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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Josimar Rodrigues. Calagem e adubação do Cedro Australiano (Toona ciliata 
var. australis) em solos de cerrado. Bambuí: IFMG, 2011. 51 p. 
 
 
O cedro australiano é uma espécie florestal pertencente a família das Meliaceae, que 
encontrou condições favoráveis para o seu desenvolvimento em solos brasileiros, devido às 
similaridades edafoclimáticas com seu habitat natural. Seu rápido desenvolvimento, qualidade 
da madeira para a indústria moveleira e a sua resistência à Hypsipyla grandella levam a sua 
valorização, devido a isso, tornou-se uma nova alternativa no setor florestal, porém a falta de 
estudos sobre esta espécie ainda causa certa resistência nos produtores quanto a adoção do seu 
cultivo em grandes áreas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta 
de calagem e adubação de plantio para o cultivo de Toona ciliata var. australis em solos de 
Cerrado. Os experimentos foram realizados em casa de vegetação e em condições de campo, 
conduzidos nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas 
Gerais – Campus Bambuí. A correção do solo para esta espécie foi definida observando-se o 
desenvolvimento desta espécie em Cambissolo Háplico de textura média com as saturações 
por bases elevadas a 60, 70, 75 e 80%. Para definir a adubação de plantio utilizaram-se os 
níveis de 50, 75, 100, 125 e 150% da dose recomendada para Eucalyptus sp., com base nos 
teores de fósforo e potássio disponíveis no solo. Para saturação por bases não houve 
diferenças significativas entre os tratamentos. O cedro australiano se desenvolve bem em 
solos com saturação por bases entre 60 e 80%. Recomenda-se saturação por bases de 60% 
para a implantação do cedro australiano. Nas condições experimentais avaliadas em campo, a 
recomendação de adubação de plantio para o cedro australiano foi composta por 45 kg ha-1 de 
N, 135 kg ha-1 de P2O5 e 67,5 kg ha-1 de K2O, sendo possível a partir deste trabalho sugerir 
uma recomendação de adubação para o cedro australiano em solos de cerrado. 

 
 

Palavras-chave: saturação por bases, Meliaceae, recomendação, NPK, cerrado. 
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ABSTRACT 
 
 

OLIVEIRA, Josimar Rodrigues. Liming and Fertilization of the Australian Cedar (Toona 
ciliata var. australis) in Savannah soil. Bambuí: IFMG, 2011. 51 p. 

 
 

The Australian Cedar is species of the Meliaceae family, which favorable conditions for their 
development in Brazilian due similarity of the soil and climate in relation their natural habitat. 
Their development rapid, quality of the wood for the mobile industries and resistance at 
Hypsipyla grandella have if very value. The Australian cedar turned a new alternative in 
forest rotation with species of the Eucalyptus sp. and Pinus sp. Because of a new species in 
the national market, the absence of studies on this species still is a motive of the resistance of 
rural producer for their cultivation in large scale. In the context, the objective of this work is 
showed the planting technologies and initial management of Toona ciliata var. australis crop 
in the savannah soil. This work embraced of the big relevance themes for the implantation of 
the Australian cedar, witch soil correction and planting fertilizer, witch fundament in 
experiments executed in the Campus Bambuí of the Instituto Federal Minas Gerais, Brazil. 
The soil correction for this species was defined observed the development in Cambisol of the 
mean texture with bases saturation elevated for 60, 70, 75 and 80%. Towards define the 
planting fertilizer was utilized the levels 50, 75, 100, 125 and 150% of the recommended 
doses for Eucalyptus sp. with base in the phosphorus and potash available in the soil. For 
bases saturation it did not have significant differences. The Australian Cedar is bigger 
development in soil saturation between 60 and 80%. Recommended 60% of the bases 
saturation for plantation. In the field experimental conditions, the most of planting dose leaves 
of the 45 kg ha-1 de N, 135 kg ha-1 de P2O5 e 67,5 kg ha-1 de K2O, make possible with basis in 
the present work create a first suggestion of the fertilization for the Australian Cedar in 
Savannah soil. 
 
Key-works: bases saturation, Meliaceae, recommendation, NPK, savannah. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil tem crescido muito durante os últimos anos apesar da recente crise mundial. 

O setor florestal tem contribuído muito para a recuperação da economia, graças ao incentivo 

das empresas públicas e privadas que lidam direta ou indiretamente com esta matéria prima, 

seja para a produção de celulose, carvão, madeira tratada, entre outras. Como exemplo disso, 

o projeto para o Desenvolvimento da Indústria de Base Florestal do Sistema Firjan é uma 

iniciativa que contribui para o crescimento da renda, para a geração de emprego, para o 

desenvolvimento do interior, para a redução das pressões migratórias para a cidade do Rio de 

Janeiro e municípios vizinhos, para o esforço de exportações do país e para aumentar a 

arrecadação de impostos (FIRJAN, 2009). 

A projeção oficial do Banco Central do Brasil para o crescimento da economia prevê 

que o consumo das famílias deve ter expansão de 6,1% em 2011, e a formação bruta de 

capital fixo, ou seja, o nível de investimento terá forte recuperação, com aumento estimado de 

15,8% em relação ao ano de 2009, com forte contribuição do setor florestal (ABRAF, 2010). 

Segundo Oliveira e Duarte (2009), a demanda mundial de madeira está cada dia mais 

intensa, devido a grande necessidade de produção de madeira para a indústria de móveis, que 

geralmente utiliza espécies nobres e muitas vezes exóticas. Outro aspecto que deve ser 

observado são as questões ambientais, onde áreas de florestas nativas degradadas devem ser 

recuperadas, além de seguir as normas vigentes no que diz respeito à proteção de fontes 

hídricas, portanto esta espécie se torna uma das alternativas de plantio para estas áreas. 

A exigência mundial e o aumento do consumo de madeira é uma realidade, pois 

existem os mais variados tipos de mercado consumidor (OLIVEIRA et al.; 2008). O Brasil 

está experimentando uma fase de expansões dos projetos florestais industriais atuais e de 

novos, geralmente utilizando madeira de florestas plantadas (ABRAF, 2008). 

Esse crescimento do setor florestal foi impulsionado inicialmente pela política 

governamental de incentivos fiscais que tinha o objetivo de implantar florestas de rápido 

crescimento e diminuir a exploração dos recursos florestais naturais (NOVAIS, 2006). 

De acordo com Freitas (2005), o extenso território nacional e o fato de deter grande 

parte dos recursos naturais mundiais contribuem para o destaque do Brasil neste setor em 

nível político internacional, gerando diversos empregos e aumentando o seu faturamento. 

O mais importante é que diversos setores da cadeia produtiva são beneficiados direta 

ou indiretamente, com o aumento das áreas de florestas plantadas no Brasil, principalmente de 
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áreas comerciais de eucalipto, pinus, mogno africano e cedro australiano. De acordo com 

Amaral et al (1998) é possível reduzir os impactos ambientais causados pela exploração 

madeireira e ao mesmo tempo aumentar os lucros. Isso pode ser observado no campo, aonde 

várias espécies florestais vêm sendo empregadas ao longo dos anos para reflorestamentos, 

recuperação de áreas degradadas e em consórcios com culturas anuais, ou mesmo atividades 

pecuárias.  

No setor florestal também é importante que se tenha uma diversificação de espécies 

para o cultivo em diferentes regiões ou diferentes tipos de áreas, proporcionando ao produtor 

maior amplitude de alternativas para a utilização de áreas improdutivas, recuperação de áreas 

degradadas e produção comercial que atenda as demandas de mercado. Com estas 

alternativas, é possível evitar que o cultivo de Eucalyptus se torne uma monocultura e 

comprometer a sustentabilidade em áreas com solos mais frágeis, conforme relatado por 

Duarte (2003), sendo assim inúmeros estados vem pesquisando novas espécies com potencial 

comercial e características de crescimento geneticamente similares às espécies de Eucalyptus.  

Em Minas Gerais, as áreas plantadas com outros tipos de espécies florestais têm se 

expandido rapidamente. Na região Centro Oeste e no Sul do estado, o cedro australiano 

(Toona ciliata var. australis) tem se tornado destaque entre as florestas cultivadas e surge 

como uma alternativa de cultivo em rotação de culturas com o eucalipto, reduzindo o 

monocultivo florestal. 

O desenvolvimento de cedro australiano na região de Campo Belo-MG e em Venda 

Nova do Imigrante-ES tem sido muito interessante, obtendo plantas com 1,20 m aos quatro 

meses e com 10 m de altura aos seis anos de idade (BELA VISTA FLORESTAL, 2010). 

Por ser uma espécie florestal nova no mercado, há carência de informações técnicas e 

científicas para a implantação de maiores áreas com esta espécie, o que causa certo receio por 

parte dos produtores rurais no momento da escolha da espécie.  

Souza (2009) destaca que o cedro australiano foi introduzido no Brasil onde encontrou 

condições edafoclimáticas favoráveis ao seu desenvolvimento. Relatos de Hasse (2004) 

evidenciam que os primeiros plantios desta espécie no Brasil se deram por volta dos anos 90, 

com a doação de mudas para produtores rurais do Espírito Santo.  

Dentre os principais problemas para a implantação desta espécie destaca-se a falta de 

informações científicas que possam auxiliar na recomendação de calagem e adubação de 

plantio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de calagem e adubação de plantio para o 

cultivo de Toona ciliata var. australis em solos de Cerrado. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

• Estudar as condições ideais de saturação por bases para a implantação do cedro 

australiano (Toona ciliata var. australis) em solo de cerrado; 

• Avaliar a dose adequada de nutrientes para a adubação de plantio, visando o melhor 

desenvolvimento e rentabilidade da cultura implantada em áreas de cerrado; 

• Estabelecer uma sugestão de recomendação de adubação de plantio do cedro 

australiano, com base nos níveis de fósforo e potássio do solo. 
 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

3.1. Descrição botânica e edafoclimática do cedro australiano 

 

 

O Cedro Australiano, apesar de ser uma espécie relativamente nova no cenário 

florestal brasileiro já teve suas características botânicas e edafoclimáticas investigadas por 

alguns pesquisadores. Segundo Bygrave e Bygrave (2005), o cedro australiano (Toona ciliata 

M. Roem. variedade australis), pertence à família Meliaceae, originária das regiões tropicais 

da Austrália. Outros possíveis centros de origem são citados pelo Centro de Inteligência em 

Florestas (2010), sendo eles: Índia, Miamar, Malásia e Indonésia. 



 16 

O gênero Toona destaca-se pelo seu rápido crescimento e potencial produtivo, entre os 

gêneros pertencentes à subfamília Swietenoideae, que engloba as mais valiosas espécies de 

árvores das florestas tropicais, como as espécies dos gêneros Cedrella, Swietenia, Khava e 

Chukrasia (BYGRAVE & BYGRAVE, 2005).  

O cedro australiano possui tronco retilíneo, podendo apresentar bifurcação, com 

sapopemas pouco evidentes e baixas. Possui casca grossa, dura, com deiscência em placas 

retangulares e escamiformes, de coloração cinza a marrom, com manchas de liquens (SOUZA 

et al., 2010). Sua copa é verde, com formas capitata esférica e às vezes umbeliforme 

(CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2010). 

As folhas desta espécie (FIGURA 1) são alternas e compostas, pendentes e coloração 

esverdeada. O pecíolo tem de 5 a 11 cm de comprimento, a sua base é dilatada, sulcoso-

estriado, com poucas lenticelas (LORENZI et al., 2003). Os folíolos são opostos, com 7,5 a 

20 cm de comprimento por 3 a 7 cm de largura, oval-lanceolados, com pilosidade esparsa 

(LORENZI et al., 2003).  

De acordo com Souza et al. (2010), as folhas possuem substâncias na sua composição 

que exalam odor agradável e característico, fato que diferencia esta espécie do cedro 

Brasileiro. 

As flores (FIGURA 1) são pendentes, alógamas, com pedúnculos pendentes e de 

tamanho menor que as folhas (PINHEIRO et al., 2003). São unissexuais com 3 a 4 mm de 

comprimento e com coloração branca.  

Souza et al., (2010) destacam que o florescimento ocorre entre os meses de setembro e 

novembro e a frutificação ocorre entre os meses de janeiro e março, porém, devido a 

ocorrências climáticas já houve observação destes eventos com um mês de antecedência. O 

fruto é cápsula deiscentes com 15 a 20 mm de comprimento, castanho escuro, com lenticelas, 

abrindo-se do ápice em direção à base (LORENZI et al., 2003).  

 

 
Figura 1 – Características botânicas do cedro australiano (Toona ciliata var. australis): A) Folhas alternas 
e compostas; B) Detalhe de flor desabrochando e; C) Detalhes das nervuras das folhas e fruto tipo cápsula 
deiscente.  
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As sementes (FIGURA 2) são ortodoxas, aladas e pequenas de 10 a 20 mm de 

comprimento, de cor castanho-clara e uma faixa castanho-escura diagonal, contornando toda 

semente (PINHEIRO et al., 2003; FRANK et al., 2009). Quando armazenadas em câmara fria 

e recipiente fechado são viáveis por até um ano (WAC, 2009). Souza et al. (2010) observaram 

que em lote de sementes coletados em talhões com idades entre 9 e 12 anos, foram obtidas, 

em média, 220.000 sementes por quilo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Detalhes da semente do cedro australiano (Toona ciliata var. australis). 
 
 

Apresenta gema apical bem evidente e formada por várias escamas cônicas, 

vascularizadas, verdes e densamente velutina, com pelos marrom-escuros nas escamas mais 

externas e mais claro, brilhantes nas mais internas (PINHEIRO et al., 2003). 

Segundo Murakami (2008), o cedro australiano apresenta bom crescimento em regiões 

com altitude variando entre 500 e 1.500 m e com regime pluviométrico de 800 a 1.800 mm 

ano-1, com 2 a 6 meses de estiagem.  

O cedro australiano tolera geadas leves de curta duração e não suportam solos mal 

drenados, que acarretam morte radicular. De acordo com Silva (2010) é uma espécie que não 

tolera solos argilosos compactados ou arenosos com baixa fertilidade, alcançando bom 

desenvolvimento tanto em terrenos planos quanto acidentados. 

A madeira apresenta densidade moderada e ampla utilização, como por exemplo, na 

construção de mobílias de luxo e embarcações, na produção de compensados, laminados, 
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ornamentos de interior, marcenaria, instrumentos musicais, caixas e engradados, entre outros 

(SOUZA, 2009). Relata-se também a extração de taninos e de substâncias de uso na produção 

de inseticidas, essências para a indústria de perfumaria, cosméticos e medicamentos (WAC, 

2009). 

 

 

3.2. Resistência a pragas, parasitas e doenças 

 

 

No Brasil as principais pragas que interferem no crescimento e desenvolvimento do 

cedro australiano (FIGURA 3) são as formigas cortadeiras dos gêneros Atta sp. e Acromyrmex 

sp.(Saúvas e Quenquéns, respectivamente), o besouro serrador do gênero Oncideres sp. e a 

erva-de-passarinho (Struthanthus flexicaulis) que é uma planta daninha parasita (CENTRO 

DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2010). Estas pragas são tipicamente encontradas em 

cultivos florestais, sendo necessário maior rigor quanto ao seu controle nos primeiros anos de 

cultivo. 

Figura 3 – Pragas e parasitas que interferem no crescimento e desenvolvimento do cedro australiano 
(Toona ciliata var.australis): A) Besouro Serrador (Oncideres sp.); B) Formigas cortadeiras (Atta sp.) e; C) 
Erva de passarinho (Struthantus flexicaulis). 

 

O Besouro serrador ataca principalmente os galhos e ponteiros das plantas no campo, 

as formigas cortadeiras atuam cortando ramos mais tenros e folhas que são levadas para seus 

ninhos onde cultivam um fungo do qual se alimentam, já a erva de passarinho suga a seiva da 

planta a qual se hospeda podendo levá-la a morte.  

De acordo com o Centro de Inteligência em Florestas (2010), o controle do besouro é 

feito com o aumento da população de inimigos naturais (fungos, parasitóides), a catação e 

queima de galhos caídos devido o ataque do serrador e em caso de surto aplicar inseticidas 

químicos.  
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O controle químico é o mais utilizado pelas grandes empresas florestais para o 

controle de formigas cortadeiras. Este método consiste na utilização de produtos químicos na 

forma de pó, iscas granuladas, agrotóxicos líquidos, gasosos ou através de processos de 

termonebulização e nebulização. Podem ser aplicados diretamente sobre os ninhos, nas 

carreiras das formigas ou distribuídas na área por metro quadrado.  

Em áreas com a presença de cupins de montículo (Cornitermes cumulans), também 

deve-se realizar o manejo para o combate deste inseto na área, visto que este pode atacar o 

sistema radicular das mudas após o plantio. Ocorrem geralmente em áreas advindas de 

pastagens ou áreas próximas a piquetes de pastejo. O manejo utilizado para o controle de 

formigas cortadeiras geralmente atua também de forma eficaz no controle de cupins.  

No caso da erva de passarinho não há relatos sobre métodos eficientes para seu 

controle, sendo recomendados o arranquio manual ou o corte de galhos parasitados. Uma 

grande vantagem do cedro australiano, é que diferentemente do cedro e do mogno nativos, 

este não é atacado pela broca da gema apical (Hypsipyla grandella), que é a fase larval de 

uma mariposa que deposita seus ovos nos ramos novos, atraída por seu odor e penetram nas 

suas galerias a partir da gema apical (GALLO et al., 1988; PAULA, 1996; OIANO, 2000).  

Segundo Gallo et al. (2002), esta praga ataca no viveiro e no campo a espécie de 

Cedrella fissilis, tornando as mudas imprestáveis ao plantio em campo. Por outro lado, o 

cedro australiano não é atacado por esta praga, possivelmente devido à presença de alguma 

substância de caráter inseticida produzida em seus tecidos vegetais. 

Cunningham et al. (2005), citado por Ferreira (2009) relata, entretanto, que na 

Austrália a espécie Hypsiphyla robusta tem atacado áreas de cedro australiano causando 

danos semelhantes ao do ataque de Hypsipyla grandella. Não há relatos da ocorrência de 

Hypsipyla robusta no Brasil, por ser uma praga exótica, tipicamente existente em solo 

australiano, mais deve-se tornar intenso o monitoramento para evitar a entrada desta praga no 

país através da importação de sementes, mudas e outros materiais advindos da Austrália para 

realização de pesquisas e produção no Brasil. 

A implantação da cultura é economicamente viável e confere um investimento 

rentável ao produtor (PINHEIRO et al., 2003). Segundo Silva (2010), é considerada uma 

árvore de ciclo curto, em torno de 15 anos, podendo chegar a 50 metros de altura e 2 metros 

de diâmetro. 
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3.3. Implantação do cedro australiano em campo 

 

 

O cedro australiano (Toona ciliata var. australis) tem apresentado grande potencial 

produtivo e surgiu como uma espécie alternativa para florestamentos comerciais, podendo ser 

intercalado com espécies de Eucalyptus sp. e Pinus sp. para a produção de madeira nobre para 

a indústria de móveis. Possui madeira similar à madeira do cedro brasileiro (Cedrella odorata 

e Cedrella fissilis), tendo as mesmas qualidades e sendo utilizadas para os mesmos fins 

(MURAKAMI, 2008). 

 Segundo Furtini Neto et al. (1999), a crescente demanda de tecnologia para exploração 

do potencial de essências florestais exige informações silviculturais importantes das espécies 

nos diversos campos do conhecimento e, dentre eles, o da nutrição mineral. De acordo com 

Pinheiro et al. (2003), o cedro australiano apresenta certa preferência por solos calcários e se 

desenvolve melhor em áreas de meia encosta, onde há maior disponibilidade de água e 

nutrientes. 

De acordo com Souza et al. (2006), em geral, as espécies florestais apresentam 

características distintas de comportamento, sobretudo, quanto às exigências nutricionais e o 

conhecimento desse comportamento nutricional peculiar a cada espécie, gera maior 

produtividade, economia e menores impactos ambientais nos plantios florestais.  

 Costa et al. (2007) destacam que é importante fundamentar ações de pesquisa que 

garantam o manejo racional de fertilizantes e corretivos para plantios florestais, que venham a 

ser estabelecidas em áreas de cerrado que foram alteradas e que estejam em risco de 

degradação.  No Brasil, extensas áreas, notadamente na região do cerrado, apresentam solos 

de reação ácida e com baixa disponibilidade de nutrientes (FURTINI NETO et al., 1999). 

De acordo com Goodland e Ferri (1979), os teores de C, N, Ca, Mg, P, K, matéria 

orgânica e índice pH diminuem do Cerradão para o campo sujo e o contrário ocorre para o 

Alumínio cuja saturação varia de 35 a 58% do ambiente de maior para o de menor fertilidade.  

Em solos de cerrado, vários fatores podem limitar o crescimento de espécies florestais, 

o que contribui para uma menor qualidade da madeira. A tolerância de algumas espécies à 

toxidez por alumínio é outra característica que tem sido bastante estudada (SILVA et al., 

2004; ARRIAGADA et al., 2007).  

A presença de alumínio em concentrações tóxicas é, provavelmente, o fator mais 

limitante ao crescimento vegetal nestes solos (KAMPRATH; FOY, 1985), embora também o 

baixo pH, a deficiência de cálcio, de magnésio ou de fósforo possam também ser responsáveis 

pelo menor desenvolvimento das plantas em solos ácidos. 

A correção do solo é uma das alternativas de fácil acesso e aplicação para redução dos 

teores de alumínio, além de elevar os teores de bases para um nível ao qual a planta expressa 

o seu potencial produtivo genético, corrigindo a maioria dos fatores anteriormente citados.  
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Bellote (2003) afirma que a calagem tem como objetivo maior elevar os teores de Ca e 

Mg nos solos do que a correção do pH, porém normalmente, as quantidades recomendadas 

elevam o pH a valores próximos a 5,5. 

Coradin et al. (2002), destacam que os estudos sobre os efeitos de maior 

disponibilidade de nutrientes no crescimento de plantas cultivadas em solos de cerrado ainda 

são escassos, apesar das hipóteses de que o cerrado é um ecossistema deficiente em 

nutrientes.  

As recomendações de adubação devem ser definidas a nível regional para as espécies e 

tipos de solo mais representativos, envolvendo experimentação de campo, que devem ter por 

objetivo estabelecer classes de fertilidade do solo e de resposta às adubações (GONÇALVES, 

1995). Isso porque a grande maioria das áreas de reflorestamento ocupada por espécies 

florestais está sobre solos muito intemperizados e lixiviados, portanto, com baixa 

disponibilidade de nutrientes. Como fator complicante, o atendimento da demanda nutricional 

das árvores é bastante prejudicado pelos altos índices de deficiência hídrica que ocorrem na 

maior parte das áreas, como aquelas encontradas na região dos cerrados (GONÇALVES, 

1995). 

Para o cedro australiano os estudos são escassos, em relação à adubação para plantio 

não existem resultados científicos seguros para recomendação de fertilizantes e níveis de 

nutrientes para essa espécie. Apenas para o Estado do Espírito Santo existe uma 

recomendação de adubação, além de sugestões apresentadas por viveiros que comercializam 

mudas desta espécie (INCAPER, 2009; MUDAS EGGERT, 2011). 
 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1. Caracterização Regional 

 

 

Os experimentos foram instalados no campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Minas Gerais (IFMG), no município de Bambuí, localizado na região 

Centro Oeste do Estado de Minas Gerais. O município tem sua sede localizada a 659 metros 

de altitude, com posição geográfica determinada pelo paralelo de 20º 00’ 14” de latitude sul 

em sua interseção com o meridiano de 45º58’46” de longitude oeste. Se caracteriza por 

apresentar clima tropical úmido que, sob efeito da continentalidade, tem duas estações muito 

bem definidas pelo regime sazonal de chuvas; uma muito chuvosa, sobretudo no verão e outra 

razoavelmente seca, sobretudo no inverno, podendo ser classificado pela escala de Köopen 

como Aw.  
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Em virtude da altitude e da mesorregião, o clima é mesotérmico. A temperatura média 

anual é de cerca de 21ºC, sem muita variação das médias mensais, mas com amplitude 

térmica diária muito grande: 10 a 13ºC no verão (dezembro a fevereiro) e 14 a 16ºC no 

inverno (julho a agosto). De outubro a março forma um período razoavelmente quente, 

quando são comuns máximas diárias de 28 a 30ºC. A pluviosidade média fica em torno de 

1500 a 1800 mm. 

A cobertura vegetal original era constituída pelo cerrado denso, campo sujo ou campo 

cerrado. Essas formações ocupavam as áreas baixas em torno dos 500 metros de altitude. 

Enquanto nos níveis mais elevados, cerca de 800 metros, dominava a floresta estacional. A 

vegetação original das áreas de cerrado foi intensamente modificada em função da pecuária 

extensiva, as áreas de mata foram muito alteradas por uma antiga lavoura cafeeira atualmente 

erradicada. 

O relevo apresenta superfície constituída de formas tabulares modeladas em rochas 

cristalinas proterozóicas que às vezes correspondem a cuestas modeladas em rochas calcárias. 

A superfície orienta-se na direção da calha do São Francisco e apresentam níveis altimétricos 

entre 600 e 900 metros. A ocorrência de rochas calcárias explica a existência de lagoas, 

grutas, drenagem subterrânea e o caráter intermitente de boa parte dos rios.  

Os solos predominantes na região são os latossolos, cambissolos, argissolos, neossolos 

e em menores quantidades podem ser observados solos de várzeas com características típicas 

de solos gleisados ou turfosos.  

A hidrografia pertence à Bacia do Alto São Francisco. Na região, o rio Bambuí é o seu 

principal afluente. O rio Ajudas é um importante afluente do Rio Samburá. Os rios do centro 

norte do município dirigem-se para o rio Bambuí e, entre eles, podem ser citados o Rio da 

Perdição, que limita o município ao norte, o Córrego Charqueado, Quartéis, Almeida, 

Ribeirão do Açude ou da Olaria. 
 

 

4.2. Plantio de cedro australiano sob condições de campo 

 

 

4.2.1. Determinação da saturação por bases 

 

 
O experimento foi conduzido em ambiente controlado, na Unidade Educativa de 

Produção Agricultura I (Horticultura) do IFMG – Campus Bambuí (20º 02’ 14,2” S e 46º 00’ 

28,8” W). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

níveis de saturação por bases e cinco repetições. Cada vaso com uma planta de cedro foi 

considerado uma unidade experimental.  
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O solo utilizado neste experimento foi classificado avaliando o perfil do local onde 

seria coletado, sendo caracterizado como CAMBISSOLO HÁPLICO (CX) de acordo com o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). O solo foi retirado na 

camada entre 0 e 20 cm de profundidade, cujas características químicas e texturais foram 

analisadas pelo laboratório de solos do IFMG – Campus Bambuí, segundo metodologia da 

Comissão de Fertilidade do solo do estado de Minas Gerais - CFSEMG (1999). O solo foi 

coletado em área que nunca recebeu calagem, sob a vegetação de pastagem natural.  

Na Tabela 1 podem ser observados os níveis de fertilidade do Cambissolo coletado 

para o experimento. Quanto à textura, os teores foram de 34,6 % de argila, 48,1% de silte e 

17,3% de areia, sendo classificado como textura média. Quanto à cor, foi classificado como 

5Y 7/8 (Amarelo), de acordo com Revised Standard Soil Color Charts (Munsell Soil Card). 

 

TABELA 1 – Análise de solo de Cambissolo Háplico (0-20 cm) 

   

pH P K S Ca²+ Mg²+ Al³+ H+Al 

H20 mg dm-3 cmolc dm-3 

5,20 3,10 89 6,62 1,61 0,44 1,63 7,05 

V MO P-Rem Zn Fe Mn Cu B 

% dag kg-1 mg L-1 mg dm-³ 

24,44 3,03 17,10 0,70 156,00 16,10 1,79 0,44 

 

As saturações por bases (V%) utilizadas foram de 60%, 70%, 75% e 80%, ajustados 

de acordo com a seguinte fórmula: 

 

NC (t ha-1) = (V2 - V1) T 

                        100 

em que : 

NC= necessidade de calagem em toneladas por hectare; 

V1= porcentagem de saturação por bases original do solo, conforme análise; 

V2= porcentagem de saturação por bases desejada; e 

T= capacidade de troca catiônica, a pH 7,0. 
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Para elevar a saturação por bases para os níveis calculados o solo foi peneirado em 

malha de 8 mm e seco ao ar. Para realizar as medidas da quantidade de solo a ser incubado 

para utilização nos vasos utilizou-se balde graduado de laboratório JProlab. Realizou-se a 

calagem de cada vaso, utilizando-se calcário dolomítico com poder relativo de neutralização 

total (PRNT) de 80%, com 14% de MgO e 36% de CaO.  

Após a calagem, os solos foram colocados em sacos plásticos fechados sobre a 

bancada da casa de germinação da plasticultura, onde permaneceram incubados por um 

período de 50 dias para acelerar a reação do calcário. Durante o período de incubação os solos 

permaneceram saturados. Após o período de incubação realizou-se amostragem do solo dos 

vasos para avaliar se os níveis desejados realmente alcançaram o ajuste. 

 

Os tratamentos utilizados foram :  

T1 – Cambissolo com  V (60%) ;  

T2 – Cambissolo com V (70%) ;  

T3 – Cambissolo com V (75%) e  

T4 – Cambissolo com V (80%).   

     

As mudas de Toona ciliata var. australis foram doadas pelo viveiro CERNE 

FLORESTAL, do município de Bambuí. As mudas produzidas em tubetes de 50 cm³ são 

oriundas de sementes importadas do Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation - CSIRO (Austrália) e foram selecionadas a fim de padronizar altura e diâmetro 

para plantio.  

A adubação de plantio foi realizada quatro dias após o transplantio, de acordo com os 

níveis de fertilidade específicos do solo, como forma de padronizar os níveis de nutrientes, 

evitando desequilíbrio nutricional. As dosagens utilizadas foram: 300 mg N dm-3; 200 mg P 

dm-3, 50 mg S dm-3, 0,5 mg B dm-3 e 0,10 mg Mo dm-3 de solo. Os nutrientes foram aplicados 

em cada vaso na forma de solução nutritiva, sendo utilizados reagentes P.A. Os reagentes 

utilizados para a formulação da solução nutritiva foram: uréia, ácido fosfórico, sulfato de 

amônio, ácido bórico e amônio molibdato. Não foram realizadas adubações de cobertura. 

Aos 60, 90, 120 e 150 dias após o transplantio foram medidos a altura (H) e o 

diâmetro do coleto (DC) de todas as plantas. A altura foi medida com uma régua de precisão 

de 0,1 cm, e para a medição do diâmetro do coleto utilizou-se um paquímetro com precisão de 

0,01 mm. 



 25 

As plantas aos 150 dias após o transplantio foram divididas em parte aérea e raízes, 

lavadas em água destilada, colocadas em sacos de papel e secas em estufa com ventilação 

forçada de ar a 65°C, por 72 h. Após a secagem, o material foi pesado em balança analítica 

para determinação do peso de matéria seca da parte aérea (PMSPA) e peso de matéria seca 

das raízes (PMSR). 

Na determinação da qualidade das plantas, foram avaliadas, além das características 

mencionadas anteriormente, o peso de matéria seca total (PMST) e a relação entre a altura da 

parte aérea e o diâmetro do coleto (H/DC). 

 

 

4.2.2. Determinação da Adubação de Plantio para o cedro australiano 

 

 
O experimento foi conduzido em condições de campo, em área de LATOSSOLO 

VERMELHO distrófico, de textura argilosa, no IFMG – Campus Bambuí, (20º 02’ 42,5” S e 

46º 00’ 40,7” W). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 

utilizando-se cinco tratamentos e quatro repetições.  

 

Os tratamentos utilizados foram:  

T1 – 50% da dose de adubação recomendada para Eucalyptus sp. (NPK);  

T2 – 75 % NPK;  

T3 – 100 % NPK;  

T4 – 125 % NPK;  

T5 – 150% NPK. 

  

Cada unidade experimental foi dimensionada em 48 m², contendo 12 plantas em 

espaçamento de 2 x 2 m, conforme recomendado por Pinheiro et al. (2003), instaladas no 

campo, em área cercada, compondo os blocos perpendiculares à declividade do terreno. Uma 

faixa de solo com 1 m de largura foi mantida limpa como bordadura entre as unidades 

experimentais e no entorno da área plantada.  

Para avaliar as condições de fertilidade do solo, as amostras simples de solo foram 

retiradas nas profundidades de 0-20 cm, sendo coletadas 15 subamostras, misturadas e 

homogeneizadas em um recipiente plástico higienizado para constituir uma amostra composta 
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de aproximadamente 500 g que foi analisada pelo Laboratório de análise de solo do IFMG–

Campus Bambuí por meio da metodologia do PROFERT-MG.  

Para a implantação do experimento em campo foram realizados os manejos 

convencionais de implantação da cultura (aração e gradagem do terreno). Não foi realizada a 

correção do solo, conforme resultados analíticos apresentados na Tabela 2. 

 

 

TABELA 2 – Análise de solo do experimento de adubação sob condições de campo 

   

pH P K S Ca²+ Mg²+ Al³+ H+Al 

H20 mg dm-3 cmolc dm-3 

5,80 5,20 260 7,73 5,25 1,35 0,00 3,46 

V MO P-Rem Zn Fe Mn Cu B 

% dag kg-1 mg L-1 mg dm-³ 

67,72 2,78 13,10 1,50 23,20 40,80 1,24 0,47 

 

 
A textura do solo, de acordo com análise laboratorial apresentou teores de 54,9% de 

argila, 37,7 % de silte e 7,4% de areia, sendo classificado como argiloso. As mudas de Toona 

ciliata var. australis foram doadas pelo viveiro CERNE FLORESTAL, do município de 

Bambuí. As mudas produzidas em tubetes de 50 cm³ são oriundas de sementes importadas do 

CSIRO (Austrália) e foram selecionadas afim de padronizar altura e diâmetro para plantio.  

Para o manejo da adubação da cultura, foram considerados os parâmetros utilizados 

para a cultura do Eucalyptus sp., de acordo com Bellote (2003), baseando-se nos teores de 

fósforo e potássio para interpretação da análise de solo, classificando os níveis encontrados 

como baixo, médio ou alto, conforme apresentado na Tabela 3. 
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TABELA 3 - Interpretação dos teores de P e K no solo, com base nos resultados da 

análise química do solo 

 

Interpretação Teores no 
solo Baixo Médio Alto 

P (mg dm-³) ≤ 3,0 3 a 7 > 7 

K (mg dm-³) ≤ 19,55 19,55 a 58,65 > 58,65 

  Fonte: Adaptado de Bellote (2003). 

 
 Os teores de fertilidade do solo da área experimental, com base nestas recomendações 

foi classificado como médio para fósforo e alto para potássio, de acordo com as exigências do 

Eucalyptus sp (TABELA 4). De acordo com os resultados, a dosagem que seria utilizada 

neste solo para adubação de plantio do Eucalyptus sp. seria de 30 kg ha-¹ de N, 90 kg ha-¹ de 

P2O5 e 45 kg ha-¹ de K2O, sendo portanto, estes níveis padronizados como a dose 100% que 

seria aplicada no plantio do cedro australiano (TABELA 5).  

 

TABELA 4 - Recomendação de adubação com fertilizante mineral para eucalipto, com 

base nos teores de P e K do solo  

 

Interpretação N P2O5 K2O 
P no solo K no solo          kg ha-¹ 

B B 30 120 60 
B M/A 30 120 45 
M B 30 90 60 
M M/A 30 90 45 
A B 30 60 60 
A M/A 30 60 30 

      Fonte: Adaptado de Bellote (2003). (B= baixo; M= médio; A= alto). 
 

Devido a estes critérios, os teores de N, P2O5 e K2O, em quilos por hectare 

correspondente a cada tratamento utilizado são apresentados na Tabela 5. 
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TABELA 5 – Doses de N, P2O5 e K2O estipuladas para os tratamentos, conforme a dose 

padrão recomendada para Eucalyptus 

Tratamento Dose de N (kg ha-1) Dose de P2O5 (kg ha
-1) Dose de K2O (kg ha-1) 

T1 – 50% NPK. 15 45 22,5 

T2 – 75% NPK. 22,5 67,5 33,75 

T3 – 100% NPK. 30 90 45 

T4 – 125% NPK. 37,5 112,5 56,25 

T5 – 150% NPK. 45 135 67,5 

NPK: Dose de N, P2O5 e K2O recomendada para Eucalyptus sp. 

  

Fertilizantes simples foram utilizados para a formulação das doses que foram 

aplicadas na cova, adaptando a recomendação de Bellote (2003) para Eucalyptus sp. As fontes 

utilizadas foram uréia (44% de N), fosfato monoamônio granulado - MAP (10% de N e 60% 

de P2O5) e cloreto de potássio (58% de K2O). As quantidades de cada fonte foram pesadas em 

balança analítica ACCULAB com precisão de quatro casas decimais, no Laboratório de 

Bromatologia, Nutrição Animal e Vegetal, sendo acondicionadas em sacos plásticos para 

serem transportadas para o campo. 

Para o plantio das mudas, foram abertas covas com as dimensões de 40 cm x 40 cm x 

40 cm , conforme recomendado por Pinheiro et al. (2003) e por Souza et al. (2010). Os adubos 

foram misturados de maneira homogênea no solo, sendo posteriormente vertida a mistura de 

terra fertilizada para dentro da cova. Após a fertilização das covas foram abertas covetas 

manualmente utilizando-se um chucho nas dimensões do tubete. 

O plantio foi realizado no dia 22 de novembro de 2010 e não recebeu irrigação, devido 

à vigência da estação chuvosa na região de Bambuí-MG. Os manejos culturais foram 

realizados frequentemente para a manutenção das condições de crescimento e 

desenvolvimento das plantas, evitando-se possíveis competições. Realizou-se o controle de 

plantas daninhas mantendo as mudas coroadas pós-plantio e nas entrelinhas foi realizado o 

manejo de roçagem.  

O controle de formigas dos gêneros Atta sp. e Acromyrmex sp. foi realizado 

utilizando-se iscas formicidas a base de fipronil e sulfluramida que foram acondicionadas no 

interior de um cano branco corrugado (porta-isca) e distribuídas pela área próximo aos focos 

de ataque, para evitar que a chuva molhasse estas iscas. 

Não foi observada a ocorrência de possíveis doenças que justificassem realização de 

controle. Não foram realizadas adubações em cobertura após a implantação da cultura.  
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A avaliação do desenvolvimento do cedro australiano foi realizada utilizando-se as 

seis plantas centrais de cada parcela para análise, correspondente a 24 m² (área útil da 

parcela). Os parâmetros morfológicos avaliados foram à altura (H) e o diâmetro do coleto 

(DC) aos 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias após a adubação de plantio, além das relações entre 

H/DC e a taxa de crescimento mensal das plantas.  

 

4.2.3. Análise de dados 

 

Os dados foram avaliados estatisticamente por meio de análise de variância e ajustados 

a curvas de regressão, utilizando-se o programa SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2010). 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1. Saturação por bases em Cambissolo Háplico 
 
 
 

Como toda nova cultura, a carência de pesquisas relacionadas ao cultivo do cedro 

australiano ainda é muito grande, principalmente relacionadas com as condições ideais de 

correção do solo e adubação para a implantação desta cultura. 

 Na figura 4 são apresentados os resultados referentes ao desenvolvimento do cedro 

australiano sob diferentes saturações por bases.  

A saturação por bases (V%) foi elevada aos níveis de 60, 70, 75 e 80%. Esses níveis 

são considerados de alta fertilidade, visto que grande parte das culturas mais exigentes são 

cultivadas nessa faixa. 

 Com 60 dias após o plantio ainda não podia ser observado de forma nítida uma 

diferença entre os tratamentos. A partir dos 90 dias, as plantas cultivadas em solo com 75% de 

saturação por bases se sobressaíram.  

Os níveis de 60 e 80% de V apresentaram-se muito próximos, sendo que aos 150 dias 

após o plantio foram observados altura média de 82,75 cm e 78,75 cm, respectivamente. As 

plantas cultivadas em 75% de V obtiveram crescimento médio de 12,66 % e 16,89% a mais 

em relação àquelas cultivadas nos níveis de 60 e 80% de V, obtendo-se uma altura média de 

94,75 cm. Em relação ao nível de 70% de V essa diferença foi de aproximadamente 35,09%. 
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Figura 4 – Crescimento do cedro australiano (Toona ciliata var. australis) em diferentes saturações por 
bases, em função do tempo após o plantio. 
 
 
 Foi observado que as plantas mantidas em 70% de V, apresentaram desenvolvimento 

bem menor, em relação àquelas cultivadas sob 60, 75 e até mesmo em relação àquelas 

cultivadas sobre 80% de V. Todos os tratamentos apresentaram crescimento e 

desenvolvimento significativo (p < 0,05), em função do tempo após o plantio. 

 Alguns experimentos com espécies nativas ou espécies comerciais mostram que a 

saturação por bases pode ser variável conforme a espécie, ou mesmo, conforme o tipo de solo 

no qual a cultura é implantada. Souza et al. (2008), observaram que o melhor 

desenvolvimento das mudas de Machaerium nictitans no Argissolo Vermelho Amarelo foi 

obtido na saturação por bases de 60%, no Latossolo Vermelho Amarelo distrófico no 

Latossolo Vermelho Amarelo álico nas saturações por bases de 70% e 40%, respectivamente. 

Espécies nativas do Cerrado, no entanto, não são exigentes em fertilidade e há um 

melhor desenvolvimento destas espécies em solos ácidos e com presença de alumínio. Costa 

et al. (2007) confirmaram este comportamento ao verificar um menor desenvolvimento da 

espécie Dimorphandra molli quando se elevou a saturação por bases. 

Tucci et al. (2007) observaram para Switenia macrophylla, espécie da mesma família 

do cedro australiano, que a correção da acidez e fertilidade do solo é de fundamental 

importância para o seu desenvolvimento inicial. 
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Na figura 5, pode-se observar que em um intervalo de 150 dias, cultivado numa 

saturação por bases de 75%, houve um incremento de 50 cm na sua altura média, passando de 

44,75 cm aos 60 dias para 94,75 cm. 
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Figura 5 – Altura média do cedro australiano (Toona ciliata var. australis) cultivado sob Cambissolo 
Háplico com 75% de saturação por bases. 
 

 Tais dados apontam um crescimento médio mensal de 10 cm, o que representa uma 

taxa de crescimento médio de aproximadamente 18% ao mês (FIGURA 5). Isso mostra o 

potencial de crescimento desta espécie em solos estruturados e com boa fertilidade.  

 Na figura 6 são apresentados os dados referentes ao crescimento médio do cedro 

australiano nas diferentes saturações por bases aos 150 dias. Neste gráfico, pode ser 

observado que as melhores médias de altura ficaram entre 60 e 75% de V.  

Com 80% de V o cedro apresentou um menor desenvolvimento, neste caso 

possivelmente em função da elevação do pH ao nível de 7,2, ocasionando a indisponibilidade 

de alguns nutrientes, principalmente micronutrientes, que são mais sensíveis a oscilações de 

pH.  
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Figura 6 – Altura Média das plantas do cedro australiano (Toona ciliata var. australis) nas diferentes 
saturações por bases. 
 

 A altura média entre os tratamentos não foi significativa (p > 0,05), portanto, não 

houve interferência dos tratamentos testados em relação ao crescimento das mudas, sendo esta 

variação ocorrida ao acaso. Com isso, os tratamentos de 60, 70, 75 e 80% são estatisticamente 

iguais entre si para o parâmetro altura média, devendo levar em conta para sua recomendação 

em campo à viabilidade econômica e o nível de pH do solo. 

 Foi avaliado também o diâmetro médio do coleto das plantas sob as diferentes 

saturações por bases, sendo posteriormente correlacionado com a altura, porém os dados não 

apresentaram diferença (p > 0,05), apresentando valores muito similares em função dos 

tratamentos.  

Na figura 7 são apresentados os resultado para matéria seca da parte aérea (MSPA), 

que se apresentou similar aos dados observados para a altura média. A MSPA entre os 

tratamentos também não foi significativa (p > 0,05), é possível observar que as plantas 

submetidas ao nível de 75% de V obtiveram maior rendimento em matéria seca, também 

devido ao acaso, visto que não houve significância dos tratamentos para o parâmetro testado. 
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Figura 7 – Matéria Seca da parte aérea das mudas de cedro australiano (Toona ciliata var. australis) sob 
diferentes níveis de saturação por bases. 
 

 Na figura 8 são apresentados os dados relacionados à matéria seca da parte radicular 

(MSPR). O desenvolvimento radicular também não apresentou resultado significativo (p > 

0,05). A MSPR apresentou crescente em relação aos tratamentos chegando a um nível de 

50,25 g para o tratamento de 75 % de V, enquanto no tratamento de 80% apresentou uma 

queda de 12,44% em relação ao peso de matéria seca radicular, porém esta variação também 

pode ser ao acaso, uma vez que os tratamentos não apresentaram significância.  
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Figura 8 – Matéria Seca da parte radicular das mudas de cedro australiano (Toona ciliata var. australis) 
sob diferentes níveis de saturação por bases. 
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 Como o cedro australiano é uma espécie exigente em fertilidade, seria possível esperar 

melhor desenvolvimento acima de 60% de V. A matéria seca total (PMST) também não 

apresentou resultados significativos (p > 0,05) em relação as diferentes saturações por bases. 

No entanto, é importante observar a relação entre saturação por bases e pH (FIGURA 

9), pois como pode ser observado, existe uma correlação. À medida que se elevou o nível de 

saturação por bases desse tipo de solo, houve aumento de pH proporcional, sendo que acima 

de 75% de V há a possibilidade do pH do solo alcalinizar, ultrapassando o limite da faixa 

ideal de fertilidade para as culturas onde é possível obter a máxima absorção de nutrientes. 

Com exceção do Ferro, Cobre, Manganês e Zinco que apresentam diminuição na sua 

disponibilidade com a elevação do pH, todos os demais nutrientes tem sua disponibilidade 

aumentada pelo uso racional da calagem em solos ácidos (POTAFOS, 1998). A faixa ideal de 

pH para a maioria das culturas fica entre 6 e 6,5 (FURTINI NETO et al., 2001).  

De acordo com Moretti et al. (2010) é importante fornecer a dose adequada de calcário 

à cultura, pois tanto a falta quanto excessos podem prejudicar o equilíbrio de nutrientes no 

solo.   
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Figura 9 – Relação entre Saturação por Bases (V%) e potencial de hidrogênio (pH) em Cambissolo 
Háplico, de textura média. 
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 Moretti et al (2010), ao avaliarem os efeitos de doses de calcário e gesso no 

desenvolvimento inicial do cedro australiano percebeu que nos tratamentos em que foram 

utilizadas as maiores doses de calcário, provavelmente houve indisponibilização de 

micronutrientes devido à elevação do pH. 

Para Moretti et al (2010), a dose que proporcionou maior crescimento em altura e 

diâmetro para a cultura do cedro australiano foi de 200 g cova-1, no espaçamento de 3 x 2m. 

Isso representa uma calagem de 333, 33 kg ha-1, o que indica a melhor calagem para as 

condições deste solo. Segundo este autor, o solo em que esse experimento havia sido 

conduzido apresentava pH de 5,7 e saturação por bases em torno de 56%. Com base nesses 

dados é possível avaliar que esta dose eleva a saturação por bases para um nível de 

aproximadamente 64%. 

A influência do pH sobre o cultivo do cedro australiano também é relatado por Souza 

et al. (2010) ao afirmarem que a espécie tem pouca tolerância a solos ácidos, após realizarem 

acompanhamento do seu desenvolvimento em propriedades nos municípios de Campos dos 

Goytacazes, Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu e Nova Friburgo. 

De acordo com Furtini Neto et al. (2001), visando o manejo da fertilidade do solo, o 

aumento do pH do solo tem de ser feito com corretivos que adicionem bases ao solo, de modo 

a elevar também a saturação por bases. 

 

 

5.2. Adubação de plantio para o cedro australiano 

 

  

 Com a correção do solo através da calagem pode-se considerar parte do desequilíbrio 

nutricional resolvido. Isso, porque conforme Potafos (1998) a água da chuva, passando pelo 

solo lixívia os nutrientes básicos, como o cálcio e o magnésio, que são substituídos por 

elementos acidificantes ou tóxicos como o hidrogênio, manganês e alumínio.  

É importante lembrar que a calagem geralmente é realizada em camadas de 0-20 cm, 

ou no máximo até 30 cm para o cultivo de espécies florestais, pois há de se avaliar a 

viabilidade econômica de realizar uma incorporação mais profunda. 

 Como o cedro australiano é uma cultura exigente em fertilidade e solo bem 

estruturado, torna-se necessário trabalhar com o perfil do solo e não somente as camadas 

superficiais do solo.  
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 Para o plantio do cedro australiano, o presente experimento possibilitou a elaboração 

de uma primeira sugestão de adubação a ser utilizada em nível comercial, através da 

extrapolação de parâmetros científicos baseados nos conceito de Bellote (2003), para o cultivo 

de Eucalyptus.  

A fonte mais segura de comparação para adaptar a implantação e o manejo do cedro 

australiano é o Eucalipto, devido à similaridade quanto à região de origem e estudos mais 

consolidados a nível comercial.  Portanto, a partir da avaliação dos níveis de P e K do solo 

utilizados por Bellote (2003) para o Eucalyptus, foi possível avaliar que para este solo, seria 

necessária uma adubação para o plantio de Eucalyptus com os teores de 30 kg ha-1 de N, 90 

kg ha-1 de P2O5 e 45 kg ha-1 de K2O apresentados na Tabela 5 como a dose 100% para o 

tratamento padrão a ser testado. 

 A partir da dose 100% foram atribuídos dois níveis de adubação abaixo e dois níveis 

acima (TABELA 5), a fim de se avaliar se realmente o cedro australiano é uma cultura menos 

ou mais exigente em fertilidade, quando comparado ao eucalipto. 

Na tabela 5, portanto, são apresentados os níveis de N, P2O5 e K2O que seriam 

recomendados em quilos por hectare, referente às porcentagens dos tratamentos utilizados.  

A figura 10 apresenta o crescimento do cedro australiano desde os 30 até os 180 dias 

após o plantio (DAP). Através da representação gráfica, é possível observar que à medida que 

se aumentou a porcentagem de NPK, houve maiores incrementos na altura da espécie.  

As diferenças começaram a ser evidenciadas a partir dos 90 DAP, com ligeiro 

destaque para o tratamento de 150% NPK. Dos 120 até os 180 dias, os resultados avaliados 

apresentaram o desenvolvimento estável. 
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Figura 10 – Desenvolvimento mensal de Toona ciliata var. australis, em diferentes níveis de adubação com 
NPK.  
 

As proporções de adubação NPK de 75 e 100% (FIGURA 10) apresentaram uma taxa 

de crescimento similar até os 180 dias após o plantio (DAP). A dose que mais se destacou foi 

aquela em que se acrescentou 50% a mais da exigência para o plantio de eucalipto nesta 

condição de solo (150% NPK). Isso comprova as evidências de que o cedro australiano é uma 

espécie exigente em níveis de fertilidade do solo. 

Os resultados mostrados (FIGURA 11) apresentam o crescimento do cedro australiano 

submetido a diferentes níveis de adubação (tratamentos) em função do tempo após o plantio. 

Não foi possível, portanto, observar um ponto ótimo de adubação NPK para esta espécie, nas 

condições de solo especificadas, uma vez que à medida que se aumentou a dose testada, 

aumentou também o crescimento em altura avaliado. 

Após os 180 dias de plantio (FIGURA 11), a taxa de crescimento do cedro australiano 

apresentava-se estável, com destaque para o tratamento de 150% de NPK, que apresentou 

altura média de 70,17 cm, o que representa um crescimento de 42,59 % em relação a menor 

dose (50% NPK) e 21,59% em relação à dose que seria recomendada para o plantio de 

eucalipto neste solo (100% NPK).  

Na figura 11, é apresentado à média de altura das plantas avaliadas em campo. Os 

resultados foram significativos em relação aos diferentes níveis de NPK aplicados no plantio.  
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Como o desenvolvimento apresentou crescimento linear, seria necessário realizar 

outros estudos extrapolando as doses para níveis maiores, com a finalidade de se encontrar o 

ponto ideal de adubação, a partir do qual o desenvolvimento começa a ser decrescente. 
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Figura 11 – Altura média do cedro australiano (Toona ciliata var. australis), aos 180 dias, sob diferentes 
níveis de adubação com NPK. 
 

 Como os maiores incrementos foram obtidos com o tratamento de 150% NPK 

(FIGURA 11), já se torna possível através destes resultados à elaboração de uma sugestão 

concreta de adubação de plantio para a cultura do cedro australiano, com base nos teores de P 

e K do solo.  

É necessário observar também a viabilidade de se aplicar doses superiores a este nível 

para a cultura, em função do seu desenvolvimento. 

 Na figura 12 é apresentado o desenvolvimento médio do cedro australiano em função 

do número de dias após o plantio sob o tratamento de 150% NPK onde puderam ser 

observados incrementos significativos.  
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Figura 12 – Altura média do cedro australiano (Toona ciliata var. australis), submetida à dose de 150% 
NPK, dos 30 aos 180 dias após o plantio. 
 

 Como pode ser avaliada através da figura 12, com 30 DAP, a altura média das plantas 

era de 26,54 cm. Aos 60 dias foi obtido um incremento de 32%, atingindo altura média de 

35,04 cm. Aos 90, 120, 150 e 180 DAP estes incrementos foram de 20,23%, 27,58%, 19,31% 

e 9,42% respectivamente, chegando aos 180 dias após o plantio a uma altura média de 70,17 

cm. 

 O fósforo (P) exerceu papel de grande importância para os incrementos desta cultura, 

observados em campo. A fonte de P utilizada na cova de plantio foi o fosfato monoamônico 

(MAP). De acordo com Sousa et al. (2004), este fertilizante possui alta solubilidade em água e 

citrato neutro de amônio (CNA), dissolve no solo rapidamente e praticamente equivale em 

relação à capacidade de fornecimento de P às plantas. 

 A deficiência de P pode ser mais limitante para a produção das culturas no mundo do 

que qualquer outra deficiência, toxicidade ou doenças (POTAFOS, 1998).  

De acordo com Furtini Neto et al. (2001), o P deve ser aplicado em quantidade várias 

vezes maior que aquelas exigidas pelas plantas, torna-se necessário, portanto, satisfazer a 

exigência do solo, saturando os componentes responsáveis pela sua fixação. 

 Segundo Potafos (1998), o fósforo sempre mantem ligações químicas com o cálcio e o 

ferro, formando compostos que não se movimentam bem nas raízes. Apesar disso, Sousa et al. 

(2004) destacam que grande parte do P retido é aproveitado pelas plantas, sendo que a 
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magnitude de recuperação desse P depende da cultura, textura, tipos de minerais de argila e 

acidez do solo, além da fonte, dose, granulometria e forma de aplicação do fertilizante. 

 Devido a isso, o crescimento médio do cedro australiano não foi maior em função do 

método de adubação, bem como das condições climáticas, principalmente em função da 

pluviosidade que pode ser observada na figura 13. 

 A adubação foi toda realizada na cova de plantio, ou seja, não houve o parcelamento 

de nitrogênio e potássio. Os dados coletados pela estação meteorológica do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) – Unidade Bambuí, localizada no IFMG – Campus Bambuí, 

mostram uma irregularidade da pluviosidade, com uma distribuição desuniforme de chuvas 

(FIGURA 13).  
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Figura 13 – Pluviosidade mensal no município de Bambuí. INMET, 2010/2011. 

 

 Pôde ser observado que em novembro de 2010, mês no qual foi realizado o plantio do 

cedro australiano, houve uma precipitação de 169,10 mm, favorecendo o enraizamento das 

mudas e sua rápida adaptação ao solo previamente preparado. 

 Com 30 e 60 dias após o plantio houve uma concentração muito grande de chuvas 

apresentando nestes dois meses um nível de aproximadamente 552 mm de precipitação. 

Devido a isso, possivelmente grande parte do nitrogênio e potássio sofreram perdas pelo 

processo de lixiviação, devido a sua dinâmica no solo, limitando um maior crescimento da 

cultura. 
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 Sousa e Lobato (2004) destacam que vários fatores podem influenciar o potencial de 

uma cultura ao nitrogênio, dentre eles pode-se destacar o suprimento por outros nutrientes, 

intensidade de chuvas, profundidade do perfil do solo com presença efetiva de raízes, nível de 

radiação solar, teor de matéria orgânica do solo, entre outros. 

 De acordo com Suhet et al. (1985), citado por Sousa e Lobato (2004), o nitrato (NO-
3) 

pode apresentar índice de lixiviação entre 1 e 1,5 mm através do perfil do solo para cada 

milímetro de chuva, em solos argilosos.  

Como a fonte de adubação nitrogenada utilizada neste trabalho foi à uréia e os níveis 

de chuvas foram elevados, sendo o solo estruturado e profundo, possivelmente houve este 

efeito de lixiviação durante esse período. Segundo Furtini Neto et al. (2001), o nitrogênio é o 

nutriente mais exigente em quantidade pelas culturas e devido o seu baixo efeito residual deve 

ser fornecido através de adubações pesadas e freqüentes. 

Fontes de adubo como a uréia, dentro de até quatro semanas, em período chuvoso ou 

com solo úmido, tem todo seu nitrogênio transformado em nitrato, estando sujeito à lixiviação 

(SOUSA; LOBATO, 2004). Isso justifica as recomendações de parcelamento das doses de 

nitrogênio a cada 30 dias para a maioria das culturas agrícolas.  

 Com base nisso e devido a grande valorização da madeira desta espécie no mercado, 

principalmente para a produção de móveis, o parcelamento desta adubação torna-se viável, 

pois minimiza os riscos de perdas de nutrientes, principalmente em função dos riscos de 

lixiviação. 

 A partir de abril de 2011, a pluviosidade é reduzida, sendo que durante o mês de maio 

de 2011, houve apenas 12 mm de precipitação (FIGURA 13). Com 180 dias após o plantio do 

cedro australiano, já havia precipitado 1327,30 mm, indicando que possivelmente, grande 

parte do nitrogênio e potássio adicionados na cova de plantio já não apresentavam teores 

suficientes para proporcionar maiores incrementos, devido à lixiviação destes nutrientes no 

solo. 

 Villela et al. (2004) explicam que o potássio apresenta-se na forma catiônica e seus 

sais apresentam alta solubilidade, o que associado à baixa capacidade de troca de cátions 

(CTC) dos solos de Cerrado, favorece a ocorrência de perdas por lixiviação.  

Tais fatos justificam também o motivo de aos 180 DAP ter obtido um menor 

crescimento de altura média das plantas, com uma taxa de crescimento de 9,42% para o 

tratamento de 150% NPK. No campo, essa lixiviação de nutrientes já podia ser notada de 

forma visual, principalmente para o nitrogênio, visto que as plantas de todos os tratamentos 

aos 180 DAP apresentavam coloração foliar com uma tonalidade verde-amarelada, em relação 
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ao verde intenso apresentado naturalmente por uma planta bem nutrida de cedro australiano 

(FIGURA 14).   

Figura 14 – Nutrição do cedro australiano: A) planta bem nutrida até os 120 dias; B) Deficiência visual de 
N observada em todos os tratamentos aos 180 dias. 

 

 Se houvesse sido realizado o parcelamento, possivelmente o incremento em 

crescimento seria maior e o aspecto visual também teria sido conservado em função de uma 

melhor nutrição.  

A adubação de plantio com o tratamento de 150% NPK, na cova de plantio, seria 

suficiente para suprir a cultura por um período de 180 dias, devendo posteriormente ser 

realizado uma adubação de cobertura com N e K.  

Porém, como a partir de junho, há uma redução do metabolismo das plantas e absorção 

de nutrientes, em função do início do período de inverno na região de Bambuí-MG, que faz 

com que haja uma redução de temperatura e pluviosidade, uma adubação de cobertura teria 

que ser realizada a partir de outubro ou novembro, quando pode ser qualificada, no entanto, 

como adubação anual. 

Devido a isso, são necessários estudos complementares que possam definir as doses 

para sugestão de adubação de primeiro, segundo, terceiro e até mesmo de quarto ano, para 

nutrição complementar desta espécie. 

Não houve diferença significativa para o diâmetro do coleto (p > 0,05), em condições 

de campo, em relação as diferentes doses de nutrientes utilizadas, obtendo-se um nível de 

desenvolvimento muito similar em todos os tratamentos avaliados, ficando na média de 17 
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cm. Possivelmente não houve diferenças significativas para o diâmetro porque o cedro 

australiano apresenta um rápido crescimento inicial em altura, ocorrendo ao longo dos anos o 

engrossamento do caule.  

Apesar de não ter apresentado diferenças significativas para o diâmetro do coleto, em 

função dos diferentes tratamentos, a relação entre altura média (H) e DC apresentou 

diferenças estatísticas (FIGURA 15).  

 Com os dados da relação H/DC é possível notar que os tratamentos de 75 a 125% 

NPK foram praticamente similares. Destaca-se, portanto, neste aspecto as plantas cultivadas 

sob 50% NPK e aquelas cultivadas na maior dose (150% NPK) que apresentam os valores 

extremos da relação H/DC, sendo 50% NPK o que apresenta menor relação e o tratamento 

150% NPK apresentando a maior relação.  
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Figura 15 – Relação altura/diâmetro do coleto das plantas de cedro australiano (Toona ciliata var. 
australis), aos 180 dias após o plantio, em diferentes níveis de adubação com NPK. 
 

 As plantas que receberam 150% NPK apresentaram uma relação H/DC média de 

39,67 cm, enquanto as plantas mantidas na dose de 50% NPK ficaram com média de 31,88 

cm. Segundo Tucci et al. (2007), a relação H/DC representa o vigor das plantas avaliadas. 

Neste aspecto, é possível avaliar um maior vigor das plantas que receberam a maior dose de 

adubação NPK de plantio. 
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A tabela 3, adaptada de Bellote (2003), será utilizada, portanto, como base de 

interpretação da análise de solos para a recomendação de adubação para o cedro australiano, 

portanto, os níveis de P e K do solo, podem ser classificados como baixo, médio ou alto. 

Em Latossolo Vermelho, com níveis de P e K do solo sendo classificados como médio 

e alto, respectivamente, obteve-se através deste experimento como melhor nível de adubação 

o tratamento de 150% NPK, que corresponde a 45 kg ha-1 de N, 135 kg ha-1 de P2O5 e 67 kg 

ha-1 de K2O.  

Neste contexto, é possível elaborar uma tabela de recomendação de adubação para a 

cultura do cedro australiano, com base nos níveis de P e K do solo, seguindo os mesmos 

critérios adotados por Bellote (2003) para a adubação de Eucalyptus. 

Os teores de nutrientes destacados na coloração verde na figura 15, são as doses 

correspondentes ao tratamento de 150% de NPK, que foi o melhor tratamento avaliado em 

campo.  

Para as demais classes de fertilidade, foi extrapolado conforme os critérios de Bellote 

(2003) fazendo a seguinte associação: os teores de N recomendados são constantes para todas 

as classes de interpretação (FIGURA 16). Quando os teores de P do solo passam de médio 

para baixo, os teores de P2O5 recomendados aumentam em 25% e quando os teores de P do 

solo passam de baixo para alto, as doses recomendadas de P2O5 são reduzidas pela metade, ou 

seja, recomenda-se 50% a menos do valor recomendado quando este se encontra em nível 

baixo no solo (FIGURA 16). 

 Figura 16 – Melhor dose encontrada em campo para o plantio do cedro australiano (Toona ciliata var. 

australis) na cor verde e extrapolação do resultado para as demais classes de fertilidade. 
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Quanto ao potássio (FIGURA 16), quando o teor de K no solo é médio/alto e passa 

para baixo, os níveis de K2O recomendados aumentam em 25% se os teores de P associados a 

esta interpretação forem baixo ou médio, porém se os teores de K no solo é baixo e passa para 

médio/alto associado também a teores de P alto no solo, a dose de K2O é reduzido em 50%.  

A Tabela 6 apresenta, portanto, a primeira sugestão de recomendação de adubação de 

plantio para a cultura do cedro australiano em solos do Cerrado, para o Estado de Minas 

Gerais, com base nos teores de P e K do solo. 

 

TABELA 6 - Recomendação de adubação para cedro australiano, com base nos teores 

de P e K do solo 

Interpretação N P2O5 K2O 

P no solo K no solo          kg ha-¹ 

B B 45 170 85 

B M/A 45 170 67,5 

M B 45 135 85 

M M/A 45 135 67,5 

A B 45 85 85 

A M/A 45 85 42,5 

B= baixo; M= médio; A= alto. 

 

Para elaboração desta recomendação, utilizou-se bases científicas e conceitos 

consistentes, conforme resultados obtidos por experimentação. Moretti et al. (2010) na 

implantação de seu experimento em campo realizou uma adubação com 20 g cova-¹ de N; 40 

g cova-¹ de P2O5 e 30 g cova-¹ de K2O, sendo que as doses de N e K foram parceladas quatro 

vezes, com aplicação a cada 30 dias. 

Como o espaçamento de plantio utilizado por estes pesquisadores foi de 3x2m, é 

possível avaliar que foi realizada uma adubação corresponde a 33,33 kg ha-1 de N, 66,67 kg 

ha-1 de P2O5 e 50 kg ha-1 de K2O. De acordo com Moretti et al. (2010), o nível de P e K do 

solo em que este experimento foi implantado foi de 1,4 mg dm-3 e 33 mg dm-3, 

respectivamente.  

Adotando-se a recomendação de adubação obtida através deste trabalho, os níveis de P 

e K para este solo seriam classificados como Baixo e Médio/Alto, respectivamente, sendo 

indicado para estas condições, portanto, uma adubação com 45 kg ha-1 de N, 170 kg ha-1 de 

P2O5 e 67,5 kg ha-1 de K2O. 
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O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), 

lançou em 2009, uma publicação denominada “Recomendação de Fertilizantes, Calcário e 

Gesso para as principais culturas do estado do Espírito Santo”, onde foi adicionada uma 

sugestão de adubação para o cedro australiano neste Estado. 

INCAPER (2009), recomenda adubação de plantio com 150 g cova-1 de superfosfato 

simples, 100 g de calcário complementar para cada tonelada recomendada por hectare até um 

máximo de 300 g cova-1 e 20 g de FTE cova-1. Um problema deste tipo de recomendação, na 

qual se indica doses de fertilizantes é que as doses efetivas dos nutrientes são fornecidas em 

função do teor real que o fertilizante comercializado apresenta. De acordo com CFSEMG 

(1999), o superfosfato simples apresenta teores mínimos de 18% de P2O5 e o FTE é composto 

por micronutrientes, com mínimo de 0,1% de Molibdênio e Cobalto, 1% de Boro e Cobre, 2% 

de Ferro e Manganês e 3% de Zinco.  

Outro ponto importante observado na recomendação de adubação de INCAPER 

(2009) foi de que não há definição quanto ao espaçamento de plantio para a cultura, apenas 

padroniza a adubação indicada para uma cova com dimensão de 30 x 30 x 30 cm.  

Levando-se em conta os teores mínimos, é possível avaliar que a recomendação de 

adubação fosfatada indicada para o Espírito Santo, através deste Instituto, independente do 

tipo de solo ou nível de P deste é de 27g cova-1 de P2O5. Dose similar aquela indicada por 

Andrade (2004) para o eucalipto no Cerrado e muito abaixo daquela utilizada para o plantio 

do cedro australiano por Moretti et al. (2010) e da menor dose sugerida pelo presente estudo. 

Indicações similares são indicadas por alguns viveiros produtores de mudas. Mudas 

Eggert (2011) recomenda utilizar 200 g de super simples, 50 g de cloreto de potássio e de 15 a 

20 g de FTE, em cova de 40 x 40 x 60 cm. Essas doses são indicadas independentemente dos 

níveis de fertilidade do solo e sem apresentar bases científicas. 

INCAPER (2009) também recomenda adubações de cobertura com N e K aos 30, 60 e 

90 dias após o plantio, sendo fornecido no total das três adubações 12g cova-1 de N e 12 g 

cova-1 de K2O, quando o teor de K no solo for menor que 60 mg dm³, 7 g cova-1 de K2O, 

quando o teor de K no solo estiver entre 60 e menor que 120 mg dm³ e caso, o teor de K no 

solo seja maior ou igual a 120 mg dm³ não é necessário aplicação de K2O.  Esses níveis de N 

e K também são muito inferiores em relação àqueles utilizados por Moretti et al. (2010) na 

implantação de seu experimento ou das menores doses sugeridas por este trabalho. 

Estes teores de nutrientes para adubação indicados por INCAPER (2009) para o 

cultivo do cedro australiano no Estado do Espírito Santo, não devem ser extrapolados para o 

estado de Minas Gerais, em função de apresentar teores de nutrientes abaixo até mesmo de 
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recomendações indicadas para culturas menos exigentes em fertilidade, como o Eucalipto 

(BARROS; NOVAIS, 1999; BELLOTE, 2003). 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

 O cedro australiano se desenvolve bem em saturação por bases entre 60 e 80%, porém, 

na saturação por bases de 80% pode ocorrer de o pH alcalinizar precipitando micronutrientes.  

Recomenda-se uma saturação por bases de 60% para o plantio de cedro australiano. 

Para elevar a saturação por bases para níveis superiores a 60% deve-se avaliar a viabilidade 

técnica e econômica. 

 Nas condições experimentais avaliadas em campo, a melhor dose de plantio para o 

cedro australiano foi de 45 kg ha-1 de N, 135 kg ha-1 de P2O5 e 67,5 kg ha-1 de K2O. 

 Com base na melhor dose foi possível extrapolar as doses recomendadas para as 

demais classes de fertilidade, conforme os níveis de P e K, com base nos critérios adotados 

por Bellote (2003), em suas recomendações, gerando a partir deste trabalho uma primeira 

sugestão de adubação para o cedro australiano em solos de cerrado. 
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