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RESUMO
O P é um nutriente que tem apresentado grande importância na sustentação da produtividade 

das plantações de eucalipto em ambientes tropicais. Sua participação é relevante tanto no ganho 
em produção de madeira por unidade de área quanto na composição do desembolso necessário 
para formação dos maciços florestais. Para o fornecimento do nutriente via fertilização é comum a 
utilização de fertilizantes fosfatados “solúveis” (MAP, superfosfato simples e superfosfato triplo), ou 
a associação entre fertilizantes “solúveis” e fosfatos naturais reativos (FNR), de origem sedimentar. 
Produtos que associam substâncias húmicas à molécula do fosfato e fertilizantes com liberação 
controlada de nutriente encontram-se em fase de teste em plantações de eucalipto. Um conjunto de 
experimentos e ensaios operacionais foram estruturados para se avaliar os impactos da fertilização 
fosfatada (de base) no desenvolvimento inicial de plantações de eucalipto de elevada produtividade. 
Para tanto comparou-se o crescimento das plantas e a produção de madeira obtida com a utilização 
de fertilizantes fosfatados com solubilidades distintas e foram realizados testes operacionais para 
identificar oportunidades na qualidade de aplicação de P levando-se em conta as características físi-
cas dos produtos (fertilizantes formados por mistura de grânulos [MGO] ou mistura granulada [MGA]) 
e o modo de aplicação em campo (fertilização manual ou fertilização mecanizada).Os resultados 
mostraram que a aplicação de fertilizantes fosfatados solúveis refletiu em maior valor de produção 
de madeira relativamente às plantas que receberam aplicação de FNR e do tratamento Controle. A 
presença do P gerou incremento no Índice de Área Foliar e, consequentemente, na biomassa aérea 
das plantas. Apesar da maior quantidade de P no solo obtida com a utilização do fosfato natural re-
ativo, sua utilização não promoveu ganhos em produtividade de madeira durante o período avaliado 
(25 meses iniciais). Com relação aos aspectos operacionais, a MGA apresentou maior densidade e 
fluidez, proporcionando melhor escoabilidade do insumo no implemento e, consequentemente, me-
lhor distribuição do nutriente na linha de aplicação. Notou-se maior homogeneidade de aplicação do 
fertilizante quando esta foi realizada de modo mecanizado, com menor coeficiente de variação dos 
teores de nutrientes e maior uniformidade no desenvolvimento das copas das plantas. Os trabalhos 
desenvolvidos mostraram que é fundamental se prezar pela qualidade dos fertilizantes utilizados na 
formação das plantações florestais, o que pode refletir em maior retorno econômico ao investimento 
realizado.

INTRODUÇÃO
A limitação nutricional é frequente em plantações de eucalipto, em especial para P, K e B (GON-

ÇALVES, 2011). Atualmente a fertilização é responsável por ganhos entre 30 e 50% na produção 
de madeira e o P, apesar de ser o macronutriente de menor conteúdo na planta, tem alto efeito na 
produtividade de madeira. Nos plantios de eucalipto estabelecidos no sistema de cultivo mínimo do 
solo, os teores de matéria orgânica nas camadas superficiais, geralmente, são altos, o que contribui 
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para a formação de complexos organominerais entre coloides de argila e substâncias húmicas, e de 
quelatos entre estas substâncias e os cátions polivalentes (p.ex. Fe3+, Al3+ e Ca2+). Nestas circunstân-
cias, conjuntamente com a aplicação localizada dos fertilizantes fosfatados, o potencial de fixação 
de P é baixo. Há predomínio de formas orgânicas lábeis deste nutriente, que são gradativamente 
mineralizadas e disponibilizadas às plantas. Devido à sua baixa mobilidade no solo e ao alto poder 
competitivo das plantas daninhas, o P deve ser aplicado próximo ao sistema radicular das mudas, de 
modo uniforme em filetes no sulco de subsolagem ou em covetas laterais junto às covas de plantio. 
Isso garante a absorção e a uniformidade de distribuição do nutriente por planta, consequentemente, 
a maior homogeneidade de crescimento inicial das plantas. 

A disponibilidade de P no solo é um dos indicadores utilizados para avaliar o potencial de resposta 
à fertilização fosfatada. Para plantações de eucalipto, teores de P-resina entre 0 e 2 mg dm-3, 3 e 
4 mg dm-3, 5 e 7 mg dm-3 e ≥ 8 mg dm-3 são considerados muito baixo, baixo, médio e alto, respec-
tivamente. São esperadas altas respostas à aplicação de fertilizantes fosfatados quando o teor de 
P-resina estiver muito baixo e baixo. O potencial de respostas é pequeno se os teores de P-resina 
forem medianos. Não há resposta à fertilização fosfatada quando o teor de P-resina for maior do 
que 8 mg dm-3 (GONÇALVES et al., 2014).

A aplicação de fertilizantes minerais é responsável por, aproximadamente, 25% do desembolso 
necessário para formação dos plantios de eucalipto. Diversas opções de fertilizantes fosfatados 
podem ser usadas para garantir o suprimento de P às plantas, contudo é necessário levar em conta 
os aspectos técnicos e econômicos destes insumos para definição da fonte ideal a ser utilizada.

O uso de fontes “solúveis” (MAP, superfosfato simples e superfosfato triplo), ou a associação entre 
fontes “solúveis” e fosfatos naturais reativos (FNR) de origem sedimentar, são práticas usuais de 
fornecimento de P em plantações comerciais de eucalipto no Brasil. Durante as décadas de 1980 e 
1990, diversos estudos foram conduzidos, em casa de vegetação e em condições de campo, para 
verificar a eficiência do uso de rochas fosfáticas brasileiras (fosfato de Araxá, Patos, Catalão) no 
fornecimento de P em plantações de eucalipto. Com a abertura ao mercado internacional e a ob-
tenção de fosfatos naturais de origem sedimentar e de melhor qualidade, com 30% de P2O5 total e 
9% de P2O5 solúvel em ácido cítrico 2% (HCi2%), vindos do norte da África, por exemplo, criou-se, 
para algumas situações, um modelo misto, embasado no fornecimento imediato de P no plantio, 
conseguido por meio de fontes fosfatadas solúveis, além do fornecimento gradual de P, obtido por 
meio dos processos de solubilização de fosfatos naturais reativos, ao longo do ciclo da cultura, com 
a possibilidade de um efeito residual durante o segundo e o terceiro ciclo de corte.

Novos fertilizantes fosfatados têm sido desenvolvidos pela indústria com o intuito de aumentar a 
eficiência de utilização do P pelas plantas. Produtos que associam substâncias húmicas à molécula 
do fosfato e fertilizantes com liberação controlada de nutriente encontram-se em fase de teste em 
plantações de eucalipto. Para alguns produtos, resultados preliminares de pesquisa apontam um 
cenário promissor. A maior eficiência em absorção de P e a maior qualidade física do produto pro-
porcionam melhores práticas de manejo da fertilização fosfatada. Contudo os reflexos na produção 
de madeira ainda não estão totalmente elucidados.

Eficiência dos fertilizantes fosfatados
Bazani (2014) comparou a eficiência de fertilizantes fosfatados solúveis, pouco solúveis e comple-

xados com substâncias húmicas em plantações de Eucalyptus grandis durante os 24 meses iniciais 
do crescimento das plantas. O estudo foi conduzido no município de Itatinga, SP em um Latossolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico de textura média, com teor de P-resina inferior a 3 mg dm-3 na cama-
da de 0-40 cm. Em uma fase inicial foi avaliada a eficiência de absorção de P usando como fontes 
(tratamentos) i) a mistura de MAP e superfosfato simples (SSP), ii) o MAP e SSP complexado com 
substâncias húmicas (CSP) e iii) o fosfato natural reativo (FNR). Os fertilizantes fosfatados foram 
aplicados em filete contínuo no sulco de subsolagem (profundidade entre 10 e 20 cm), na dose de 
60 kg ha-1 de P2O5 solúvel. Durante 370 dias foi avaliada a biomassa produzida e a quantidade de P 
acumulada nas plantas. Aproximadamente 60% do P acumulado na planta foi assimilado nas folhas. 
O sistema radicular, os galhos, os lenhos, as cascas e os folhedos continham, respectivamente, 16%, 
12%, 6%, 4% e 2% do P absorvido pela planta.

Por se tratar de um nutriente ligado diretamente ao metabolismo energético da planta, a aplica-
ção de fertilizante fosfatado junto ao plantio das mudas favorece o crescimento inicial e estimula o 
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desenvolvimento do sistema radicular. Bazani (2014) verificou aumento em 52% (sentido da linha) 
e 21% (sentido entrelinha) na densidade de raízes finas (DRF) (< 3 mm de diâmetro) em árvores de 
E. grandis aos 370 dias pós-plantio. Na ausência de fertilização fosfatada, o sistema radicular teve 
menor desenvolvimento e ficou localizado nos primeiros 20 cm, no sentido da linha, e nos primeiros 
10 cm do solo, no sentido da entrelinha.

As diferenças no valor acumulado de P foram mais evidentes nas fases iniciais do crescimento 
(Figura 1a). Aos 370 dias após o plantio, o acúmulo de P nas plantas fertilizadas foi similar ao trata-
mento Controle (Figura 1b). Esta igualdade entre os tratamentos no período entre seis e doze meses 
de idade tem relação direta com o déficit hídrico estabelecido no segundo semestre de 2013, que, 
reduziu o crescimento das árvores. Isso fez com que a nutrição das plantas se tornasse um fator 
secundário, frente à limitação hídrica. O coeficiente de utilização biológica de P (CUB2) teve aumento 
com o avançar da idade das plantas. Aos 370 dias após o plantio, este índice foi, em média, três 
vezes superior ao encontrado aos 90 dias. Ao final do período experimental, a aplicação de fertili-
zantes fosfatados solúveis refletiu em maior valor de CUB, relativamente às plantas que receberam 
aplicação de FNR e do tratamento Controle (Figura 1c). 

Em segundo experimento, em área adjacente à descrita acima, avaliou-se o efeito das fontes 
fosfatadas na produção de madeira de E. grandis utilizando parcelas experimentais compostas por 
81 plantas. Cinco estratégias (tratamentos) foram definidas para o fornecimento de P: i) fontes fosfa-
tadas solúveis convencionais, MAP+SSP (PSC); ii) fosfato natural reativo (FNR); iii) mistura de PSC 
e FNR, em proporções iguais de P2O5 solúvel (PMC); iv) superfosfato complexado com substâncias 
húmicas (PSE); v) mistura entre superfosfato complexado com substâncias húmicas e pequena 
porção de FNR no mesmo grânulo (PME). A forma de aplicação de P e o critério para definição das 
quantidades usadas de cada fertilizante foi similar ao experimento anterior. Passados 12 meses do 
plantio, o teor médio de P no solo das parcelas fertilizadas foi de, aproximadamente, 70 mg dm-3, 
concentrados nos primeiros 20 cm do solo (Figura 2), onde houve a aplicação do fertilizante. É claro 
o efeito de localização do P no solo, restrito ao local de aplicação, em função de seu baixo coeficiente 
de difusão. Neste período o maior teor de P foi obtido com a aplicação de FNR. Devido ao caráter 
ácido do solo (pH CaCl2 na camada 0-20cm = 4,0) há solubilização de formas menos lábeis de P 
contidas na estrutura cristalina da rocha fosfática. Na camada entre 0 e 10 cm, o teor de P-resina 
foi de 158, 60 e 58 mg dm-3 para os tratamentos FNR, PME e PMC (que receberam aplicação de 
fosfato natural reativo), respectivamente. Nesta profundidade, com a aplicação de P solúvel (PSC e 
PSE), o teor médio de P-resina foi de 55 mg dm-3.

Figura 1 - Acúmulo de P em plantas de Eucalyptus grandis aos 90 dias (a) e 370 dias de idade (b) 
em função da solubilidade do fertilizante fosfatado e (c) Coeficiente de Utilização Biológica (razão 
entre a biomassa de lenho e a quantidade de P acumulada na planta) em função da fonte do fer-
tilizante fosfatado aos 370 dias após o plantio (BAZANI, 2014). Barras seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade

² CUB = quantidade de biomassa de lenho produzida em função da quantidade P acumulada na planta (BAR-
ROS et al., 1986).
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Figura 2 - Teor de P-resina na linha de plantio 12 meses após a aplicação de fertilizantes fosfata-
dos em povoamento de Eucalyptus grandis (BAZANI, 2014). 1Tratamentos seguidos pela mesma 
letra na linha não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste LSD. Tratamentos: i) controle; 
ii) PSC – fontes fosfatadas solúveis convencionais (MAP e superfosfato simples); iii) PSE – super-
fosfato complexado com substâncias húmicas; iv) PMC - mistura de PSC e FNR, em proporções 

iguais de P2O5 solúvel; v) PME - mistura entre superfosfato complexado com substâncias húmicas 
e pequena porção de FNR no mesmo grânulo; vi) FNR – fosfato natural reativo

A fertilização fosfatada alterou a quantidade de folhas e a produção de biomassa das plantas. 
Aumento de 70% no índice de área foliar (IAF) e 93% na biomassa aérea foram registrados aos 14 
meses de idade. Aos 25 meses, em função de acentuado déficit hídrico, houve redução da resposta à 
fertilização fosfatada, contudo a presença do P gerou incremento de 26% no IAF e 47% na biomassa 
aérea das plantas (Figura 3). Foi verificada tendência de aumento do IAF e da biomassa das plantas 
com a utilização do fosfato complexado com substâncias húmicas. Apesar da maior quantidade de 
P no solo, a utilização do FNR não promoveu ganhos em produtividade de madeira durante os 25 
meses avaliados. Não foi alterada a partição da biomassa das plantas com a utilização de fosfatos 
de distintas solubilidades. De modo geral, constatou-se que, aos 25 meses de idade, a biomassa 
aérea das plantas foi composta por 60% lenho, 15% galho, 14% folha, e 11% casca (Figura 3b).

Com maiores quantidades de folha e maior crescimento, as plantas que receberam a aplicação 
de P solúvel tiveram menor incidência de ataque de ferrugem do eucalipto (Puccinia psidii). A infes-
tação ocorreu em 30% dos indivíduos, em um nível tolerável pela planta. Com a ausência do P, a 
incidência de ferrugem foi de 54%, sendo que em 20% destes, o nível de infestação foi mais severo, 
com acentuada diminuição do crescimento da planta. Além disso, os povoamentos que receberam 
fertilização fosfatada tiveram fustes com dimensões 5% mais uniforme. Conclui-se que é possível 
assegurar altos níveis de produtividade do eucalipto utilizando apenas fontes fosfatadas totalmente 
solúveis. Por apresentarem maior teor de P em sua composição, os custos com transporte, armaze-
namento e aplicação em campo são bem menores do que quando se usa conjuntamente aplicações 
de fontes fosfatadas pouco solúveis. O superfosfato complexado com substâncias húmicas é uma 
alternativa tecnicamente viável para nutrição fosfatada de plantações de eucalipto.
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Figura 3 - Índice de área foliar (IAF) (a) e biomassa aérea (b) em plantio de Eucalyptus grandis 
com aplicação de diferentes fontes fosfatadas aos 25 meses após o plantio (BAZANI, 2014). Bar-

ras seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade

A resposta à fertilização fosfatada, medida por meio da Produção Relativa, foi de 50% aos 14 
meses pós-plantio e de 69% aos 25 meses (Tabela 1). Mesmo com o acentuado período de escassez 
hídrica e estagnação do crescimento das árvores, a ausência da fertilização fosfatada reduziu em 
30% a produção do povoamento.

Apesar da pequena diferença entre as fontes fosfatadas quanto ao efeito na produção de biomassa 
(Figura 3b), o cálculo do Índice de Eficiência Agronômica3 (IEA) revelou oportunidades quanto ao 
uso das fontes fosfatadas alternativas ao MAP e SSP convencionais (Tabela 10). No período expe-
rimental, a utilização de FNR proporcionou IEA em torno de 90%, ou seja, o tratamento FNR teve 
produção de madeira (desconsiderando a produção obtida no tratamento controle) 10% inferior ao 
tratamento contendo as fontes solúveis convencionais, MAP e SSP. Por outro lado, aos 24,6 meses 
de idade, a utilização de fertilizantes fosfatados contendo o complexo P-metal-SH proporcionou IEA 
de 128% no tratamento PME e 106% no tratamento PSE.

Tabela 1 - Produção Relativa e Índice de Eficiência Agronômica para a produção volumétrica de 
madeira em plantação de Eucalyptus grandis em duas idades. Foi considerado como referência o 
tratamento que recebeu aplicação do MAP e SSP (tratamento PSC)

Tratamento Época de Avaliação
14 meses 25 meses

Produção Relativa (%)(1)

Controle 50 ± 4,5 69 ± 3,9
Índice de Eficiência Agronômica (%)(2)

PSE 114 b 106 ab
PMC 99 b 87 b
PME 147 a 128 a
FNR 95 b 90 ab
DMS 31 39

1valores médios (n=4) seguido do erro padrão da média. 
2Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade

³ Índice de Eficiência Agronômica (IEA) indica a porcentagem de aumento de produção fornecido pelo adubo 
testado em relação ao adubo padrão (tratamento PSC), descontando a produção obtida no tratamento controle 
(RAIJ, B van, 2011).
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Qualidade da aplicação dos fertilizantes
O conhecimento dos atributos físicos e químicos dos fertilizantes, contribui para uma aplicação 

mais precisa e uniforme, assegurando o atendimento às prescrições técnicas. Estes atributos são, 
muitas vezes, negligenciados pelos silvicultores.

Prieto et al. (2014) avaliaram atributos físicos e a qualidade da aplicação de fertilizantes usados 
em plantação de eucalipto. Foram avaliados três fertilizantes compostos por “mistura de grânulos” 
(MGO), de formulação NPK 09:36:12+1%S+0,2%Cu+0,4%Zn, e um por “mistura granulada” (MGA), 
de formulação NPK 03:17:05+16%Ca+0,1%S+0,2%Cu+0,4%Zn (Tabela 2). As MGOs foram produ-
zidas utilizando como fontes o nitrato de amônio, MAP, KCl, sulfato de cobre e óxido de zinco. Em 
laboratório foram determinadas a granulometria e o ângulo de repouso de cada produto, em campo, 
avaliou-se a profundidade de aplicação, a dose e a segregação de nutrientes em uma adubadeira 
com capacidade de carga de 1.000 kg. Os fertilizantes A1 e A2 são oriundos do mesmo fornecedor e 
possuem garantias semelhantes, embora constituídos com matérias primas com qualidades distintas. 
As MGOs apresentaram a maior dispersão granulométrica e a maior presença de partículas finas 
(<1mm). A MGA apresentou maior densidade e fluidez (menor ângulo de repouso). O fertilizante A2 
possuía menor proporção de partículas menores que 2 mm (14%) em relação ao fertilizante A1, o 
que lhe confere maior uniformidade entre os grânulos.

Tabela 2 - Caracterização dos fertilizantes feita em condições de laboratório. Os valores de granu-
lometria se referem à quantidade de material passante em cada malha

Fertilizante Natureza física Granulometria Fluidez4 mm 2 mm 1 mm
__________________ % __________________ Graus (º)

A1* Mistura de grânulos 97,8 a 20,3 a 2,4 a 29,0 a
A2* Mistura de grânulos 96,7 b 13,7 b 2,7 a 28,9 a
B1* Mistura de grânulos 98,1 a 20,5 a 2,7 a 28,9 a
C3** Mistura granulada 84,4 c 0,2 c 0,0 b 27,3 b

*A1, A2 e B1 – Fertilizantes NPK09:36:12+1%S+0,2%Cu+0,4%Zn, mistura de grânulos. 
**C3 – Fertilizante NPK 03:17:05+16%Ca+0,1%S+0,2%Cu+0,4%Zn, mistura granulada

A profundidade de aplicação do fertilizante no sulco de subsolagem foi homogênea. Dos 720 
pontos amostrados apenas 2,5% ficaram fora do limite de profundidade aceitável (30-35 cm), não 
havendo relação com o produto utilizado. A uniformidade obtida na profundidade de aplicação do 
fertilizante, mesmo havendo grande presença de tocos na área, é atribuída ao fato da fertilização 
ter sido realizada após a subsolagem. Assim, a linha de subsolagem fica livre de impedimentos que 
inviabilizam a passagem contínua, em profundidade regular, da haste de aplicação do fertilizante. 
Deve-se evitar, em áreas com grande quantidade de tocos, a realização da fertilização de base em 
conjunto com a subsolagem. As doses aplicadas sofreram variações entre ±10 e ±13%, indepen-
dentemente do fertilizante utilizado.

Ao longo do ciclo de trabalho da adubadeira (aproximadamente 4 h) foram coletadas amostras 
de fertilizantes na posição de saída deste implemento, em três situações: i) no início do ciclo (entre 
100 e 66% da capacidade de carga), ii) no meio do ciclo (entre 66 e 33% da capacidade de carga) 
e iii) no final do ciclo (entre 33 e 0% da capacidade de carga). Não foi constatada segregação do P 
dentro do reservatório (Tabela 3). O teor deste nutriente nas amostras de fertilizantes variou entre 
1% e 4%. Para as MGOs A1 e A2, a variação ficou entre 4,0% e 2,3%, respectivamente. A menor 
variabilidade do fertilizante A2 pode ser atribuída a maior granulometria e uniformidade dos grânu-
los (Tabela 2). As variações de teores de Cu e Zn foram elevadas nas MGOs (30%). Foi verificado 
aumento do teor destes micronutrientes ao longo da linha de aplicação. A MGA apresentou menor 
variação nos teores de Cu e Zn (7%). Este efeito se deve à presença de todos os nutrientes no 
grânulo desta fonte. Segundo o fornecedor, no processo de fabricação da MGA, a variação média 
do teor de Cu e Zn é 5%.
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Tabela 3 - Teores de P, Cu e Zn informados no rótulo dos fertilizantes e nas amostras coletadas no 
início, no meio e no final da aplicação de 1.000 kg de cada fertilizante (PRIETO et al., 2014)

Fertilizante Natureza física
Teor de nutrientes (%) Coeficiente de 

VariaçãoGarantia Início Meio Final
________________________________ % ____________________________________

Fósforo*
A1 Mistura de grânulos 36,0 35,5 32,8 35,3 4,0
A2 Mistura de grânulos 36,0 34,1 35,7 34,5 2,3
B1 Mistura de grânulos 36,0 35,6 35,9 35,0 1,3
C3 Mistura granulada 17,0 16,2 16,2 16,5 1,2

Cobre
A1 Mistura de grânulos 0,20 0,12 0,31 0,24 43,0
A2 Mistura de grânulos 0,20 0,19 0,20 0,30 26,4
B1 Mistura de grânulos 0,20 0,18 0,22 0,26 18,2
C3 Mistura granulada 0,20 0,16 0,14 0,15 6,7

Zinco
A1 Mistura de grânulos 0,40 0,29 0,53 0,47 29,0
A2 Mistura de grânulos 0,40 0,31 0,34 0,62 40,4
B1 Mistura de grânulos 0,40 0,43 0,41 0,61 22,8
C3 Mistura granulada 0,40 0,25 0,26 0,23 6,2

*A1, A2 e B1 – Fertilizantes NPK09:36:12+1%S+0,2%Cu+0,4%Zn, mistura de grânulos. 
**C3 – Fertilizante NPK 03:17:05+16%Ca+0,1%S+0,2%Cu+0,4%Zn, mistura granulada

Estudo de caso: Avaliação da fertilização de base – Aplicação manual x Aplicação mecanizada
Diferentes práticas de manejo na fertilização de base do eucalipto podem refletir no crescimento 

individual das plantas e na produtividade do plantio. Dessa forma, a iniciativa do estudo de caso partiu 
de observações de campo, onde talhões próximos de mesma idade, com sistemas de aplicações de 
fertilizantes diferentes, apresentavam desenvolvimento desigual. Assim, os objetivos do estudo de 
caso foram: comparar o desenvolvimento inicial das plantas em função dos sistemas de adubação 
manual e mecanizado; avaliar as vantagens da utilização de sistemas de gestão da informação da 
atividade de fertilização de base; avaliar as vantagens econômicas e fazer comparação de organo-
grama de cada sistema.

Para a avaliação, foram utilizados dois talhões de 8 meses de idade: um com fertilização meca-
nizada com controlador de GPS, e o outro, a fertilização foi feita manualmente com covetas laterais 
as mudas, na linha do plantio. Três parcelas de 100 plantas foram instaladas em cada talhão, sendo 
medida a altura das árvores e os respectivos diâmetros de copa. As mesmas parcelas também foram 
identificadas e medidas com o uso da imagem de veículo aéreo não tripulado (VANT), para fins de 
comparação. Os parâmetros utilizados para a comparação foram: média da área de copa, coeficiente 
de variação (CV) e índice de uniformidade (Pvar50).

Em relação à aplicação mecanizada de fertilizante, foram comparados dados de dosagem com 
controlador de GPS e sem, a fim de obter melhor entendimento da variabilidade na distribuição do 
adubo em cada caso. Observa-se que no gráfico de distribuição dos dados com controlador GPS 
(Figura 4a), 82% dos dados estão entre 10% de variação, já no gráfico de distribuição dos dados sem 
controlador (Figura 4b), apenas 12,5% dos dados estão dentro de 10% de variação. Dessa forma, 
evidencia-se a vantagem da implementação de um sistema de adubação com controlador de GPS, 
em que a quantidade e vazão do adubo são controladas pela velocidade do trator, aumentando a 
precisão da operação e fornecendo quantidade recomendada às plantas.
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Figura 4 - Distribuição dos dados de dosagem dentro do intervalo de 10% de 
variação com controlador GPS (a) com dosagem recomendada de 220 kg.ha-1 

e sem controlador GPS (b) com dosagem recomendada de 115 kg.ha-1

Quanto à comparação do desenvolvimento inicial das plantas em relação ao sistema de adubação 
utilizado (Tabela 4), comparando-se as médias de área de copa com base nas medições no campo 
e na imagem VANT, o sistema mecanizado se destaca em todos os parâmetros, com média de área 
de copas 0,6 m² planta-1 maior que o sistema manual para medição no campo e 1,3 m² planta-1 para a 
medição na imagem VANT; coeficiente de variação (CV) 24% menor na medição no campo e 16% na 
imagem VANT; e índice de uniformidade superior para ambas as medições, sendo 5,4% maior para 
a medição no campo e 7% para medição na imagem VANT. Os resultados mostram como o sistema 
mecanizado com controlador GPS, com maior precisão da aplicação da dosagem recomendada, 
reflete no crescimento das plantas e na uniformidade do plantio. Além disso, esses dados servem 
de subsídios para a tomada de decisão de qual sistema de adubação tomar. Se o valor dos parâme-
tros se mantém os mesmos ou até melhores quando se passa a utilizar um sistema mecanizado ao 
invés do manual, a tomada de decisão pode ser baseada nos custos envolvidos em cada atividade.

Tabela 4 - Comparação entre dois sistemas de adubação com base na área das copas das árvores, 
medidas de duas formas, no campo e na imagem de VANT 
Sistema de 
adubação

Medição no campo Medição imagem VANT
Área da copa CV Pvar50 Área da copa CV Pvar50

m²/planta ________ % ________ m² planta-1 ________ % ________

Mecanizado 3,7 39,0 37,1 3,0 42,0 35,4
Manual 3,1 55,0 31,7 2,7 58,0 28,3

Não é novidade que o cenário da silvicultura, assim como muitos de outras cadeias produtivas, 
vem sentindo uma forte pressão para mecanização das atividades manuais. A atividade de adubação 
de base ainda é realizada de maneira manual em muitas empresas do setor florestal brasileiro. Esta 
atividade apresenta um custo elevado associada a uma baixa capacidade de campo. A substituição 
de atividades manuais por mecanizadas devem gerar aumento de capacidade de produção, melho-
rias de segurança, ergonomia, além de possibilitar melhorias do posto de trabalho (BATISTUZZO 
et al., 2012). A mecanização e automação das atividades de silvicultura devem abranger todas as 
etapas de formação de uma floresta, abrangendo desde o planejamento, a atividade em si, controle 
de qualidade e o gerenciamento operacional.

A coleta de dados relacionada ao controle de atividades de campo na silvicultura é, historicamen-
te, realizada por meio de apontamentos em fichas de controle de qualidade e de produção. Este 
processo necessita de recurso para geração de intensidade amostral, do controle em si, digitação, 
processamento destes dados, análise e interpretação dos resultados. A tecnologia da informação 
aliada à silvicultura tem o potencial de promover uma grande eliminação de etapas e melhoria deste 
processo. Esta associação surge como uma ótima ferramenta de análise e está englobada pela 
silvicultura de precisão.
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Diversos fatores conjugados possibilitam a melhoria do processo, como a redução do intervalo 
de tempo entre a geração da informação no campo e análise de dados para um gerenciamento 
da atividade, a facilidade de geração e disponibilidade desta informação, além do controle de 
fato da garantia da qualidade da aplicação com auxílio de tecnologia embarcada na máquina de 
operação. Ferramentas de SIG auxiliam na visualização espacial de aplicação de insumos e tra-
fegabilidade de máquinas permitindo correções pontuais de atividades e melhor gerenciamento 
do sistema mecanizado.

Estes dados passam a ser tratados não mais por amostragem e sim a cada instante, pré-definido, 
de funcionamento do equipamento, eliminando erros amostrais e equipe para coleta. O maior volume 
de dados espacializados, em toda área, aumenta confiabilidade da qualidade do trabalho realizado.

Por outro lado, existem muitos desafios a serem superados por todos estes sistemas. A capacitação 
profissional para operação e manutenção destes equipamentos com tecnologia embarcada ainda é 
precária na área florestal. Para ultrapassar este ponto, duas vias de desenvolvimento deverão ser 
trabalhadas: uma é a capacitação da mão de obra, tanto para apontamento embarcado e manutenção 
do sistema, quanto para análise e gerenciamento de dados; outra é a linha de produtos com inter-
face mais amigáveis ao operador. Dados gerados muitas vezes possuem limitações e podem gerar 
ruídos no processamento e interpretação. Mas não devem ser um fator que limite a tecnologia e sim 
como uma tarefa a mais; não podem colocar a tecnologia em descrédito por isso (MOLIN, 2009).

Atualmente não se vê com tanta frequência a utilização de tecnologia embarcada na área florestal 
como se tem na agricultura. Estudos de manejo considerando a influência da variabilidade espacial 
dos sítios onde estão povoamentos florestais necessitam ser mais aprofundados e difundidos para 
que fomentem a utilização de silvicultura de precisão.

Os conjuntos de práticas de manejo deverão vir em decorrência da “silvicultura de precisão” irão, 
de maneira expressiva, contribuir para resolver ou minimizar a heterogeneidade dos plantios florestais 
e consequentemente proporcionar um aumento de suas produtividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade dos fertilizantes usados em plantações florestais deve ser motivo de atenção e preo-

cupação entre os silvicultores, pois os custos com estes insumos são elevados. O critério econômico 
é fundamental no momento da tomada de decisão sobre que fonte fosfatada aplicar. Por exemplo, 
entre 2013 e 2014, o custo por quilograma do P2O5 disponível às plantas foi menor para as fontes 
solúveis comparativamente ao FNR. O custo do quilograma de P2O5 disponível do superfosfato triplo 
é de US$ 0,94 kg-1 (41% P-CNA+água) e, do FNR, US$ 1,64 kg-1 (9% P-HCi2%).

A utilização do complexo P-metal-SH para fornecimento de P se mostrou uma alternativa tecni-
camente viável por favorecer a absorção de P pela planta. É necessário que o acompanhamento 
destas tecnologias seja efetuado até o final da rotação de cultivo, de modo a dimensionar melhor 
os possíveis ganhos obtidos com o produto. Este tipo de fertilizante traz consigo alguns benefícios 
importantes para as atividades de fertilização, além da garantia de produção de madeira. Por se 
tratar de uma mistura granulada, não há o risco de ocorrência de segregação de nutrientes, desde 
que, no processo de fabricação, a mistura seja efetuada corretamente.

Um produto mais homogêneo possibilita a utilização de reservatórios de maior capacidade, confe-
rindo maior autonomia de trabalho às adubadoras no campo. Por possuir boa uniformidade granulo-
métrica, o fertilizante é mais fácil de escoar na adubadora, permitindo boa qualidade da distribuição 
e aumento nos rendimentos operacionais. Com índices de rendimento operacional mais altos, os 
custos de aplicação de fertilizantes tendem a diminuir.

Ajustes no processo de fabricação podem tornar estes produtos cada vez mais competitivos. 
A maior eficiência de uso do P, pelo complexo P-metal-SH, estimula a pesquisas que envolvam 
diferentes doses do produto comparativamente às fontes fosfatadas convencionais. Estes estudos 
podem indicar oportunidades de racionalização da quantidade de fertilizante fosfatado a ser aplicado.
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