 

15,2 
30,4 
42,2 
58,1 

- 
22,5 
56,2 
49,8 

- 
121,1 
222,6 
211,6 

 
Fonte: LOMBARDI NETO (1990) 
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QUADRO 2. Perdas por erosão de solo e água sob plantio direto e arado de discos na cultura de milho em 
podzólico vemelho-amarelo textura arenosa/média. 
 

Solo Água Tratamento t/ha % Mm % 
Plantio direto 
Arado de discos 

13,4 
40,9 

33 
100 

98,5 
143,7 

66 
100 

 
Fonte: Adaptado de BENATTI et al. (1977). 
 
PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO 
 
 Naturalmente, não se deve esperar que solos sob cultivo mantenham os atributos físicos e químicos do 
solo sob vegetação original, mas deve-se procurar manejá-los de modo que suas propriedades não sejam 
modificadas no sentido de aumentar a erosão e a degradação ou diminuir sua capacidade produtiva. 
 O processo erosivo é a conseqüência maior das modificações que os sistemas de manejo provocam no 
solo, principalmente aquelas relacionadas com a sua estrutura, como densidade do solo, porosidade, agregação, 
que atuam diretamente na infiltração e retenção de água. 
 
Compactação e densidade do solo 
 
 Em áreas sob preparo convencional, camadas subsuperficiais compactadas podem ser formadas 
gradativamente pelas operações de preparo feitas sempre na mesma profundidade. Ao passar pelo solo, qualquer 
implemento de preparo provoca a compactação de uma fina camada que pode ser agravada pelo excesso de 
umidade no momento da operação. Se o implemento estiver regulado sempre na mesma profundidade, esta 
camada, aos poucos, vai ficando tão densa, que dificultará a infiltração de água no solo e a penetração das raízes, 
reduzindo o desenvolvimento da planta, seja por falta ou por excesso de água e/ou por deficiência na nutrição. 
 É comum encontrar solos com essa compactação no fundo dos sulcos de aração e de gradeação, 
chamada "pé-de-arado" ou "pé-de-grade", que é formada por quase todos os implementos agrícolas quando 
trabalham em condições de solo úmido. Acima desta camada fica o solo preparado e bastante desagregado. Por 
ocasião das chuvas a camada compactada e o selamento da superfície, resultante da desagregação do solo, 
reduzem a infiltração da água e aumentam o escorrimento superficial e o arraste de terra. 
 No plantio direto, como não há mobilização da superfície, os valores de densidade do solo são mais altos, 
embora sejam mais homogêneos ao longo do perfil, enquanto que o sistema convencional apresenta valores 
baixos na profundidade de preparo, mas logo abaixo desta os valores são elevados. Isto fica evidenciado no 
quadro 3, onde os autores encontraram um gradiente acentuado na densidade do solo e na resistência ao 
penetrômetro da primeira para a segunda camada em todos os tratamentos com preparo do solo. Mas no plantio 
direto, embora os valores sejam maiores na camada superficial, há uma diminuição gradativa dos valores em 
profundidade. 
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Quadro 3. Valores médios de densidade do solo e resistência ao penetrômetro, em latossolo vermelho-escuro 
álico, textura argilosa, após quatro anos de ensaio, em diferentes sistemas de preparo 
 

 Densidade  Resistência Prof. 
 SC SR SP SD  SC SR SP SD 

cm  g/cm3  kg/cm2 
0 – 07 

10 – 17 
20 – 27 
60 – 67 

 

1,48 
1,60 
1,51 
1,37 

1,46 
1,57 
1,49 
1,38 

1,46 
1,59 
1,55 
1,38 

1,55 
1,55 
1,53 
1,40 

 

2,0 
6,8 
8,0 
4,3 

2,6 
8,9 
7,8 
5,8 

2,1 
5,6 
8,4 
5,4 

2,1 
7,5 
7,8 
5,9 

 
SC: sistema convencional-aração, gradagens pesada e niveladora; SR: sistema reduzido – gradagens, pesadas e 
niveladoras; SP: superpreparo – duas arações, gradagens pesada e niveladora; SD: semeadura direta. 
 
 A maior densidade do solo nas camadas superficiais do plantio direto não implica em menor crescimento 
radicular. O perfil mais homogêneo parece ser menos prejudicial do que a descontinuidade observada no 
convencional (BACCHI, 1976). Isto é confirmado pelos dados do quadro 4, onde observa-se melhor 
crescimento pela maior resistência ao penetrômetro e densidade do solo, funcionou como impedimento ao 
crescimento radicular do milho abaixo dos 20 cm, no preparo convencional. Outro fator que auxilia o 
desenvolvimento radicular no plantio direto é a maior umidade do solo sob estes sistemas, que será discutida 
adiante, e que reduz a resistência á penetração radicular. 
 
QUADRO 4. Densidade de raiz de milho, densidade do solo e resistência ao penetrômetro em latossolo roxo 
sob plantio direto (PD), preparo com escarificador (ES) e preparo convencional 
 

 Raiz  Densidade  Resistência Prof.  PD ES PC  PD ES PC  PD ES PC 
cm  g/dm3  g/cm3  kg/cm3   

0 – 10 
10 – 20 
20 – 30 
30 – 40 
40 – 50 
50 – 60 

 2,56 
1,27 
0,38 
0,31 
0,24 
0,13 

2,37 
1,25 
0,40 
0,27 
0,15 
0,12 

1,51 
1,46 
0,20 
0,10 
0,15 
0,15 

 1,26 
1,31 
1,31 
1,29 
1,20 
1,19 

1,17 
1,23 
1,28 
1,30 
1,21 
1,06 

1,18 
1,33 
1,32 
1,33 
1,21 
1,01 

 2,05 
3,68 
3,13 
2,68 
2,04 
1,40 

1,22 
1,60 
3,49 
2,81 
2,24 
1,68 

1,26 
3,65 
4,25 
3,73 
2,49 
1,71 

 
Fonte: (CASTRO, 1991). 
 
 Por apresentar maior densidade do solo, o plantio direto apresenta também maior microporosidade que 
os sistemas sob preparo nas camadas superficiais, e por conseguinte menor macroporosidade, fato comprovado 
por CENTURION e DEMATTÊ (1985) e CASTRO et al. (1987), em latossolos argiloso e textura média. 
 
Capacidade de infiltração de água 
 
 O aumento da infiltração de água nos solos, seja através de meios mecânicos ou biológicos, é uma das 
mais importantes medidas no controle da erosão hídrica. A vegetação, umidade antecedente e a estrutura podem 
afetar a infiltração de água no solo (LAL, 1979). 
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 Valores de densidade do solo maior e macroporosidade menor em solos sob plantio direto, levam a 
pensar que a infiltração neste sistema de preparo deva ser menor que no preparo convencional, onde a superfície 
normalmente é menos compacta, contrariando os dados de perda de água apresentados anteriormente. Mas num 
processo de precipitação pluviométrica, variáveis como a resistência do solo à desagregação pelo impacto das 
gotas e a cobertura com restos vegetais, passam a desempenhar papel importante sobre a quantidade de água 
que penetra no solo por unidade de tempo. Por isso, quando se avalia a infiltração de água em trabalhos de 
manejo do solo é muito importante considerar o método de avaliação: com anéis concêntricos ou com chuva 
simulada. 
 Quando se trabalha com anéis concêntricos, se estabelece uma carga hidráulica constante sobre a 
superfície do solo, eliminando-se o efeito de proteção contra o poder desagregante das gotas de chuva da 
cobertura morta. Com isso, os valores de infiltração básica são muito semelhantes, mesmo quando se compara 
sistemas tão distintos como plantio direto e preparo convencional, como mostram os dados da figura 1. Além 
disso, os valores de infiltração básica de 402, 312 e 270 mm/h para o plantio direto, escarificação e 
convencional, respectivamente, são excessivamente altos se comparados com o que ocorre em condições de 
chuva natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1. Curvas de velocidade de infiltração em latossolo roxo sob preparo convencional, preparo com 
escarificador e plantio direto, na sucessão aveia/milho. (Fonte: Castro et al., 1987). 
 
 As avaliações com chuva simulada refletem melhor as condições de infiltrabilidade da água no solo, 
pois não eliminam aqueles fatores considerados. A figura 2 apresenta as curvas de infiltração obtidas com 
chuva simulada, onde a infiltração básica no plantio direto foi 52 mm/h (100%), no preparo com arado 
escarificador foi 35 mm/h (67%) e somente 29 mm/h (56%) no preparo convencional. Embora estes dados 
tenham sido obtidos na mesma época daqueles apresentados na figura 1, são cerca de nove vezes mais baixos, 
em todos os tratamentos, mas refletem muito melhor o que ocorre em condições naturais. Esta relação entre 
infiltração com chuva simulada e infiltrômetro é semelhante às obtidas por SIDIRAS e ROTH (1984) no Paraná. 
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FIGURA 2. Curvas de infiltração com chuva simulada em latossolo roxo sob preparo convencional, preparo 
com escarificador e plantio direto. (Fonte: ARZENO, 1990). 
 
 Fica evidente que a taxa de infiltração decresce em proporção ao grau de mobilização e cobertura do 
solo. A cobertura morta, por proteger o solo contra a desagregação e selamento superficial, atua diretamente na 
capacidade de infiltração. ROTH e MEYER (1983) obtiveram uma infiltração básica com chuva simulada, de 
59 mm/h em latossolo roxo com plantio direto, mas retirando-se os restos vegetais da superfície o valor obtido 
caiu para 17 mm/h, uma queda de 71 % só devido à remoção de cobertura morta, sendo inclusive menor que a 
infiltração obtida no preparo convencional, de 28 mm/h. 
 
Disponibilidade de água 
 
 O sistema de preparo do solo é uma das formas pela qual podemos aumentar ou diminuir tanto a erosão 
como também o armazenamento de água na zona radicular. Para as condições climáticas do Estado de São 
Paulo, onde é freqüente a ocorrência de veranicos, a adoção de sistemas capazes de manter mais água 
disponível às plantas é importante para se evitar quebras na produção. 
 Como pode-se observar na figura 3, a capacidade de retenção de água no plantio direto é sempre 
superior. Na capacidade de campo, que para este solo está em torno de 0,15 atm, o plantio direto apresenta 35% 
de umidade, enquanto os sistemas com escarificador e convencional apresentam 33% e 32%, respectivamente. 
A maior umidade no plantio direto, e também no preparo com escarificação, certamente se deve a mudanças na 
estrutura, expressas pela maior estabilidade dos agregados em água, a diminuição de macroporos e ao 
incremento na matéria orgânica do solo. Resultados obtidos por SIDIRAS et al. (1982) e SIDIRAS et al. (1984) 
em solos do Paraná mostram esta mesma tendência. 
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FIGURA 3. Curva de retenção de água em latossolo roxo a 20 cm de profundidade, após cinco anos de uso. 
 (fonte: ARZENO, 1990). 
 
 A maior capacidade de retenção de água, aliada a menor perda de água por erosão e evaporação, fazem 
com que os sistemas de plantio direto e preparo reduzido do solo apresentem mais água disponível às plantas 
que o sistema convencional. 
 Em experimento realizado em latossolo roxo, verificou-se que o plantio direto e o preparo reduzido 
apresentaram maior umidade no solo, especialmente em períodos de seca. 
 CASTRO (1989), comparando as curvas de umidade do plantio direto de milho após mucuna preta e 
com aveia preta, verificou que nesta última a umidade era sempre mais elevada. Embora as leguminosas possam 
produzir a mesma quantidade de massa das gramíneas de inverno, sua decomposição após o corte é muito 
rápida (baixa relação C/N), não formando uma boa cobertura e não permitindo um bom controle da umidade. 
 Mas é no inverno que as diferenças entre sistemas de preparo se acentuam, devido as baixas 
precipitações neste período. Na figura 4 observa-se diferenças entre plantio direto e convencional de até 10% na 
umidade volumétrica em períodos de baixa precipitação. Isto explica a superioridade do plantio direto na 
produtividade das culturas de inverno, e mostra este sistema como uma opção a ser utilizada em áreas irrigadas, 
como forma de economizar água de irrigação. Desse modo, pode-se concluir que os benefícios do plantio direto 
no controle de umidade só será obtido com o solo coberto com restos culturais. 
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FIGURA 4. Curvas de umidade (%) volume) em latossolo roxo durante o ciclo da aveia preta sob três sistemas 
de preparo do solo na profundidade 0 – 20cm. (Fonte: (ARZENO, 1990). 
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EFEITO DO CULTIVO MÍNIMO SOBRE A FERTILIDADE DO SOLO E CICLAGEM DE 

NUTRIENTES 
 

José Leonardo de Moraes Gonçalves* 
 
RESUMO 
 
 Freqüentemente se questiona, nos mais variados meios acadêmicos e técnicos, sobre a sustentabilidade 
da produção de florestas plantadas, a curto e longo prazo, tendo em vista que a grande maioria dos povoamentos 
florestais foram estabelecidos sobre solos de baixa fertilidade, os quais apresentam pequenas reservas de 
nutrientes. Além disso, para elevar os índices de produtividade, os sistemas silviculturais usados no Brasil são 
muito intensivos, contemplando, inclusive, o plantio de espécies florestais de rápido crescimento, com ampla 
capacidade de extração e exportação de nutrientes. Diante deste quadro, novas alternativas de cultivo de solo 
têm surgido, com intuito de poupar e racionalizar os recursos edáficos, como, por exemplo, o sistema de cultivo 
mínimo do solo, que se baseia num preparo de solo restrito às linhas ou covas de plantio, mantendo os resíduos 
culturais sobre o terreno. No presente texto, argumenta-se, com vários resultados de pesquisa, que esse sistema 
exerce pronunciados efeitos sobre a conservação e fertilidade dos solos e, conseqüentemente, sobre o estoque de 
nutrientes do ecossistema. Foram apresentados dados mostrando que, em plantações de eucaliptos, os nutrientes 
contidos nos resíduos culturais, pós-exploração, podem constituir até 80% das quantidades de nutrientes 
existentes na biomassa vegetal aérea, e que a queima desses resíduos pode resultar em perdas da ordem de 350 
kg de N, 10 kg de P, 80 kg de K e 130 kg de Ca por hectare. A grandeza desses valores constitui um forte 
indicativo de que, por intermédio do cultivo mínimo do solo, pode-se conseguir uma considerável economia de 
nutrientes para o sistema, com amplos reflexos sobre a sustentabilidade da produção a longo prazo. Discutindo-
se sobre as razões do menor e mais heterogêneo crescimento de árvores plantadas no sistema de cultivo mínimo, 
relativamente àqueles observados no sistema de cultivo intensivo do solo, foi apontado, como uma das 
explicações mais plausíveis, a maior intensidade de atividade dos organismos do solo no primeiro sistema, os 
quais competem por nutrientes com as árvores, reduzindo seus crescimentos. Com o passar dos meses, esse 
quadro tende a se reverter. O substrato (resíduo) que ativa a vida dos organismos do solo vai se escasseando, 
reduzindo, conjuntamente, também a massa de organismos do solo, que liberam, por intermédio da autólise de 
suas células, nutrientes para as árvores. Geralmente, entre 12 e 24 meses pós-plantio, dependendo da qualidade 
do sítio, o vigor e homogeneidade de crescimento das árvores se restabelece, atingindo níveis equivalentes 
àqueles observados no sistema de cultivo intensivo do solo. 
 
Introdução 
 
 Nos últimos 10 anos tem se difundido pelo setor florestal brasileiro o sistema de cultivo mínimo do solo, 
que se baseia num preparo de solo restrito às linhas ou covas de plantio, mantendo os resíduos culturais 1 sobre 
o terreno. No presente texto, procurar -se-á discutir diversas indagações relativas aos efeitos deste sistema de 
cultivo sobre a fertilidade do solo e ciclagem de nutrientes, a curto e longo prazos, tais como: 
 
 - "Quais são os efeitos do cultivo mínimo e intensivo do solo sobre a conservação e fertilidade dos 
solos?"

                                                 
* Professor Associado – Bolsista do CNPq – Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” – Departamento de Ciências Florestais – Av. Pádua Dias, 11, Caixa Postal 9 – 13418-900 – Piracicaba - SP 
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 - "Como ocorre e em que intensidade os nutrientes contidos nos resíduos culturais são liberados para as 
árvores?" 
 - "Qual a relação ou nível de sincronismo entre a liberação de nutrientes com o estágio nutricional ou de 
crescimento das árvores?" 
 
 Respostas a essas questões são cruciais, no sentido de se tomar decisões apropriadas para o manejo dos 
resíduos culturais e do solo, com enormes reflexos sobre a sustentabilidade econômica e técnica da produção 
florestal por várias rotações de cultivo. 
 
EFEITO DO CULTIVO RESTRITO DO SOLO E NÃO INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS CULTURAIS 
SOBRE A FERTILIDADE DO SOLO 
 
 O preparo restrito do solo e a manutenção de resíduos culturais sobre o terreno exercem pronunciados 
efeitos sobre o estoque de nutrientes do ecossistema e, conseqüentemente, sobre a fertilidade do solo a curto e 
longo prazos. A economia de nutrientes é muito beneficiada pela redução de perdas por erosão, hídrica e eólica, 
lixiviação e volatilização. 
 As quantidades de nutrientes contidas na copa (folhas e galhos), na casca e serapilheira, principais 
componentes dos resíduos culturais, representam uma percentagem muito significativa do estoque de nutrientes 
de uma plantação florestal. Em povoamentos florestais do Estado de São Paulo, GONÇALVES2 verificou que 
cerca de 51 a 82 % dos nutrientes da biomassa vegetal, presente acima da superfície do solo, estavam contidos 
nos resíduos culturais (Figura 1). A remoção de cascas pode significar perdas de 10,7; 28,4; 22,4 e 29,8% de N, 
P, K e Ca, respectivamente. MALUF (1991) verificou que a queima de resíduos florestais na região dos 
cerrados resultou na perda de 88 % de N, 33% de P, 30% de K, 47% de Ca e 43% de Mg do conteúdo de 
nutrientes presentes nos resíduos culturais. A saída destes nutrientes do sistema deve ter sido, basicamente, por 
volatilização e transporte aéreo de cinzas. É importante destacar as elevadas perdas de nutrientes considerados 
como não voláteis, como, por exemplo, o P, K e Ca. Com relação ao P, COTTON & WILKINSON (1988) 
afirmam que este nutriente é volatilizado quando as temperaturas alcançam níveis superiores a 3600C. RAISON 
et alii (1985) também verificaram acentuadas perdas de P contidos em resíduos culturais de eucaliptos, as quais 
chegaram a valores equivalentes a 50% da quantidade total. Aplicando as percentagens de perda observadas por 
Maluf aos dados de Gonçalves (Figura 1), constata-se que a queima de resíduos resultaria em perdas da ordem 
de 345 kg de N, 11 kg de P, 79 kg de K e 129 kg de Ca por hectare. A saída de nutrientes do sistema por erosão 
hídrica e eólica e lixiviação são muito maiores quando os nutrientes contidos nos resíduos são mineralizados 
pela queima e deixados sobre a superfície do solo. Grande parte dos nutrientes poderão ser removidos com os 
ventos, enxurradas e pela água que infiltra no solo, a qual transportará maiores quantidades de nutrientes 
solúveis. 
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FIGURA 1. Quantidades médias de N, P, K e Ca na folhas, galhos, ramos, casca, madeira e 
serapilheira de 17 povoamentos de Eucalyptus grandis, com idade média de 5,6 anos e produtividade 
variando de 54 a 290 m3 ha-1 de madeira sem casca, assim como, suas distribuições percentuais 
relativas na biomassa florestal presente acima do solo (GONÇALVES1). 
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 Os resíduos culturais deixados sobre o solo funcionam como uma camada isolante entre a 
atmosfera e o solo, com importantes efeitos sobre a economia de água e nutrientes do sistema. Esses 
efeitos são diretamente proporcionais as quantidades de resíduos acumuladas sobre o terreno, as quais 
dependem da produtividade do sítio e das práticas de manejo de resíduos adotadas. 
 As gotas de chuva são amortecidas nessa camada de resíduos, de forma que a superfície do solo 
não sofre o impacto direto das gotas. Com isto, os agregados do solo não são desintegrados em suas 
partículas básicas: areia, silte e argila, evitando o desencadeiamento do processo erosivo. Além disso, 
os resíduos funcionam como obstáculos para o caminhamento de excedentes hídricos, reduzindo a 
velocidade da enxurrada. Com o aumento do tempo de permanência das águas de escorrimento sobre o 
terreno as taxas de infiltração são maiores, diminuindo as perdas d'água do sistema, bem como, o 
poder erosivo das mesmas (Tabela 1 e 2). A redução das perdas de solo e água por erosão tem 
importantes implicações sobre a fertilidade deste, particularmente porque as camadas superficiais são 
as primeiras a serem cortadas (Tabela 2). Quanto mais fértil for o solo maiores serão as perdas de 
nutrientes. Entretanto, nos solos mais pobres as perdas de nutrientes devem afetar mais a 
produtividade do sítio, em função da maior ecassez de nutrientes. 
 
TABELA 1. Efeito do manejo dos restos culturais sobre as perdas por erosão. Médias na base de 
1.300mm de chuva e declives entre 8,5 e 12%. 
 

Perdas de 
Tratamento terra 

t ha-1 
Água 

% da chuva 
Restos culturais queimados 
Restos culturais queimados 
Restos culturais sobre a superfície do solo 

20,2 
13,8 
6,5 

8,0 
5,8 
2,5 

 
Fonte: BERTONI et alii, 1982. 
 
TABELA 2. Perdas de água, terra, Ca, Mg, K e C-orgânico num Latossolo Amarelo Álico, textura 
argilosa submetido a diferentes métodos de manejo dos resíduos vegetais de uma capoeira (floresta 
secundária), localizada na região de Pariquera-Açu/SP. 
 

Volume de 
exurrada 

Perda de 
terra Ca+2 Mg+2 K+ P C orgânico Tratamento 

mm ano-1 kg ha-1 ano-1 kg ha-1 ano-1 
Enleirado 
Queimado 
Capoeira 

139,2 
208,0 
223,6 

130,4 
234,8 
52,2 

2,9 
6,6 
4,7 

0,5 
1,1 
0,8 

4,8 
4,8 
7,9 

0,02 
0,09 
0,02 

4,2 
18,5 
0,5 

 
Fonte: HERNANI et alii, 1987. 
 
 A presença de resíduos faz com que a superfície do solo não receba diretamente a radiação 
solar, reduzindo as perdas d’água por evaporação, assim como, as amplitudes de variação térmica e 
hídrica do solo ao longo das estações climáticas do ano. Nessas condições, com maior disponibilidade 
de alimentos e abrigados do efeito esterilizante da radiação solar direta, os organismos do solo (micro, 
meso e macrofauna) encontram um microambiente mais adequado para suas sobrevivências e 
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multiplicações, ocorrendo, portanto, em grande diversidade e abundância. A fertilidade do solo e a 
ciclagem de nutrientes do ecossistema, dependentes das condições biológicas do solo, são muito 
beneficiadas nessas circunstâncias, o que será discutido posteriormente. 
 A redução das perdas d'água e amplitudes de variação hídrica do solo, diminuem as 
possibilidades de estresse hídrico e nutricional das árvores, tanto por efeitos"diretos como indiretos. 
Para ser absorvido pela árvore, o nutriente deve encontrar-se na solução do solo, em contato com a 
superfície ativa do sistema radicular, em forma passível de absorção e utilização pela árvore. Todos os 
processos que governam as transferências de nutrientes de algum ponto do solo para as raízes, 
principalmente por difusão e fluxo de massa, dependem da disponibilidade de água. No primeiro caso, 
a quantidade de água será um dos fatores que determinará a área disponível ao fluxo e a atividade dos 
íons na solução do solo e, conseqüentemente, a magnitude da difusão. No segundo caso, o transporte 
de íons será feito, fundamentalmente, pelo fluxo de água instaurado no solo pelo gradiente de umidade 
criado pela evapotranspiração do povoamento. Em outras palavras, ainda que o solo tenha boas 
concentrações de nutrientes, e supostamente, bom nível de fertilidade, estes só serão efetivos para a 
nutrição das árvores se a disponibilidade de água do solo for adequada para o transporte de nutrientes 
do solo até as raízes. Nesse sentido, o sistema de cultivo mínimo, por seus efeitos benéficos sobre o 
regime hídrico do solo, eleva o nível de fertilidade do solo, não só pela economia de nutrientes, mas 
também por torná-la mais efetiva através de uma melhor transferência de nutrientes do solo para as 
raízes. 
 O não revolvimento das camadas superficiais de solo, como nos sistemas de preparo intensivo 
do solo, preserva a estrutura do solo e, conseqüentemente, sua porosidade e capilaridade. Desta forma 
os processos de troca gasosa entre a atmosfera e o solo, assim como os processos de transferência de 
nutrientes e água do solo para as raízes são pouco prejudicados. Com relação a este aspecto é 
importante ressaltar que, para um determinado solo ser manejado no sistema de cultivo mínimo, é 
imprescindível que o mesmo possua boas condições estruturais, sem presença de camadas 
compactadas (principalmente camadas superficiais) que possam constituir em obstáculos para o 
crescimento radicular. 
 Numa análise global, tudo indica que a economia de água e nutrientes no sistema de cultivo 
mínimo é maior do que no sistema de cultivo intensivo do solo. Ainda que esse efeito não reflita sobre 
a produtividade a curto prazo (nas primeiras rotações), espera-se que, a longo prazo, a produtividade 
seja mais sustentável no primeiro método de cultivo do solo, graças ao maior estoque de nutrientes do 
ecossistema, conseguido pela redução das perdas por erosão, hídrica e eólica, lixiviação e volatilização. 
 
FATORES QUE DETERMINAM A VELOCIDADE DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 
CULTURAIS 
 
 A liberação de nutrientes dos resíduos culturais via mineralização é um processo básico para a 
ciclagém de nutrientes dentro do ecossistema, constituindo-se numa fonte importante de nutrientes 
para as árvores, principalmente, para aqueles cuja fonte primária são os compostos orgânicos, como é 
o caso do N, S, B e, em menor magnitude, o P. A atividade biológica do solo, que é dominada por 
microrganismos decompositores, funciona como um grande incinerador biológico, controlando o fluxo 
e a ciclagem de carbono, de energia e dos nutrientes essenciais à vida das plantas. 
 A qualidade do substrato (características físicas e químicas), comunidade de organismos do 
solo e condições ambientais regulam as taxas de decomposição dos resíduos e, por conseguinte, a 
liberação de nutrientes para a solução do solo, de onde são absorvidos (HEAL 1979; BERG & STAAF, 
1981; STAAF & BERG, 1981; BERG & EKBOHM, 1983). 
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 Resíduos com elevados teores de lignina e compostos aromáticos são de difícil decomposição, 
ao passo que aqueles com elevados teores de carboidratos solúveis ou celulose são facilmente 
decompostos no solo. A concentração de lignina no resíduo é uma das características químicas mais 
influentes na decomposição deste, dada a natureza recalcitrante desta substância (ZEIKUS, 1981). 
Esta é uma das últimas substâncias a serem decompostas. A lignina também pode retardar a 
decomposição de compostos carbônicos lábeis (celulose, proteínas, açucares, etc) quando ela se 
encontra formando estruturas orgânicas rígidas com estas substâncias (NILSSON, 1973; ZEIKUS, 
1981). Altas concentrações de lignina ou altas relações lignina: N são associadas com baixas taxas de 
decomposição (ABER & MELILLO, 1980), como ocorre com os resíduos ricos em cascas e madeira 
(FOSTER & LANG, 1982; HEAL et alii, 1982). 
 Paralelamente aos processos de oxidação de carbono e da biossíntese de células dos 
organismos do solo, principalmente, células microbianas, ocorrem a liberação dos nutrientes contidos 
nos resíduos em decomposição e imobilização de nutrientes minerais do solo, para atender a demanda 
nutricional desses organismos. Da dinâmica e intensidade relativa desses dois processos opostos, tem-
se a mineralização ou imobilização líquida, que determinam a disponibilidade de nutrientes no solo. 
O balanço entre estes dois processos é muito complexo e depende da qualidade do resíduo em 
decomposição, particularmente, das relações C:N, C:P e C:S (Tabela 3). De modo geral, resíduos 
contendo menos que 1,2% de N e 0,2% de P promoverão imobilização líquida de N e P, com redução 
das disponibilidades destes nutrientes no solo, pelo menos, temporariamente. Por outro lado, resíduos 
com teores de N e P superiores a 1,8 e 0,3%, respectivamente, promoverão mineralizações líquidas 
desses nutrientes durante sua decomposição. Qs nutrientes armazenados na biomassa microbiana 
podem atingir valores equivalentes a 100 kg de N, 80 kg de P, 70 kg de K e 11 kg de Ca por hectare. 
Como a biomassa dos microrganismos é reciclada com cerca de 10 vezes mais rapidez que a fração 
orgânica morta do solo, conclui-se que a quantidade de nutrientes presentes nas células dos 
microrganismos é muito significativa perante a ciclagem de nutrientes de todo ecossistema. O fluxo de 
N e P, via biomassa microbiana, pode alcançar valores equivalentes a 40 e 10-20 kg ha-1 ano-1, 
respectivamente (SIQUEIRA & FRANCO, 1988). 
 
TABELA 3. Generalizações sobre as relações carbono por unidade de N, P e S na matéria orgânica e 
disponibilidade de nutrientes no solo. 
 

Relação 
C:N C:P C:S 

Imobilização (I) / 
Mineralização (M) 

Disponibilidade 
de N, P, e S 

> 30 
20 – 30 

< 20 

> 300 
200 – 300 

< 200 

> 400 
200 – 400 

< 200 

I > M 
I = M 
I < M 

Diminuída 
Não alterada 
Aumentada 

 
 A área específica (diretamente relacionada com o tamanho de partícula) e a capacidade de 
umidecimento dos resíduos são características físicas que têm grande influência na decomposição. A 
título de exemplo, as acículas possuem superfície hidrofóbica e pequena área específica - 
relativamente a maioria das espécies de folha larga, como os eucaliptos -, de modo que a adsorção de 
água é muito lenta. Dentre outros fatores, sendo a disponibilidade de água menor, as acículas tendem a 
se decompor mais lentamente (HEAL, 1979).  
Para ilustrar o efeito da fertilidade do solo, com ênfase na disponibilidade de N, sobre a formação e 
decomposição de resíduos vegetais, a seguir serão discutidos alguns princípios e processos básicos que 
governam a ciclagem de nutrientes e a formação da camada de serapilheira segundo a visão de GOSZ 
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(1981), sumarizados na figura 2 e sustentados por informações contidas em algumas citações de 
literatura. 
 

 
FIGURA 2. Efeito da fertilidade do solo, com ênfase na disponibilidade de N, sobre a ciclagem de 
nutrientes, formação e decomposição de resíduos vegetais em ecossistemas florestais (GOSZ, 1981). 
 
 Geralmente, sob condições climáticas adequadas, quanto maior a disponibilidade de nutrientes 
de um ecossistema mais elevada é a absorção de nutrientes e maior é a produção primária líquida de 
biomassa; positivamente correlacionado, maior também é a deposição de resíduos vegetais sobre o 
terreno (BRA Y & GORHAM, 1964). Por exemplo, altas disponibilidades de N no solo, normalmente, 
implicam em concentrações mais elevadas de N nos tecidos foliares, o que resulta em concentrações 
de N também mais elevadas na serapilheira (CHAPIN & KEDROWSKI, 1983 e VITOUSEK et alii, 
1982). Concentrações de N mais elevadas na serapilheira (reduz a relação C:N) faz com que as taxas 
de mineralização desses resíduos sejam mais elevadas. A produção de polifenóis, que comumente 
ocorre nas folhas de plantas sujeitas à condições ambientais de estresse (PURITCH, 1977 e DELL & 
MCCOMB, 1978), é menor quando a disponibilidade de nutrientes é maior. 
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 Os polifenóis são produzidos nos vacúolos das células e liberados por autólise durante a 
senescência das células. Eles exercem efeito adstringente sobre as proteínas das plantas, o que resulta 
na formação de complexos que são altamente resistentes ao ataque de microrganismos. O grau de 
adstringência das proteínas das folhas determina a taxa de decomposição das mesmas (DAVIES et alii, 
1964). A diversidade e quantidade de polifenóis produzidos aumenta à medida que a fertilidade do 
solo diminui (COULSEN et alii, 1960; DAVIES etalii, 1964; DAVIES, 1971). 
 A presença de cálcio no meio faz com que os polifenóis se polimerizem, tornando-os inativos. 
Conseqüentemente, o grau de adstringência causado por uma dada concentração de polifenóis é maior 
nos solos mais ácidos (DAVIES, 1971). 
 Altas concentrações de N e baixas concentrações de polifenol nos resíduos culturais 
determinam taxas mais elevadas de decomposição, promovendo taxas de mineralização de N mais 
acentuadas, o que eleva a disponibilidade de amônio no meio. Nessas condições a competição dos 
microrganismos heterotróficos por amônio será menos acirrada e a atividade dos microrganismos 
nitrificantes mais elevada (VITOUSEK et alii, 1982), elevando, por conseguinte, as concentrações de 
nitrato no solo. 
 Maiores disponibilidades de N no solo são comumente associadas com níveis mais elevados de 
fertilidade, sobretudo a disponibilidade de bases trocáveis, em grande parte devido a capacidade desses 
solos de neutralizar os produtos ácidos da decomposição. Nessas condições, a produção de polifenóis é 
menor; a proporção de bactérias relativamente aos fungos na comunidade decompositora é maior e a 
mesofauna do solo é maior e mais diversa (PRITCHETT, 1979). O grau de humificação dos resíduos 
culturais é maior e, devido a maior atividade da mesofauna do solo, a mistura de materiais orgânicos 
com a superfície do solo é melhor realizada, de modo que os limites da camada de serapilheira e a 
superfície do solo são menos distintas. 
 Quando a disponibilidade de N no ecossistema é baixa, a absorção de N, a produção primária 
líquida de biomassa e a deposição de folhedo são baixas. A concentração e quantidade de N na 
folhagem e na serapilheira também serão baixas. A produção de polifenóis tende a ser mais elevada 
por causa das condições de estresse nutricional em que se encontram as árvores (GOSZ, 1981). Devido 
a baixa qualidade da serapilheira, as taxas de decomposição e liberação de N são baixas, o que resulta 
numa intensa competição por amônio entre os microrganismos heterotróficos. Nessas condições, a 
população de microrganismos nitrificantes e, conseqüentemente, as taxas de nitrificação, são muito 
baixas. 
 As baixas disponibilidades de N estão comumente associadas com solos de baixa fertilidade, 
onde os níveis de bases trocáveis são baixos. Por conseguinte, a maior proporção de polifenóis 
existente nos resíduos culturais permanecerá ativa. Sob condições ácidas e na presença de resíduos de 
natureza muito recalcitrante, os fungos predominarão na comunidade decompositora e a atividade da 
macrofauna do solo (particularmente as minhocas) será menos intensa. Como resultado, a quantidade 
de resíduos depositados sobre o solo será maior, também serão mais distintos os limites entre a camada 
de serapilheira e superfície do solo. 
 
POR QUÊ O CRESCIMENTO INICIAL DE POVOAMENTOS FLORESTAIS DE EUCALIPTOS 
ESTABELECIDOS NO SISTEMA DE CUL TIVO MíNIMO DO SOLO GERALMENTE É MAIS 
LENTO E HETEROGÊNEO DO QUE AQUELES OBSERVADOS NO SISTEMA DE CUL TIVO 
INTENSIVO DO SOLO? 
 
 Uma das explicações mais plausíveis a esta questão está ligada a atividade dos organismos do 
solo e a velocidade de mineralização dos resíduos culturais. A queima ou incorporação de resíduos ao 
solo agiliza a mineralização dos resíduos, por combustão ou atividade biológica, respectivamente, 
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disponibilizando maiores quantidades de nutrientes para as mudas. Por outro lado, quando os resíduos 
são deixados sobre o solo, a decomposição destes se processa de forma gradual e mais lenta. Nesta 
fase, os organismos decompositores, principalmente os microrganismos, podem competir por 
nutrientes com as mudas, através da imobilização de nutrientes, que são usados na constituição de suas 
células. Como são os casos do N e P, cujas baixas disponibilidades fazem com que as mudas tenham 
seu vigor reduzido, mostrando folhas da parte inferior da copa com tons desbotados, amarelados e, 
comumente, com manchas arroxeadas, podendo evoluir para manchas necróticas. O N e P do solo são 
imobilizados pelos microrganismos porque as relações C:N e C:P dos resíduos são muito elevadas, 
muito superiores àquelas observadas nas células destes organismos (C:N � 1: 10 a 12, C:P» 1: 100 a 
120). Quanto maior for a quantidade de resíduos próximo a muda maior será a demanda de nutrientes 
por parte dos microrganismos e, conseqüentemente, maior deverá ser a deficiência nutricional da muda, 
com efeitos diretos sobre seu crescimento. Com o passar dos meses, esse quadro tende a se reverter. O 
substrato (resíduo) que ativa a vida dos organismos do solo vai se escasseando, reduzindo, 
conjuntamente, também a massa de organismos do solo. Os nutrientes contidos nas células desses 
organismos são mineralizados e liberados para o meio, permitindo sua absorção pelas árvores. Daí, 
comumente, ser observado em povoamentos florestais plantados no sistema de cultivo mínimo do solo 
que o vigor e homogeneidade de crescimento das árvores se restabelece alguns meses pós-plantio, 
geralmente entre 12 e 24 meses, dependendo da qualidade do sítio. Quanto melhor a qualidade de sítio 
menor o tempo para a homogeneização do crescimento das árvores. 
 Dentro desse período, os índices de crescimento atingem níveis equivalentes àqueles 
observados no sistema de cultivo intensivo do solo. A disponibilização de nutrientes via mineralização 
de resíduos culturais e seu relacionamento com a demanda de nutrientes pelas árvores podem ser 
ilustrados com o trabalho de SMETHURST & NAMBIAR (1990). Eles verificaram que, em 
povoamentos de Pinus radiata , no tratamento onde foram mantidos sobre o solo a serapilheira e os 
restos da exploração, as taxas de mineralização líquida (igual a taxa de mineralização menos a taxa de 
imobilização), no terceiro ano pós-exploração, chegaram a níveis equivalentes a 70 kg N ha-1 ano-1. No 
quarto ano, as taxas de mineralização líquida caíram para cerca de 30 kg N ha-1 ano-1, valores similares 
àqueles verificados antes da exploração. As concentrações de N inorgânico no solo só começaram a se 
elevar após 6 meses da exploração florestal, com picos entre 11 e 19 meses, particularmente, no 
tratamento em que a camada de serapilheira foi incorporada ao solo com arado (Figura 3). Sob 
condições tropicais e subtropicais esses picos de mineralização, bem como as quantidades de N 
mineralizadas, devem ser maiores e ocorrer alguns meses antes, em função das médias mais elevadas 
de temperatura. 
 
DISTRIBUIÇÃO E DINÂMICA DOS NUTRIENTES NO PERFIL DE SOLO 
 
 As concentrações de matéria orgânica e nutrientes nos horizontes de solo mais próximos da 
camada de resíduos orgânicos, mantida no sistema de cultivo mínimo, geralmente são bem mais 
elevadas do que aquelas observadas nos horizontes subsuperficiais e, proporcionalmente, bem mais 
elevadas do que aquelas observadas em solos cultivados no sistema de cultivo intensivo do solo. Com 
maior teor de matéria orgânica, as camadas superficiais de solo dispõem de uma maior capacidade de 
troca de catíons (CTC), constituindo-se, portanto, num meio adsorvente mais poderoso (Tabela 4), 
reduzindo as perdas de nutrientes por lixiviação. RAIJ (1969) verificou que, em média, a contribuição 
relativa da matéria orgânica para a CTC do solo foi de 74% nas amostras superficiais e 35% para as 
amostras retiradas do horizonte B de diversos perfis de solo. Por outro lado, também sob forte 
influência do maior conteúdo de matéria orgânica, a capacidade de troca de aníons do solo (CTA) é 
menor. Conseqüentemente, menores serão as "fixações" de fósforo e outros aníons, permitindo que as 
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quantidades aplicadas no solo desses elementos sejam mais efetivas. A redução da CT A do solo pela 
matéria orgânica se deve a formação de complexos entre as argilas oxídicas de Fe e Al - muito comuns 
nos solos usados para fins florestais - com compostos orgânicos, resultando na neutralização de sítios 
de adsorção de aníons existentes sobre a superfície dessas argilas (NAGARAJAH et alii, 1970; DEB 
& DATTA, 1976; e SANCHEZ, 1976). Além de neutralizar os sítios de adsorção de aníons, os 
compostos orgânicos podem formar complexos com íons de Fe, Al e Ca existentes na solução do solo, 
prevenindo as reações de precipitação de aníons, como as de P. 
 

 
 
Figura 3. Concentração de N-inorgânico na camada 0-30cm de um solo classificado como Podzólico 
(areia/argila), ao longo de 4 anos pós-exploração de um povoamento de Pinus radiata, sob diferentes 
métodos de manejo dos resíduos culturais: (i) FL – tratamento referência, floresta mantida em pé; (ii) 
S – corte raso da floresta e manutenção da serapilheira sobre o solo; e (iii) AS – corte raso da floresta e 
incorporação da serapilheira no solo, com arado (SMETURST & NAMBIAR, 1990). 
 
Tabela 4. Teores de argila, matéria orgânica e capacidade de torça de cátions de dois solos, bem como, 
as contribuições relativas da matéria orgânica (M.O.) e fração mineral (F.M.) do solo para a CTC, em 
duas profundidades de amostragem. 
 

Capacidade de troca de catíons 
Total M.O. F.M. Contribuição relativa (%) 

 
Tipo de 

solo 

 
Prof. 
(cm) 

 
Teor de 

argila (%) 

 
M.O. 
(%) meq / 100 g M.O. F.M. 

PV 
 
 

LE 

0 – 20 
30 – 50 

 
0 – 5 

50 - 80 

19 
39 

 
21 
18 

12 
0,6 

 
3,3 
0,6 

4,7 
4,3 

 
10,2 
3,5 

2,9 
1,7 

 
8,7 
1,5 

1,8 
2,6 

 
1,5 
2,0 

62 
39 

 
85 
43 

23 
51 

 
15 
57 

Fonte: RAIJ, 1969. 
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 Havendo maior concentração de matéria orgânica nas camadas superficiais do solo, espera-se 
que, quanto mais superficial for a camada maiores serão as quantidades daqueles nutrientes que fazem 
parte da estrutura dessa. Por exemplo, mais de 98% do conteúdo de N do solo encontra-se ligado a 
matéria orgânica; o P-orgãnico pode representar até 30% do conteúdo total em solos florestais; e os 
produtos da mineralização de matéria orgânica são as fontes principais de boro em solos de pequena 
reserva de minerais primários (MENGEL & KIRKBY, 1982). GONÇALVES (1994), interpretando 
dados sobre a distribuição de raízes finas em perfis de solo de diversos povoamentos de Eucalyptus 
grandis, sugeriu que a presença de resíduos culturais sobre o solo estimula o crescimento de raízes 
finas nas camadas subjacentes; graças ao provimento de um microambiente propício ao crescimento de 
raízes: ausência de radiação solar direta, redução das variações de amplitudes térmicas e hídricas das 
camadas superficiais do solo e aumento da disponibilidade de nutrientes (Figura 4). 

 
 

FIGURA 4. Distribuição média do peso de raízes finas (com os erros padrões da média), em kg ha-1, e 
distribuição percentual de raízes nas diversas profundidades de amostragem de 17 povoamentos de 
Eucalyptus grandis (GONÇALVES, 1994). 
 
 A presença, por tempo indeterminado, de uma camada de resíduos culturais, paralelamente às 
condições distróficas comuns à maioria dos solos usados para fins florestais, faz com que a ação da 
micro, meso e macrofauna do solo, assim como os processos e produtos da mineralização da biomassa 
orgânica, apresentem particularidades, muitas vezes, s6 associadas a esses ecossistemas. HOPMANS 
et alii (1980) estudaram a mineralização de N orgânico na camada superficial de um solo arenoso do 
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sul da Austrália sob dois tipos de cobertura florestal: povoamento nativo de eucaliptos e povoamento 
adulto de Pinus radiata. Eles verificaram que a amonificação foi o processo predominante de 
mineralização de N e que o processo de nitrificação foi, relativamente, pouco expressivo. Portanto, a 
forma de N que predominava nos solos dos dois povoamentos foi o amônio (NH4+). As taxas de 
amonificação foram superiores no solo sob povoamento de eucaliptos, as quais foram muito 
influenciadas pela disponibilidade de água (Figura 5). Sabendo-se que a relação C:N da matéria 
orgânica do solo de ambos povoamentos eram similares, as maiores taxas de amonificação no 
povoamento de eucaliptos foram atribuídas a maior diversidade e população de microrganismos deste. 
Coerentemente, VALE et alii (1984) verificaram que a forma de N mais absorvida pelo Eucalyptus 
alba foi o NH4+. As baixas taxas de nitrificação de N observadas em muitos solos sob florestas têm 
sido atribuídas: (i) às condições distróficas e ácidas da maioria destes solos, desfavoráveis aos 
principais microrganismos nitrificadores - as bactérias dos gêneros Nitrobactere Nitrosomonas; (ii) a 
grande absorção de NH4+ pelas árvores e imobilização deste nutriente por microrganismos, o que 
resulta na diminuição das quantidades de substrato a ser nitrificada; e (iii) por serem os 
microrganismos nitrificantes de ação específica quanto ao substrato, bem como, por serem 
representados por um número restrito de espécies, com baixa população, o que Ihes conferem baixo 
poder de competição por NH4+ relativamente a outros microrganismos do solo (ALEXANDER, 1977; 
VITOUSEK & MELILLO, 1979; ROBERTSON, 1982; e VITOUSEK et alii, 1982). O predomínio da 
amonificação sobre a nitrificação tem sido observado em inúmeras áreas de implantação e reforma 
florestal em diversos países (HOPMANS et alii, 1980; ROBERTSON, 1982; VITOUSEK et alii, 1982; 
e GONÇALVES & CARLYLE, 1994). No Brasil os estudos a este respeito estão apenas se iniciando. 

 
FIGURA 5. Quantidade de NH4+ mineralizadas em amostras de solo da camada 0-3 cm, ao longo de 
90 dias de incubação , retiradas de povoamentos de eucaliptos e pinus (HOPMANS et alii, 1980). 
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 BEKUNDA et alii (1990) avaliaram o efeito de diferentes práticas de manejo da serapilheira e 
restos da exploração florestal de uma plantação de Pinus radiata num Podzólico (areia/argila) sobre a 
disponibilidade de P-inorgânico e P-orgânico. Aos 8 meses pós-exploração, as quantidades de P-
inorgânico na camada 0-2,5 cm aumentaram significativamente em todos tratamentos em que a 
floresta foi removida (Figura 6), em média com ganhos superiores a 0,3 kg P ha-1 cm-1. Aos 14 meses 
pós-exploração, as quantidades de P mineralizadas foram bem maiores, em média, com ganhos 
superiores a 0,6 kg P ha- cm-1. Neste período as concentrações de P-inorgânico também aumentaram 
significativamente em profundidades de até 10 cm. O tratamento que mostrou maiores taxas de 
mineralização de P aos 14 meses foi aquele em que se manteve sobre a superfície do 5010 todos 
resíduos culturais, com ganhos superiores a 0,8 kg P ha-1 cm-1. A concentração de P-orgânico na 
superfície do solo não aumentou nos primeiros 8 meses (Figura 7); somente após 14 meses pós-
exploração que foram observados ganhos significativos de P-orgânico no tratamento em que todos 
resíduos foram deixados sobre o solo. Estes dados evidenciam que a camada de resíduos culturais 
pode se constituir numa fonte de P capaz de elevar consideravelmente as quantidades de P-inorgânico 
e P-orgânico nos horizontes superficiais de solo e que, em solos mais arenosos, quantidades 
consideráveis de P podem ser lixiviadas da camada superior de solo. 
 

 
 

FIGURA 6. Fósforo inorgânico extraído em diferentes profundidades de amostragem, aos 8 e 14 
meses após o corte raso de um povoamento de Pinus radiata no sul da Austrália, sob diferentes 
métodos de manejo dos resíduos culturais: (i) FL – tratamento referência, floresta mantida em pé; (ii) 
SR – corte raso da floresta e manutenção da serapilheira e restos da exploração sobre o solo; (iii) SA – 
corte raso da floresta e incorporação da serapilheira no solo, com arado; e (iv) SRR – corte raso da 
floresta, seguido da remoção da serapilheira e dos restos da exploração (BEKUNDA et alii, 1990). 
 



José Leonardo de Moraes Gonçalves 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 56 

 

 
 
FIGURA 7. Fósforo orgânico extraído em diferentes profundidades de amostragem, aos 8 e 14 meses 
após o corte raso de um povoamento de Pinus raidata no sul da Austrália, sob diferentes métodos de 
manejo dos resíduos culturais, conforme apresentado na figura 6 (BEKINDA et alii, 1990). 
 
CONCLUSÕES 
 
 O preparo restrito do solo e a manutenção de resíduos culturais sobre o terreno, contemplados 
no sistema de cultivo mínimo do solo, exercem pronunciados efeitos sobre a conservação e fertilidade 
dos solos e, conseqüentemente, sobre o estoque de nutrientes do ecossistema, a curto e longo prazos. A 
economia de nutrientes é muito beneficiada pela redução de perdas por erosão, hídrica e eólica, 
lixiviação e volatilização. Foram apresentados dados mostrando que, em plantações de eucaliptos, os 
nutrientes contidos nos resíduos culturais, pós-exploração, podem constituir até 80% das quantidades 
de nutrientes existentes na biomassa vegetal aérea, e que a queima desses resíduos pode resultar em 
perdas da ordem de 350 kg de N, 10 kg de P, 80 kg de K e 130 kg de Ca por hectare. A grandeza 
desses valores constitui um forte indicativo de que, por intermédio do cultivo mínimo do solo, pode-se 



Efeito do Cultivo Mínimo sobre a Fertilidade do Solo e Ciclagem de Nutrientes 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 57 
 

conseguir uma considerável economia de nutrientes para o sistema, com amplos reflexos sobre a 
sustentabilidade da produção a longo prazo. 
 Discutindo-se sobre as razões do menor e mais heterogêneo crescimento de árvores plantadas 
no sistema de cultivo mínimo, relativamente àqueles observados no sistema de cultivo intensivo do 
solo, foi apontado como uma das explicações mais plausíveis, a maior intensidade de atividade dos 
organismos do solo no primeiro sistema, os quais competem por nutrientes com as árvores. Quando os 
resíduos são deixados sobre o solo, a decomposição destes se processa de forma gradual e mais lenta. 
Nesta fase, os organismos decompositores, principalmente os microrganismos, podem competir por 
nutrientes com as mudas, através da imobilização de nutrientes, que são usados na constituição de suas 
células, como o N e o P. Com o passar dos meses, esse quadro tende a se reverter. O substrato (resíduo) 
que ativa a vida dos organismos do solo vai se escasseando, reduzindo, conjuntamente, também a 
massa de organismos do solo. Os nutrientes contidos nas células desses organismos são mineralizados 
e liberados para o meio, permitindo sua absorção pelas árvores. Daí, comumente, ser observado em 
povoamentos florestais plantados no sistema de cultivo mínimo do solo que o vigor e homogeneidade 
de crescimento das árvores se restabelece alguns meses pós-plantio, geralmente entre 12 e 24 meses, 
dependendo da qualidade do sítio. Quanto melhor a qualidade de sítio menor o tempo para o 
homogeneização de crescimento das árvores. Dentro desse período, os índices de crescimento atingem 
níveis equivalentes àqueles observados no sistema de cultivo intensivo do solo. 
 
NECESSIDADES DE PESQUISA 
 
 As necessidades de pesquisa, dentro de uma linha multidisciplinar de trabalho, devem procurar 
responder importantes questões técnicas e científicas que atualmente afligem o setor florestal 
brasileiro: 
-Quais são as melhores técnicas de manejo dos resíduos culturais em povoamentos homogêneos com 
espécies de rápido crescimento? 
- Quais são os efeitos do cultivo mínimo do solo sobre a ciclagem de nutrientes, conservação, 
fertilidade e organismos dos solos? 
-Quais são os reflexos do cultivo mínimo do solo sobre a sustentabilidade da produção florestal a curto 
e longo prazos? 
- Qual é a dose, método, localização e época ideal de aplicação da adubação de arranque e de 
cobertura nas áreas submetidas ao cultivo mínimo, em função da liberação, por decomposição, dos 
nutrientes contidos nos resíduos culturais? 
- Como ocorre e quais são as relações do crescimento das raízes com a produtividade florestal na 19 e 
2g rotação em áreas sob cultivo mínimo do solo? Em função disto, qual é a recomendação ideal de 
adubos e quando aplica-los? 
 
 Como resultado prático das informações geradas espera-se: (i) prover subsídios técnicos e 
científicos capazes de nortear as tomadas de decisões no sentido de escolher as melhores alternativas 
de manejo dos resíduos culturais e do solo; (ii) que as recomendações de adubação sejam 
racionalizadas, reduzindo as relações custo/benefício destas práticas silviculturais; e (ii) gerar e 
transferir novas tecnologias, ainda não empregadas no setor florestal brasileiro, destinadas ao manejo 
de resíduos culturais, conservação e preparo de solo e, por conseguinte, conservação ambiental. 
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 A Bahia Sul Celulose S.A. iniciou suas atividades de plantio de eucalip.to no Extremo Sul da 
Bahia e Norte do Espírito Santo em 1988. Neste período a "Filosofia de cultivo Mínimo" estava 
baseada na eliminação do fogo durante a limpeza do terreno com grande variação de equipamentos e 
sistemas de preparo do solo, adubação e controle de ervas daninhas.  
 Devido ao corte de eucaliptais adquiridos da Florestas Rio Doce, iniciou-se no final de 1989 a 
reforma das áreas, onde a limpeza e o preparo do solo eram feitos simultaneamente através de 2 
gradagens pesadas (discos 10 x 32"). 
 O ano de 1990 consolidou o uso do sulcador adubador (profundidade = 25 cm) associado a 
apenas 1 gradagem pesada. Neste período iniciaram-se alguns estudos de solo, que mostraram a 
existência de Podzólicos Amarelos e Podzóis com horizonte superficial arenoso e camadas de 
impedimento na sub-superfície, indicando a necessidade de subsolagem. 
 No mesmo ano o subsolador já havia sido introduzido para eliminação da compactação nas 
linhas de passagem dos caminhões de baldeio. 
 Em 1991, foram substituídas as operações de gradagem e sulcamento pela operação de 
subsolagem (profundidade = 60 cm) em área total. Várias adaptações no subsolador foram necessárias 
para adequar o equipamento às condições de trabalho na Bahia Sul Celulose, sendo: 
 
a) Angulação de hastes e ponteiras proporcionando o uso de tratores de pneu com 85 a 95 CV.  
b) Sistema de adubação. 
c) Discos para evitar embuchamento. 
 
 A grande quantidade de resíduos remanescentes pós-colheita do eucalipto dificultaram 
inicialmente a subsolagem e o combate as formigas. O problema foi solucionado através da "Doação 
de Resíduos", onde os resíduos são doados em troca da operação de reenleiramento da galhada. Esta 
movimentação de galhada, da entrelinha para cima da linha de tocos, favoreceu a subsolagem na 
entrelinha e o combate às formigas antes e após a movimentação da galhada. 
 No ano de 1992 foram verificados problemas na adubação contínua no sulco efetuada pelo 
subsolador, ocasionando a heterogeneidade no crescimento dos clones. O problema foi solucionado 
com a introdução de adubação intermitente, onde o fertilizante solúvel é depositado no ponto de 
plantio de muda, determinado assim o espaçamento entre plantas na linha. 
 Outro ganho tecnológico foi em 1993, quando o plantio de mudas de eucalipto através de 
enxadinhas foi substituído pela plantadeira ergonômica, aumentando o rendimento de plantio e 
melhorando as condições de trabalho do homem. 
 Ao longo do tempo o controle de ervas daninhas nas áreas de reforma sempre impossibilitou o 
uso de grades, devido a presença de tocos na entrelinha, na maior parte das vezes, foi controlada 
através da aplicação de herbicida pós-emergente com barra protegida. 
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 A matocompetição na linha de plantio, até 1994, sempre foi controlada através de capina 
manual em faixa ou através de roçadas. O uso de herbicida pré-emergente pós-plantio quase sempre 
apresentou problemas em áreas de cultivo mínimo, devido a presença da cobertura morta. Em 1994 
testou-se o uso do rastelo associado ao pré-emergente, eliminado assim a capina manual na linha. 
Apesar do aumento do número de operações devido ao uso adicional do rastelo e a remoção da 
cobertura morta na linha, os efeitos ambientais adversos sobre o solo foram inferiores aos da capina 
manual em faixa. 
 Ainda em 1994 foram testados aplicadores de herbicidas pós-emergente em faixa pré-plantio e 
aplicadores de pós emergente na linha pós-plantio. 
 Em 1994, com introdução do Sistema de Gerenciamento Ambiental, de acordo com a Norma 
BS7750, a Bahia Sul Celulose iniciou vários sistemas de monitoramento para controle dos efeitos 
ambientais resultantes de suas operações. 
 Hoje as tomadas de decisão antes de qualquer operação. estão em função dos seguintes 
monitoramentos: 
 
a) Monitoramento de ervas daninhas: verifica diversos aspectos das ervas daninhas e a necessidade ou 
não do seu controle. 
b) Monitoramento físico do solo: verifica a compactação através da infiltração da água no solo e a 
necessidade ou não da subsolagem. 
c) Monitoramento químico do solo: verifica a necessidade ou não de correção. 
d) Monitoramento de formigas: verifica a necessidade ou não de controle. 
 
 Desde o início de 1995 a Bahia Sul está realizando operações de plantio de eucalipto dentro de 
um Sistema de Cultivo que não é só Mínimo mas também ecologicamente correto. 
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 A conservação do potencial produtivo do sítio foi a principal característica considerada para a 
implantação do sistema de cultivo mínimo na Duratex, a partir de meados do ano de 1992. O cultivo 
mínimo aumenta a quantidade de resíduos florestais sobre o solo e afeta várias características 
ambientais da flora, fauna e características do solo, como a estrutura, teor de matéria orgânica, aeração, 
concentração e distribuição de nutrientes, minimizando escoamento superficial da água da chuva, 
erosão, temperatura da superfície e impactos a jusante, como assoreamento de cursos d'água, 
contribuindo para a conservação da qualidade do sítio. A adoção desta prática conservacionista 
resultou em significativos ganhos na área ambiental e econômica da empresa. 
 Nas áreas da empresa predominam solos arenosos muito permeáveis e profundos de baixa 
capacidade da troca catiônica e com reservas limitadas de nutrientes. Segundo COSTA (1990), a 
queima nestas condições representa uma prática de alto risco. O conteúdo médio de matéria seca de 
tronco e copa para o E. grandis FSC (Botucatu) aos 7 anos de idade, em solo classificado como areia 
quartzosa (AQ) no município de Lençóis Paulista, é respectivamente, 127 e 14 t/ha. O total de 
nutrientes contidos na copa, em kg/ha, é de 136, 8,46, 61,18 e 3, respectivamente, para N, P, K, Ca, 
Mg e S. No lenho é de 226,21, 151, 135,25 e 15, respectivamente, para os mesmos nutrientes em kg/ha. 
 MALUF (1991), trabalhando com eucalipto em Minas Gerais, constatou que a queima 
consumiu 86,5% dos resíduos florestais, sendo que do material restante mais da metade encontrava-se 
na forma de cinzas, levando a perdas consideráveis de nutrientes por volatilização e por movimento de 
partículas na atmosfera, atingindo em percentagem do material queimado em relação ao não queimado, 
88 de N, 34 de P, 31 de K, 48 de Ca, 43 de Mg e 75 de S. No tocante ao manejo de solos, a eliminação 
da queima e do preparo com grade bedding reduziram as perdas de solo de 57 para 34 t/ha/ano em 
Latossolo Vermelho Escuro de textura arenosa nas áreas da Duratex (EQUIPE TÉCNICA DA 
DURAFLORA S/A, 1992). Outro fator importante para a redução de processos erosivos é a 
reordenação da malha viária objetivando considerar as estradas florestais como rede de drenagem e 
não apenas como via de acesso e divisoras de talhão. 
 Os ganhos na área econômica foram maiores no custo de implantação, alterando-se de US$ 
912/ha para US$ 700/ha. A redução de US$ 212/ha refere-se, principalmente, a eliminação das 
operações de rebaixamento de cepas, gradagens, queima e grade bedding, e foram incorporadas as 
operações de trituração da galhada, herbicida pré-plantio e subsolagem na entrelinha. As demais 
operações de implantação não sofreram alterações significativas. 
 Os pontos positivos obtidos pela prática de cultivo mínimo na Duratex atingiram resultados de 
curto prazo no que se refere ao aspecto institucional, legal, ambiental, redução do custo de plantio e 
manutenção de estradas, redução do número de quadras, facilidade de locomoção interna, 
minimizando a perda de nutrientes e de solo. A médio prazo almeja-se a redução do custo do frete e 

                                                 
* Duratex, Caixa Postal 50, 17120-000, Agudos - SP 



Reynaldo Campos Santana & José Antonio Rezende 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 64 
 

manutenção dos ganhos obtidos a curto prazo. A longo prazo a Duratex almeja com a prática do 
cultivo mínimo a melhoria da qualidade do sítio e um maior equilíbrio ambiental. 
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RESUMO 
 
 O cultivo mínimo em áreas florestais é um processo de implantação florestal que se baseia na 
realização de operações mínimas, de maneira a propiciar a adição dos nutrientes no solo, o plantio de 
mudas no campo e o controle da matocompetição, sem contudo causar prejuízo no desenvolvimento e 
na produtividade do povoamento florestal. Este sistema, embora tenha suas limitações, jamais será a 
resposta para todos os problemas tecnológicos da silvicultura brasileira, sendo necessária a constante 
busca da melhoria deste sistema operacional. 
 Muitos dos questionamentos sobre a prática do cultivo mínimo tem sido respondidos pelos 
inúmeros trabalhos desenvolvidos na agricultura; entretanto, na área florestal pouco ou quase nada tem 
sido feito com objetivo de elucidar as indagações levantadas. Portanto, existe uma lacuna para os 
técnicos e pesquisadores preencherem, através da geração de informações que propiciem um melhor 
conhecimento para o manejo correto das terras florestais, visando aliar a eficiência técnica à 
economicidade com resultado no aumento da produtividade florestal. 
 A atividade florestal brasileira tem se caracterizado pelo seu dinamismo e rapidez na geração e 
adaptações tecnológicas, entretanto, na área de manejo de solos parece ter se formado grupos 
defensores deste ou de outros sistemas. 
 Embora neste trabalho, a intenção não seja de assumir posição defensora ou crítica do cultivo 
mínimo na área florestal, procura-se levantar pontos que julgamos fundamentais para um confronto 
científico dos sistemas em uso, possibilitando avaliar os aspectos relevantes e definir qual o mais 
adequado ou a combinação ideal para o melhor uso dos recursos naturais renováveis. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O cultivo mínimo em áreas florestais é um processo que se baseia na realização de operações 
mínimas, de maneira a propiciar a adição dos nutrientes ao solo, o plantio de mudas no campo e o 
controle da matocompetição, sem contudo causar prejuízo no desenvolvimento e na produtividade do 
povoamento florestal. 
 Embora no setor florestal esta prática de manejo do uso da terra seja recente, na agricultura o 
Brasil é o país em que a área plantada em plantio direto apresenta a mais alta taxa de expansão no 
mundo, conforme relata FANCELLI (1985). Entretanto, cabe ressaltar que existem sensíveis 
diferenças nas técnicas usadas na agricultura daquelas adotadas no meio florestal.
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 Na agricultura existem alguns requisitos básicos para a implantação e condução da lavoura em 
sistema de plantio direto e exige-se altos investimentos iniciais. Entre eles deve-se implantar uma 
estrutura básica de conservação de solo ( terraços, canais escoadouros, etc. ) , e encarar que o plantio 
direto não deve ser prática substitutiva, mas complementar para a conservação do solo. Inclui também 
a eliminação de camadas adensadas e compactadas , correção da acidez e fertilidade do solo, produção 
de cobertura morta, eliminação de plantas daninhas e redução do nível de infestação. Mesmo adotando 
todos estes conceitos o plantio direto é encarado como um sistema em evolução, merecendo adequado 
acompanhamento de pesquisa e, sobretudo, a freqüente troca de experiência entre os agricultores. 
 A prática do cultivo mínimo como técnica de manejo de solo florestal teve início a partir da 
necessidade de reduzir o custo da implantação através da adequação das práticas de conservação de 
solo e reduzir os riscos decorrentes da queimada dos talhões. As premissas utilizadas partiram do 
pressuposto que o próprio resíduo florestal (serapilheira e restos da cultura) seria um excelente 
anteparo às gotas da chuva e atenuante da velocidade da água, que são os principais agentes do 
processo erosivo. 
 O sistema de cultivo mínimo tem limitações e, evidentemente, jamais será a resposta para todos 
os problemas tecnológicos da silvicultura brasileira. Sendo necessária a constante busca de melhoria 
deste sistema operacional. 
 VEODATO (1985), em seu artigo sobre os princípios básicos do plantio direto, enfatiza para as 
vantagens imediatas do sistema no controle da erosão, economia de combustível e conservação da 
umidade do solo, mas relata outras que aparecerão a médio e longo prazo, como o aumento da 
fertilidade do solo e melhoria nas condições físicas do solo. Portanto, é necessário ter consciência de 
quando aparecerão estas vantagens, e dar tempo ao sistema de se implantar e mostrar também as 
vantagens que se farão sentir a médio e longo prazo. 
 Muitos dos questionamentos sobre a prática do cultivo mínimo tem sido respondidos pelos 
inúmeros trabalhos desenvolvidos na área da agricultura, entretanto, na área florestal pouco ou quase 
nada, tem sido feito com objetivo de elucidar as indagações levantadas. Portanto, existe uma lacuna 
aberta para os técnicos e cientistas preencherem e gerarem informações que propiciem um melhor 
manejo do uso das terras florestais, visando aliar a eficiência técnica à economicidade com resultado 
no aumento da produtividade florestal. 
 
O SISTEMA DE CULTIVO MÍNIMO X O CULTIVO INTENSIVO DO SOLO 
 
 O cultivo mínimo difere do cultivo intensivo do solo, essencialmente, pela manutenção dos 
resíduos na superfície do solo e pelo revolvimento reduzido do mesmo, ou seja, preparo na linha de 
plantio ou abertura de covas, e a manutenção dos restos da cultura incluindo as chamadas "ervas 
daninhas" que recobrem parte significativa da superfície do solo. 
 Em áreas com reflorestamento, a biomassa que recobre o solo após a colheita aos 7 anos é da 
ordem de 34 a 44 toneladas/ha , composto pela serapilheira ( 20 a 30 t/ha ) e a copa mais o ponteiro 
das árvores com diâmetro menor que 5 cm (± 14 t/ha). Este material de alta relação carbono/nitrogênio 
tem período de permanência prolongado e serve como protetor do solo, age diretamente na 
manutenção da umidade, atua como barreira física das plantas invasoras e altera sensivelmente a 
microbiologia do solo. 
 Recentemente, em área experimental da CIA. SUZANO, sobre Latossolo Vermelho Amarelo, 
foi observado que, 40 dias após a aplicação dos tratamentos (T1 - parcela queimada, T2 - parcela 
incorporada e T3 - parcela sob cultivo mínimo), era visível a diferença em relação ao grau de 
infestação das parcelas. Na área queimada e incorporada observou-se grande quantidade de nascediças 
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e, curiosamente, a mudança na composição florística das mesmas. Esta constatação condicionará 
definições de técnicas de manejo específicas em função do tipo de preparo da área e, obviamente, a 
necessidade de estudos visando conhecer as alterações ambientais provocadas e suas influências na 
produtividade dos povoamentos florestais. 
 ZEN (1992), estudando efeito do manejo do solo no desenvolvimento do eucalipto em Areia 
Quartzosa, concluiu que na fase inicial do desenvolvimento das plantas a parcela queimada e 
incorporada apresentou superioridade de 20% sobre aquela com cultivo mínimo e apenas 10% superior 
às parcelas onde os resíduos foram incorporados. Entretanto, aos 6,6 anos de idade (fase de corte) a 
produtividade real se igualou, desaparecendo as vantagens iniciais. Este comportamento indica que, na 
fase inicial, a liberação de grande quantidade de nutrientes, decorrentes da queima dos resíduos, 
favoreceu o desenvolvimento das plantas, mas ao longo dos anos, os nutrientes fixados na matéria 
orgânica foram sendo gradativamente liberados, participando do ciclo nutricional das plantas, 
reduzindo com isso, as diferenças encontradas entre os tratamentos. 
 Avaliação realizada em ensaios de adubação fatorial, conforme relatado por ZEN (1994), 
mostra ganhos surpreendentes associados ao manejo do solo. Aos 2 anos de idade, os ganhos médios 
obtidos foram de 53,6% e 81,1 % em área de cultivo intensivo e cultivo mínimo, respectivamente, e os 
mesmos foram diluídos à 18.5% e 25% aos 6 anos de idade. Outro aspecto observado foi que na 
adubação recomendada havia maior necessidade do nitrogênio na fase inicial do plantio no sistema de 
cultivo mínimo devido à maior fixação biológica do elemento. Entretanto, cabe ressaltar que a parcela 
testemunha (sem adubação) apresentou maior desenvolvimento na área queimada e gradeada apenas 
até o quarto ano, após o qual as diferenças passaram a ser não significativas. 
 Do ponto de vista da microbiologia do solo, relacionado ao atual sistema de cultivo florestal, os 
estudos são recentes e as informações ainda não estão disponíveis para serem confrontadas. Entretanto, 
a literatura é rica em exemplos do efeito do fogo no manejo florestal. 
 ANTUNES (1993), em seu trabalho sobre o efeito da queimada sobre a microbiota de solo de 
Mata Atlântica, verificou redução no número de colônias e diversidade de fungos no solo afetado pelo 
fogo e aumento significativo do pH do solo. 
 Por outro lado, a manutenção dos resíduos na superfície do solo tende a aumentar 
temporariamente a microfauna e, como conseqüência, causa maior fixação de alguns nutrientes 
essenciais ao ciclo vital dos organismos. 
 Estudando o efeito do fogo em áreas para reforma de eucalipto, MALUF (1991) detectou 
perdas significativas de alguns nutrientes para a atmosfera atingindo, em kg/ha, 269,6 de N, 5,6 de P, 
11,6 de S, 16,9 de K, 94,6 de Ca e 26,S de Mg. A queima influenciou também, negativamente, a 
sobrevivência do eucalipto aos 11 meses de idade e reduziu seu crescimento volumétrico em 10,8 %. 
 De maneira mais ampla, o sistema de cultivo mínimo produz mudanças nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo, cujos efeitos se refletem diretamente na fertilidade do solo e na 
eficiência de aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. 
 Dentre os aspectos envolvidos, MUZILLI (1985) destaca as alterações de temperatura e 
umidade na camada arável, cujos efeitos interferem na atividade microbiológica responsável pela 
mineralização da matéria orgânica, influenciando os processos de solubilização e liberação dos 
nutrientes nela contidos. A não mobilização do solo pelas operações convencionais de preparo, 
favorece a maior homogeneização estrutural, a estabilização de agregados e a uniformização do 
sistema capilar do solo por onde flui a água no perfil da camada arável; dessas condições resulta a 
maior infiltração e o armazenamento de água por período mais prolongado, cujos efeitos alteram os 
mecanismos de movimentação e redistribuição dos compostos de alta solubilidade, dentre eles o 
nitrogênio e o enxofre. A localização dos corretivos e adubos nas camadas superficiais do solo, sem a 
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sua incorporação física, também altera a distribuição e acumulação dos nutrientes, influenciando sua 
disponibilidade e aproveitamento pelas plantas. 
 Considerando os aspectos levantados, há necessidade de aprofundar e ampliar nossos 
conhecimentos acerca dos efeitos dos sistemas de cultivo nas propriedades edáficas e suas influências 
na disponibilidade dos nutrientes, para uma adequada orientação ao manejo da fertilidade dos solos 
florestais. 
 
SISTEMAS OPERACIONAIS 
 
 A implantação de floresta no sistema de cultivo mínimo consiste na análise cuidadosa das 
variáveis ambientais para definir a seqüência das operações a serem estabelecidas. 
 Os cuidados iniciam na fase de colheita do talhão, onde a localização dos resíduos é fator 
fundamental no sucesso da operação de preparo de solo, principalmente em locais onde a mecanização 
é favorecida. 
 As áreas de atuação da Cia Suzano, além de apresentarem elevada dispersão geográfica, 
englobam topografias que variam de suavemente onduladas até montanhosas. Esta característica 
associada a outras como clima, textura de solo e ocorrência diferenciada de ervas daninhas, 
condicionam a seleção de atividades específicas para cada situação ou região de atuação. 
 Para melhor compreensão das atividades operacionais desenvolvidas no sistema de cultivo 
mínimo, discutiremos os passos dentro de operações específicas e envolvendo apenas 2 grupos de 
áreas: áreas planas mecanizáveis e áreas acidentadas não mecanizáveis. 
 
Preparo da Área 
 
 Na fase de preparação da área acidentada, o resíduo florestal é distribuído de maneira uniforme 
propiciando maior cobertura possível do solo. Na área plana é orientada a colocação dos resíduos 
sobre as linhas de cepa, com objetivo de liberar espaço para o deslocamento da máquina nas 
entrelinhas e dificultar a rebrota das cepas. 
 Em área com elevado grau de infestação de ervas daninhas, e dependendo do estágio da 
vegetação, é feita roçada pré-plantio ou aplicação de herbicida pós-emergente, visando a redução ou 
eliminação das ervas que poderão comprometer o desenvolvimento das plantas de eucalipto. Em 
situações mais favoráveis à mecanização, esta operação de aplicação de herbicidas, tanto pós quanto 
pré-emergentes poderão ser feitas associadas ao preparo do solo ou ao sulcamento da linha de plantio. 
 Nas áreas não mecanizáveis a limpeza da área é feita através da roçada manual ou 
preferencialmente pelo uso de herbicida. Sua aplicação é feita utilizando equipamentos costais com 
bico ROTOTEK (mod. NSI), cuja vazão é de 180 ml/minuto. O herbicida atualmente em uso é o 
glifosato na dosagem de 4 a 5 litros/ha, dependendo da composição da vegetação e estágio de 
desenvolvimento das ervas. Por se tratar de um bico de baixa vazão o volume de água para formação 
da calda é de 70 litros/ha, aplicado em área total. A faixa de trabalho do equipamento é de 1,40 m de 
largura aplicado a uma altura de 80 em do solo. 
 Em áreas planas, totalmente mecanizadas, a limpeza da área se restringe basicamente à linha 
das cepas, e nesse caso é utilizado o desbrotador de corrente. Entretanto, em áreas onde o grau de 
infestação por ervas daninhas é elevado, faz-se necessária a aplicação de herbicida em barra 
pulverizadora em área total. Como trata-se de aplicação de herbicida pós-emergente o produto 
utilizado é o glifosato na dosagem que varia de 3,5 a 5 litros/ha dependendo da avaliação prévia das 
condições locais. 
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 Para melhor aproveitamento do herbicida e aumentar sua eficiência de absorção, usa-se na 
mistura os adjuvantes estravom e uréia a 1 %. 
 
 Preparo do Solo 
 
 Considerando que o cultivo mínimo visa preparar o solo para plantio das mudas, sem excessivo 
revolvimento, as técnicas de preparo de solo variam em função das condições edáficas e climáticas de 
cada local. 
 O objetivo do cultivo mínimo é a racionalização das operações mecânicas ou manuais de forma 
técnica e economicamente organizada, visando obter o máximo de rendimento útil com um mínimo de 
dispêndio de energia, tempo e dinheiro. 
 A intenção não é ser "dono da verdade" absoluta e sim relatar nossa experiência como 
silvicultores e estarmos sempre abertos a estudos, visando avaliar e aprimorar as técnicas empregadas 
de preparo de solo, de maneira a propiciar a expressão máxima do potencial genético de nossa cultura. 
 Entre os equipamentos utilizados no preparo de solo, estão o sulcador/subsolador e a broca 
mecânica, acionada pela tomada de força do trator. 
 O sulcador, duplo ou simples, utilizado para preparo de solo, é um equipamento com múltiplas 
funções. Possui adubadeira, haste sulcadora e um disco plano de 1 m de diâmetro na frente da haste 
que serve para o corte dos restos da cultura e raízes presentes no solo, facilitando o trabalho de 
revolvimento, ou seja, quebra da estrutura do solo. A haste ideal neste sistema é aquela onde a base ou 
a ponteira de ataque ao solo seja 1/7 da profundidade do preparo de solo, resultando numa área 
preparada na superfície de aproximadamente 2 vezes sua profundidade. Como resultado desta prática, 
tem-se o rompimento de camadas compactadas e adensadas do solo, sem contudo revolver sua 
superfície, mantendo praticamente intactos os resíduos depositados na superfície do solo. 
 A profundidade de trabalho do sulcador pode ser ajustada em função dos problemas 
pedológicos locais, desde que mantidas as premissas básicas da concepção de construção e atuação do 
equipamento. 
 Visando boa performance do equipamento, a operação de preparo do solo é feita na entrelinha 
dos tocos do ciclo anterior. Este procedimento, além de possibilitar a mecanização evita a presença 
flsica dos tocos remanescentes, conferindo maior uniformidade no preparo do solo. 
 O equipamento pode ser acoplado a um trator traçado de 90 cv, e a profundidade de trabalho 
pode chegar até 70 cm de profundidade, com rendimento operacional de 1,2 a 2,1 horas/ha 
dependendo do tipo de solo e local de trabalho. 
 A utilização da coveadeira mecânica está condicionada a áreas que apresentam impedimento ao 
uso do sulcador. Ela é acoplada ao trator agrícola de 65 cv e apresenta rendimento médio de 200 
covas/hora. A coveadeira está associada a adubadeira que além de dosar o fertilizante promove sua 
homogeneização no solo. 
 Áreas com impedimento a mecanização, especialmente áreas de topografia acidentada, a opção 
épela abertura manual de covas. Consiste na abertura de covas de aproximadamente 20x20x20 em 
onde será adicionado e homogeneizado o adubo de plantio. 
 Em condições especiais de elevada precipitação e alto teor de matéria orgânica no solo optou-
se pelo plantio direto, usando apenas um chuço para abertura da cavidade onde a muda será plantada. 
Neste sistema a muda apresentou desenvolvimento semelhante ao plantio em cova, onde o solo foi 
revolvido. 
 
Fertilização 
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 A fertilização do solo, para correções de suas deficiências no fornecimento de nutrientes às 
plantas é prática fundamental em qualquer sistema de cultivo. Entretanto, no cultivo mínimo, haverá 
necessidade de maiores doses de determinados nutrientes em função da parcial imobilização pelos 
microorganismos decompositores. Porém, ao longo do ciclo estes mesmos nutrientes passarão a 
participar ativamente da nutrição das plantas em decorrência dos processos da ciclagem bioquímica. 
 A adição de nutrientes ao solo é feita na fase de preparo e varia em função do local de plantio, 
procurando adequá-la às necessidades da planta. Ressalta-se que, em locais onde predominam solos de 
textura média (LV A) e arenosas (AQ), a necessidade de nitrogênio e enxofre é maior na fase inicial 
devido sua alta fixação. 
 Quando a área é sulcada, o adubo é adicionado através de adubador mecânico, distribuindo em 
sulco contínuo na linha de plantio ao longo da profundidade de preparo. Nos outros sistemas o adubo é 
adicionado na cova de plantio e homogeneizado uniformemente ao solo revolvido, exceto na condição 
do uso do chuço onde o adubo é distribuído junto a serapilheira na superfície do solo. 
 Na média, as quantidades em kg/ha de nutrientes aplicados na fase de plantio é de: 35 de N, 80 
de P2O5 e de 35 de K2O. 
 
Plantio 
 
 O plantio, que consiste na operação de colocação da muda no campo; é realizado através de 
plantadeira manual ou chuço. 
 Durante a operação, toma-se o cuidado de afastar os resíduos das proximidades da cavidade 
onde a muda será colocada, e certifica-se do perfeito contato da muda com o solo após seu plantio. 
 A aproximação do solo com o sistema radicular da muda é feita com o auxilio da ponta da 
plantadeira ou do próprio chuço facilitando a operação do plantador 
 
Tratos Culturais 
 
 As práticas de manutenção nas áreas plantadas, ou seja, os tratos culturais a serem realizados, 
são determinados em função da condição de mecanização ou não da área. As operações básicas são 
muito semelhantes aquelas descritas no preparo da área, ressaltando que nesta fase há necessidade de 
proteger as plantas do eucalipto, quando do uso de herbicidas não seletivos a cultura. 
 Em áreas planas é utilizado um equipamento chamado "CONCEIÇÃO", que serve para 
aplicação de glifosato na entrelinha, conferindo total proteção às plantas de eucalipto. Com esta 
operação elimina-se as brotas e as ervas daninhas localizadas numa faixa de 2,0 m de largura, restando 
a faixa de linha de planta (1 m) para capina manual. 
 Para locais onde a mecanização não é possível, adota-se a roçada em área total ou roçada na 
linha e aplicação de herbicida na entrelinha, utilizando aplicadores costais com barras protegidas para 
evitar deriva nas plantas de eucalipto. 
 O trator utilizado na operação de preparo de solo possui em sua estrutura um equipamento que 
permite executar operação simultânea de aplicação de herbicida, pré e pós-emergente, se as condições 
de infestação da área forem favoráveis. Desta forma, se isto ocorrer, este será o primeiro trato cultural 
na área. Para aplicação do glifosato é utilizada uma barra fixada na parte dianteira do trator com 2 
bicos ROTOTEK (modelo NSB ) nas extremidades coincidentes com as linhas de plantio, cuja faixa 
de aplicação cobre 1,8 m de largura. Na parte traseira são fixados dois bicos TJEET 15003, um em 
cada suporte da haste do sulcador, possibilitando aplicação (faixa de 50 cm) do oxifluorfem na área 
descoberta do solo coincidente com o sulco de plantio. Ambas operações realizadas na fase de preparo 
do solo conferem aproximadamente 60 dias de limpeza na área. Entretanto, em condições 
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mecanizáveis onde não permitam suas aplicações, os tratos culturais na área serão feitos através de 
roçada manual na linha, associado ao uso da Conceição na entrelinha. 
 
PRIORIDADES DE PESQUISA 
 
 A atividade florestal brasileira tem se caracterizado pelo seu dinamismo e rapidez na geração e 
adaptações tecnológicas. Entretanto, na área de manejo de solos parece ter se formado grupos 
defensores ou do cultivo mínimo ou do preparo intensivo do solo. 
 A intenção deste trabalho não é de assumir posição defensora ou crítica do cultivo mínimo na 
área florestal e sim, levantar pontos que julgamos fundamentais para um confronto científico dos 
sistemas em uso, possibilitando avaliar os aspectos relevantes dos sistemas e definir qual o mais 
adequado ou a combinação ideal para o melhor uso dos recursos naturais renováveis. 
 A seguir selecionamos os tópicos que julgamos importantes estudar durante o ciclo da floresta, 
sem contudo determo-nos no grau de importância dos mesmos. 
 
 - Dinâmica dos nutrientes do solo no sistema do cultivo mínimo e cultivo intensivo; 
 - Infiltração, armazenamento e perda de água nos diferentes cultivos do solo; 
 - Estudo da dinâmica populacional da microbiologia do solo e seus reflexos na produtividade 
do sítio; 
 - Influência do cultivo mínimo na ocorrência de pragas e doenças; 
 - Balanço nutricional em função dos ganhos e perdas de nutrientes; 
 - Sistemas de manejo x tratos culturais; 
 - Influência do manejo nas perdas de solo e 
 - Grau de expectativa da manutenção da produtividade do sítio em função de manejo proposto. 
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RESUMO 
 
 São apresentados aspectos sobre a utilização do cultivo mínimo em implantação em florestas 
de eucalipto nas áreas da Veracruz Florestal, no extremo sul da Bahia. A filosofia dos trabalhos visa a 
conservação do solo através de seu revolvimento mínimo e de sua descompactação, objetivando o 
aumento da infiltração de água e melhoria do desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Inclui 
todas as etapas operacionais, iniciando-se com a classificação das áreas para utilização do cultivo 
mínimo. A limpeza das áreas é localizada nos pontos críticos e o preparo do solo é exclusivamente nas 
linhas de plantio. O controle do mato é feito com herbicidas em pré-plantio e nas manutenções. O 
manejo do manto e dos resíduos vegetais busca formar a cobertura do solo e buscar a maior 
permanência de resíduos na superfície. Aplicações localizadas de herbicidas nas linhas de plantio e 
aumento do espaçamento de plantio são introduções recentes. Os efeitos mais marcantes do cultivo 
mínimo são notados sobre a conservação do solo, infiltração da água e redução dos custos 
operacionais. 
 
INTRODUÇÃO. 
 
 A filosofia de preparo de solos adotada na Veracruz no extremo sul da Bahia, visa a 
conservação do solo através de seu revolvimento mínimo e de sua descompactação, objetivando assim 
o aumento da infiltração de água e um adequado desenvolvimento do sistema radicular das plantas 
cultivadas. 
 Os trabalhos iniciam-se na seleção de áreas para plantio e culminam com o preparo do solo 
exclusivamente nas linhas de plantio. Posteriormente, na manutenção das florestas, são adotadas 
práticas que não levem em conta o revolvimento dos solos nas entrelinhas de plantio. Forma-se, no 
conjunto, o sistema de cultivo mínimo adotado pela Veracruz. 
 Este trabalho objetiva apresentar o sistema de cultivo mínimo utilizado na Veracruz Florestal 
na implantação e manutenção de florestas, discutindo a seqüência de trabalhos realizados e os 
embasamentos técnicos que nos levaram a adotar as diferentes práticas. 
 Por ter iniciado recentemente os trabalhos na área florestal (1992) e desde o início ter adotado 
o cultivo mínimo como padrão de trabalho, a Veracruz não tem parâmetros para comparar florestas 
implantadas com método convencional e com cultivo em idades semelhantes. Contudo, a 
produtividade alcançada com florestas clonais com dois e três anos de idade tem comprovado a
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 potencialidade silvicultural da região, em apresentar qualquer fator que pudesse ser associado ao 
cultivo mínimo e que não recomendasse o uso desta técnica. 
 De forma genérica, o cultivo mínimo pode ser utilizado em qualquer local, bastando conceituá-
lo como o uso mínimo de práticas de revolvimento de solos durante o seu preparo. Contudo, o que se 
pretende é definir uma forma de preparo de solo e manejo do mato que não revolvam o solo além da 
faixa ou do local de plantio das mudas de eucalipto. A busca deste objetivo tem nos levado a estudar 
os diferentes sistemas passíveis de aplicação em nossa áreas, fazendo as adequações necessárias para 
cada local. 
 
SELEÇÃO DAS ÁREAS 
 
 A seleção das áreas para utilização com silvicultura intensiva é uma etapa fundamental para 
obter florestas de altas produtividades. 
 Nesta etapa, é feita a estratificacão dos ambientes e a seleção das áreas em função de suas 
potencialidades para produção de madeira, para preservação/reserva florestal e para serem destinadas a 
outros fins diferentes da silvicultura intensiva. Ultrapassa, portanto, os objetivos da implantação do 
cultivo mínimo. No entanto, para a conservação dos solos, esta estratificação é o primeiro passo para 
se conhecer e estabelecer o uso e manejo mais adequados aos mesmos. 
 Este trabalho na Veracruz é realizado através de levantamentos e classificações dos solos e da 
vegetação da área e do seu uso atual. As características de relevo e algumas características do solo 
servirão de base para definir o tipo de preparo que o solo receberá. A fotointerpretação auxilia a 
separação das áreas. 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 
 
 É feita uma classificação das áreas selecionadas para plantio de forma a facilitar a 
operacionalização da implantação do sistema. Elas são classificadas em aptas, restritas e inadequadas. 
 As áreas aptas são aquelas onde a utilização do cultivo mínimo para implantação pode ser 
utilizado em sua plenitude. Caracterizam-se principalmente por possuir relevos planos e suave 
ondulados, o uso atual é de pastagem, ausência de camadas impeditivas ao crescimento radicular das 
plantas não necessitando de subsolagem, facilidade de mecanização, boa drenagem e baixo risco de 
erosão. A quantidade de resíduos vegetais na área é pequena e necessita destoca e enleiramento em 
níveis baixos. 
 As áreas restritas apresentam algum fator de solo, relevo ou cobertura vegetal que necessitam 
trabalhos mais específicos de manejo para sua utilização. Fazem parte deste grupo as áreas que 
apresentam alguns dos seguintes fatores: 
 
- Restrições moderadas à mecanização por relevo, pedregosidade, erosão em sulcos em grau elevado 
ou por desníveis localizados (presença de cupinzeiros) que obriguem a sistematização parcial da área. 
- Restrições por presença de camadas impeditivas no solo, necessitando subsolagem do mesmo. 
- Restrições por presença de grande quantidade de tocos remanescentes, necessitando destaca 
acentuada, ou por grande quantidade de resíduos levando ao enleiramento do mesmo. 
 
 As áreas inadequadas à utilização do cultivo mínimo são as que apresentam em grau muito 
elevado algum fator de solo que apesar de não inviabilizar sua utilização para o plantio de eucalipto, 
necessitam preparo geral com gradagens e sistematização. São presentes os seguintes casos: 
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- Áreas com solos podzolizados (planossolos) com impedimentos de drenagem a partir de sua 
superfície e presença de mosqueados e fragipan no perfil. Caracterizam-se por apresentarem superfície 
muito irregular, com muitas depressões, denominadas regionalmente de "covas de anjos". Só é 
possível trabalhar nestas áreas após sistematização com gradagem da área. 
-Áreas que foram antecedidas com culturas agrícolas (principalmente o mamão), onde o plantio e 
condução da lavoura foram com o sistema de leiras. Neste caso a sistematização com grades se faz 
necessária quando os espaçamentos das duas culturas não são compatíveis. 
 
 Para a conservação dos solos, o conhecimento prévio das condições das áreas e suas restrições 
ao manejo é de grande relevância, pois muitos problemas de degradação do ambiente estão associados 
ao uso inadequado dos solos. 
 As condições apresentadas anteriormente, em sua maior parte, não são comuns em áreas de 
condução ou reforma. Nestes locais pode-se pensar em práticas padronizadas de manejo dos solos 
visto que as áreas já foram trabalhadas anteriormente. Contudo, na implantação florestal nem todas as 
práticas adotadas no sistema de cultivo mínimo são aplicáveis em todos os locais. 
 As adequações das áreas em unidades de manejo é muito importante para conciliar a qualidade 
técnica esperada, o rítmo operacional e os custos almejados dos serviços. 
 
LIMPEZA DA ÁREA E MANEJO DOS RESÍDUOS VEGETAIS 
 
 Constitui-se na retirada dos resíduos remanescentes na área a ser implantada, sendo 
principalmente de tocos e resíduos vegetais existentes em pastagens (pastos sujos). Visa eliminar as 
restrições ao cultivo mínimo por presença de resíduos, pedras, tocos e desníveis localizados no terreno. 
 O método de remoção dos resíduos é definido para cada caso, evitando ao máximo o 
revolvimento dos solos. Por se tratar de resíduos esparsos oriundos de desmatamentos anteriores, o 
rolo-faca não é passível de utilização nestes locais. 
 Faz-se destaca localizada ou o rebaixamento de tocos quando sua intensidade na área é baixa. 
O enleiramento mecânico também é restrito, optando-se preferencialmente pelo enleiramento manual. 
Procura-se sempre associar o enleiramento a destaca. 
 Nestas operações mecânicas de limpeza de área, o solo pode ser muito revolvido na superfície, 
causando distribuição inadequada de nutrientes desta camada. Isso ocorre principalmente ao dispor o 
material vegetal em leiras ou, após a queima das mesmas, ao espalhar as cinzas sobre o terreno. 
 O material enleirado pode ser destinado a aproveitamentos diversos, sendo doado a terceiros 
para o destino final. Quando o uso alternativo não é viabilizado em tempo compatível com o ritmo 
operacional da implantação, esse material é queimado nas leiras ou retirado para fora da área de 
plantio para posterior utilização. Ás vezes ele é destinado ao controle de voçorocas próximas. A 
permanência das leiras dentro da área acarreta o manejo do mato na fase de preparo do solo também 
contribui na formação da cobertura do solo diminuição da área aproveitável para plantio e aumento de 
custos no controle de formigas. 
 Na implantação com cultivo mínimo na Veracruz, maiores quantidades de resíduos, assim 
como resíduos de maior diâmetro, são deixados sobre a superfície. Há também menor revolvimento do 
solo expondo menores quantidades de restos vegetais. A quantidade e tipo de resíduo remanescente 
atende ao quesito de não comprometer a qualidade dos trabalhos posteriores na condução da floresta. 
Neste ponto, os equipamentos mais limitantes à presença dos resíduos sobre a superfície, no nosso 
caso, são o subsolador/adubador e os aplicadores de herbicida tipo "barra sob trator". 
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 Conviver com mais resíduos na área e manejá-los adequadamente é uma etapa decisiva para a 
utilização do cultivo mínimo. A presença de resíduos minimizam os efeitos da erosão, por diminuir o 
impacto da chuva, reduzir o escorrimento e a evaporação de água do solo. 
 Após a etapa da limpeza da área, os trabalhos de preparo de solo são executados em função do 
relevo e presença de camadas impeditivas ao crescimento radicular do eucalipto. 
 
CONTROLE DA EROSÃO 
 
 A erosão em áreas florestais ocorre principalmente na fase de implantação e durante o período 
entre o corte e o restabelecimento da cobertura do solo pelas plantas. 
 Assim, temos concentrado os trabalhos visando o controle da erosão nesses períodos, não 
realizando obras de duração prolongada. Associa-se a isso o regime de chuvas, o relevo plano, a 
adoção do cultivo mínimo e o rápido crescimento inicial das nossas florestas. 
 Na adoção do cultivo mínimo, muitos fatores que auxiliariam no processo erosivo são 
eliminados ou minimizados, de tal forma que os danos ocorrem em menor intensidade que em outras 
áreas. 
 Com o preparo localizado, a desagregação do solo é minimizada ao máximo, diminuindo o 
impacto da chuva e das enxurradas no solo. A manutenção de maiores quantidades de resíduos sobre o 
solo, assim como da cobertura formada pelo mato controlado, atuam sobre o transporte e deposição 
dos materiais de solo carreados. A descompactação superficial do solo, assim como a manutenção da 
sua estrutura e outros fatores associados a este tipo de manejo, atuam fortemente na melhoria da 
infiltração de água no solo. 
 Além da manutenção de resíduos. cobertura do solo e descompactação artificial, outras práticas 
adicionais de controle de erosão associadas ao cultivo mínimo na Veracruz são o plantio contrário ao 
declive ou em nível, construção de terraços em relevo ondulado e condução de águas para pontos 
menos propensos à erosão. 
 
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO 
 
 O quadro 1 sintetiza as operações de preparo do solo utilizadas na Veracruz. 
 Os termos sulcamento, escarificação e sobsolagem são utilizados com a finalidade de 
diferenciar a profundidade de trabalho. sendo utilizado o mesmo equipamento nos três casos 
(adubador/subsolador com disco de corte dianteiro). 
 
Quadro 1. Tipos de preparo de solos na implantação florestal 
 

Tipo de Área Declividade Compactação Operações 
Ausente Sulcamento a 15 cm Apta 0 a 20% 
Superficial Escarificação até 30 cm 
Presente até 60 cm Subsolagem até 60 cm Restrita 0 a 20% 

20 a 30% Presente ou não Escarificação a 30 cm 
Presente em todo o perfil com 
depressões profundas na superfície 

Gradagem de sistematização 
e subsolagem até 60 cm Inadequada 0 a 30% 

Presente ou não, com leiras na área Gradagem de sistematização 
e subsolagem se necessário 
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 O sulcamento é realizado em áreas onde não há problemas de infiltração de água, 
caracterizados por solos bem drenados, de alta porosidade e geralmente arenosos. Essas áreas quase 
sempre não são pastagens ou estão em pastoreio recente. Pode-se pensar em plantio direto para esses 
locais, não fosse a fosfatagem em sulco realizada em todas as áreas. 
 A escarificação é uma operação indispensável em quase todas as áreas por se tratarem de 
pastagens com solos muito compactados superficialmente. A operação objetiva o rompimento da 
camada adensada nas linhas de plantio para melhorar a infiltração de água no solo e diminuir seu 
escorrimento. 
 A subsolagem visa romper camadas impeditivas ao crescimento radicular na subsuperfície, 
geralmente caracterizados por fragipans, ligadas a causas pedogenéticas dos solos. Subsolagens além 
dos 60 cm de profundidade (“ripagens") não são realizadas na Veracruz. Achamos que a ripagem nos 
solos do “Terciário e Formação Barreiras" nas áreas litorâneas, não apresentam resultados efetivos. 
 Neste tipo de preparo de solo as dificuldades operacionais são maiores em condições muito 
secas e solos muito compactados, acentuando-se com a profundidade de corte. As exigências de 
potência de máquinas tornam-se elevadas e pode ser necessário duas passagens num mesmo local para 
atingir os 60 cm de profundidade. Sendo subsolador alado, procura-se atentar para o posicionamento 
das asas em relação a profundidade de compactação e o seu ângulo em relação a direção de trabalho, 
de forma a diminuir as exigências de potência para tracionar o implemento e provocar rupturas laterais. 
Trabalhar com solo um pouco mais úmido permite bom rítmo operacional na profundidade de corte 
pretendida, atingindo rendimento médio de 1,3 h/ha com trator 4x4. Em solos molhados, os efeitos 
desta operação sobre a estrutura do solo são prejudiciais. 
 Em locais de grande quantidade de resíduos ocorrem embuchamentos freqüentes. O disco de 
corte antes do elemento subsolador diminui mas não resolve por definitivo o problema. Nos locais 
muito compactados na superfície levantam-se leivas que prejudicam as aplicações de herbicidas, a 
adubação e aumenta a morte de mudas pela formação de bolsas de ar O coveamento mais profundo 
tem resolvido parcialmente o problema, mas onera o custo de adubação. 
 Nas áreas inadequadas ao cultivo mínimo, por limitação ao tráfego de tratores de pneus e seus 
equipamentos pela presença de leiras ou depressões ("covas-de-anjo"), a gradagem é realizada com o 
objetivo de sistematizar a área. 
 Nas áreas de "covas-de-anjos", os trabalhos são realizados com solo úmido. Em condições de 
solo seco a grade não consegue cortar e se o solo estiver molhado, a drenagem é baixa e ocorre o 
enxarcamento do local. Utiliza-se trator de esteira 060 com grade de discos de 32"a 34"com uma a 
duas passadas. Após a gradagem é feita subsolagem para melhorar a. infiltração de água no solo e 
evitar o enxarcamento, o que permitirá a utilização da área para plantio de eucalipto. 
 Nos locais com leiras da cultura anterior, a gradagem visa tão somente permitir o tráfego de 
tratores leves na área sem comprometer as operações de aplicação de herbicidas. Utiliza-se grade 
niveladora com discos de 20" a 24"em uma única passagem . Temos optado por deixar essas áreas 
mais tempo como pastagem, levando a diminuição da altura das leiras e dispensando a grade. 
 O uso de grades mesmo localizadas, traz sérios problemas para a conservação, pulverizando 
exessivamente o solo e deixando-o desagregado. Some-se a isso que o implemento levanta muitos 
resíduos que estavam incorporados, aumentando os custos de limpeza e diminuindo os efeitos 
benéficos da presença dos resíduos no solo. 
 O uso de grade para descompactar a superfície não é utilizado, pois na maioria das vezes não se 
consegue romper totalmente a camada compactada e o perfil mobilizado não alcança a profundidade 
desejada. O solo fica desagregado na superfície e permanece com o impedimento à infiltração. O risco 
de erosão torna-se maior. 
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 Com a cobertura do solo nas entrelinhas e o período de diminuição de tráfego com o 
crescimento da floresta, espera-se que os efeitos da compactação nos locais não subsolados se 
revertam. Na ocasião da exploração florestal, o tráfego de máquinas pesadas dever ser bem planejado 
para não desfazer os benefícios alcançados até então. 
 No preparo de solo para plantio concentra-se o maior risco de insucessos do cultivo mínimo 
para a conservação, assim como no manejo do mato estará o risco de competição e crescimento inicial 
das plantas de eucalipto. Os trabalhos posteriores de plantio e condução da floresta levam em conta o 
que foi realizado até esta etapa, evitando-se também o revolvimento dos solos. 
 
MANEJO DO MATO 
 
 A Veracruz está implantando em áreas exclusivamente de pastagens, o que facilita 
sobremaneira a adoção de método padronizado de controle de ervas. As pastagens são 
predominantemente com braquiaria e sapé, sendo baixa a ocorrência de colonião. O controle é feito 
com a utilização de roundup de forma geral e goal em algumas áreas, como apresentado no Quadro 2. 
 
QUADRO 2 - Controle de mato em pastagens na Veracruz em pré-plantio* 
 

Tipos de ervas Herbicidas Dosagem l/ha Consumo l/ha Forma Equipamento 
Braquiária e Sapé 
Braquiária e Sapé 
 
Qualquer, após roundup 
 
Qualquer, após roundup 

Roundup 
Roundup 

 
Goal 

 
Goal 

3 a 5 
3 a 5 

 
4 
 

4 

3 a 5 
1,3 a 2,2 

 
1,15 

 
0,5 

Área total 
Faixa de 1,5m 

 
Faixa de 1,0m 

 
Coroa de 50 
cm de raio 

Barra de 7m 
Conceição, barra para 3 
linhas ou arrastão 
Conceição, barra para 3 
linhas ou arrastão 
Costal pressurizado ou 
arrastão 

 
* Espaçamento de 3,5 x 2,57 m 

 
 A utilização de herbicida para controle inicial do mato, em área de pastagens, é fator 
determinante no sucesso de sistema de cultivo mínimo. Sem isso, o controle de mato torna-se 
excessivamente oneroso e o risco de competição com as plantas de eucalipto são muito grandes. 
 A operação que antecede à aplicação de herbicida, na Veracruz, e que pode compre meter a 
eficiência do controle é o sulcamento/subsolagem. Os pneus do trator maceram o mato, necessitando 
do período de aproximadamente 30 dias para que o mesmo esteja em condições de controle pelo 
hebicida. Também o sulco formado pelo elemento subsolador, revolve localmente o solo, estressa o 
mato e levanta leivas afetando a eficiência do controle. Não respeitado esse prazo, ocorre rebrota 
rápida da branquiária nesses locais. 
 Aplicações do hebicida, anteriores ao preparo do solo para plantio, não são realizados por 
diminuírem o período de controle em relação a data de plantio. 
 Atualmente estamos iniciando na área comercial a aplicação do roundup apenas nas linhas 
plantio, em faixas de 1,5 a 2,0 m de largura, sempre após a subsolagem e o mais próximo possível da 
data de plantio. 
 Para a fase inicial de crescimento das mudas, não ocorreram problemas visíveis de competição 
com o eucalipto, tanto por efeito de presença de rebrota de ervas nas linhas, quanto por efeito de raízes 
das ervas das entrelinhas. Poderão advir problemas com o uso desta técnica por competição com água, 
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em regiões onde o problema de déficit hídrico seja sério. As chances disto ocorrer em nossas áreas são 
pequenas pela disponibilidade alta de água normalmente observada. 
 Dependendo das condições climáticas, a infestação das linhas ocorre mais cedo ou é retardada. 
O momento da intervenção deve ser cuidadoso, para não permitir o estabelecimer:lto da competição. 
 Por se tratar de aplicação mais técnica do que em área total, o treinamento da equipe aplicadora 
e o monitoramento da área em relação a eficiência da aplicação, do controle do mato e da reinfestação 
da área para início das manutenções, são de fundamental importância. O tamanho do risco está 
associado a qualidade do controle das ervas. 
 A principal razão deste tipo de aplicação está ligado a ocorrência de grilos nas áreas de 
pastagens, principalmente no período seco, nos plantios novos. 
 Com a aplicação de herbicida em área total observamos maiores danos por grilos nos plantios 
até 60 dias de idade, por corte de mudas. O índice de replantio chegava a ser tão elevado que obrigava 
a nova implantação em alguns locais. A existência de mato na área (locais onde não se apliçou 
herbicidas) diminuía a intensidade de corte. 
 A causa disto está associada a eliminação do alimento destes insetos, sobrando apenas as 
mudas como alternativa. Com a permanência de uma faixa de cobertura viva nas entrelinhas, ainda 
permanece alimento normal para essa praga e o corte de mudas é bem menor. 
 Posteriormente outros ganhos foram observados. Áreas onde a braquiária está com pequena 
cobertura do solo e o rítimo operacional não poderá esperar sua regeneração, tornaram-se promissoras 
para esta modalidade de aplicação. Além disso, o consumo de herbicidas é menor. 
 Esta forma de controle de mato atende perfeitamente aos quesitos de cobertura de solo e 
controle de erosão esperados pelo cultivo mínimo. 
 Em áreas com branquiária muito alta, a aplicação de herbicidas pós-emergente tem apresentado 
problemas de rebrota precoce por efeito "guarda-chuvas"provocado pela planta. Contudo, o efeito de 
cobertura formado por essa massa de resíduos vegetais ("efeito mulch") tem superado os problemas de 
rebrota. 
 As aplicações de pré-emergentes tem enfrentado alguns problemas para se tornarem prática em 
nossas condições. 
 Uma delas deve-se ao levantamento de leivas nos sulcos de preparo de solo nas linhas de 
plantio nas áreas compactadas superficialmente. Isto exige gradear uma faixa nestes locais para ação 
do herbicida, destorroando o solo. O efeito da grade não é desejável para a conservação do solo, 
expondo-o mais aos efeitos da erosão e eliminando sua cobertura. 
 Após o uso da grade, o herbicida funciona bem. Contudo, em locais com muita massa vegetal, 
a grade não tem funcionado adequadamente com apenas uma passada. Isto inviabiliza seu uso também 
pelo custo. A adequação desta técnica está sendo estudada com bastante critério para definir os tipos 
de áreas em que ela é aplicável de forma vantajosa. 
 Outra dificuldade relaciona-se aos próprios benefícios do cultivo mínimo. Ao revolver-se o 
solo num local muito restrito e ao manter a cobertura do solo pelo "mulch", a germinação das sementes 
de ervas daninhas tem sido reduzida em nossas condições e permite-nos arriscar desses efeitos 
associado a um bom controle de mato com o hebicidapós-emergente. Até o momento o nível de acerto 
tem sido muito bom, dispensando o préemergente. 
 A terceira dificuldade e, provavelmente, a mais decisiva para as nossas condições, deve-se aos 
aspectos sociais. A utilização de herbicidas pré-emergentes, como também os pós-emergentes, 
diminuem a necessidade de capinas em manutenção e, conseqüentemente, o número de empregos que 
esta operação oferece. O apelo social, neste caso, tratando-se de uma região sem opções de empregos 
para trabalhadores rurais e a fase de implantação em que a empresa se encontra, tem tornado a opção 
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pela maior utilização de mão-de-obra como prioritária, mesmo admitindo-se o maior custo que isto 
possa acarretar. 
 As aplicações de goal em coroamento funcionam bem, pois protegem a área mais sensível à 
competição pelo mato que é próximo das mudas. O inconveniente é o maior custo de aplicação em 
relação às aplicações em faixas mecanizadas. Em áreas declivosas este método é mais vantajoso. 
 Apesar disto, temos designado as áreas de maiores riscos de infestação de ervas para aplicação 
do pré-emergente em faixa com bons resultados. 
 De forma geral, as vantagens e desvantagens destas formas de aplicações de herbicidas, para o 
nosso caso, são sumarizadas na Tabela 1. Combinações entre as formas dos dois herbicidas poderão 
gerar resultados não mencionados na tabela. 
 Após o plantio, o controle de mato limita-se quase que exclusivamente até os 10 a 12 meses de 
idade. O esquema geral de controle do mato nas manutenções é: 
 

 
 
PP – pré-plantio com roundup; P – plantio; L – linha; EL – entrelinhas; CML – capina manual na 
linha; CQL – capina química na linha com roundup; CQE – capina química na entrelinha com 
roundup; 0 – dia do plantio; CQT – capina química total com roundup; 45 a 90; 200 – dias após 
plantio. 
 
FIGURA 1. Esquema de épocas e operações realizadas na manutenção florestal 
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TABELA 1. Vantagens e desvantagens de diferentes formas de aplicação de herbicidas na Veracruz 
 

Formas de Aplicação Vantagens Desvantagens 
Roundup em área total - Cobertura morta área total 

- Diminui risco de erosão 
- Custo de aplicação baixo 
- Realizada antes ou após subsolagem 
- totalmente mecanizável 

- Consumo de roundup maior 
- infestação na linha, pode ser mais cedo se o 
mulch for pequeno 
- Infestação de grilos maior 
- Aplicação depende da cobertura da área 

Roundup nas linhas de 
plantio (Faixas) 

- Cobertura morta na linha 
- Cobertura viva na entrelinha 
- Consumo de roundup menor 
- Diminuir risco de erosão 
- Infestação de grilos menor 
- Mais liberdade de aplicação em 
relação à cobertura da área 
- Totalmente mecanizável 

- Riscos de infestação na linha maior que o 
roundup total 
- Custo de aplicação pode ser mais elevado 
- Só é realizada após subsolagem, devido a 
marcação das linhas. 
- Pode ter competição por água 

Goal nas linhas de 
plantio (Faixas) 

- Diminui risco de infestação nas linhas 
na fase inicial 
- Custo de aplicação menor que em 
coroa 
- Totalmente mecanizável 

- Elimina cobertura morta nas linhas 
- Necessita gradagem da faixa, na maioria dos 
casos 
- Risco de erosão mais alto 
- Consumo de goal maior 

Goal em coroa nas 
mudas 

- Mantém o controle da infestação 
inicial próximo às mudas 
- Mantém os efeitos da cobertura morta 
na maior parte da linha de plantio 
- Menor consumo de goal 
- Não necessita de gradagem 
- Risco de erosão mais baixo 

- Custo de aplicação mais elevado que a 
aplicação em faixa 
- A aplicação não é totalmente mecanizada 
- Infestação da linha, onde não se aplicou o 
herbicida, pode ocorrer mais cedo 

 
 Recentemente temos obtidos sucesso em aplicações conjugadas de herbicidas nas linhas e 
entrelinhas, com o sistema semimecanizado em muitas áreas, ou utilizando-se a aplicação em área 
total com costal pressurizado. Em ambos os casos a operação se realiza entre 100 a 120 dias. O 
sistema arrastão leva em conta a utilização de trator com pulverizador, acoplando de seis a oito saídas 
com mangueiras e pontas aplicadoras para aplicação manual. 
 A utilização do Goal elimina as suas capinas e sua reaplicação aos 60 dias, elimina também 
uma aplicação isolada de pós-emergente nas linhas. A aplicação deste aos 120 dias é feita conjugada 
com catação nas linhas, caso seja necessário. O sistema é mais econômico que o anterior. 
 



Paulo Tarcisio Cassa Louzada & Liovando Marciano da Costa 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo de Solo em Florestas - 82 

 
PP – pré-plantio com roundup; P – plantio; L – linha; EL – entrelinhas; CQG – capina química com 
goal; CQL – capina química na linha com roundup; CQT – capina química total com roundup; CQS 
– capina química total semi-mecanizada com roundup; 0 – dia do plantio; 45 a 90; 200 – dias após 
plantio 
 
FIGURA 2. Esquema de épocas e operações realizadas na manutenção florestal, incluindo a aplicação 
de goal. 
 
 Com a utilização de pós-emergentes em faixa, o sistema passa a necessitar de intervenção nas 
entrelinhas aos 60 dias aproximadamente. A manutenção nas linhas continua da mesma forma. A 
expectativa é de diminuir o consumo total de herbicidas. 
 Esta última opção, não estando ainda totalmente operacionalizada, depende de 
acompanhamento maior para conclusões mais seguras. 

 
PPF – pré-plantio em faixas com roundup; P – palntio; L – linha; EL – entrelinhas; CQG – capina 
química com goal; CML – capina manual na linha; CQE – capina química na entrelinha com roundup; 
CQT – capina química total com roundup; CQS – capina química total semi-mecanizada com 
roundup; 0 – dia do plantio; 45 a 90; 270 – dias após plantio. 
 
FIGURA 3. Esquema de épocas e operações realizadas na manutenção florestal, incluindo a aplicação 
de roundup em faixas em pré-plantio e goal. 
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 A utilização de roçadas é restrita à áreas com samambaias e folhas largas, que atualmente são 
pequenas. A utilização de gradagens nas manutenções não é nem cogitada para as nossas condições. 
 A capina manual é a única operação que não atende aos princípios de conservação do solo no 
cultivo mínimo. Seus efeitos sobre a manutenção do solo descoberto, corte de raízes e a pouca 
eficiência técnica da operação são preocupantes. Mas o apelo social ainda é determinante. A sua 
substituição depende do aumento da disponibilidade de serviços braçais em outras atividades. 
 As manutenções nas linhas, desta forma, é o maior problema enfrentado por nós. Temos 
testado alguns equipamentos para aplicação de pós-emergentes quando as mudas ainda são pequenas. 
O mais promissor até agora é o "Impaclear" mas ainda não conseguimos operacionalizá-Io. 
Acreditamos que esta linha de trabalho seja a mais adequada. 
 
ASPECTOS SILVICULTURAIS 
 
 Apesar de ser intrínseca à técnica de cultivo mínimo, alguns aspectos silviculturais de 
implantção, condução e manutenção de florestas podem auxiliar sobremaneira no sucesso do sistema, 
ampliando e multipicando seus efeitos benéficos. 
 
Espaçamento de plantio 
 
 Por entender que o cultivo mínimo procura trabalhar o solo apenas no local de plantio das 
mudas e, no caso da Veracruz, a um preparo localizado nas linhas de plantio, associamos o tipo de 
preparo com a área efetiva de trabalho nesta fase e em outras a ela relacionadas. o resultado foi que o 
preparo está diretamente relacionado ao espaçamento das entrelinhas de plantio, sendo: 
 
TABELA 2. Proporção de preparo do solo em função da alteração do espaçamento das entrelinhas de 
plantio. 
 

Espaçamentos* Metros lineares de plantio Proporção de preparo / Ha de plantio** 
3,0 x 3,00 
3,5 x 2,57 
4,0 x 2,25 

3334 
2858 
2500 

16,7% 
14,3% 
12,5% 

 
*Mantida a área de 9 m2 por planta. ** Faixa de preparo de solo de 50 cm, equivalente ao sulco de 
plantio. 
 
 Sendo compatível ampliar o espaçamento das entrelinhas com o material genético plantado, 
sem perda de produtividade e qualidade da floresta, todas as etapas serão beneficiadas com o sistema. 
Com base em dados experimentais temos optado pelo espaçamento de 3,5m x 2,57m e, quanto aos 
aspectos operacionais, em relação ao espaçamento de 3,0m x 3,0m anteriormente utilizado, 
observamos que: 
 
- O custo de preparo de solo é menor, por ser localizado nas linhas de plantio; 
- As operações de coveamento e adubação têm uma taxa de aproveitamento maior por diminuir os 
deslocamentos nas áreas; 
- A cobertura do solo nas linhas é mais rápido por estarem mais próximas uma planta da outra, 
antecipando o final das necessidades de manutenção nas linhas, além dos efeitos sobre o solo; 
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- Diminui a área de manutenção nas linhas, aumentando nas entrelinhas. O custo dos serviços de 
manutenção (com herbicidas) das linhas são em média 20% mais caros que os das entrelinhas, no 
nosso caso; 
- Aumenta o grau de mecanização da área, mantendo-se o sistema com capinas manuais. Diminui a 
área de risco. Necessita, no entanto, adequar os equipamentos para aumentar a faixa de aplicação nas 
entrelinhas; 
- Possibilita redução no consumo de herbicidas, quando as aplicações forem em faixas. 
 
Material genético e adubação 
 
 A adequação dos clones às condições de áreas (solos, clima, etc) associado a adubações mais 
pesadas em fósforo, levam a um crescimento mais acentuado das plantas na fase inicial, contribuindo 
para o seu rápido estabelecimento, cobertura do solo mais cedo e menores prejuízos com a incidência 
do mato. 
 A forma de adubação na implantação da floresta também influi na cobertura mais rápida do 
solo. Nossa experiência com fosfato natural de solubilidade mais elevada aplicado em sulco de plantio, 
associado a adubação NPK rica em fósforo, na cova, tem mostrado ótimos resultados neste item. 
 
Outros 
 
 Além desses, todos os outros fatores que influenciam no pegamento e rápido crescimento das 
mudas, auxiliam sobremaneira o sucesso do cultivo mínimo. 
 
CULTIVO MÍNIMO E SEUS BENEFÍCIOS AO AMBIENTE 
 
 O cultivo mínimo é um dos mais eficientes sistemas de conservação do solo para áreas com 
florestas implantadas. Contudo, nem sempre é fácil demonstrar os benefícios advindos desta prática 
como de outras de conservação de solos, uma vez que dizem respeito, principalmente, a alterações que 
possibilitam manter o potencial produtivo de um dado local ao longo do tempo e, somente em algumas 
ocasiões, são capazes de propiciar aumentos de produtividade rapidamente. Devido a esta 
característica, quase sempre sua importância só é detectada após a ocorrência de perdas significativas e, 
estas sim, visíveis na forma de erosões, vossorocas, etc. 
 São apresentados alguns desses aspectos mais diretamente relacionados com os 
questionamentos e métodos apresentados neste trabalho. 
 
Diminuição da erosão 
 
 Quando se estuda a erosão do solo e suas consequências de forma global, nota-se que ela pode 
causar os mais variados problemas, de forma direta ou indireta. 
 Como já mencionado, as práticas de cultivo mínimo atuam diretamente em todas as etapas do 
processo erosivo, diminuindo a desagregação do solo, dificultando o transporte de sedimentos pela 
enxurrada e provocando a deposição dos mesmos de forma mais rápida. Dessa forma, os efeitos sobre 
o ambiente podem ser inferidos pelos riscos advindos com a ocorrência do processo erosivo em outras 
áreas. 
 
A - Perdas de solo e de nutrientes 
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 As perdas de solo com a erosão provocam, simultaneamente, a perda de nutrientes da camada 
superficial do solo. O desejável é evitar as perdas, tanto em termos econômicos como ambientais. 
 Os solos carreados podem provocar o assoreamento de mananciais. Se a erosão for em sulcos, 
poderá provocar dificuldades de tráfego nas áreas como é comum de se observar em áreas de preparo 
convencional do solo. 
 Os nutrientes retirados do solo podem ser carreados para cursos de água ou mananciais 
promovendo a sua eutroficação, o que é indesejável ao ambiente aquático. Os nutrientes podem ainda 
ser arrastados para solos de baixadas ou depressões, onde se acumulam promovendo desequilíbrios 
nutricionais indesejáveis. 
 Quanto à reposição de nutrientes, deve-se considerar que na fabricação de fertilizantes há um 
considerável gasto de energia, além da energia gasta no transporte e na aplicação dos nutrientes no 
solo que sofreu perdas pela erosão. 
 
B - Perdas de água 
 
 A ausência de práticas que facilitem a infiltração de água no solo ou que venham a promover o 
seu escorrimento são indesejáveis. Deve-se considerar que a água não armazenada no solo poderá vir a 
fazer falta ao crescimento das plantas, especialmente em regiões e época seca do ano. 
 Solos de textura arenosa ou rasos ou mesmo argilosos com permeabilidade baixa podem 
reduzir a disponibilidade de água às plantas. Quanto maior for a erosão, mais perda d'água vai ocorrer, 
resultando em um aproveitamento inadequado das águas de chuvas. 
 Se a infiltração de água no solo for reduzida por qualquer motivo, as fontes de água serão 
diretamente afetadas, aumentando os questionamentos sobre a disponiblidade de água em florestas 
implantadas com o eucalipto. O aumento do armazenamento de água no solo contribuirá para a 
regularização de mananciais e cursos de água. 
 
C - Movimentação de produtos químicos aplicados ao solo 
 
 Atualmente o uso de herbicidas é prática rotineira em áreas de florestas implantadas. Embora 
os herbicidas mais comumente utilizados não causem danos ao ambiente, outros produtos quando não 
utilizados de forma adequada poderão causar algum problema. Entre outros fatores, a erosão contribui 
para a movimentação desses produtos para fora das áreas onde foram aplicados. 
 A redução da erosão nas áreas com cultivo mínimo, evita o transporte de defensivos e outros 
produtos químicos usados nas atividades florestais. Esse é um benefício indireto com as práticas de 
conservação do solo. 
 A possibilidade de reduzir o uso de defensivos com a utilização do cultivo mínimo, também 
pode ser perseguida melhorando a qualidade ambiental das florestas. 
 
Manejo dos resíduos vegetais e o seqüestro de carbono 
 
 Esse item deve ser destacado, não só pela presença da cobertura morta em áreas com cultivo 
mínimo e seus efeitos já bastante difundidos sobre a microbiologia dos solos, controle de ervas e 
conservação da umidade, mas também pelos efeitos desta prática sobre o seqüestro do carbono, sua 
conservação nos resíduos, sua conversão em biomassa e a diminuição do seu retorno à atmosfera. 
 Tem sido grande o interesse em relação ao seqüestro de carbono pelas florestas plantadas, 
principalmente eucalipto, devido a sua elevada taxa de crescimento, alta eficiência fotossintética e, 
conseqüentemente, alta eficiência no seqüestro de carbono da atmosfera. Os cálculos estimam valores 
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consideráveis de carbono fixado pelas florestas plantadas, mas, levando-se em conta a biomassa da 
parte aérea e raízes apenas. Há de se considerar também o carbono dos resíduos mantidos na área, o 
que foi transformado em biomassa pela vegetação invasora mantida controlada, assim como o que 
permanece nos compostos de matéria orgânica. Este pode ser considerado um tipo de "reservatório 
dinâmico de carbono". 
 Nesse contexto, o carbono encontra-se na forma de composto orgânico na biomassa da parte 
aérea e sistema radicular das plantas, bem como nas substâncias húmicas do solo e nos resíduos 
orgânicos adicionados ao mesmo. Essas formas encontram-se em equilíbrio com o CO2 da atmosfera e 
do solo. 
 O desejável é reduzir o carbono na fase gasosa que é aquela que interfere diretamente no efeito 
estufa. Algumas práticas associadas ao cultivo mínimo reduzem a conversão do carbono de formas 
mais complexas em gás carbônico. 
 Um manejo adequado dos resíduos pode contribuir muito para retardar o retorno do CO2 á 
atmosfera. Em primeiro lugar ao evitar a queima de material vegetal, o que impede uma liberação 
imediata do CO2 para o ar, além da liberação de energia, água e cinzas nessa reação de combustão. 
 Para facilitar outras operações de cultivo, pode-se triturar os resíduos da cultura e, mesmo para 
alguns tipos de solo, tem-se observado que a adição de material vegetal amortece o efeito de contração 
e expansão. Nesse caso, o processo de endurecimento do solo é reduzido pela presença física de um 
pedaço vegetal com características muito diferentes do material que forma o solo. Quando se quebra 
um volume de solo contendo um pedaço vegetal, nota-se que a ruptura ocorre na posição onde se 
encontra esse material. O desenvolvimento radicular também é beneficiado nesse mesmo local. 
 Quanto a decomposição da matéria orgânica, deve-se considerar, primeiramente, que uma 
enorme porção de carbono está contido nos vários compostos dos ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e 
humina. Parte dessa matéria orgânica pode ser oxidada a CO2 dependendo das práticas a serem 
adotadas no cultivo das plantas.A adição de fertilizantes e corretivos ao solo aumenta a atividade 
microbiana levando a um aumento na liberação do CO2 no solo, que daí se difunde para a atmosfera. 
 Assim, toda prática que estimular o crescimento da população microbiana do solo facilita a 
decomposição da matéria orgânica adicionada na forma de resíduos ou aquela que encontra 
humificada no solo. Por outro lado, com a adição de corretivos e fertilizantes ao solo, as plantas, tendo 
um maior incremento, convertem mais gás carbônico em biomassa, que fica retido aí até o final do 
ciclo da planta cultivada. 
 É preciso que se conheça o balanço do carbono no sistema a ser considerado, ou seja, 
determinar o carbono fixado nas plantas, o retorno de material vegetal ao solo na forma de folhas, 
casca, galhos e outras partes da planta. Acrescente-se a isso a necessidade de conhecer-se o carbono 
oxidado dos resíduos adicionados ao solo, bem como da matéria orgânica humificada existente no solo. 
Essa não é uma tarefa das mais simples, sendo, no entanto, necessário que seja considerada para o 
melhor entendimento do sistema onde se cultiva uma determinada planta. 
 Como se vê, o manejo do resíduo vegetal e da matéria orgânica beneficia o solo e pode retardar 
o retorno do carbono á atmosfera na forma de gás carbônico, sendo necessário, no entanto, atenção ás 
peculiaridades locais, como tipo de resíduo ou disponibilidade de equipamentos. 
 
Manejo das invasoras e entomofauna local 
 
 Várias considerações foram feitas sobre os benefícios das invasoras, resíduos e matéria 
orgânica na conservação de solos, relacionando-os com o controle de erosão, retenção de umidade no 
solo e conservação de nutrientes. Contudo, há que se considerar também que o manejo das ervas 
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invasoras, como prática conservacionista em florestas comerciais, pode ser útil na manutenção do 
equilíbrio da entomofauna local. 
 A permanência das invasoras formando uma "cobertura viva" no solo, principalmente na fase 
inicial de desenvolvimento da floresta, diminui o impacto da retirada da vegetação original da área. 
Com isso; pode-se ter disponibilidade de alimentos alternativos para alguns insetos-pragas (p. ex., 
formigas e grilos), bem como preservar na área uma população de insetos-predadores importantes para 
o controle biológico das pragas florestais. Em alguns casos, tipos especiais de ervas funcionam como 
plantas iscas atraindo insetos-pragas e facilitando o seu controle. 
 Este aspecto precisa ser melhor estudado, uma vez que na prática tem se observado muitos 
casos isolados sobre a maior ou menor incidência de pragas em áreas florestais submetidas ao cultivo 
mínimo, sem, contudo, haver registros e estudos científicos que pudessem ser amplamente utilizados. 
 
PRIORIDADES DE PESQUISAS 
 
1. Equipamentos para aplicação totalmente mecanizadas de herbicidas pós-emergentes nas linhas de 
plantio com mudas ainda jovens; 
2. Pesquisas com novos princípios ativos de herbicidas para utilização em florestas e controle de ervas 
problemas com herbicidas; 
3. Utilização e adequação de EPI' S para aplicações de campo em florestas; 
4. Adubação e outros aspectos sivilculturais no cultivo mínimo; 
5. Técnicas para redução do uso de herbicidas em florestas; 
6. Incidência de pragas e doenças nas mudas com a utilização do cultivo-mínimo; 
7. Cultivo mínimo em florestas com ênfase à conservação do solo e seqüestro e armazenamento de 
carbono; 
8. Alterações das características do solo com a utilização do cultivo mínimo; 
9. Alternativas de plantio de culturas agrícolas intercalares ao eucalipto como alternativa de controle 
de ervas, principalmente em área de fomento; 
10. Terceirização e cultivo mínimo; 
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1º Seminário sobre 
Cultivo Mínimo do Solo em Florestas 

 
DESENVOLVIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO EM 

ÁREAS DE CULTIVO MÍNIMO EM FLORESTAS 
 

Antonio Batista Moreira* 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A evolução tecnológica mundial tem-se dado em grandes proporções e o setor florestal, como 
não poderia deixar de ser, acompanhou esta tendência. A necessidade de um manejo florestal sempre 
buscando uma alta produtividade está associado ao desenvolvimento de pesquisas, como 
melhoramento, fertilizações complementares, condução de fauna, conservação de solo, dentre outros. 
Onde se busca constantemente uma exploração racional das florestas sempre aliado com um 
desenvolvimento sustentável. 
 O cultivo mínimo em florestas pertence a um cenário tecnológico extremamente demandado e 
dinâmico, dado a sua contribuição relevante no aspecto "custos" e talvez com peso ainda maior, sob a 
ótica ambiental, uma vez que as grandes empresas do setor florestal, a cada dia, se aperfeiçoam e 
direcionam recursos para este setor; como exemplo o praticado pela Aracruz Celulose nos programas 
de Recomposição de Matas Ciliares, Recuperação de Áreas Degradadas e principalmente, na extensão 
da Política da Qualidade - ISO 9002, para a área ambiental-ISO 14000 ou BS 7750, onde se busca 
constantemente, desenvolver procedimentos operacionais integrados com segurança e ambiente, e 
acima de tudo, valorizar a importância econômica do planejamento e controle de Qualidade ambiental. 
 
OBJETIVOS 
 
Desenvolvimento de equipamentos/implementos visando otimizações operacionais na área de 
silvicultura 
 

• Redução de Custos Operacionais 
 
 Proporcionado pela otimização e mecanização das atividades. 
 

• Meio Ambiente 
 
 Desenvolvimento de Política de Qualidade Ambiental - ISO 14.000 
 . 

• Inovações Tecnológica 
 

• Terceirização: estreitar relacionamento Terceiros X Empresa 
 
OPERAÇÕES OTIMIZADAS

                                                 
* Eng. Agrônomo – M.Sc. – Veracruz Florestal., BR 101, Km 716 – 45825.000 – Eunápolis, BA. 
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1. Eliminação Química da Brotação 
 

• Equipamentos: Arrastão 
 
 Antes: 
 Necessidade de 03 desbrotas manuais (com enxada) para se conseguir a morte da cepas. 
 
 Rendimento das 03 desbrotas: 36 h/h a 
 
 Atual: 
 
 Aplicação de Roundup nas cepas através do equipamento "arrastão" + aplicadores (06 
ajudantes gerais por equipamento). 
 
 Rendimentos: 
 Trator + "arrastão": 0,5 h/ha  
 Ajudantes Geral: 5,2 h/há 
 
2. Limpeza da Linha de Plantio 
 

• Equipamentos: Rastelo e Rolo Rotativo 
 
 a) Rastelo 
 Esta operação visa a viabilização das operações de coveamento mecanizado e aplicação de 
herbicida pré-emergente após o plantio, em faixa de aproximadamente 1 metro de largura (0,5 metro 
para cada lado da linha de plantio). Este procedimento inibe a germinação de ervas infestantes por um 
período de aproximadamente 90 dias, retardando a necessidade do 1° trato cultural. 
 
 Antes: 
 Limpeza não realizada. 
 
 Atual:  
 Rendimento:  
 Trator + "Rastelo" = 0,65 h/ha 
 
 b) Rolo Rotativo 
 
 O custo desta operação é semelhante ao rastelo; porém as vantagens deste sistema em relação 
ao "rastelo" são: 
 

• Possibilidade de realização de limpeza da faixa nas entre-linhas dos tocos da floresta cortada, 
enquanto o rastelo somente tem boa eficiência na linha de tocos. 

• Polivalência do equipamento, que também pode ser usado como desbrotador de cepas. 
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3. Coveamento, Adubação e Mistura 
 

• Equipamento: Coveador, Adubador duplo 
 
 Antes: 
 Operação manual dividida em 03 etapas realizadas separadamente. 
 
 Atual: 
 - Operação realizada com coveador mecanizado. 
 
 Rendimento = 0,75, h/ha 
 
 Atual: 
 
 -03 etapas realizadas simultaneamente (manuais). 
 
 Rendimento = 26,0 h/ha 
 
4. Plantio 
 

• Equipamento: Plantadeira Ergonômica 
 
 Atual: 
 Plantio através do uso de enxadinha e chucho 
 
 Rendimento = 3,5 h/ha 
 
 Futuro 
 Plantio com plantadeira 
 
 Rendimento = 3,1 h/ha 
 
 OBS: O grande ganho desta operação será a melhoria da ergonomia do plantador. 
 
5. Mecanização de Distribuição de Portas Iscas (áreas planas) 
 

• Equipamento: Distribuidor Semi-mecanizado de P.I 
 
 Antes: 
 
 Operação dividida em 2 etapas, sendo primeiramente realizada uma roçada mecanizada das 
ruas onde o distribuidor (ajudante geral) transitará e, posteriormente, a distribuição manual. 
 
 Rendimentos: 
 Trator + Roçadeira  0,37 h/ha 
 Ajudante Geral 0,40 h/ha 
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 Atual: 
 
 Distribuição realizado pelo trator + tratorista, sem necessidade de realização de roçada. 
 
 Rendimento = 0.26 h/ha 
 
6. Capina Quimica - entrelinha 
 

• Equipamento: Conceição sobre rodas (Madona) 
 As modificações realizadas na "Conceição" não influenciaram no rendimento operacional, mas 
possibilitaram melhorias nos trabalhos de aplicação de herbicida (Roundup) enquanto as mudas de 
eucalipto ainda estão pequenas, eliminando a operação de capina mecanizada (gradinha). 
 
7. Desbrota 
 

• Equipamento: Motoroçadeira Sthill 
 
EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS/TESTADOS 
 
 Metodologia: 

Testes Operacionais para desenvolvimento de equipamentos e/ou melhoria dos existentes no 
mercado, visando a sua utilização na otimização das atividades de Silvicultura. 
 

• Limpeza do Terreno 
 - Rastelo 

 - Rolo Rotativo 
 

• Preparo do Solo 
 - Max Ar 
 - Coveador, Adubador Duplo 
 

• Plantio 
 - Plantadeira Ergonômica 
 

• Tratos Culturais e Proteção Florestal 
 - Madona 
 - Arrastão 
 - Motoroçadeira 
 - Distribuídor Semi-mecanizado de Porta Iscas (PI)  
 - Rolo Rotativo. 
 
RASTELO 
 
 Equipamento utilizado na limpeza de linha de plantio, visando a perfeita aplicação de herbicida 
pré-emergente na linha de plantio e melhorias no coveamento mecanizado. 
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 DEMONSTRATIVO DOS TESTES 
 
Resultados 
 

Referências 
Local/Área 

Teste 1 
Aracruz 002-01 

Teste 2 
São Mateus 064-09 

Condições de área 
 
 
 
Equipamentos 
 
Marcha/rpm 
 
Área testada 
 
Horas operadas 

Topografia plana, com os 
resíduos florestais enleirados 

em cima da linha de tocos 
 

MF 265 X 
 

3º red 1800 e 4º red 1700 
 

11,20 ha 
 

7,63 

Topografia 30% planta e 70% com 
ligeira inclinação, com os resíduos 
florestais enleirados na entrelinha 

 
MF 265 X – MF 295 X 

 
3º red 1500 

 
2,0 ha 

 
2,0 h 

 
Rendimentos 
 

Referência Equipamento Marcha-rpm h/ha 
Teste 1 

 
 

Teste 2 

MF 265 X 
MF 265 X 

 
MF 265 X 
MF 295 X 

3o red 1800 
4o red 1700 

 
3o red 1500 
3o red 1500 

0,80 
0,60 

 
0,95 
0,61 

 
Análise do Processo 
 
 Teste 1 – Limpeza na Entrelinha 
 
 1. Observamos que os camalhões remanescentes da grade bedding contribuiran para o 

resultado não satisfatório dos testes na entrelinha. A profundidade das entrelinhas não permite 
que as hastes central do rastelo tenha contato uniforme com o solo fazendo o mesmo flutuar 
quando acumula o resíduo. 

 
 2. Modificações Realizadas no impemento: 
 
 - Aumento do comprimento das hastes do centro; 
 - Diminuição do comprimento das hastes traseiras; 
 - Adaptação de defletor para melhor liberação do resíduo; 
 - Adaptação de pesos (75 kg) no chassi. 
 
 Após testarmos as modificações citadas observamos que com a colocação dos pesos obtivemos 

uma melhor limpeza, considerada satisfatória. 
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 3. Durante a operação observamos que há necessidade do operador aliviar o hidráulico para 

soltar o excesso de resíduo acumulado na frente do rastelo. 
 
 4. Todo resíduo acumulado na frente do rastelo, nos finais de carreira, é depositado no 

carreador ou no contorno de grota e poderá gerar problemas relacionado ao tráfego de carros 
pipas e outros, necessitando assim de um equipamento para enleirá-lo na beira do talhão. 

 
 5. A roda cortante acoplada na frente do rastelo é indispensável na operação de limpeza das 

entrelinhas. 
 
 Teste 2 – Limpeza na Linha de Tocos 
 
 1. Obtivemos melhor resutlado de limpeza com o implemento operando em cima das linhas de 

tocos, comparando com o resultado obtido na entrelinha. 
 
 2. A roda cortante acoplada na frente do rastelo é dispensável nessa operação. 
 
 3. A necessidade do operador aliviar o hidráulico para soltar o excesso de resíduo acumulado 

na frente do rastelo, tem menor intensidade comparado com a operação na entrelinha. 
 
 4. A operação em áreas com infestação de Pernambuco não mostrou resultados eficientes. 
 
Análise Mecânica 
 
 1. Implemento compacto de fácil acoplamento ao trator. 
 
 2. Facilidade de acesso aos componentes para realizar manutenção. 
 
 3. Resistência e robustez da estrutura, não apresentou problemas de quebra no período do teste. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 Os resultados obtidos nos testes, mostraram que o rastelo DMB tem limitações para o seu uso 
nas áreas da empresa, sendo viável par ao uso sobre as linhas de tocos e para áreas que não existam 
camallões. 
 A eficiência deste implemento nas condições de interesse (atuais entre-linhas) não foi 
satisfatório. A continuidade de estudo de opções para a limpeza da linha objetivando a melhor 
eficiência da aplicação de herbicida pré-emergente e do coveador adubador é necessária. 
 
ROLO ROTATIVO 
 
 Equipamento desenvolvido na Aracruz Celulose, com objetivos de aperfeiçoar a limpeza de 
linha de plantio, em substituição ao Rastelo, haja visto os problemas operacionais apresentados pelo 
mesmo. 
 
Demonstrativo dos Testes 
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 Rendimento: Médio de 0,65 hs/ha 
 Custos: Semelhante ao rastelo 
 
 Após a realização dos testes operacionais comprovou-se a eficiência de limpeza de linha e 
entrelinhas de plantio, assim como a desbrota mecanizada das cepas (possibilidade de substituição da 
eliminação química e manual da brotação). 
 Durante os testes operacionais constatamos alguns aspectos onde se faz necessário a realização 
de trabalhos de melhorias no equipamento. 
 
- Danos na caixa de redução; 
- Quebra de Cardan; 
- Desgaste prematuro das correntes; 
- Fixação das correntes no rolo. 
 
 Atualmente o protótipo desenvolvido está sofrendo ajustes e melhoria na Metalúrgica Carapina 
em Vitória-ES, para que tenhamos em definitivo, a sua operacionalização. 
 
ARRASTÃO 
 
 Equipamento desenvolvido/melhrado na ARCEL, dotado de tanque de pulverização com 
capacidade para 2000 L, barra suspensa com mangueiras e canetas de aplicação. 
 
 Utilização - Eliminação química da brotação 
 - Capina química na linha de plantio, no primeiro trato cultural, em substituição 

à capina manual e ao costal pressurizado. 
 

• Demonstrativo dos testes 
 
 - Aplicação de Roundup na linha de plantio no 1o trato cultural utilizando protetor para as 
mudas. 
 
 Foi realizado teste comparativo com o objetivo de avaliar a eficiência da aplicação e o 
rendimento operacional dos equipamentos arrastão e coagril pressurizado. 
 Os resultados obtidos indicam o uso preferencial do implemento arrastão (barra suspensa com 
mangueiras e canetas de aplicação). 
 
Resultados 

Teste 1 (Arrastão) Teste 2 (Coagril Pressurizado) Referências 
Horas Operadas Equip. + Implemento 

43,47 h. 
Mão-de-Obra 

260,83h 
Equip. + Implemento 

48,01 h. 
Mão-de-Obra 

486,99h 
Área Aplicada 
Produto Gasto 
Volume de Água 
Concentração/produto 
Produto (dose/ha) 

42,62 ha 
59,00 L 
2.950 L 

2% 
3,46I L 

68,59 ha 
103,00 L 
5.150 L 

2% 
3,75 L 
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Volume de Água/ha 173,05 L 187,70 L 
Percentual Representativo das Horas Paradas e Operadas 
 

Teste 1 Teste 2 Referências 
Total de Horas % Total de Horas % 

Aplicação 
Abastecimento do pulverizador 
Regulagem de Pressão dos Bicos 
Abastecimento dos Costais 

42,59 h 
0,63 h 
0,25 h 

- 

97,97 
1,45 
0,58 

- 

39,58 h 
1,09 h 
1,84 h 
5,50 h 

82,44  
2,27 
3,83 

11,46 
Totais 43,47 h 100 48,01 h 100 

 
Rendimento Operacional 
 
Teste 1 – Arrastão 
 

Recursos Referência Rendimentos 
Equipamentos 
 
Implemento 
Mão-de-Obra 
Produto 
Volume de Calda 

MF 265 X 
Carro Pipa 
Jacto 2000 

Própria 
Roundup 

H2O 

1,02 h/ha 
0,05 h/ha 
1,02 h/ha 
6,12 h/ha 
1,38/ha 

69,22 1/ha 
 
Rendimento do Carro Pipa 
 

Atividade Rendimento 
Abastecimento 
Tempo gasto em trânsito (média 10 km) 
Abastecimento do pulverizador 200 L e 
Lavagem dos bicos 
Total 

0,42 h 
0,50 h 

 
0,42 h 
1,34 h 

 
Autonomia do Pulverizador = 27,0 há 
 
Teste 2 – Coagril Pressuriado 
 

Recursos Referência Rendimentos 
Equipamentos 
 
Implemento 
Mão-de-Obra 
Produto 
Volume de Calda 

MF 265 X 
Carro Pipa 

Coagril pressurizado 2000 
Própria 

Roundup 
H2O 

0,70 h/ha 
0,05 h/ha 
0,70 h/ha 
7,10 h/ha 
1,50 l/ha 

75,08 1/ha 
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Rendimento do Carro Pipa 
 

Atividade Rendimento 
Abastecimento 
Tempo gasto em trânsito (média 10 km) 
Abastecimento do pulverizador 2000 1 e 
Lavagem dos bicos 
Total 

0,42 h 
0,50 h 

 
0,42 h 
1,42 h 

 
Autonomia do Pulverizador = 26,64 ha 
 
Eficiência da Aplicação 
 
 Teste 1 e Teste 2 
 
 A eficiência de aplicação atende as necessidades operacionais, mantendo a linha de plantio 
limpa por um período variável de 100 a 130 dias. Observamos pequenas queimas nos ramos inferiores 
das mudas, que não compormetem o seu desenvolvimento. Este problema poderá ser solucionado com 
treinamento dos aplicadores. 
 
Análise Operacional Comparativa 
 

Referências Teste 1 – Arrastão Teste 2 – Coagril Pressurizado 
1 – Ergonomia 
 
 
 
2 – Manutenção 
 
 
 
3 – Vazamento de produto 
 
 
4 – Pressão dos Bicos 
 
 
5 – Manobra em Contorno 
de Grota 

Sem problemas. O ajudante não 
transporta peso. 
 
 
Não tem apresentado problemas 
significantes. 
 
 
Sem problemas. 
 
 
Pressão uniforme não havendo 
problemas de alteração na vazão. 
 
Necessita realizar melhorias no 
sistema de articulação das 
barras. 

O ajudante transporta em média 22 kg de 
peso com o costal abastecido e de 08 a 09 
Kg vazio. 
 
Prolemas constantes nos componentes dos 
costais, principalmente na válvula de 
regulagem da pressão. 
 
Apresenta vazamento na válvula de engate 
rápido de abastecimento dos costais. 
 
Paradas constantes para a regulagem de 
pressão, ocasionando perda de rendimento. 
 
Sem problemas. 
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Demonstrativo do custo operacional para um Controle de 130 Dias 
 
Teste 1 – Arrastão 
 

Recursos Referências Rendimento/ha 
(40%) 

Custo US$ Custo US$/ha % 
Representativo 

Equipamentos 
   Carro Pipa 
Implemento 
Mão-de-Obra 
Produto 

MF 265 X 
0,05 h 

Jacto 2000 
Própria 

Roundup 

1,01 h 
17.08/h 
1,02 h 
6,12 h 
1,50 L 

8.66/h 
0.85 

2.79/h 
2.93/h 
8.00/L 

8.83 
2,0 

2.85 
17.93 
12.00 

20,8 
 

6,7 
42,2 
28,3 

  Custo total US$/ha 
Custo US$ / dia limpo 

42.46 
0.33 

100 

 
Teste 2 – Coagril pressurizado 
 
 

Recursos Referências Rendimento/ha 
(40%) 

Custo US$ Custo US$/ha % 
Representativo 

Equipamentos 
 
Implemento 
Mão-de-Obra 
Produto 

MF 265 X 
Carro Pipa 

Coagril pressurizado 
Própria 

Roundup 

0,70 h 
0,05 h 
0,70 h 
7,10 h 
1,50 L 

8.66/h 
17.08/h 
7.52/h 
2.93/h 
8.00/L 

6.06 
0.85 
5.26 

20.80 
12.00 

13,5 
1,9 

11,7 
44,2 
26,7 

  Custo total US$/ha 
Custo US$ / dia limpo 

44.97 
0.35 

100 

 
Capina Manual 
 

Recursos Rend. (h/ha) Custo (US$/ha) 
Ajudante Geral 40 80,00 

 
OBS: Necessidade em média de 2 intervenções até os 130 dias. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 Após realizar as avaliações, concluímos que a aplicação de Roundup na linha nos primeiros 
tratos culturais, utilizando defletor para proteção das mudas é eficiente e seguro, desde que a operação 
seja realizada por equipe treinada. 
 A avaliação comparativa de aplicação utilizando os dois implementos mostrou que o 
ARRASTÃO oferece vantagens ergonômicas ao aplicador, menor custo operacional (6%) e maior 
potencial de melhorias atingindo assim o objetivo principal que é evitar que o ajudante transporte peso 
durante a aplicação, prevenindo problemas futuros relacionados à Medicina do trabalho, e redução do 
custo da atividade. 
 Com objetivo de otimizar a eficiência do implemento arrastão foram feitos trabalhos de 
melhorias na articulação da barra, possibilitando assim ganho de tempo nas manobras em contornos de 



Desenvolvimento de Máquinas e Equipamentos para a Utilização em Área de Cultivo Mínimo em Florestas 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestal - 99 

grota, e verificada a possibilidade de adaptar mangueiras mais leves, possibilitando um melhor 
manuseio da caneta de aplicação. 
 Redução de custo na ordem de 70% quando comparado arrastão e pressurizado com a Capina 
Manual. 
 
MAX AR 
 
 Os testes operacionais realizados na ARCEL tiveram como objetivo avaliar o comportamento e 
a eficiência operacional do implemento nas aplicações em áreas de cultivo mínimo, reforma e 
implantação. 
 

• METODOLOGIA 
 
 Parâmetros a serem analisados 
 
 - Custo de aquisição 
 - Eficiência do Sistema de pressão de ar 
 - Eficiência da aplicação 
 
Referências do Implemento 
 
Fabricante Importado de Israel 
Representante/Brasil Iochpe – Maxion 
Modelo SB 120 HWH série no BK 340404 
Tanque Aço Inox Autonomia 5001 
Bomba Compact C 93 P – Vazão – 90 1/min à 50 bar 
Largura da barra 12 m 
No de bicos 53 
Referência dos bicos Tx4 – Tx5 – Tx8 (Spraying Systems) 
Sistema de acoplamento dos bicos Conjunto de 3 bicos com sistema antigotejante 

acoplado na barra úmida 
Sistema de articulação das barras Articula horizontalmente 90º para frente através de 

02 cilindros hidráulicos 
Sistema de levante de barras Regula a altura das barras de acordo com a situação 

do terreno, através de 01 cilindro hidráulico 
Sistema de controle da pulverização Feito através de dois comandos instalados no 

paralama do trator 
Regulagem da pressão de ar Feito através de dispositivo acoplado na bomba 

hidráulica 
 

• RESULTADOS 
 
 Descrição dos Testes 
 
 Teste 1 
 Realizado na filia Aracruz em área de reforma pelo método de cultivo mínimo. 
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 Teste 2 
 Realizado na filial São Mateus (Cristal) em área de implantação pelo método de cultivo 
mínimo. 
 
 Período do Teste: 
 - Aracruz – 23 a 25/11/93 
 - São Mateus – 02 a 03/12/93 
 
DEMONSTRATIVO DOS TESTES 
 
Referências Teste 1 Teste 2 
Local/Área 
 
Condições da área 
 
 
 
Infestação da área 
 
 
Equipamento 
 
Marcha/RPM 
 
Velocidade/Aplicação 
 
Bico utilizado 
 
Pressão no regulador 
 
Área aplicada 
 
Horas operadas 
 
Rendimentos 

Aracruz 
 
Topografia planta, com os resíduos 
florestais enleirados em cima da 
linha de todos. 
 
Predominância de colonião com 
infestação localizada em reboleiras. 
 
MF 295 X 
 
2ª red alta – 1700 
 
3,4 Km/h 
 
Tx4 
 
27 lb 
 
31,0 ha 
 
11,27 h 

São Mateus (Cristal) 352-14 
 
Topografia planta, com sulcos 
remanescentes do plantio de cana 
existente na área. 
 
40% colonião 
60% cana soca 
 
MF 295 X 
 
2ª red alta – 1500 
 
3,2 Km/h 
 
Tx4 
 
22 lb 
 
13,0 ha 
 
7,20 h 

h/ha 
 
Volume calda/ha 

0,36 
 
150 L/ha 

0,53 
 
150 L/ha 

 
• ANÁLISE OPERACIONAL E MECÂNICA 

 
 O implemento Max-Ar, projetado para aplicação em área de terreno sistematizado, apresentou 
alguns problemas nos testes em áreas de cultivo mínimo: 
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PROBLEMAS SUGESTÕES/MODIFICAÇÕES 
Largura da barra – 12 m 
1 – Não permite velocidade superior a 3,4 Km/h 
2 – Impossível manter uma latura uniforme dos 
bicos ao alvo. 
3 – Risco constante de quebra dos conjuntos de 
bicos localizados nas pontas das barras, devido o 
contato das pontas com o solo em função das 
depressões do terreno. 
 
Articulação das barras 
1 – Dificuldade nas manobras em contornos de 
grota, por não ter articulação na vertical. 
 
Sistema de acoplamento dos bicos na barra 
1 – Em contato com obstáculos pode quebrar ou 
danificar o retentor de vedação. 
 
Deriva na aplicação (bico Tx4) 
1 – Com ventos superiores a 10 Km/h, 
observamos necessidade de colocar proteção na 
cabine do trator, principalmente em manobras, e 
aplicação a favor do vento. 
 
Autonomia do tanque 
1 – Pequena para aplicação em área total, 
exigindo maior presença do carro pipa. 
 
Polivalência do implemento 
1 – Uso restrito em aplicações de pós emergentes 
na área total. 

 
1 – Analisar possibilidade de reduzir a largura da 
barra 9 m, com adaptação de dispositivo de 
segurança nas pontas. 
2 – Analisar possibilidade de adaptar sistema de 
balança (trapézio), idem sistema Berthoud. 
 
 
 
 
1 – Analisar possibilidade de instalar cilindro 
hidráulico para realizar articulação vertical. 
 
 
1 – Este problema seria sanado mediante 
sugestões citadas acima. 
 
 
1 – Testar bicos fulijet cone cheio que 
proporcionam gotas de maior tamanho. 
 
 
 
 
1 – Verificar com a Maxion equipamento com 
tanque de 2000 L sobre rodas. 
 
 
1 – Adaptar acoplamentos/engate rápido de 
mangueiras na barra transformando o 
implemento em barra suspensa 

 
COMENTÁRIOS 
 
 Vantagens observadas no implemento: 
 
 1 – Facilidade de acoplamento ao trator. 
 
 2 – Fácil acesso aos componentes para realizar manutenção. 
 
 3 – Praticidade na montagem e desmontagem dos acessórios (barra, lona PVC, conjunto de 
bicos, etc...) 
 
 4 – Maior vida útil do tanque e das barras, fabricado em aço inox. 
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 5 – O sistema de cortina de ar, nos permitiu aplicações com ventos de até 16,0 Km/h, 
mantendo uma cobertura uniforme das gotas sobre as folhas. 
 Obs.: Necessidade de proteção na cabine do trator, com ventos superiores à 10,0 1km/h. 
 
 6 – Avaliação da eficiência da aplicação. 
 20 dias após, observamos que a eficiência da aplicação com o implemento Max-Ar foi superior, 
comparando a aplicação do implemento convencional (Jacto 2000 barra protegida), utilizando a 
mesma dosagem de produto e nas mesmas condições de vento. 
 
COVEADOR, ADUBADOR 
 
 Equipamento desenvolvido e comercializado pela IOCHPE-MAXION S/A e testado na 
ARCEL como o objetivo de se substituir o atual sistema de coveamento e adubação manuais na 
atividade de preparo do solo. 
 
 Demonstrativo do Teste: 
 
 Período do Teste:  22/06 a 28/06/94 
 Local:    Filial Aracruz – Al 137-07 
 Equipamento:   Ford 6610 
 Implemento:   Coveador Duplo 
 Marcha – rpm:  2ª red. 1900 rpm 
 
 Condições da Área Testada 
 
 - Foi realizado a limpeza da entrelinha com o limpador rotativo. 
 - Comprimento das linhas: 
 30% do talhão – comprimento variando de 150 a 200 m. 
 70% do talhão – comprimento variando de 60 a 90 m. 
 
RESULTADOS 
 
Rendimentos 
 

Área Testada 
(ha) 

Total de Covas Horas Operadas No de Covas/h Rendimento h/ha 

5.50 6.110 4.10 1.490 0.75 
 
Demonstrativo das Horas Operadas e Paradas 
 

Referências Total de Horas % Represent. 
Operação normal 
Parada para alinhamento das brocas 
Parada p/reaperto dos parafusos dos componentes 
Parada devido quebra da cruzeta do cardam 

4.10 
7.50 
0.83 
3.33 

26.02 
47.59 
5.26 

21.13 
Total 15.76 100.00 
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 O teste nos deu subsídios para avaliação mecânica, realizar melhorias e correções para evitar as 
paradas ocorridas durante o teste. 
 Foi necessário efetuar mudanças no mecanismo de espaçamento e em outros componentes do 
implemento, como: 
 
 Facas de corte da broca 
 
 Sua vida útil não foi satisfatória por motivo de baixa resistência ao desgaste por abrasão, não 
ultrapassando a 5.000 covas. 
 As mesmas foram substituídas por lâminas de fabricação (Soldering) utilizadas em moto-
niveladora, com resultado superior a 15.000 covas. 
 
 Dispositivo de limpeza (coroamento) 
 
 Nas chapas de reforço da haste das brocas foram adaptadas mangueiras de alta pressão, com 
cabos de aço de 1/2" internamente. 
 O resultado da limpeza foi satisfatório ficando em torno de 1,00 a 1,20 m de diâmetro. 
 Este sistema tornou-se inviável por motivo de baixa vida útil das mangueiras e cabos de aço, 
não ultrapassando de 8:00 horas, e com este sistema de limpeza fica também comprometida a 
adubação. 
 
Coveamento na linha de tocos com trator 885 Valmet invertido 
 
 Tornou-se inviável esta operação por motivo de baixa produtividade e risco de quebra do 
trator/ implemento quando em contato com tocos, além da inflexibilidade do equipamento. 
 
Kit de troca rápida das brocas 
 
 Com o objetivo de facilitar a substituição das brocas, foi desenvolvido um sistema de troca 
rápida, com apenas 01 parafuso cada broca, enquanto o original possuía 06 parafusos. 
 Com o objetivo de desenvolver um sistema de adubação dosada e localizada, foram instalados 
dois containers de fabricação DMB com capacidade de 350 kg de ambos os lados do implemento. 
 Com esta adaptação foi necessário desenvolver uma segunda roda (roda de apoio) instaladas 
nas extremidades do implemento, proporcionando maior estabilidade e tornando o implemento 
pantográfico, melhorando a qualidade das covas em terrenos irregulares (Ex.: São Mateus) e com isto 
mantendo uma uniformidade na profundidade das covas. 
 Com o objetivo de deixar maior quantidade de terra na cova e com isso exigindo maior 
potência do trator/implemento, foi alterada a distância entre as extremidades das facas de 400 para 300 
mm, e com isso passou a evitar também um possível afogamento das mudas quando em tempo de 
chuva. 
 Para viabilizar a operação de coveamento em áreas com inclinação até 20°, foi necessário.a 
instalação de 800 kg no eixo dianteiro do trator para não comprometer a sua estabilidade. 
 Com o sistema de coveamento e adubação simultaneo ocorre que, no momento de saída de 
broca da cova, devido o efeito hélice das facas; parte do adubo é jogado para a coroa ou para fora da 
cova, necessitando de maiores estudos para esta operação. 
 Em virtude deste problema houve a necessidade de uma inversão nos tubos de lançamento do 
adubo, que por sua vez passou a adubar após a cova pronta. 
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DISTRIBUIDOR SEMI-MECANIZADO DE PORTA-ISCA (PI) 
 
 Máquina e equipamento desenvolvidos na ARCEL para utilização na atividade Controle 
Periódico a Formiga com Porta-Iscas. 
 O sistema consiste de um trator agrícola de pneu, cabine equipada com container para 
armazenamento de porta iscas, conjunto elétrico luminoso ou sonoro de alerta para distribuição 
sistemática do produto. 
 

• Comparativo de Custos (Valores médios) 
 
 Sistema anterior: Roçada mecanizada = US$ 14,66 
   Distribuição manual = US$ 4,00/ha 
 
 Sistema proposto:  Distribuição semi-mecanizada = US$ 12,76/ha 
 
 Comentários 
 
 - Dispensa realização de roçada mecanizada da entrelinha;  
 - Redução de mão de obra; 
 - Redução de custos operacionais em torno de 30% 
 
MOTOROÇADEIRA STHIL FS 220 
 
 Equipamento testado na atividade Desbrota Seletiva (condução de brotação) em substituição as 
ferramentas foice e machado. 
 
 Método utilizado anteriormente 
 
 Realizado com foice e machado, onde as atividades envolvidas são: roçada manual de linha 
com retirada das brotações mais finas e desbrota seletiva. 
 
 Rendimentos  = 20,00 h/ha 
 Custos  = 40,00 US$/ha 
 
 Método testado/recomendado 
 
 Uso da motoroçadeira, onde as atividades envolvidas são: 
 
 - Roçada de linha com motoroçadeira de 36 CV de potência com faca de três pontas 
 - Retirada das brotações mais finas e desbrota seletiva utilizando motoroçadeira de 50 CV de 
potência com serra circular. 
 
 Rendimentos  = 8,00 h/ha 
 Custos  = US$ 24,64/ha 
 
 Custo mão de obra = US$ 2.00/h (terceiros) . 
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 Custo equipamento = considerado para efeito de cálculo o mesmo custo/hora do motosserra 
Sthil 034 = US$ 1.08. 
 
 COMENTÁRIOS 
 
 - Redução de custos em torno de 40%, dependendo do nível de infestação para a roçadeira e o 
número de brotas por cepa para a desbrota. 
 - Não foram observadas injurias em excesso nas brotações selecionadas. 
 - O uso de dois modelos é referente ao maior custo operacional do modelo de maior potência. 
 
PRORIDADEDE DE PESQUISA 
 
 - Mecanização de plantio 
 - Eliminação química de brotação 
 - Adubação/incorporação mecanizada. 
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CULTIVO MÍNIMO NA CELPAV FLORESTAL S/A 

USO DO RASTELO 
 

Celso Luiz Medeiros Lima* 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O processo de preparo de solo na CELPAV FLORESTAL sofreu nos últimos anos profundas 
modificações. Inicialmente os resíduos vegetais eram queimados e o preparo feito com equipamentos 
do tipo arado reformador e/ou grade enleiradora, desenvolvida na empresa. 
 
 Posteriormente introduziu-se a grade bedding; estes equipamentos tracionados por tratores de 
esteira tipo CAT-D6 ou pesados de pneus traçados. 
 
 A proibição da queima dos resíduos florestais levou as empresas a desenvolverem 
equipamentos e tecnologia de preparo de solo para uma nova fase de silvicultura. 
 
HISTÓRICO 
 
ATÉ 1991  PREPARO DE SOLO INTENSIVO 
1991 – 1992  PRÉ-CULTIVO MÍNIMO 
JAN/1992  CULTIVO MÍNIMO 
 
EVOLUÇÃO 
 
 1 – Até 1991 a utilização de máquinas e equipamentos pesados no preparo de solo era geral. 
 
 2 – Em janeiro de 1992 iniciou-se o processo do cultivo mínimo, onde os resíduos não foram 
mais queimados. Para isso, alterou-se a distribuição de galhadas que era feira em leiras a cada quatro 
linhas, para linhas sim, linha não. Com tal metodologia, não houve mais a necessidade de se 
confeccionar terraços. 
 
 3 – Desenvolveu-se em parceria com a DMB – Sertãozinho – SP, um implemento para a 
marcação das linhas de plantio (riscador/adubador em filete contínuo), tracionado por trator leve. Após 
a marcação da linha de plantio era feita uma capina manual e química pré-emergente quando possível, 
seguida do plantio. 
 
 4 – Em parceria com a RHOM AND HAAS e DMB foi desenvolvido um rastelo com hastes de 
aço retráteis para ação de molas. 

                                                 
* Engenheiro Florestal – Chefe de Depto. Operacional – VCP – Votorantim Celulose e Papel – Celpav Florestal – Rod. SP 
– 155 – km 41,2 – Luiz Antonio – SP – 14210-000 
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 Equipamento este utilizado para a limpeza da galhada, marcação de linha de plantio e aplicação 
de herbicida pré-emergente. 
 
 A qualidade do trabalho realizado era excelente, contudo, devido a rusticidade da operação, 
ocorria a quebra constante de molas e estrutura. 
 
 Pela complexidade de operação houve a necessidade de modificar-se a concepção do 
equipamento. Hastes rígidas foram substituídas por flexíveis, distribuídas em um número menor e em 
disposição assimétrica facilitando assim saída lateral da galhada. 
 
 Alterou-se a fixação das hastes facilitando a sua substituição em caso de quebra. 
 
 Foi mantida a forma original em “V” porém com dimensões e peso menor. 
 
RASTELO – OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
 
 A operação de limpeza da galhada com o rastelo pode ser feita na linha antiga de plantio, nas 
entre linhas ou em casos de realinhamento. 
 
 O equipamento foi construído com ferro de 5/8” x 3” e forma de “V” onde as hastes flexíveis 
são fixadas. 
 
 Para tracioná-lo usas-se tratores leves de até 75 HP’s. 
 
DIMENSÕES 
 
 Largura total  1.220 mm 
 
 Largura de corte 960 mm 
 
 Comprimento total 1.700 mm 
 
 Peso   210 kg 
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DADOS OPERACIONAIS: RASTELO X CAPINA MANUAL 
 
1. RASTELO 
 
 vida útil do equipamento  2000 horas 
 vida útil das molas   200 horas 
 custo inicial    R$ 1500,00 
 rendimento médio   1,48 horas/há 
 
Resumo de custos por hectare: 
 
 Item     R$/ha 
 
 Depreciação do implemento  1,63 
 Reparos e Mão-de-obra  0,16 
 Aluguel do trator   14,80 
 Total     16,59 
 
2. CAPINA MANUAL 
 
 Rendimento médio   3,46 diárias/ha 
 Valor da diária   R$ 14,00 
 Valor total operação   R$ 48,44/ha 
 
3. GANHOS OBTIDOS 
 
 Capina manual   R$ 48,44/ha 
 Rastelo    R$ 16,59/ha 
 Diferença    R$ 31,85/ha 
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CONCLUSÕES 
 
 Diante dos ganhos obtidos através do equipamento, o mesmo já foi incorporado à área 
operacional da empresa. 
 
 Utiliza-se tratores leves de baixo custo e rendimento compatível. 
 
 No mesmo equipamento pode-s ainda acoplar a aplicação de herbicida pré-emergente, o que 
implicará na redução desta operação isolada. 
 
 Estudos estão sendo conduzidos para o desenvolvimento de um sistema de hastes que tenham 
uma vida útil maior. A limitação para utilização do equipamento é a altura do toco. 
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DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO EM ÁREAS DE 

CULTIVO MÍNIMO NA RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL 
 

Francisco de Assis Ribeiro* 
Guilherme Ramos Júnior* 

 
RESUMO 
 
 Este trabalho descreve as etapas de desenvolvimento do subsolador para utilização em áreas de 
cultivo mínimo na Ripasa S.A. Celulose e Papel. São apresentados os dados de custo do preparo do 
solo, rendimento operacional e levantamentos de campo sobre o crescimento inicial das mudas e 
variação nas profundidades do sulco e localização do adubo, frente à evolução do sistema de 
subsolagem. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A suspensão da queima de resíduos ou pastagens no Estado de São Paulo, pelo Decreto 
Estadual no 28.848 de 30-08-88, exigiu das empresas do Setor Florestal a busca de novas tecnologias e 
adaptações operacionais para adequação do preparo do solo, alternativas como distribuição manual de 
resíduos e trituração de galhadas foram aplicadas para viabilizar o uso de grade bedding e arado 
terraceador, porém os custos tornaram-se muito altos. Os coveamentos mecânico e manual também 
foram testados e apresentaram restrições operacionais. 
 Paralelamente, foram desenvolvidos estudos com o subsolador envolvendo melhorias do 
projeto estrutural, experimentos de campo, avaliação do rendimento operacional e levantamentos da 
profundidade no preparo e distribuição de adubo no perfil do solo. 
 Este trabalho tem por objetivo apresentar a evolução do uso deste equipamento na Ripasa. 
 
HISTÓRICO 
 
 O uso da técnica de cultivo em faixa na Ripasa teve início em 1989. Testado inicialmente em 
área de implantação, o modelo de subsolador utilizado (figura 1) apresentava baixo rendimento 
operacional (2.65 horas máquina/ha) em relação aos implementos convencionais (grade bedding 1.55 
HM/ha e arado terraceador 1.28 HM/ha). 

                                                 
* Engenheiro Florestal – Chefe de Depto. Operacional – VCP – Votorantim Celulose e Papel – Celpav Florestal – Rod. SP 
– 155 – km 41,2 – Luiz Antonio – SP – 14210-000 
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FIGURA 1. Vista lateral do primeiro modelo de subsolador utilizado em áreas da Ripasa. 
 
 Entretanto, diante da impossibilidade de queimar os resíduos, os sistemas convencionais 
passaram a apresentar custos muito elevados (Quadro 1), devido à incorporação das operações de 
roçada e controle químico em áreas de implantação e rebaixamento de tocos e trituração de galhadas 
em áreas de reforma. 
 
QUADRO 1. Comparativo de custos (US$/ha) para diferentes sistemas de preparo do solo. 
 

Custo de Implantação (US$/ha) Custo de Reforma (US$/ha) Sistema Com Queima Sem Queima Com Queima Sem Queima 
Arado Terraceador 
Grade Bedding 
Subsolagem 

507.24(94) 
536.88 (100) 

- 

541.17(95) 
605.94(100) 

479.30(79) 

478.20(94) 
507.84(100) 

428.80(84) 

537.31(95) 
566.91(100) 

398.09(70) 
( ) percentual relativo 
 
 A composição de custos dos sistemas, envolvendo as operações estritamente relacionadas ao 
preparo do solo, apresenta valores substancialmente inferiores para o sistema de subsolagem, 
principalmente em áreas de reforma. 
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EVOLUÇÃO 
 
 Os ajustes e adaptações realizadas, principalmente no implemento (figura 2), resutlaram na 
melhoria do tendimento operacional com reudção de 54% no número de horas trabalhadas/ha (Quadro 
2). 
 

 
 
FIGURA 2. Vista lateral do subsolador com duas caçambas, disco dentado e roda de acionamento da 
adubadeira. 
 
QUADRO 2. Evolução do rendimento operacional (HM/ha) do subsolador 
 

ANO ATIVIDADE 1989/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
IMPLANTAÇÃO 
REFORMA 

2.65 
- 

2.46 
1.05 

1.52 
1.29 

1.41 
2 

1.22 
1.29 

 
 Apesar dos aspectos positivos, como bom rendimento e baixo custo operacional e ótimo nível 
de conservação do solo, o sistema provoca desuniformidade no crescimento inicial das mudas (Figura 
3). 
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FIGURA 3. Porcentagem de plantas dominadas aos 6 e 12 meses pós-plantio. 
 
 Entre uma série de fatores analisados, verificou-se que a variação na profundidade do preparo 
do solo e adubação era a principal causa das desuniformidade do crescimento inicial das mudas 
(Figura 4). 
 

 
 
FIGURA 4. Profundidades de plantio, distribuição do adubo e do sulco aberto pelo subsolador 
acoplado em 3 pontos. 
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 Esta variação foi reduzida pela mudança do acoplamento de 3 pontos para arrasto, passando-se 
então a utilizar um modelo de chassis sobre rodas (Figura 5). 
 

 
FIGURA 5. Chassis sobre rodas com sistema de pistão hidráulico para levantamento da haste. 
 
Esta nova concepção permitiu agregar as seguintes melhorias ao implemento (Figura 6): 
 
- sistema de pistão hidráulico para levantamento da haste 
- sistema hidráulico de controle da adubação 
- acionamento automático da adubadeira 
- estabilizador lateral 
- regulagem da profundidade de corte 
- redução da potência do trator de 130 para 90 HP 
 



Desenvolvimento de Equipamentos para a Utilização em Área de Cultivo Mínimo na Ripasa S.A. Celulose e Papel 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 115 
 

 
 
 
FIGURA 6. Vista lateral do modelo de subsolador atualmente utilizado na Ripasa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 - A proibição da queima de resíduos florestais trouxe resultados surpreendentes tanto do ponto 
de vista técnico quanto econômico. 
 - A execução simultânea das operações de preparo do solo, adubação corretiva, adubação de 
base e aplicação de herbicidas, viabilizou o sistema de subsolagem. 
 - A utilização do chassis sobre rodas representou uma evolução técnica bastante significativa. 
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LISTA E PRIORIDADES DE PESQUISA 
 
 - adequação do implemento para utilização em áreas inclinadas; 
 - adequação do projeto estrutural para abertura simultânea de duas linhas de plantio; 
 - adaptação da haste retrátil; 
 - redução da potência requerida para tração (peso do equipamento); 
 - inclusão do auto abastecimento do tanque de herbicidas. 
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IMPACTO DO CULTIVO MÍNIMO SOBRE INSETOS ASSOCIADOS À 

EUCALIPTOCULTURA 
 

José Cola Zanuncio* 
Paulo de Marco Júnior** 

Germi Porto Santos*** 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Neste trabalho serão discutidos os principais efeitos do cultivo mínimo na eucaliptocultura. As 
hipóteses mencionadas baseiam-se, principalmente, em aspectos gerais da teoria ecológica e dos 
resultados já conhecidos sobre a influência da heterogeneidade estrutural nas comunidades de insetos, 
presentes em plantios de eucalipto. 
 Visto desta forma procurar-se-á, ao invés de comprovações finais, levantar as principais 
hipóteses testáveis a respeito do impacto do cultivo mínimo e chamar a atenção para os estudos que 
precisam ser desenvolvidos para melhor avaliar este assunto. Por outro lado será apresentado uma 
revisão compreensível sobre o efeito da manutenção das áreas de regeneração sobre as comunidades 
de insetos associados ao eucalipto. 
 
INFLUÊNCIA DE COBERTURA VEGETAL SOBRE OS INSETOS 
 
 A presença de vegetação nas proximidades de cultivos de eucalipto pode ser considerada nos 
seguintes aspectos gerais: 
 
 I) Fonte de espécies; 
 II) Manutenção de maiores densidades de insetos generalistas;  
 III) Diminuição da densidade de insetos especialistas. 
 
 As vegetações marginais são fonte importante tanto de insetos que se alimentam do eucalipto 
podendo-lhes causar injúrias, quanto de inimigos naturais que encontram nesta vegetação, recursos e 
microhabitats apropriados. 
 A maior diversidade vegetacional pode favorecer insetos generalistas, tornando mais difícil o 
encontro da planta hospedeira por insetos muitos especializados. Igualmente, a concentração de 
recursos pode levar à manutenção de populações elevadas de insetos especialistas. 
 Com estes pressupostos gerais, será discutido os possíveis efeitos de cultivo mínimo sobre 
alguns grupos de insetos, para os quais existem conhecimentos biológicos e ecológicos que permitem 
algumas inferências. 
 
Cupim de Superfície 
                                                 
* Departamento de Biologia Animal/Universidade Ferderal de Viçosa, Bolsista do CNPq – 36570-000 – Viçosa – MG. 
** Departamento de Biologia Geral/Universidade Ferderal de Viçosa – 36570-000 – Viçosa – MG. 
*** EMBRAPA/EPAMIG-CRZM/DBA-UFV, Bolsista do CNPq – Vila Gianetti, 47 – 36570-000 – Viçosa – MG. 
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 Os cupins de superfície descorticam a muda de eucalipto até uma altura média de 20 cm. O 
impacto deste grupo de insetos, pode estar sendo maior devido a falta de outras plantas, logo após o 
plantio. Por outro lado, a cobertura do solo, propiciada pelo cultivo mínimo tornará mais difícil a 
detecção de tais insetos que se alimentam principalmente a noite. 
 
Cupim de Solo 
 
 A ocorrência e danos causados por cupins subterrâneos é maior em áreas sem cobertura vegetal, 
especialmente quando se utiliza a irrigação. Neste caso, os cupins estão buscando água e concentram-
se ao redor da muda de eucalipto que foi irrigada. Assim, a manutenção da cobertura vegetal poderá 
reduzir os danos, por estes insetos, pois contribuirá para a manutenção da umidade, em toda área, e os 
cupins terão hospedeiros alternativos. 
 
Cupim de Cerne 
 
 Um dos grandes problemas que ocorre em plantios de eucalipto, notada mente em regiões de 
cerrado, refere-se a infestação de cupins de madeira verde ou cerne (SANTOS et al., 1990). Este grupo 
de insetos ataca a planta de eucalipto em qualquer idade, aloja-se no cerne e ali se alimenta chegando a 
provocar a perda de 3 m de madeira por hectare. 
 É possível que o ataque seja maior devido a eliminação da vegetação natural, pois sem outra 
opção, os cupins passam a se alimentar da madeira do eucalipto. Por outro lado, não está ainda 
esclarecido o modo de penetração destes cupins, o cerne do eucalipto. As hipóteses mais prováveis são 
que isto se dê nos pontos de quebra de galhos e/ou pelas raízes, através de cortes provocados por tratos 
culturais como gradagem. 
 Comprovadas estas hipóteses, o uso do cultivo mínimo pode reduzir a ocorrência de danos por 
estes insetos. 
 
Formigas Cortadeiras 
 
 Na revoada ocorre maior queda de iças em área aberta, o que tem sido comprovado pela maior 
incidência de formigueiros próximos aos carreadores. 
 Ninhos superficiais de várias espécies de quem-quens podem ser destruídos com uma 
gradagem profunda. Como o cultivo mínimo dispensa este trato cultural a população destes insetos 
deverá aumentar. 
 Assim, com o cultivo mínimo a presença de vegetação entre as fileiras de eucalipto dificultará 
o estabelecimento de sauveiros. Por outro lado, a presença daqueles que, eventualmente, se 
estabelecerem será dificultada. Este aspecto pode ter peso muito grande, nos programas de 
monitoramento e controle de formigas cortadeiras, atualmente, em uso nas empresas florestais. 
 
Besouros Desfolhadores 
 
 Estes insetos ocorrem no início das chuvas (ZANUNCIO, 1993) e o ataque se concentra nas 
primeiras fileiras do eucalipto próximas as áreas de vegetação, quando é possível encontrar-se grandes 
colônias destes insetos sobre plantas nativas. Desta forma, pode-se esperar maiores populações destes 
insetos em áreas com cultivo mínimo. 
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Lagartas Desfolhadoras 
 
 Este grupo de organismos é aquele pelo qual têm-se maior quantidade de informações 
( ZANUNCIO, 1973) relacionada aos padrões de suas comunidades e a manutenção de áreas de 
regeneração. 
 Em vários estudos tem sido comprovado o aumento da heterogeneidade ambiental. Através da 
manutenção diária de regeneração ocorre aumento da diversidade de mariposas coletadas em 
armadilhas luminosas (BRAGANÇA, 1995; MEZZOMO, 1995). A presença de sub-bosque mais 
denso foi, também, considerada por FAGUNDES (1995) como geradora de maior riquezas em 
espécies de insetos em regiões do cerrado. 
 Experimentos planejados para avaliar faixas de regeneração, entremeadas aos talhões de 
eucalipto, revelaram maior diversidade e menor abundância por espécies, inclusive daquelas 
consideradas pragas primárias na eucaliptocultura (MEZZOMO, 1995). 
 Tem sido freqüente encontrar-se maior diversidade de mariposas na transição entre dois tipos 
de habitats (BRAGANÇA, 1995, MEZZOMO, 1995). O sistema gerado pelo cultivo mínimo pode 
apresentar semelhanças com estas áreas de borda para a ocorrência de insetos. 
 A teoria ecológica sugere fatores importantes, que levam a uma maior riqueza de espécies nos 
locais mais heterogêneos, a maior diversidade de habitats (ANDOW, 1991), e a maior densidade de 
inimigos naturais levando ao aumento do controle de populações de organismos dominantes 
(MURDOCH & OATEN 1975; CLASSER 1979 e ANDOW 1991). 
 O aumento da riqueza em espécies é considerado uma característica desejável para o cultivo de 
eucalipto baseado no pressuposto de que sistemas mais ricos são mais complexos e apresentam maior 
estabilidade. Neste sistema, o crescimento exagerado de uma espécie (surto) não seria esperado 
(MAcARTHUR 1955, PIMM 1979), já que mecanismos de controle de densidade regulariam suas 
populações. Um dos resultados preditos é que, nestes casos, o número de indivíduos por espécies seria 
menor, o que é suportado pelos resultados obtidos para comunidades de mariposas em áreas com 
faixas de vegetação (MEZZOMO 1995). 

O conjunto destes resultados sugere que a manutenção de vegetação nativa, em regeneração, 
nas proximidades dos talhões ou entremeada aos mesmos deve levar a um aumento da riqueza e 
diminuição da dominância por poucas espécies na comunidade. 
 
Besouros Broqueadores 
 
 À semelhança do que ocorre com as mariposas, a presença de faixas de vegetação nativa em 
regeneração levou ao aumento da riqueza em espécies de besouros broqueadores (ZANUNCIO et. al., 
1993). 
 
Predadores e Parasitóides 
 
 Em trabalho recente BRAGANÇA (1995) mostrou que as populações de predadores e 
parasitóides aumentam nas proximidades de áreas remanescentes de vegetação florestal nativa. 
 No caso de parasitóides já é bem estabelecido na literatura a importância da vegetação nativa, 
como fonte de néctar e pólen para a manutenção de seus adultos. É viável supor que a manutenção de 
uma maior porção de vegetação em regeneração facilite a manutenção de maiores populações destes 
insetos no sistema de cultivo mínimo. O aumento da diversidade e diminuição da abundância, em 
comunidades de lepidópteros, observada em plantios com faixas de vegetação (MEZZOMO 1995) e 
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ou próximos à áreas remanescentes têm sido atribuído às maiores populações de parasitóides nestas 
áreas. 
 O principal grupo de predadores, nos reflorestamentos, são representados por percevejos. 
Durante o período mais seco do ano, as populações destes insetos buscam o sub-bosque para se 
manterem nesta época. Isto mostra que o incremento de vegetação nativa, no cultivo mínimo, poderá 
facilitar a manutenção deste predadores em áreas de plantios florestais. 
 
PARTICULARIDADES DO CUL TIVO DE EUCALIPTO 
 
 Vários dos aspectos téoricos analisados neste trabalho, para comunidades particulares, podem 
ser deduzidos a partir de concepções gerais da Teoria da Diversidade e Estabilidade de Ecossistemas. 
No entanto, tais conceitos podem não ser, completamente, verdadeiros para a cultura de eucalipto que 
apresenta diversas particularidades que devem ser analisadas. Isto inclui o fato de que diferentes 
espécies e/ou clones de eucalipto apresentam diferentes graus de sombreamento, que podem facilitar 
ou não o estabelecimento de um subbosque denso afetando as hipóteses discutidas neste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A crescente necessidade de madeira para atender a demanda de mercado brasileiro e mundial 
aumenta de forma preocupante a pressão da sociedade sobre o setor florestal. Essa pressão é justa, pois 
grande parte da madeira utilizada no Brasil é conseguida às expensas das reservas florestais nativas, 
principalmente aquelas localizadas em áreas muito frágeis como a Serra do Mar e a Hiléia amazônica. 
A retirada indiscriminada da cobertura florestal destas regiões pode representar grande risco ao 
equilíbrio ecológico e produtividade regional. A implantação de maciços florestais de rápido 
crescimento, constitui-se na alternativa mais viável, pois promove oferta de produto e protege as 
reservas naturais, que são de importância impar no atual estágio de degradação ambiental que se 
encontra o Brasil e o mundo (POGGIANI, 1988). O reflorestamento no Brasil atualmente ocupa 
expressiva área, em que mais da metade é cultivada com espécies do gênero Eucalyptus No entanto, 
para atender à demanda, é fundamental que essas áreas de reflorestamento apresentem, em tempo 
relativamente curto, alta produção de madeira, o que somente é possível com o controle dos fatores 
limitantes ao crescimento e desenvolvimento das árvores. 
 Dentre estes fatores, destacam-se aqueles decorrentes da presença das plantas daninhas no 
agroecossistema florestal que condicionam a ação (ou provocam mudanças na intensidade ge atuação) 
de inúmeros fatores ecológicos, alguns favoráveis e outros desfavoráveis aos interesses do silvicultor. 
É indubitável que as plantas invasoras aumentam a diversidade biótica do primeiro nível trófico do 
agroecossistema incrementando as possibilidades de equilíbrio ecológico local, refletindo nas 
populações de predadores e parasitas das espécies florestais; também aumentam a proteção da 
superfície do solo contra o processo erosivo; além disso, imobilizam grandes quantidades de nutrientes 
que seriam carregados pela erosão ou pela lixiviação. 
 No entanto, em grande parte das circunstâncias, as populações das plantas invasoras atingem 
elevadas densidades populacionais e passam a condicionar fatores que são negativos ao crescimento e 
produtividade das árvores e à operacionalização do sistema produtivo. Designa-se de interferência o 
conjunto de ações que sofre determinada cultura em decorrência da presença das plantas invasoras no 
ambiente comum. Indubitavelmente, a mais flagrante forma de interferência direta das plantas 
invasoras sobre as plantas florestais é a competição pelos recursos essenciais ao crescimento das 
árvores, como água, luz, nutrientes e espaço. 

                                                 
* FCAVJ/UNESP, 14870-000, Jaboticabal, SP. 
** CELPAV Florestal, Guatapará, SP. 
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 Vários autores, como Larson & Schubert (1969), Ursic (1961) e Kozlowski (1971), todos 
citados por FERREIRA (1977), destacam que a competição por água no primeiro ano de vida é um dos 
principais fatores responsáveis pela sobrevivência e desenvolvimento de espécies arbóreas utilizadas 
em reflorestamento. Trabalho conduzido por PITELLI et alii (1988) em João Pinheiro (MG) mostrou 
que os efeitos da interferência das plantas invasoras durante o primeiro ano do crescimento de 
Eucalyptus pellita foram mais drásticos no período de abril a setembro, quando ocorreu severa 
restrição hídrica na região. 
 As árvores que crescem sob forte interferência das plantas invasoras podem apresentar 
deficiência de alguns nutrientes essenciais. Esta deficiência, na maioria das vezes, é resultado da 
competição pelo nutriente imposta pela comunidade infestante. Deve-se considerar que, em muitas 
situações os teores dos elementos essenciais são pouco alterados pela interferência das plantas 
invasoras, porém a quantidade absorvida por árvore é bastante reduzida, o que é reflexo do menor 
crescimento e acúmulo de matéria seca. 
 A competição por luz, indubitavelmente, é uma das modalidades de interferência das plantas 
invasoras que provoca maior impacto sobre o crescimento das espécies florestais, pois restringe a fonte 
predominante de energia aos processos básicos de recrutamento de elementos e de elaboração de todas 
as substâncias envolvidas no crescimento do vegetal. Em algumas situações, as plantas invasoras 
também podem modificar a característica de crescimento das plantas florestais, promovendo 
estiolamento e proporcionando suporte mecânico. Esta sustentação permite que a planta ganhe altura 
rapidamente e reduza o espessamento do caule, tornando-se mais susceptível ao tombamento, quando 
a comunidade infestante for controlada. 
 O grau de interferência entre plantas daninhas e a cultura do eucalipto depende de vários 
fatores, alguns ligados à própria cultura florestal, como a espécie de eucalipto que está sendo cultivada 
(BRANDI et alii, 1974), o espaçamento e a densidade de plantio. Outro grupo de fatores está 
relacionado à comunidade infestante, como a composição específica (ZEN, 1987), as densidades e as 
distribuições dos indivíduos das diversas populações presentes. A época e a extensão do período em 
que a cultura e a comunidade infestante crescem em convivência também é um importante fator na 
determinação da intensidade de interferência. Alguns fatores ambientais, como o tipo e fertilidade do 
solo, o andamento do microclima regional e várias práticas empregadas no manejo da cultura, como 
adubação, controle de pragas e moléstias e tipo de preparo do solo, podem alterar o balanço de 
interferência. Todos estes fatores são passíveis de manejo, embora, na prática, apenas o controle do 
período de convivência da comunidade infestante com a cultura do eucalipto tem recebido maior 
atenção dos pesquisadores no Brasil (ZEN, 1987; PITELLI et alii, 1988). 
 Dentro desta mesma linha de trabalho, o presente trabalho procurou estudar os efeitos da 
interferência das plantas daninhas durante o primeiro ano do ciclo agrícola do eucalipto, envolvendo 
análise de alguns parâmetros de crescimento, como as marchas de acúmulo de matéria seca e da 
expansão da área foliar e alguns parâmetros produtivos da madeira, avaliados com freqüência após o 
primeiro ano. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 A fase experimental da presente pesquisa foi conduzida em área de reflorestamento da 
CELPAV Florestal SA, situada no distrito de Guatapará, município de Ribeirão Preto, SP. O solo do 
local foi classificado como Latossol Vermelho Escuro, textura argilosa. Trata-se de um solo álico (pH 
4.0), contendo 3.1 % de matéria orgânica, 32 µg/ml de P (resina), teores de K, Ca e Mg de 0.07, 0.5 e 
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0.3 meq/100ml, respectivamente. A CTC estimada foi de 8.07 meq/100ml e a saturação de bases de 
11%. 
 A área foi conduzida no sistema de cultivo mínimo, com o plantio da espécie Eucalyptus 
grandis, sendo as mudas produzidas á partir de sementes, no sistema de tubetes. A adubação de plantio 
constou da aplicação de 230 Kg/ha da fórmula 06-28-06, enriquecida com 5% de FTE. 
 No campo, o experimento foi locado no delineamento estatístico de blocos ao acaso com quatro 
repetições. Cada parcela experimental constou de sete linhas de plantio com sete plantas cada, 
perfazendo uma área de 294 m2 Como área útil, foram consideradas as 25 plantas centrais das parcelas, 
perfazendo uma área de 150 m2. 
 Os tratamentos experimentais foram divididos em dois grupos. No primeiro grupo, a cultura do 
eucalipto conviveu com a comunidade infestante por períodos crescentes desde o transplante. Após o 
término de cada período, que correspondiam aos tratamentos experimentais, a cultura foi mantida no 
limpo até o final do primeiro ano. Os períodos estudados foram 0, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 224, 280 
e 364 dias, á partir do transplante. No segundo grupo, a cultura permaneceu livre da presença das 
plantas daninhas por períodos crescentes, desde o transplante Ao final de cada período, que 
correspondiam a tratamentos experimentais, as plantas daninhas que emergiram foram deixadas 
crescer livremente. Os períodos estudados neste grupo, foram idênticos ao grupo anterior. A 
manutenção da cultura no limpo foi possível através de capinas manuais nas entre-linhas e monda nas 
proximidades das plantas de eucalipto. 
 Ao final de cada período de convivência foram efetuadas avaliações nas comunidades 
infestantes das parcelas experimentais, através de duas sub-amostragens de 1.0 m2, onde as plantas 
daninhas presentes eram identificadas, contadas e suas biomassas secas determinadas, após secagem 
em estufa de renovação forçada de ar (60-70°C, até peso constante). 
 As plantas de eucalipto sofreram dois tipos de avaliação. Um tipo de avaliação foi efetuado no 
final de cada período de controle ou de convivência que constituiu um tratamento experimental. Nesta 
ocasião, avaliaram-se: a área foliar, a altura das plantas, as biomassas secas acumuladas em folhas, 
caule principal e ramos laterais. O segundo tipo de avaliação foi efetuado em todas as parcelas 
experimentais, em períodos regulares a partir de um ano do ciclo de eucalipto. Nestas avaliações, eram 
medidas a mortalidade, altura das plantas, diâmetro do caule, área basal, volume de madeira e 
estimativa do incremento médio anual de madeira por hectare. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 As principais plantas daninhas que ocorreram na área experimental foram o capím-colonião 
(Panicum maximum) e a erva-quente (Borreria alata). Na Figura 01 estão representadas graficamente 
as evoluções das biomassas secas acumuladas pelas populações das duas principais espécies de plantas 
daninhas e as precipitações totais mensais ocorridas no primeiro ano de condução do ensaio. O capim-
colonião foi a população predominante, mobilizando mais de 90% da matéria seca acumulada pela 
comunidade infestante. Esta é uma situação muito comum em muitas áreas de reflorestamento no 
Brasil, o que confere boa representatividade dos resultados ora obtidos. No exame da Figura 01, ainda 
é importante ressaltar a variação da matéria seca do Panicum maximum com o ritmo pluviométrico 
anual. No entanto, mesmo no período seco, manteve uma considerável biomassa epígea, que deve ter 
exercido expressiva pressão de interferência contra as plantas de eucalipto, especialmente pela redução 
da disponibilidade de umidade no solo. Vários autores como Larson & Schubert (1969), Ursic (1961) e 
Kozlowski (1971), todos citados por FERREIRA (1977) e PITELLI et alii (1988), destacam que a 
competição por água no primeiro ano de vida é um dos principais fatores responsáveis pela 
sobrevivência e desenvolvimento de espécies arbóreas utilizadas em reflorestamento. 
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FIGURA 1. Representações gráficas da marcha de acúmulo de matéria seca pelas duas principais 
espécies componentes da comunidade infestante e das precipitações pluviométricas mensais ocorridas 
na área experimental. Guatapará, 1995. 
 
 Na Figura 02 estão representadas graficamente as evoluções da área foliar e da biomassa seca 
epígea das plantas de eucalipto nas duas situações de crescimento da espécie florestal, ou seja, na 
presença e na ausência da comunidade infestante. Por uma questão de escala, foi necessário que se 
apresentasse, em destaque, um detalhe da representação dos valores observados nas três primeir-as 
avaliações. Tanto a área foliar quanto a biomassa seca epígea das plantas de eucalipto passaram a ser 
expressivamente influenciadas pela comunidade infestante a partir da avaliação de 84 dias. Depois 
desta época, tanto a área foliar como a biomassa passaram a crescer muito menos intensamente nas 
parcelas sob interferência da comunidade infestante. No final do primeiro ano de crescimento, a área 
foliar das plantas de eucalipto nas parcelas no mato foi apenas 8% do valor verificado nas parcelas em 
que a cultura cresceu livre da convivência das plantas daninhas. Para a biomassa epígea, este valor foi 
de 19%. É interessante destacar que a área foliar refletiu uma situação circurstancial enquanto o 
acúmulo de matéria seca é reflexo de todo um ano de crescimento anterior. Portanto, não se pode 
estabelecer qualquer relação entre as intensidades de redução dos dois parâmetros de crescimento. O 
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eucalipto tem ponto de compensação luminosa relativamente alta e apresenta grande intensidade de 
desfolha e desrrama quando sob sombreamento. 
 

 
 
FIGURA 2. Marcha de expansão da área foliar e do acúmulo epígeo de matéria seca em plantas de 
Eucalyptus grnadis. Guatapará, 1995. 
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 Nas Figuras 03 a 06 estão apresentados graficamente os valores médios observados e 
estimativas das equações de regressão obtidas com os dados de altura, porcentagem de mortalidade, 
área basal e volume de madeira produzida pelas plantas de Eucalyptus grandis, aos 22 meses após o 
transplante das mudas. Há avaliações anteriores, porém, por uma questão de espaço, optou-se por 
apresentar apenas a última época de avaliação (22 meses). Além disso, esta avaliação reflete os efeitos 
dos tratamentos cerca de dez meses após o encerramento dos mesmos. 
 

 
 
FIGURA 3. Representações gráficas dos valores referentes à altura das plantas de Eucalyptus grandis, 
aos 22 meses após os transplante. Guatapará, 1995. 
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FIGURA 4. Representações gráficas dos valores referentes à mortalidade das plantas de Eucalyptus 
grandis, aos 22 meses após o transplante. Guatapará, 1995. 
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FIGURA 5. Representações gráficas dos valores referentes à área basal das plantas de Eucalyptus 
grandis, aos 22 meses após o transplante. Guatapará, 1995. 
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FIGURA 6. Representações gráficas dos valores referentes ao volume de madeira produzido pelas 
plantas de Eucalyptus grandis, aos 22 meses após o transplante. Guatapará, 1995. 
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 Comparando as parcelas em que o eucalipto cresceu no limpo com as parcelas em que cresceu 
no mato. observam-se reduções de 28% na altura das plantas, de 56% na área basal, de 67% no volume 
de madeira e um incremento de 200% no índice de mortalidade de plantas de eucalipto. A altura é uma 
das características das plantas de eucalipto que é menos afetada pela interferência das plantas daninhas. 
PITELLI et alii (1988) e MARCHI (1990) comentam que a redução da altura é um fraco indicador da 
interferência das plantas daninhas no eucalipto, devido ao estiolamento que ocorre e que pode ser 
fomentado pela filtragem seletiva dos raios luminosos. 
 O incremento da mortalidade de plantas, sem dúvida alguma, é o efeito mais drástico da 
interferência imposta pelas plantas daninhas. Com o aumento do número de plantas mortas, há maior 
disponibilidade de nichos para o próprio estabelecimento e crescimento das plantas daninhas que, com 
isso, enriquecem substancialmente o banco de diásporos do solo, aumentando problemas futuros. 
 Com o menor desenvolvimento da área foliar, a planta passou a ter uma série de restrições de 
crescimento, tanto na produção de fotoassimilados como no estabelecimento de um fluxo de massa da 
água do solo. Este último. além de contribuir na absorção e transporte de alguns nutrientes. manteria 
um potencial hídrico das folhas que permitiria intensa atividade fotossintética. Com isso, o acúmulo de 
fotoassimilados decresceu drasticamente refletindo na área basal e no volume de madeira acumulado 
ao longo destes 22 meses. 
 Para todos os parâmetros estudados, a intensidade dos efeitos da comunidade infestante sobre 
as plantas de eucalipto foi maior a medida em que se aumentou o período de convivência. No entanto, 
para este tipo de análise optou-se por estudos de regressão sobre o incremento médio anual, parâmetro 
que é um bom indicativo do crescimento das plantas e fornece boa estimativa da época de colheita e da 
produção final de madeira. Os dados referentes ao incremento médio anual de madeira de eucalipto e a 
equação de regressão estimada estão apresentados graficamente na Figura 7. 
 Analisando os efeitos do período de convivência, pode-se observar que a interferência desta 
comunidade infestante foi expressiva desde os primeiros estágios do crescimento da floresta, conforme 
pode ser observado pela representação gráfica da equação de ajuste dos dados obtidos. Este resultados 
provavelmente estejam ligados á grande agressividade do capim-colonião e sugerem que seu controle 
deve ser exercido desde os primeiros estádios de crescimento de eucalipto. 
 Analisando os efeitos do períodos de controle, pode-se observar que os maiores ganhos de 
crescimento do eucalipto foram obtidos com o controle das plantas daninhas nos primeiros 100-120 
dias. O período total de prevenção da interferência (PTPI) pode ser calculado com base na relação 
custo-benefício das operações de controle. Por exemplo, se no estudo de custos admitiu-se que uma 
perda de 15% é aceitável, o período de controle calculado pela equação para um incremento médio 
anual de madeira de 34.50 st/ha ano ao redor de 85 dias. 
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FIGURA 7. Representações gráficas dos valores originais e das equações de regressão obtidas com os 
dados referentes ao incremento médio anual de madeira de Eucalyptus grandis, estimado aos 22 
meses após o transplante. Guatapará, 1995. 
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CULTIVO MÍNIMO DO SOLO EM REFLORESTAMENTO E O USO DO OXIFLUORFEN 

NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS 
 

José Akira Nakano* 
 
 O cultivo mínimo constitui uma prática de manejo de solo recente na silvicultura que, em 
substituição ao sistema convencional, não eliminou a necessidade de controlar plantas daninhas. Em 
consequência desta necessidade, as empresas vem desenvolvendo técnicas visando controlar as plantas 
daninhas através do uso do Oxifluorfen. Com este trabalho estão obtendo sucesso com a eliminação da 
matocompetição no período inicial da cultura. 
 O cultivo mínimo vem sendo realizado em áreas de implantação onde encontramos diferentes 
restos vegetais e em áreas de reforma onde predominam restos deixados pela exploração do eucalipto. 
 A performance do oxifluorfen em áreas com o solo coberto é prejudicada pela dificuldade do 
produto atingir plenamente o solo. Visando eliminar esta barreira foi necessário o desenvolvimento de 
equipamentos. 
 No caso de implantação foi desenvolvido o cultivador junto á DMB. O cultivador opera 
acoplado ao subsolador-adubador, realizando três operações simultâneas. Este equipamento incorpora 
os restos vegetais, destorroa o solo, e cria condições ideais para a aplicação de oxifluorfen. 
Observamos junto às empresas que utilizam o equipamento outros benefícios como a eliminação de 
bolsão de ar, maior rendimento da operação de plantio, facilidade na incorporação do adubo, melhor 
retenção de água possibilitando um melhor desenvolvimento das mudas. 
 
Características do cultivador: 
 
 Peso: 
 Grade oscilante em paralelograma com 8 discos de 18" x 1-8  
 Largura de trabalho: 1,0 m 
 Potência exigida do trator: acima de 75 HP. 
 
 Para áreas de reforma de eucalipto foi desenvolvido o rastelo pela DMB, que retira os restos 
florestais sem resolver o solo, numa faixa de 1,2m na linha de plantio, dando condições para uma boa 
performance do oxifluorfen. o rastelo facilita também o coveamento manual e mecânico, aumenta o 
rendimento do subsolador, facilita visualização do adubo e de formigueiros. 
 
Caracteristícas do rastelo: 
 
 Peso: 
 Número de hastes: 9 hastes de aço helicolidais  
 Largura de trabalho: 1,20m 
 Potência exigida do trator: 65 HP. 

                                                 
* Engenheiro Agrônomo da ROHM AND HAAS 



Cultivo Mínimo do Solo em Reflorestamento e o Uso do Oxifluorfen no Controle de Plantas Daninhas 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas -  136 
 

 
UTILIZAÇÃO DE GOAL EM REFLORESTAMENTO 
 
 O herbicida pré-emergente Goal é largamente utilizado em áreas de implantação e reforma de 
florestas.  
 O desenvolvimento dos equipamentos para limpeza da linha em cultivo mínimo possibilitou a 
utilização da prática de aplicação e reaplicação do oxifluorfen, da mesma forma que no plantio 
convencional, proporcionando o controle de plantas daninhas até 200 dias após o plantio. 
 A aplicação pode ser em pré ou pós plantio nas doses de 3,0 a 5,0 l/ha e a reaplicação de 2,0 a 
4,0 l/ha. Para se fazer a reaplicação é necessário visitar periodicamente a área (monitoramento), de 60 
a 80 dias após a aplicação. Observado a germinação de novas plantas daninhas inicia-se a reaplicação. 
 Custos de limpeza da linha, aplicação e reaplicação de oxifluorfen na implantação e reforma de 
florestas, tratando 40% da área, varia de U$ 0,38 a U$ 0,45 por dia de controle/ha para um período 
livre de matocompetição de 180 a 200 dias. 
 A utilização de oxifluorfen no sistema de cultivo mínimo para o controle das plantas daninhas 
tem um custo inferior a outros métodos de controle, e mantém a floresta livre de matocompetição no 
período mais crítico. 
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OTIMIZAÇÃO DO CULTIVO MÍNIMO COM ROUNDUP 

 
Roberto Oyola* 

 
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 
 O cultivo mínimo, prática largamente utilizada em área agrícolas, surgiu como uma opção para 
a Silvicultura em 1988 e, desde então, vem evoluindo a cada ano. A Inpacel iniciou seu trabalho nesta 
área em 1994, e hoje já é uma prática operacional dentro da empresa. 
 
 A Inpacel só utilizava em suas áreas de reforma o Sistema Convencional que consiste em: 
 
 - gradagem pesada 
 - gradagem leve 
 - subsolagem 
 
 Essa operação tinha um custo de implantação por hectare de US$ 632,20. Apesar de ser uma 
operação satisfatória, a Empresa decidiu testar a nova prática de Cultivo Mínimo objetivando ter uma 
alternativa ambiental onde haveria uma melhor utilização do solo, como redução de perdas por erosão, 
conservação da microflora..., e principalmente buscando uma redução de custos. 
 
SISTEMA TRADICIONAL 
 
1)  Combate de Formiga 
  
 • Manual localizado 
 • Isca Mirex-S 
 • Dosagem 1,5 kg/ha 
 
2) Gradagem Pesada 
 
 • Trator D6, grade de 18 discos de 32”/disco 
 
3) Gradagem Leve 
 
 • Trator 4 x 4, grade de 18 discos de 24’/ disco 
 
4) Subsolagem + Adubação 
  
 • Trator 4 x 4 

                                                 
* INPACEL – Indústria de Papel Arapoti S.A. 
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 • Equipamento DMB 
 • Dosagem 300 kg/há – NPK (5-30-10) no sulco de plantio 
 
5)  Plantio 
 
 • Manual chucho 
 
6) Aplicação de Pré-Emergente 
 
 • Trator 4 x 2 
 • Faixa de 1m (na linha de plantio) 
 • Goal 1 l/ha 
 
7) Manutenção 
 
 • Gradagem entre linha – Trator 4 x 2, grade de 12 discos de 20” / disco * Capina manual na 
linha 
 • Roçadeira entre linha – Trator 4 x 2 
 
O CULTIVO MÍNIMO NA IMPACEL 
 
 Depois de uma série de testes com a intenção de definir qual seria o melhor sistema desta 
prática na Inpace, hoje nosso processo consiste em: 
 
1) Aplicação de Roundup em Pré-plantio 
  
 • Trator 4 x 2 
 • Bico Boomjet (OC 20) – faixa de aplicação de 10 metros 
 • Roundup 4 l/ha 
 
2) Controle de formigas 
 
 • Manual localizado 
 • Isca Mirex-S 
 • Dosagem 1,5 kg/ha 
 
3) Descompactação do solo 
 
 • Trator D4 
 • Equipamento Stara-Laser, 7 hastes de descompactação 
 • Profundidade 35 cm 
 
4)  Subsolagem + Adubação 
 
 • Trator 4 x 4 
 • Equipamento DMB, 40 cm de profundidade 
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 • Dosagem 300 kg/ha – NPK (5-30-10) no sulco de plantio 
 
5)  Plantio 
 
 • Manual chucho 
 
6) Aplicação de Pré-Emergente 
 
 • Trator 4 x 2 
 • Faixa de 1m (na linha de plantio) 
 • Goal 1 l/ha 
 
7) Manutenção 
 
 • Inpaclear, entre linha + linha 
 • Roundup 4 l/ha 
 
RESULTADOS 
 
Quadro comparativo – Tradicional x Cultivo Mínimo 
 

SISTEMA TRADICIONAL CULTIVO MÍNIMO OPERAÇÃO 
Equipamento Rendimento US$/ha Equipamento Rendimento US$/ha 

Comb. Formiga 
Grade Pesada 
Grade Leve 
Subs + Adubação 
Plantio 
Aplic. Pré-Emerg. 
Roundup Pré Plantio 
Descompactação 

Manual 
D6+Grade Pesada 
4x4 + Grade Leve 
4x4 + Subso.DMB 

Manual 
4x2 + Tanque 

- 
- 

0,2 diária/ha 
1,4 horas/ha 
1,0 horas/ha 
1,4 horas/ha 
2 diária/ha 

1,2 horas/ha 
- 
- 

12,20 
72,80 
18,00 
85,20 
62,00 
42,00 

- 
- 

Manual 
- 
- 

4x4 + Subs. DMB 
Manual 

4x2 + Tanque 
4x2 + Boonjet 

D4 + Stada Laser 

0,2 diária/ha 
- 
- 

1,4 horas/ha 
2 diária/ha 

1,2 horas/ha 
0,25 horas/ha 
1,0 horas/ha 

12,20 
- 
- 

85,20 
62,00 
42,00 
35,75 
32,00 

Sub-Total - - 292,20 - - 269,15 
Gradagem  Entre Linha 
02 Capinas Manual 
Linha 
Roçadeira Entre Linha 
Roundup Linha + Entre 
Linha 

4x2 + Grade Leve 
 

Manual 
4x2 Roçadeira 

 
- 

1,0 horas/ha 
 

5,0 diárias/ha 
1,0 hora/ha 

 
- 

15,00 
 

310,00 
15,00 

 
- 

- 
 
- 
- 
 

Inpaclear 

- 
 
- 
- 
 

1,4 horas/ha 

- 
 
- 
- 
 

106,00 
Sub-Total - - 340,0 - - 106,00 
Total   632,20   375,15 

 
Conclusões 
 
 Com esta operação tivemos uma redução de custos na ordem de 40%, com minimização do uso 
de máquinas, mão-de-obra, custos com adubação, entre outras; assim como benefícios ambientais. 
 O uso do Roundup foi fator decisivo para o sucesso desta operação, pois com a utilização desse 
herbicida tivemos condições de controlar a mato-competição, sem revolvimento do solo, que é 
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princípio básico do cultivo mínimo, além de manter uma cobertura morta que entre outras coisas 
mantem umidade do solo, evita erosão,... . 
 Acreditamos que esta prática tem muito que evoluir, mas temos certeza que esta tecnologia 
veio contribuir muito para o desenvolvimento tecnológico de nosso setor. 
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EVOLUÇÃO DO CULTIVO MÍNIMO EM REFLORESTAMENTO NA CIA. SUZANO DE 

PAPEL E CELULOSE 
 

Osni Aparecido Sanches* 
 Jorge Takeshi Yonezawa* 

Silas Zen* 
 
RESUMO 
 
 A experiência da Cia. Suzano de Papel e Celulose em cultivo mínimo, iniciou-se em meados de 
1984, com objetivo de utilizar os resíduos florestais como barreira física ao escorrimento de água no 
interior dos talhões e eliminação das práticas de construção de terraços, que oneravam sobremaneira o 
custo da reforma dos povoamentos florestais. 
 A partir daquela data, até 1989, a queimada foi sendo gradativamente substituída pela 
incorporação dos resíduos ao solo, evoluindo definitivamente para a eliminação total do fogo e 
implantação do cultivo mínimo como sistema de manejo dos solos na cultura do eucalipto.  
 Ao longo da última década, as mudanças na metodologia de reforma foram impulsionadas pela 
necessidade constante de racionalização de serviços e aumento de produtividade florestal, aliadas ao 
equilíbrio com o ambiente. Desta maneira, a indisponibilidade de tecnologia específica, fez com que 
equipamentos e sistemas operacionais fossem desenvolvidos para fazer face à nova realidade, com 
mudanças de alguns conceitos bastante arraigados no meio florestal. 
 Atualmente, sabe-se que as vantagens da adoção deste sistema trouxeram inúmeros benefícios 
para a área florestal, mas também surgiram dúvidas e preocupações que gostaríamos ver solucionadas 
no curto espaço de tempo. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 As pesquisas concernentes às técnicas de plantio direto foram iniciadas na Estação 
Experimental de Rothamsted (Inglaterra) em 1940 e em Michigan (USA) por volta de 1946, sendo no 
entanto, testadas em lavouras comerciais de milho somente no ano de 1965. Os resultados satisfatórios 
obtidos favoreceram a evolução e aprimoramento desse novo sistema de plantio (FANCELLI, 1985). 
 A história do plantio direto no Brasil é relativamente recente. Ela iniciou-se no estado do 
Paraná em 1971, quando o Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária Meridional do 
Ministério da Agricultura realizou pesquisas pioneiras em Londrina e Ponta Grossa (norte do Paraná). 
Embora de curta duração, essa iniciativa representou, em termos de pesquisa, o marco inicial do 
plantio direto no Brasil (MUZILLI, 1985). Em 1972 a ICI do Brasil S/A procedia as primeiras 
demonstrações de plantio direto em lavouras de trigo e soja e a partir de então, o sistema começou a 
ganhar adeptos atingindo mais de 1 milhão de ha plantados em 1985 segundo FANCELLI (1985).

                                                 
* Engenheiro Florestal – Cia. Suzano de Papel e Celulose S/A. – Rod. Raposo Tavares km 169, Caixa Postal 228, 
Itapetininga – SP – 18200-000 
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 Musick (1970), citado por BIANCO (1985) relata que o sistema de plantio direto tem sido 
considerado como a melhor prática conservacionista do solo nos Estados Unidos; no entanto, tem 
favorecido o desenvolvimento de pragas, o que passou a ser desvantagem número um desse sistema de 
cultivo. 
 Se por um lado, a não movimentação do solo pode favorecer o desenvolvimento e a 
sobrevivência de algumas pragas, por outro lado propicia um meio ambiente vantajoso para a 
persistência de fungos, bactérias e vírus entomógenos, e ao longo do tempo alcançará um novo 
equilíbrio dinâmico para o ambiente. 
 Na área florestal a primeira experiência com a implantação do cultivo mínimo deu-se em 1984, 
em áreas da Cia. Suzano, onde procurou substituir a prática da queimada dos resíduos florestais pela 
sua manutenção na superfície do solo, como barreira física ao escorrimento de água no interior dos 
talhões. 
 
CONCEITUAÇÃO DO CUL TIVO MÍNIMO FLORESTAL 
 
 O conceito do cultivo mínimo na reforma de eucalipto deve ser diferenciado do sistema de 
manejo adotado em áreas agronômicas. 
 As principais diferenças estão nas características das espécies utilizadas e na duração do ciclo 
das culturas. Na cultura florestal, as espécies utilizadas são de porte arbóreo, que pela sua própria 
característica servem como anteparo da superfície do solo, associado ao período de permanência longa 
na produção, participa ativamente no processo de ciclagem dos nutrientes pela deposição de folhas 
alterando a microbiologia do solo quando comparado aos cultivos anuais. 
 Durante o ciclo a cultura florestal desenvolve em seu interior um extrato de vegetação 
denominado de sub-bosque, mais diversificado e agressivo contribuindo para o aumento da biomassa 
no sítio. Esta biomassa, não aproveitada para fins comerciais, vai enriquecer o volume de resíduos a 
serem manejados no final do ciclo do eucalipto. 
 Outra característica importante é a presença de tocos, galhos e raízes em quantidades 
suficientes para dificultar a utilização de máquinas e equipamentos utilizados comumente na área 
agrícola. 
 Associado aos aspectos citados, a alta capacidade de regeneração das touças remanescentes e o 
elevado volume de biomassa da copa, resultante dos ponteiros do fuste não aproveitados 
industrialmente, contribuem nas dificuldades encontradas para mecanização do solo, o que diferencia 
sobremaneira do manejo de solo no plantio direto realizado em solos destinados a produção de 
alimentos. 
 Portanto, o cultivo mínimo é uma técnica de manejo que visa obter produtividade florestal com 
racionalização operacional no ciclo total de reforma, em equilíbrio com o ambiente. 
 O cultivo mínimo é diferenciado dos demais sistemas por apresentar características peculiares 
que condicionam a realização de operações não usuais dentro do sistema convencional de manejo do 
solo. 
 
AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVO MÍNIMO 
 
 As operações iniciam-se pela manutenção de todo o resíduo florestal na superfície do solo, 
abolindo a prática da queimada. Os resíduos podem ser distribuídos aleatoriamente no campo ou 
localizados de forma sistemática, visando favorecer as operações subseqüentes de preparo do solo e 
plantio das mudas. A manutenção dos resíduos na superfície condiciona a formação do "mulching" e 
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agrega muitos benefícios ao sistema de manejo do solo, iniciando pela manutenção da água no sistema 
por período mais prolongado. 
 O preparo do solo, quando mecanizado é realizado através do sulcamento, de maneira a 
promover revolvimento sub-superficial do solo e dar condições do perfeito desenvolvimento das 
mudas plantadas. Este tipo de preparo propicia a manutenção quase que total dos resíduos na 
superfície da área preparada. Em locais não mecanizados o preparo se restringe à abertura de covas 
para promover a mistura dos fertilizantes e o plantio propriamente dito. 
 A mecanização adotada neste sistema procura agregar operações num único equipamento, 
visando maximizar a utilização de máquinas e reduzir sensivelmente o custo com as operações 
mecanizadas. Desta forma, o equipamento em uso realiza as operações de corte dos resíduos, 
sulcamento, adubação e aplicação simultânea de herbicidas pré e pós-emergentes quando de sua 
necessidade. 
 O uso de herbicidas, embora não obrigatório tem sido um aliado no sistema de cultivo mínimo 
do solo. Sua utilização é condicionada às condições específicas de cada unidade de produção, podendo 
ser totalmente suprimida se o local não apresentar alta infestação de ervas daninhas e o cronograma de 
reforma da área for imediatamente após a retirada da madeira, condições estas, essenciais ao sucesso 
do sistema de cultivo mínimo. 
 
METODOLOGIA OPERACIONAL 
 
 Dentro do programa de manejo sustentado, a Cia. Suzano de Papel e Celulose, reforma 
anualmente cerca de 3000 ha no Estado de São Paulo, com grande dispersão geográfica de áreas, tendo 
como conseqüência sua diversidade de condições operacionais, devido às características pedológicas, 
climáticas e topográficas, incluindo também, a disponibilidade de mão-de-obra qualificada. 
 Desta maneira, os sistemas operacionais para o cultivo mínimo foram desenvolvidos ao longo 
dos anos e procurou-se adaptá-los aos mais diversos ambientes de atuação da empresa. 
 
1- EVOLUÇÃO DA LIMPEZA E PREPARO DO SOLO 
 
 Com objetivo de cobrir as fases de desenvolvimento das atividades operacionais dentro do 
período evolutivo, o quadro 1 mostra de maneira esquemática as diferentes atividades e equipamentos 
usados ao longo destes anos, iniciado em 1984. 
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QUADRO 1. Evolução da limpeza e preparo de solo em áreas da Cia. Suzano 

 
 
 
2 - PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS 
 
 Em função da diversidade das condições de trabalho, procurou-se desenvolver equipamentos e 
sistemas operacionais que melhor se adaptassem as condições e propiciassem além de condições 
favoráveis ao desenvolvimento das plantas, maior rendimento e eficiência no uso das máquinas e da 
mão-de-obra empregada. 
 
A - Sulcador Retrátil 
 
 Desenvolvido com a finalidade de trabalhar em áreas a serem realinhadas, com possibilidade 
de passar por cima de tocos e vencer obstáculos que imprimissem resistência, como exemplo, a 
presença de raízes na área. A profundidade de trabalho era de 30 a 35 cm de profundidade, e foi 
substituído devido a heterogeneidade de preparo e quebras freqüentes. 
 
B - Sulcador Fixo com Adubadeira 
 
 Seu uso foi possível devido a alteração no sistema de plantio na região da entrelinha dos tocos 
do plantio anterior. Este equipamento evoluiu de sulcador mono haste para sulcador duplo podendo 
preparar simultaneamente 2 linhas de plantio. Possui um sistema hidráulico que permite ajuste no 
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espaçamento em função das condições locais. Acoplado a este conjunto está a adubadeira, que 
possibilita adição, em cada sulco de duas fontes de adubo, além de possibilitar a aplicação de herbicida 
na fase de preparo de solo. 
 
C - Perfuradora de Solo com Adubadeira 
 
 Para locais com dificuldades de uso do sulcador foi desenvolvida a perfuradora com objetivo 
de preparar o solo através de broca com forma de hélices, adicionar o adubo e promover sua 
homogeneização. Trabalha em declives de até 35% e apresenta rendimento operacional de 220 
covas/ha. 
 
D – Plantadeira 
 
 Equipamento em fase final de desenvolvimento. Tem como função a distribuição e plantio de 
mudas dentro das áreas determinadas de espaçamento e deve propiciar uniformidade na operação de 
plantio das mudas no campo. 
 
E - Desbrotadeira / Capinadeira 
 
 Equipamento desenvolvido para trabalhar nas linhas de cepas, agindo como desbrotador e 
roçadeira da vegetação presente no local. É acionada pela tomada de força do trator e seu princípio de 
atuação é o choque das correntes em alta velocidade com o material vegetal. 
 
F - Adubadeira para Cobertura/Manutenção 
 
 Devido a dificuldade de incorporação dos fertilizantes na fase pós-plantio, o equipamento foi 
adaptado para levar duas linhas simultâneas aplicando o adubo numa faixa de 20 a 40 cm das mudas, 
com rendimento operacional de 0,8 h/ha. 
 
G - Aplicador de Herbicida 
 
 Para uso em áreas mecanizáveis foi acoplado ao trator conjunto de tanques e bicos que 
propiciam a aplicação de herbicidas pré e pós-emergente durante a operação de preparo de solo, 
agregando operações e eliminando custo adicional. 
 
H – Conceição 
 
 Estrutura de proteção (2 m de largura) acoplado ao terceiro ponto do trator utilizado na capina 
química da entrelinha. 
 
3 - SISTEMA OPERACIONAL ATUAL 
 
 De maneira genérica procurou-se expressar no quadro 2 as principais operações realizadas no 
sistema de cultivo mínimo, bem como, máquinas, equipamentos e rendimentos obtidos em áreas 
planas e acidentadas. 
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QUADRO 2. Sistema e rendimentos operacionais. 
 

Rendimento 
Operação Máquina/Equipamento manual 

(DH/ha) 
mecânico 

(h/ha) 
Observação 

Limpeza química 
 
 
Coveamento 
 
Sulcamento/Adubação 
 
 
 
 
Plantio Manual 
 
Combate formiga 
 
Replantio 
 
Adubação Cobertura 
 
Capina química 
 
 
Roçada mecânica 
 
Capina na linha 
 
Roçada total 

Trator 80 CV + bico Rototek 
Costal + bico Rototek 
 
Enxadão 
 
Trator 140 CV + 
sulcador/adubador duplo 
Trator 90 CV + 
sulcador/adubador simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trator 80 CV + Conceição 
Costal com Rototek 
 
Trator 80 CV + desbrotadeira 
 
- 
 
- 

- 
1,8 

 
5,0 

 
 
- 
 
- 
 

2,0 
 

0,3 
 

0,4 
 
- 
 
- 

2,2 
 
- 
 

2,0 
 

2,5 

1,7 
- 
 
- 
 
 

1,2 
 

2,0 
 
- 
 
- 
 
- 
 

0,8 
 

2,5 
- 
 

1,2 
 
- 
 
- 

70 a 80 L calda 
3 a 5 L glifosato 
 
- 
 
 
30 a 50 cm de 
profundidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 a 5 L de glifosato 

 
ASPECTOS ECONÔMICOS NA EVOLUÇÃO DO CULTIVO MÍNIMO 
 
 No primeiro ano de implantação comercial do cultivo mínimo em todos os núcleos florestais da 
empresa, houve um aumento médio de 10% nos custos da reforma. Com a sedimentação do cultivo 
mínimo, houve devidas adequações de máquinas, equipamentos e do sistema operacional, revertendo 
este quadro. 
 De 1990 a 1993 as áreas acidentadas apresentaram redução de 23% nos custos da reforma (US$ 
738,00/ha em 93), e aumento de 56% na eficiência de mão-de-obra. Neste mesmo período, a redução 
de custo nas áreas planas, foi de 46% (US$ 590,34/ha – 1993), e aumento de 86% na eficiência da 
mão-de-obra. 
 
AS PRINCIPAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CULTIVO MÍNIMO EM RELAÇÃO 
AO CULTIVO INTENSIVO 
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 Os aspectos favoráveis e desfavoráveis dos sistemas em confronto são inúmeros e dependem 
do ângulo de visão do analista e das condições ambientais a que se destinam, entretanto, procurou-se 
relatar alguns que se julgou relevantes, sem contudo, assumir posição de defesa de qualquer sistema de 
manejo empregado. 
 
A – VANTAGENS 
 
- Manutenção prolongada da matéria orgânica na superfície do solo como protetora ao impacto direto 
das gotas de chuva e atenuando velocidade da água superficial. 
- Conservação da umidade relativa do solo na superfície. 
- Não revolvimento da superfície do solo formando o "mulching" e reduzindo a infestação de ervas 
daninhas. 
- Redução de operações com reflexo no custo operacional direto. 
- Menor interferência na área, permitindo maior controle do cronograma. 
- Velocidade na programação devido maior permanência da umidade do solo. 
- Atenuação dos efeitos do veranico. 
- Melhoria da micro e mesofouna do solo. 
- Melhoria da fertilidade e das prorpriedades físicas do solo, no longo prazo. 
 
B – DESVANTAGENS 
 
- Maior risco de incêndio. 
- Controle mais difícil de formigas, principalmente quenquém. 
- Aumento no número de pragas e doenças na fase inicial. 
- Maior dano no caso de geadas. 
 
RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISA 
 
 O cultivo mínimo deve evoluir de forma a maximizar os investimentos em adubação. 

Também deve haver uma constante melhoria nos equipamentos e insumos para cada condição 
específica de aplicação. 
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RESUMO 
 
 O sistema de implantação de florestas através de cultivo mínimo tem sido adotado recentemente no Brasil. 
Entretanto, os estudos relativos a esse sistema ainda são incipientes na área florestal. No presente trabalho, 
procurou-se analisar as influências que as técnicas envolvidas no cultivo mínimo podem ter sobre o crescimento 
das plantas, procurando-se entender os seus efeitos ambientais e fisiológicos. Considerando que o sistema 
radicular é o componente da planta influenciado diretamente pelo cultivo mínimo, procurou-se analisar as 
relações entre o crescimento das raízes e alguns fatores ambientais afetados por esse sistema, tais como a 
fertilidade, porosidade, umidade e arejamento do solo. Procurou-se enfatizar a necessidade de se desenvolver 
estudos mais detalhados, e a longo prazo, envolvendo as diferentes técnicas de cultivo mínimo, material genético 
e sítios para evitar tomada de decisões que comprometam a produtividade futura das florestas. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O objetivo principal da implantação e manejo de povoamentos florestais é a obtenção de florestas de alta 
produtividade, para fins tecnológicos específicos. O sucesso no estabelecimento de florestas depende, porém, do 
conhecimento das bases ecológicas e fisiológicas que governam o crescimento das plantas. 
 A partir do meio da década de 60, quando grandes áreas começaram a ser estabelecidas com espécies de 
rápido crescimento, no Brasil, pouco se conhecia sobre a tecnologia a ser adotada para a implantação e manejo 
dessas florestas. Existia o conceito de que as espécies florestais, principalmente os eucaliptos, se desenvolviam 
em sítios marginais, utilizando-se baixo nível tecnológico. Na década de 80, entretanto, observou-se grande 
evolução no desenvolvimento de pesquisas em diferentes linhas relativas à silvicultura, o que permitiu aumento 
substancial na produtividade dos povoamentos. O preparo intensivo do solo, associado ao uso de material 
genético e fertilização adequados, permitiu a obtenção de produtividade muito elevada. 
 Em razão da necessidade de aumentar a capacidade de competição do produto florestal no mercado 
nacional e internacional, tem havido preocupação em se buscar técnicas adequadas ao desenvolvimento da planta 
e que apresentem baixo custo operacional. Além disso, tem crescido a preocupação com os impactos ambientais 
desses povoamentos, o que influencia na capacidade de sustentação futura desses sítios bem como na 
competitividade do produto, em razão da necessidade de se adequar às exigências ambientais internacionais. 
Assim sendo, recentemente, os técnicos na área florestal têm se preocupado em utilizar técnicas que visem o 
aumento da produtividade e que, ao mesmo tempo, favoreçam a manutenção ou aumento da biodiversidade e a 
conservação do solo, quanto às suas propriedades químicas, físicas e biológicas. 
 O cultivo mínimo, que envolve redução nas operações de revolvimento do solo para preparo da área para 
plantio e, modificações nas operações de controle de plantas que se regeneram naturalmente na área de plantio, 
tem sido adotado recentemente por algumas empresas da área florestal. Há, porém, necessidade de se analisarem
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 os aspectos ambientais e fisiológicos relacionados com a adoção dessa prática, conforme serão discutidos durante 
o presente trabalho, evitando-se, assim, a sua generalização e prejuízos para o crescimento da árvore. Ou seja, o 
uso do cultivo mínimo deve ser adotado de forma gradual para permitir avaliação de seus efeitos sobre a 
produtividade das florestas em diferentes condições ambientais e, para diferentes espécies. 
 
CONCEITOS 
 
 A definição de terminologia é muito importante para que se tenha uma exata dimensão das técnicas 
envolvidas no sistema silvicultural em discussão. Na área agrícola, o termo plantio direto, segundo MUZILLI 
(1985), implica em estabelecer uma cultura sem a destruição e incorporação ao solo dos restos da cultura anterior, 
com um preparo apenas no sulco de semeadura ou plantio e, uso de herbicidas no controle de plantas daninhas. 
Deve-se salientar que existe uma elevada preocupação no setor agrícola de se estabelecer uma cultura com 
elevada produção de biomassa para manter a cobertura morta em quantidade suficiente para exercer suas funções 
ambientais (FANCELLI, 1993), principalmente de proteção ao solo, conforme será descrito mais detalhadamente 
no presente trabalho. O cultivo mínimo, no setor florestal, está sendo entendido como aquele em que há um 
preparo reduzido da área, com interferência mínima sobre o solo. Os resíduos vegetais originários da colheita do 
material lenhoso bem como da aplicação do herbicida, permanecem na área de plantio, incorporados ou não, sem 
que seja usada a queima. Entretanto, parece não existir, ainda, a preocupação de se aumentar a quantidade de 
matéria orgânica para propiciar modificações ambientais que favoreçam o desenvolvimento das plantas. Assim 
sendo, os termos plantio direto, conforme utilizado na área agrícola e, cultivo mínimo, que está sendo 
amplamente utilizado na área florestal, divergem, basicamente, quanto à importância que se dá ao manejo da 
matéria orgânica morta. É importante salientar que a importação de técnicas do setor agrícola deva ser realizada 
com cautela, principalmente, em função das diferenças quanto ao hábito de crescimento das raízes e idade de 
rotação das culturas agrícolas e florestais. 
 
RELAÇÃO ENTRE MATERIAL GENÉTICO E NÍVEL TECNOLÓGICO DE IMPLANTAÇÃO 
 
 A produtividade das espécies florestais depende de seu potencial genético, do clima e tipo de solo em que 
as plantas estão se desenvolvendo e dos tratos culturais que a elas são dispensados. A produtividade dessas 
espécies poderá ser aumentada até certo limite, a depender de nossa habilidade em melhorar o ambiente explorado 
pelas plantas. Para SIMÓES et alii (1981), o solo deve ser intensivamente preparado para que se obtenha uma 
maior produtividade nos plantios florestais. No entanto, Fonseca (1978), citado por BILA (1988), já salientava 
haver dúvidas quanto à intensidade de preparo do solo, ressaltando que esse preparo deveria ser realizado em 
função da espécie utilizada e condições ambientais reinantes em cada sítio. Em muitas regiões e ocasiões, o 
preparo de solo tem sido, em geral, realizado tão intensivamente quanto para a instalação de uma cultora agrícola 
altamente exigente. Esses excessos certamente representam uma elevação de custos, podendo expor o ambiente 
de crescimento da planta a uma degradação rápida, devendo ser evitados, portanto, na implantação de plantios 
florestais. 
 A adequação do ambiente para a obtenção de elevada produtividade varia com o material genético, 
podendo muitos deles se desenvolver satisfatóriamente se estabelecidos por cultivo mínimo. As técnicas 
silviculturais criam ambientes especiais, o que pode alterar 15 comportamento dos genótipos, implicando na 
necessidade de alocaçãode materiais genéticos específicos para cada nível de tecnologia. BILA (1988) utilizou 
progênies de E grandis, E camaldulensis e E citriodora em três níveis de tecnologia: solo não preparado e sem 
adubação mineral; solo preparado e sem adubação mineral e, solo preparado e com adubação mineral. Observou 
que as três espécies foram separadas em função dos níveis de tecnologia utilizados, com E grandis respondendo  
mais ao preparo de solo e à adubação mineral, seguido de E camaldulensis e E citriodora (Figura 1). KREJCI et 
alii (1986) observaram que o E. grandis apresentou sistema radicular superficial, o que predispõe essa espécie a 
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danos especialmente quando em condições de défice hídrico elevado, justificando, também, os resultados obtidos 
por BILA (1988), em que observou necessidade de preparo mais intenso da área de plantio para essa espécie. 
Certamente que esse preparo mais intenso favoreceu um melhor desenvolvimento do sistema radicular do E 
grandis, implicando em maior produtividade. Enfatizamos, portanto, com base nesses resultados, ser necessário 
avaliar cuidadosamente os efeitos ambientais e fisiológicos do cultivo mínimo na área florestal em razão da 
diversidade de material genético e sítios envolvidos no reflorestamento, bem como extensão do ciclo de vida das 
árvores, o que torna mais difícil o controle e adequação ambiental através de práticas silviculturais. 

 
 
FIGURA 1. Volume cilíndrico (V.C.) de plantas de Eucalyptus grandis, E. camaldulensis e E. citriodora, em 
três níveis de tecnologia: sem preparo de solo, sem adubação mineral (NTI); preparo de solo, sem adubação 
mineral (NTII); preparo de solo com adubação mineral (NTIII), aos 24 meses de idade 
 
ASPECTOS AMBIENTAIS E FISIOLÓGICOS DO CULTIVO MÍNIMO 
 
 Através do cultivo mínimo promove-se um número bastante reduzido de intervenções no solo e procura-se 
manter as plantas arbóreas cultivadas livres de competição através do uso de herbicidas, após a implantação e 
estabelecimento inicial no campo. A preservação da cobertura do solo, através da manutenção ou da incorporação 
parcial dos resíduos vegetais ao solo, faz com que esse sistema se torne bastante eficiente em reduzir o processo 
erosivo, em razão de amenizar o impacto direto das chuvas sobre o solo, além de reduzir a velocidade de 
escoamento superficial, facilitando a infiltração da água no solo. A depender da quantidade de cobertura morta 
remanescente e da sua taxa de decomposição, obtém-se uma efetividade muito grande no controle de plantas 
daninhas, especialmente reduzindo a luminosidade ou impedindo que as raízes das plantas indesejáveis se fixem 
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no solo. Também, essa cobertura morta cria uma camada isolante reduzindo a amplitude de variação da 
temperatura no solo, além de impedir a perda de umidade, pela redução da evaporação da água no solo. O 
revolvimento da camada superficial, resultante do preparo sucessivo do solo, modifica a sua estrutura, de modo a 
fracionar ou desarranjar os agregados, tornando-os mais instáveis, trazendo conseqüências danosas para o 
crescimento das plantas. Por outro lado, a matéria orgânica, associada à presença de argila, desempenha papel 
importante na formação de agregados resultantes da aglutinação de partículas primárias do solo que, 
convenientemente arranjados, promovem a formação de espaços vazios responsáveis pela porosidade e 
conseqüente arejamento e infiltração de água adequados. Esses aspectos se revestem de importância, 
principalmente quando a distribuição das chuvas é irregular e de elevada intensidade e, portanto, de elevado poder 
erosivo. Sem dúvida, um dos principais objetivos do cultivo mínimo na implantação das florestas é ser um 
método alternativo de preparo de solo, onde o controle da erosão deve ser bastante efetivo. Ainda, a manutenção 
da fertilidade ou, até mesmo a melhoria do status nutricional dos solos devem, também, ser preconizados, uma 
vez que os nutrientes são liberados continuamente através do processo de decomposição da matéria orgânica.  Ou 
seja, o ambiente (aéreo e subterrâneo) deve ser preservado de tal forma que a planta encontre condições 
favoráveis ao seu estabelecimento e desenvolvimento, de modo a expressar o seu máximo potencial genético e, 
principalmente, favorecer a geração de uma alta produtividade. 
 De acordo com DUNCAN (1977), a manipulação de uma cultura ou seja, a adoção de diferentes práticas 
durante o estabelecimento e crescimento de uma cultura, envolve métodos que permitam um aumento na 
produtividade através de um melhor uso dos recursos ambientais, tais como, água, nutrientes, dióxido de carbono 
e luz, através da manipulação da copa e do sistema radicular. A absorção de água e nutrientes, que são processos 
primordiais no crescimento de uma planta, dependem do crescimento do sistema radicular e, o processo de 
fotossintese, que envolve fixação do dióxido de carbono e interceptação da radiação solar, dependem da parte 
aérea da planta, especialmente da copa. Assim sendo, quaisquer práticas a serem utilizadas no manejo de um 
povoamento florestal devem ser analisadas quanto ao efeito que exercem sobre os diferentes componentes da 
planta. As técnicas envolvidas no cultivo mínimo interferem primariamente no crescimento e desenvolvimento 
das raízes que, por sua vez, influenciam a capacidade produtiva de uma floresta. Por essa razão, a influência do 
cultivo mínimo sobre as raízes será discutida mais detalhadamente. 
 
Crescimento de raízes 
 
 O crescimento das raízes é um dos processos altamente influenciados pelas práticas utilizadas na 
implantação e estabelecimento de uma floresta e, o conhecimento sobre o seu padrão de crescimento auxilia na 
escolha das práticas mais adequadas para o seu cultivo. Segundo MITCHELL (1970), o padrão básico de 
crescimento das raízes é controlado geneticamente, e a quantidade de raízes e sua distribuição horizontal e 
vertical podem ser controlados pelos fatores ambientais que são modificados pelas técnicas envolvidas 110 
cultivo mínimo. Segundo esse mesmo autor, as condições ambientais que afetam o crescimento e distribuição das 
raízes são: fertilidade, porosidade (determinada pelo tipo de solo e sua estrutura), oxigênio, dióxido de carbono, 
pH, temperatura, água, competição entre plantas e desfolhamento. Alguns desses fatores serão discutidos a seguir, 
procurando-se relacioná-los com os efeitos da prática do cultivo mínimo. 
 
Fertilidade 
 
 A maioria das áreas em que as espécies arbóreas têm sido cultivadas para fins comerciais no Brasil 
apresentam solos com fertilidade natural baixa. Apesar de estar sendo adotada adubação mais adequada nos 
últimos anos para o estabelecimento de plantios florestais, certamente que o nível de fertilidade desses solos ainda 
se encontra aquém daquele em que a fertilidade natural é elevada. Em solos com fertilidade natural baixa, a 
produção de raízes finas é mais abundante e superficial, permitindo melhor aproveitamento dos nutrientes que se 



Geraldo Gonçalves dos Reis & Maria das Graças Ferreira Reis 
 

Anais do 1º Seminário sobre Cultivo Mínimo do Solo em Florestas - 152 

encontram na manta orgânica ou na solução do solo. REIS et alii (1985) observaram que, em Bom Despacho, MG, 
sítio de melhor qualidade quanto à fertilidade e disponibilidade de água, as raízes constituíram, em média, 13,7% 
da biomassa total em idades superiores a 4,3 anos, enquanto que, em Carbonita, MG, sítio considerado de pior 
qualidade, as raízes constituíram 31,7% da biomassa total, em idades superiores a 3,6 anos, em povoamentos de 
Eucalyptus grandis. A maior alocação de fotoassimilados para a produção de biomassa de raízes ocorreu em 
detrimento da produção de madeira, que é o principal produto a ser comercializado, na maioria dos 
reflorestamentos, no Brasil. Em Bom Despacho, a madeira constituía 60% da biomassa total enquanto que em 
Carbonita esse valor foi de apenas 45%. Assim sendo, técnicas de manejo visando o aumento da fertilidade são 
importantes na modificação do padrão de distribuição de assimilados na planta, alterando a relação raiz/parte 
aérea. 
 Levando em consideração a adoção do cultivo mínimo, os componentes da copa (folhas e galhos) ou até 
mesmo a casca, que se constituem em resíduos da exploração florestal, deverão permanecer na área em que será 
estabelecida a nova cultura florestal. Esses resíduos serão responsáveis pelo aumento da fertilidade do solo, em 
razão de conterem grande proporção dos nutrientes da árvore. Conforme revisto por REIS e BARROS (1990), os 
nutrientes alocados para a copa correspondem a valores superiores a 35% do nutriente total ou do nutriente da 
parte aérea, enquanto a casca é de grande importância para o fornecimento de cálcio para o solo, contendo valores 
superiores a 50% do cálcio total da planta, mesmo em idades relativamente jovens. Essa influência dos resíduos 
orgânicos mantidos na área de plantio, sobre a fertilidade, deve ser analisada a longo prazo, especialmente se os 
resíduos forem mantidos à superfície, ao invés de serem incorporados ao solo, em locais onde as condições para 
decomposição são inadequadas, como por exemplo em locais de baixa precipitação e fertilidade. Conforme 
observado por FERREIRA (1984), a taxa de decomposição de folhas senescentes de E. grandis em Bom 
Despacho, MG, foi de 45,5% e em Carbonita, MG, foi de apenas 28% após um período de 18 meses em 
decomposição. Na Figura 2, observa-se redução na taxa de decomposição em condições de menor disponibilidade 
de água. Há, também, que se considerar isoladamente o efeito dos resíduos orgânicos de cada espécie, uma vez 
que existe grande variação na produção de biomassa e seu conteúdo de nutrientes, conforme revisado por REIS e 
BARROS (1990) e, na sua taxa de decomposição (Figura 2). É importante salientar que, quando o solo possui 
baixa fertilidade, as plantas são muito eficientes no uso de nutrientes provenientes da manta orgânica em razão do 
desenvolvimento intenso de raizes à superfície do solo ou diretamente na manta orgânica. Ou seja, mesmo que o 
processo de decomposição seja lento, a planta pode utilizar eficientemente os nutrientes que estão sendo liberados 
gradativamente. 
 Apesar do processo de decomposição ser relativamente lento quando os resíduos orgânicos são mantidos 
sobre a superfície do solo é importante considerar que, em razão do período entre colheitas do produto florestal 
ser longo, a matéria orgânica que é produzida ao longo do período de crescimento das árvores já pode ser 
suficiente para melhorar a fertilidade de um solo. Conforme observado por FONSECA (1984), a quantidade de 
carbono orgânico em povoamentos de E. paniculata estabelecido na região do Rio Doce foi superior ao observado 
em áreas de pastagem manejadas intensivamente, embora ainda tenha sido inferior ao observado para solos sob 
floresta natural (Figura 3). Após essas modificações no nível de fertilidade do solo o padrão de distribuição de 
raízes pode, também, ser modificado, principalmente promovendo uma melhor distribuição das mesmas ao longo 
do perfil do solo. Deve-se considerar que o desenvolvimento de raízes mais profundas favorece a resistência da 
planta a períodos de seca. 
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FONTE: REIS et alii (Dados não-publicados). 
 
FIGURA 2. Perdas de peso da matéria seca, em termos percentuais, em folhas verdes de Eucalyptus spp., 
irrigado semanal ou mensalmente. 
 

 
 
Adaptado de FONSECA (1984) 
 
FIGURA 3. Carbono orgânico, expresso em percentagem, em função de diferentes profundidades do solo, sob 
pastagem, plantio de E. paniculata e mata natural. 
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 Na área agrícola, tem havido preocupação em se estabelecer uma cultura de inverno que apresente 
produção de biomassa elevada para que a mesma seja utilizada no estabelecimento da cultura subseqüente através 
do método do plantio direto (FANCELLI, 1993; VEDOATO, 1985). Nos últimos anos tem sido testado o 
consórcio de várias culturas agrícolas com espécies florestais na sua fase de estabelecimento (COUTO et alii, 
1982; MONIZ, 1987; PASSOS, 1990). Além de auxiliar na redução de custos de implantação, esse consórcio 
pode promover o aumento da matéria orgânica, avaliada com base em sua biomassa ou conteúdo de nutrientes. 
Segundo Peeten (1984), citado por FANCELLI (1993), o milho produz 6.000 kg/ha enquanto a soja produz 
apenas 1.000 kg/ha de matéria seca, correspondente aos restos culturais. É importante avaliar, para cada sítio, o 
efeito da matéria orgânica de maior significado para que seja feita a escolha adequada da cultura consorciada: 
melhoria da fertilidade ou das propriedades físicas do solo? Por exemplo, o aumento no suprimento do nitrogênio, 
quando se utiliza uma leguminosa em consórcio com a espécie florestal, pode promover maior alocação de 
carboidrados para o desenvolvimento da parte aérea, reduzindo a relação raiz/parte aérea. Por outro lado, a cultura 
que produz grande quantidade de biomassa protege melhor o solo quanto à erosão, perda de umidade, insolação, 
dentre outros, o que, indiretamente, implica em aumento de produtividade florestal. 
 
Porosidade do solo 
 
 As raízes crescem nos espaços porosos do solo. Quando a raiz encontra resistência em razão da existência 
de poros de reduzido diâmetro a mesma exerce pressão sobre as partículas do solo para aumentar o tamanho do 
poro ou, reduz o seu diâmetro para passar através dos poros já existentes (RUSSELL, 1977). O tamanho do poro é 
indubitavelmente uma característica do solo que pode restringir o crescimento das plantas em razão de 
impedimento mecânico e não, apenas, em razão de redução na aeração (MITCHELL, 1970). Desta forma, o 
manejo do solo visando o aumento da porosidade através da melhoria da sua estrutura favorece o crescimento do 
sistema radicular e, conseqüentemente, da parte aérea da planta. Fontes et alii (1984), citado por ARDENGHI 
(1989) observaram que o peso das raízes do tomateiro decresceu com o aumento da densidade aparente do solo de 
1,05 para 1,25g/cm3. 
 Áreas com a presença de camada compactada não têm sido recomendadas como ponto inicial para o 
estabelecimento do plantio direto ou cultivo mínimo (VEDOATO, 1985; VICTORIA FILHO, 1985). A camada 
compactada de solo, além de reduzir a densidade de raízes, promove deformações como tortuosidade e seções 
achatadas, resultante de esforços para vencer as restrições impostas pelas condições físicas do solo, enquanto que 
em solos livres de áreas adensadas o crescimento das raízes ocorre de acordo com a carga genética da planta. Na 
região de cerrado, no Estado de Minas Gerais, GOMES (1994) estudou a arquitetura de raízes de eucalipto, em 
solo classificado como areia franca, sem impedimento físico. O autor observou que, nestas condições, E. 
camaldulensis apresenta raízes mais profundas do que E. pellita (Figura 4). Entretanto, na região do Rio São 
Francisco, em Minas Gerais, foi verificada redução drástica no crescimento da parte aérea, em povoamentos 
comerciais de E. camaldulensis, em área com presença de camada compactada à profundidade inferior a 40cm. 
Certamente que a redução no crescimento da parte aérea ocorreu, em parte, como resposta à influência da camada 
compactada do solo sobre o crescimento das raízes, naquele sítio. Também, observamos na região do 
Jequetinhonha, em Minas Gerais, área com 100% de mortalidade de E. grandis em razão de presença de camada 
compactada a menos de 20cm de profundidade, enquanto que em áreas próximas, sem a compactação do solo, a 
mesma espécie mantinha taxa de sobrevivência relativamente alta. E. grandis tem demonstrado ser espécie com 
baixa capacidade de produção de raízes em áreas adensadas e, portanto, o seu manejo através de técnicas de 
cultivo mínimo, em áreas que apresentam camadas adensadas, deve ser analisada com cuidado. 
 Os estudos sobre sistema radicular são ainda bastante incipientes na área florestal e, com o 
desenvolvimento de pesquisas sobre o cultivo mínimo na implantação de florestas, é importante que seja 
considerada a análise da distribuição vertical e horizontal de raízes ao longo de várias rotações, para melhor 
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entendimento das respostas das plantas aos diferentes tratamentos. Segundo DUNCAN (1977), o aumento na 
produção das culturas sucessivas, utilizando-se o cultivo mínimo, pode ocorrer em razão de mudança progressiva 
do hábito de crescimento das raízes. Segundo esse mesmo autor, os canais formados por animais ou pelas próprias 
raízes da cultura anterior, favorece o crescimento e melhor distribuição das raízes ao longo do perfil do solo, nas 
culturas sucessivas. Com o revolvimento intenso do solo, ocorre a destruição parcial ou total desses canais. 
 
 

 
 
Adaptado de GOMES (1994). 
 
FIGURA 4. Arquitetura radicular de E. camaldulensis (A) e de E. pellita, com 14 meses de idade, no 
espaçamento 3,0 x 1,5 m, em Três Marias, MG. 
 
 As áreas com presença de camada de solo compactada, a profundidades que interferem nos processos 
fisiológicos comprometendo a produtividade das florestas, devem ser preparadas procurando-se obter o 
restabelecimento da porosidade, através da redução de sua densidade e elevação da estabilidade de seus agregados. 
Em geral, é feita uma descompactação mecânica, com escarificadores cujas hastes operam a profundidades 
maiores que o limite inferior ao da camada compactada, observando-se que esta seja realizada com o solo na faixa 
de umidade equivalente a da friabilidade. Após a operação de descompactação procura-se adicionar material 
orgânico e, quando possível, estabelece-se uma cultura que apresente um abundante sistema radicular e elevada 
produção de matéria seca, para a manutenção da macroporosidade, facilitando a reagregação e estabilização dos 
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agregados. Assegura-se, assim, uma substancial redução da densidade do solo (DENARDIN e KOCHHANN, 
1993). A presença de matéria orgânica é importante não somente pelo seu efeito direto na estruturação do solo 
mas, também, favorecendo o desenvolvimento de organismos do solo, tais como, anelídeos, que são importantes 
na formação de canais e de agregados (caprólitos) estáveis (VIEIRA, 1985). Segundo CABEDA (1984) a 
subsolagem é uma técnica utilizada apenas para romper a camada adensada, não interferindo, portanto, sobre a 
melhoria da estrutura do solo. Essa melhoria, segundo o mesmo autor, deve ser realizada por meios biológicos. 
 A adoção de técnicas inadequadas de manejo de solo pode promover a degradação da estrutura do solo que 
resulta em redução e, ou descontinuidade na porosidade. A intensa mobilização da camada arável dos solos 
promove alterações físicas, principalmente no sentido de fracionar os agregados ou comprometer a sua 
estabilidade pela elevação da taxa de oxidação da matéria orgânica. GROHMANN e ARRUDA (1961) 
verificaram que na cultura do milho em latossolo roxo, utilizando-se duas arações no preparo do solo, o diâmetro 
médio geométrico dos agregados foi de 0,54mm, enquanto no tratamento com enxada manual foi de 0,95mm, 
após um período de 12 anos de cultivo. 
 A lixiviação das argilas dispersas promove, também, um novo rearranjo de partículas resultando na 
eliminação e na descontinuidade de seus poros e, conseqüentemente, elevação da sua densidade aparente. Com 
isso, forma-se o encrostamento na camada superficial do solo, em conseqüência de redução da taxa de infiltração 
de água, aumentando os riscos de erosão ou dificultando a livre emergência de plantas. Na camada subsuperficial, 
forma-se uma camada compactada, que limita o armazenamento de água e sua disponibilidade às plantas, reduz a 
taxa de troca gasosa do solo com a atmosfera, limitando o desenvolvimento radicular das plantas. Para prevenir 
esse encrostamento superficial é necessário que se mantenha cobertura vegetal permanente do solo por culturas 
vivas ou restos culturais, juntamente com uma" redução da intensidade de mobilização de solo (DENARDIN, 
1984), ou seja, essas melhorias podem ser obtidas adotando-se o cultivo mínimo ou plantio direto. 
 ARDENGHI (1989) avaliou o efeito do plantio direto de milho durante um período de dez anos na região 
do Triângulo Mineiro (região de cerrado) sobre as propriedades físicas do solo. Verificou que com a adoção do 
plantio direto, com controle de ervas daninhas utilizando-se enxada ou herbicida, a densidade aparente foi mais 
elevada na profundidade de 0-10cm e maior poros idade total na profundidade de 10-20cm, enquanto que com o 
preparo do solo utilizando-se o arado de aiveca a densidade aparente foi mais elevada na profundidade de 10-
20cm. Esses resultados podem indicar que com o uso de equipamento para preparo do solo houve aumento da 
compactação na camada de 1 0-20cm enquanto que no método de plantio direto os canais que já existiam a 
maiores profundidades devido ao efeito de organismos do solo, inclusive das raízes, foram mantidos. Abrão et alii 
(1979), citados por ARDENGHI (1989), também observaram densidade aparente mais elevada na profundidade 
de 0-20 em, quando se utilizou o plantio direto. Certamente que com as modificações atuais no método de plantio 
direto, na área agrícola, em que tem-se procurado incluir uma cultura de inverno para aumento da produção de 
matéria orgânica, os efeitos benéficos sobre a estrutura do solo serão maiores, reduzindo a densidade aparente 
mesmo à superfície. 
 A avaliação dos resultados do cultivo mínimo sobre a porosidade deve ser avaliada com cuidado. O 
histórico do manejo da área bem como outras propriedades físicas tais como textura, umidade, quantidade de 
matéria orgânica produzida e tempo de exposição da área a determinado tipo de manejo influenciam esses 
resultados. O efeito da matéria orgânica sobre a estrutura do solo poderá ser maior nas camadas superficiais nos 
primeiros anos de uso desse método. Com o uso contínuo do manejo da matéria orgânica poderá haver sua 
incorporação a maiores profundidades do solo desde que a taxa de mineralização seja inferior à taxa de produção 
de matéria orgânica. É aconselhável que os estudos sobre os efeitos do cultivo mínimo na área florestal sejam 
realizados por períodos longos, a exemplo do que vem sendo observado na área agrícola, em que avaliações têm 
sido realizadas por períodos superiores a 10 anos. 
 
Umidade e arejamento do solo 
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 Usualmente, os reflorestamentos estão sendo estabelecidos em regiões onde a precipitação é baixa e 
irregular e a temperatura é relativamente elevada. Assim, as adaptações da planta à deficiência hídrica assumem 
grande importância no estabelecimento dos reflorestamentos. Dentre essas adaptações, destaca-se o 
desenvolvimento do sistema radicular, que é influenciado pelas técnicas de estabelecimento e manejo dos 
povoamentos florestais. As espécies florestais, de modo geral, apresentam sistema radicular mais profundo que a 
maioria das espécies agrícolas e, portanto, os métodos de manejo dessas culturas devem ser diferenciados. Há, 
neste caso, necessidade de se estabelecerem técnicas que visem a melhoria das condições de umidade e 
arejamento do solo e, conseqüentemente, melhor desenvolvimento das raízes pivotante e laterais, o que 
influenciará a produção e translocação de assimimilados e reguladores de crescimento da raiz para a parte aérea e 
vice-versa. 
 O manejo da porosidade e da temperatura do solo, através das técnicas de cultivo mínimo, é de grande 
importância no balanço de água no sistema solo-planta-atmosfera, implicando em economia de água. A matéria 
orgânica mantida sobre o solo funciona como uma barreira física isolando a sua superfície da incidência direta da 
radiação solar, reduzindo as variações térmicas e mantendo, assim, a umidade por período mais prolongado após 
ocorrência de chuva, em razão de redução na taxa de evaporação. Reduz, também, a velocidade de escoamento 
superficial de água, facilitando a sua infiltração e armazenamento no solo por período mais prolongado. Segundo 
VIEIRA (1984), solos sob plantio direto podem reter de 36 a 45% mais água disponível para as culturas do que 
solos sob preparo convencional. Segundo MUZILLI (1985), além do plantio direto promover redução no processo 
de erosão de até 90%, permite economia de água de 10 a 20% em períodos de deficiência hídrica, favorecendo a 
manutenção de crescimento mais uniforme das plantas. Segundo VIEIRA (1981), essa melhoria do status hídrico 
do solo, quando se mantém a matéria orgânica morta como cobertura, pode explicar o fato de ter ocorrido 
penetração das raízes de soja de forma adequada, passando através da camada superficial do solo com maior 
adensamento. 
 As raízes se desenvolvem adequadamente em solos úmidos e suficientemente arejados. A presença da 
água na região meristemática e de elongação é necessária para manter a turgescência das células, e ocorrer a 
divisão e extensão celular. Entretanto, o desenvolvimento da raiz em 'diâmetro é mais afetado pelo défice hídrico 
do que a elongação (RENDIG e TA YLOR, 1989). Durante o período seco, as raízes finas que se encontram na 
camada de solo com deficiência hídrica podem morrer parcialmente e, pode haver modificações nas reservas de 
carboidrados, afetando a produção e sobrevivência da planta (REIS e REIS, 1991). No sistema convencional de 
preparo de área para plantio, em que há revolvimento intenso do solo e incorporação da matéria orgânica, a 
camada superficial fica mais sujeita a oscilações bruscas de temperatura, aumentando a possibilidade de efeitos 
injuriosos sobre as raízes. O estresse hídrico, que promove uma série de modificações metabólicas na planta, 
resulta da interação do status hídrico do solo, de fatores fisiológicos ligados à própria planta, como o fechamento 
dos estômatos e crescimento e distribuição de raízes e, da demanda evaporativa. A redução da demanda 
evaporativa é possível através do uso das técnicas de cultivo mínimo, principalmente pelo manejo da cobertura 
morta. O status hídrico do solo pode, também, ser melhorado com o manejo da cobertura morta ou viva, por 
favorecer a infiltração de água no solo. REIS et alii (dados não publicados) observaram que o potencial hídrico 
em povoamentos de E. grandis, implantado no espaçamento 3x2m, foi mais elevado quando consorciado com a 
Brachiaria decumbens que foi estabelecida em curva de nível nas entrelinhas (Figura 5). Essa melhoria do status 
hídrico pode ter ocorrido em razão da gramínea ter favorecido a redução do escoamento superficial e, 
conseqüentemente, aumento na infiltração de água no solo. Em razão da baixa condutância estomática da 
gramínea em relação ao eucalipto (Figura 6) e da diferença na profundidade do sistema radicular, a planta 
estabelecida no sub-bosque apresentou baixa competição com a espécie arbórea. Ou seja, mesmo a planta viva no 
sub-bosque pode favorecer a manutenção da umidade no solo e, conseqüentemente, a produtividade das florestas. 
Atualmente, tem sido estudada a possibilidade de uso de espaçamentos mais amplos para o cultivo de espécies 
florestais (LELLES, 1995) ou mesmo arranjos espaciais em que a distância entre plantas na fileira é reduzida e 
entre linhas é ampla. O uso de espaçamentos amplos entre fileiras permite a manutenção das plantas que ali 
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crescem, principalmente nos primeiros anos de estabelecimento da floresta, em razão de se ter, ainda, baixa 
ocupação do solo pelas raízes da espécie arbórea comercial (Figura 7). A manutenção da vegetação viva promove, 
também, a formação de macroporos. 
 

 
 
FONTE: PINHEIRO et alii (Dados não-publicados). 
 
FIGURA 5. Potencial hídrico de plantas de E. grandis no espaçamento 3,0 x 2,0 m solteiro e em consórcio de 
Brachiaria decumbens. 
 

 
 
FONTE: GARCIA et alii (Dados não-publicados). 
 
FIGURA 2. Condutância estomática de plantas consorciadas de Brachiaria decumbens e de E. grandis 
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FONTE: REIS et alii (Dados não-publicados). 
 
FIGURA 7. Ocupação de raízes (< 2 mm e > 2 mm) de plantas de E. camaldulensis de um ano, nos 
espaçamentos 9,0 x 1,0 m, 6,0 x 1,5 m e 3,0 x 3,0 m, em João Pinheiro, MG. 
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 É importante salientar que a presença de macroporos permite melhor drenagem da água gravitacional, 
mantendo a aeração do solo. As raízes precisam respirar, ou seja, o arejamento do solo é primordial para a 
sustentação do seu crescimento e, conseqüentemente, da parte aérea. O movimento do oxigênio através do solo 
para atingir as raízes ocorre através de poros interconectados. Assim sendo, é importante o manejo da porosidade, 
visando o aumento dos macroporos, quer seja através do manejo da cobertura morta, quer seja através do uso de 
plantas que possuem sistema radicular agressivo que se desenvolvem em solos mais adensados mas que, ao 
morrerem, deixam livres os canais formados pela pressão exercida para a formação das raízes. 
 A avaliação dos efeitos do cultivo mínimo sobre a umidade do solo e, conseqüentemente, sobre o 
crescimento das plantas, deve ser realizada em conjunto com a avaliação de outros fatores que são influenciados 
pela umidade, tais como a temperatura, organismos do solo, oxigênio, dióxido de carbono e decomposição da 
matéria orgânica, dentre outros. Na verdade, os efeitos do cultivo mínimo sobre a produtividade das florestas 
envolve não apenas uma elevada diversidade de fatores ambientais que apresentam um complexo 
interrelacionamento mas, também, envolve uma diversidade de processos fisiológicos que devem ser analisados e 
que, em conjunto, resultam em maior produtividade das florestas. Em conclusão, o avanço nos conhecimentos de 
ecologia e fisiologia vegetal, analisados em conjunto, é que possibilita a melhor adequação das técnicas de 
manejo de um sítio visando elevada produtividade. 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 A implantação de florestas deve envolver técnicas silviculturais que garantam elevada produtividade a 
custo reduzido. Esta implantação, quando realizada de maneira convencional, requer intensa mobilização do solo, 
o que eleva substancialmente os custos de implantação, muitas vezes predispondo o ambiente a uma rápida 
degradação. Com o cultivo mínimo, o revolvimento de solo é reduzido, as plantas indesejáveis são controladas 
com herbicidas, e a matéria orgânica morta, adequadamente manejada, pode trazer vários benefícios ambientais. 
Entretanto, em razão da deficiência de estudos sobre cultivo mínimo na área florestal, a adoção desta técnica deve 
ser gradual, pois, a elevada diversidade de condições ambientais e material genético dificulta a escolha de 
métodos específicos. 
 Para melhor entendimento dos efeitos do cultivo mínimo sobre a produtividade florestal é necessário 
desenvolver estudos sobre os aspectos ambientais e fisiológicos envolvidos nesse sistema. Verifica-se, com base 
nos estudos já desenvolvidos para a área agrícola, que os aspectos fisiológicos da planta têm sido pouco estudados. 
Atenção especial deve ser dada ao melhor conhecimento sobre o crescimento das raízes, analisando-se a sua 
distribuição vertical e horizontal, bem como, as relações entre raiz e parte aérea, quanto à absorção de água e 
nutrientes e produção e translocação de hormônios e fotoassimilados. O manejo da matéria orgânica é primordial 
nesse sistema. Maior ênfase deve ser dada á quantificação da biomassa e taxa de decomposição de resíduos após 
exploração e da manta orgânica acumulada durante cada rotação. Técnicas devem ser utilizadas visando não 
somente a manutenção da cobertura morta mas, também, o seu aumento através de, por exemplo, uso de 
consórcio com culturas agrícolas de elevada produção de biomassa, na fase inicial de estabelecimento das 
florestas. Esses estudos devem ser realizados utilizando-se diferentes materiais genéticos, condições ambientais e 
técnicas de cultivo. 
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