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A produção de clones de eucalipto é rotina em empresas florestais desde a 

década  de  1980  e  tendiam  o  melhoramento  genético  das  plantas  para  o 

desenvolvimento  de características  que se correlacionam positivamente com a 

qualidade  do  produto  final.  Como  consequência  surgiu  então  técnicas  de 

hibridação e clonagem, que buscavam alcançar resistência a doenças e produzir 

florestas  altamente  produtivas.  O  objetivo  deste  trabalho  será  avaliar  o 

crescimento  inicial  de  clones  de  eucalipto  sob  combinações  diferenciadas  de 

doses  de  superfosfato  simples  (SFS),  fertilizante  NPK  (nitrogênio,  fósforo  e 

potássio) com formulação de 08-24-16 + 1% B + 0,5% Zn + 0,3% Cu, e cama de 

peru no plantio em um sistema agroflorestal. O experimento irá ser implantado na 

Fazenda  Flores  do  Cerrado  em  Mineiros,  Goiás  com  um  delineamento 

experimental  de  blocos  casualizados  (DBC)  com  cinco  tratamentos  e  quatro 

repetições,  perfazendo um total  de  20 unidades experimentais.  O clone a  ser 

instalado e estimado é o Híbrido  Eucalyptus urophylla x  Eucalyptus grandis em 

cinco tratamentos diferentes: primeiro tratamento com NPK (140g/planta) e SFS 

(105g/m),  segundo tratamento  com NPK (140g/planta)  e  SFS (105g/m)  com a 

adubação de cobertura, terceiro tratamento com cama de peru (1834g/m) e SFS 

(64g/m) e quarto tratamento com cama de peru (4090g/m) e quinto tratamento 

com cama de peru (2767g/m). As coletas de dados serão feitas após 3 meses, 6 

meses e 9 meses do plantio, serão avaliadas 10 plantas de cada tratamento e 

medidas o DAP da planta e a altura do povoamento. Será realizado a análise de 

variância com teste F a 5% e após se houver diferenças será feito o teste de 

média e análise de regressão para as diferentes épocas de coleta. O resultado 

esperado é verificar a interferência das diferentes adubações no comportamento e 



no  crescimento  dos  clones  de  eucalipto,  afim de  demostrar  aos  produtores  o 

tratamento mais viável para a produção de florestas altamente produtivas e em 

menor tempo.


