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Resumo: O Objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do consórcio de dois clones de 

eucalipto, cultivados em diferentes espaçamentos com mandioca cultivada na entrelinha. O 

experimento foi instalado no Sítio São Clemente localizado na zona rural do município de 

Macaíba, Rio Grande do Norte. Os tratamentos foram montados em triplicata de fileiras de 

100 m para cada um dos quatro adensamentos (9 x 1,25 m; 9 x 1,5; 9 x 2,0; 9 x 2,5 m). Cada 

uma das três linhas foi distribuída no sentido Leste-Oeste magnético, ordenadamente, 

totalizando 24 linhas de eucalipto. As variáveis analisadas foram: comprimento do caule 

(COMP) em metros, e o diâmetro do caule a altura do peito (DAP), em milímetros. Na 

mandioca foram determinados o rendimento médio dos tubérculos (t ha-1). Não houve efeito 

significativo dos adensamentos sobre COMP e DAP na idade avaliada. Foi observada 

tendência de ganho em produtividade da mandioca com o aumento do adensamento do 

eucalipto na linha. 

Palavras Chaves: Eucalyptus, Manihot spp., Agrossilvicultura. 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o uso do eucalipto no Brasil teve um crescimento exponencial na 

utilização em plantios florestais, por apresentarem características de crescimento acelerado, 

alta produtividade e capacidade de tolerância a condições edafoclimáticas adversas. (MORA e 

GARCIA, 2000; IBÁ, 2017).  

Segundo Silva (2005), devido ao rápido crescimento do eucalipto, o mesmo é bastante 

sensível à competição direta, ou seja, a uniformidade dos talhões não depende apenas do uso 

de bons clones e uma boa genética, uma vez que existe uma grande influência dos fatores 

ambientais, não menos importante a escolha ideal do espaçamento, que afeta diretamente o 

crescimento individual das árvores e acelera a competição intraespecífica e, 

consequentemente, reduz a produtividade florestal se for decidido erroneamente. 

Testando algumas configurações de consórcios entre eucalipto e outras culturas agrícolas, 

alguns autores como Passos (1990), observou que as culturas de eucalipto e de feijão se 

comportaram de forma complementar quando em consórcio, justificando-se que a 

produtividade de biomassa de eucalipto aumentou com o número de fileiras de feijão. Estudos 

pioneiros foram realizados por Magalhões (2008), testando consorcio eucalipto x mandioca, 

em que diagnosticaram a viabilidade de implantação da configuração em sistema agroforestal.  

 



 

Porém, na literatura científica foram verificados poucos relatos sobre a viabilidade técnica 

deste consorcio, bem como sobre recomendações técnicas para manejo e condução do sistema. 

Com base no exposto, este trabalho objetivou-se em avaliar o desempenho fitotécnico de dois 

clones de eucalipto em consorcio com mandioca, em diferentes espaçamentos. 

METODOLOGIA 

O experimento foi instalado no Sítio São Clemente localizado na zona rural do município 

de Macaíba, na região Agreste do Rio Grande do Norte. O solo foi preparado com uma 

calagem, duas gradagens e abertura dos sulcos para adubação de fundação, que foi constituída 

por 5 t.ha-1 de cama de frango e 60 kg de Superfosfato triplo (P2O5), posteriormente foi 

realizada a adubação de cobertura com 100 g de NPK (6:30:6), por planta em covetas laterais. 

Os clones utilizados foram dois híbridos de Urograndis A08 (clone A) e EUACA105 

(clone B). A mandioca empregada foi proveniente do sítio São Clemente (Macaíba, RN), 

onde o experimento foi instalado e já havia cultivo de mandioca. 

Os fatores avaliados no ensaio foram o efeito dos dois clones de eucalipto (clone A e 

clone B) e quatro espaçamentos (9 x 1,25 m; 9 x 1,5; 9 x 2,0; 9 x 2,5 m), sobre caracteres de 

parte aérea dos clones e sobre o rendimento da mandioca cultivada na entrelinha, em sistema 

consorciado. Em toda área o espaçamento adotado para a mandioca foi o de (1,0 x 1,0 m), que 

equivalem ao plantio de 10.000 plantas por ha-1. 

O experimento foi instalado utilizando uma triplicata de cada adensamento. Cada uma das 

três linhas foi distribuída no sentido Leste-Oeste, ordenadamente, totalizando 24 linhas de 

eucalipto, espaçadas de 9 m. A parcela experimental correspondeu a 10 plantas de eucalipto 

amostradas na linha central de cada triplicata, a partir da décima primeira planta na 

extremidade da linha.  

As variáveis analisadas no eucalipto, aos nove meses do transplantio, foram: comprimento 

do caule (COMP), em metros, e o diâmetro do caule a altura do peito (DAP), em milímetros. 

Na mandioca foram determinados o rendimento médio dos tubérculos (t.ha-1), a partir das 

duas primeiras fileiras laterais de mandioca a esquerda e a direita da linha de eucalipto. 

Foi processada a análise descritiva das variáveis determinadas nos clones em cada 

espaçamento, através da estimação de estatísticas descritivas de posição e dispersão.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores do comprimento do caule para o clone B foram superiores ao do clone A 

(Tabela 1), em média, aproximadamente 1,5 metros, com amplitudes de variação média de 

3,44 e 1,88, nos clones A e B, respectivamente. Em valores absolutos, os maiores 

comprimentos foram observados no espaçamento 2,5 m, com destaque para o clone B com 

4,73 m. De outra forma, as menores magnitudes foram observadas no espaçamento 2 m, para 

clone A, e no espaçamento 1,5 m para o clone B, com 2,41 e 4,22 m, respectivamente. 

Tabela 1 –Análise descritiva do comprimento do caule e do diâmetro a altura do peito em dois 

clones de eucalipto cultivados em quatro espaçamentos dentro da linha de plantio, os nove 

meses de idade. 

 



 

 

 

Resultados observados por Faria et al., (2008) corroboram com os resultados verificados 

neste trabalho, em que sugerem que essa situação pode ser referenciada por híbridos que 

apresentam maior capacidade de absorção e eficiência de utilização de nutrientes, 

proporcionando maior desenvolvimento das árvores quando o manejo utilizado é uniforme. 

O clone A, para o caráter quantitativo comprimento do caule, apresentou coeficiente de 

variação médio superior a 30%. Contrastando com o clone B que, cultivado nas mesmas 

condições ambientais, apresentou coeficiente de variação médio de aproximadamente 10% e 

provavelmente está em homozigose na maior parte dos loci que controlam o caráter. 

Avaliando o crescimento em altura aos 9 meses de idade (Tabela 2), percebe-se que não 

houve ganho significativo em comprimento das árvores nos espaçamentos avaliados. Os 

resultados obtidos estão de acordo com os relatados por Leles et al., (1998), trabalhando com 

duas espécies de Eucalyptus em 9 espaçamentos diferentes (9 x 9 m, 6 x 4 m, 3 x 6 m, 3 x 5 m, 

3 x 4 m, 3 x 3 m, 3 x 2 m, 3 x 1,5 m, 3 x 1 m), constatou que não houve influência dos 

espaçamentos no crescimento em altura das plantas, em quatro anos e quatro meses de idade. 

 

Tabela 2 – Modelos de regressão linear simples ajustados para a reposta do efeito de quatro 

densidades de plantio, dentro da linha, sobre o comprimento médio de plantas (COMP) e o 

diâmetro médio a altura do peito (DAP) de dois clones de eucalipto, com nove meses. 

Variável 

resposta 
Intercepto 

Coeficiente 

linear (ESP) 
r R2 

 Clone A 

ESP 

(m) 

Clone A  Clone B 

X̅ (Xn −  X1) 𝜎 CV (%)  X̅ (Xn −  X1) 𝜎 CV (%) 

COMP (m) 

1,25 2,93 3,1 1,01 34,62  4,31 1,6 0,39 9,18 

1,5 2,62 3,4 0,96 36,64  4,22 1,85 0,45 10,70 

2 2,41 3,35 0,88 36,36  4,35 1,6 0,48 11,01 

2,5 3,50 3,93 1,09 31,12  4,73 2,5 0,49 10,36 

 DAP (mm) 

1,25 20,86 23,4 6,47 30,99  28,97 23,1 5,72 19,75 

1,5 17,58 30,5 8,947 50,89  28,92 15,9 4,42 15,27 

2 17,56 31,4 8,457 48,14  30,92 42,7 7,96 25,74 

2,5 27,85 35,8 9,827 35,27  36,18 29,6 5,85 16,17 



 

COMP 2,09 0,42ns 0,50 0,25ns 

DAP 10,71 5,65ns 0,65 0,42ns 

 Clone B 

COMP 3,76 0,35ns 0,87 0,75ns 

DAP 20,75 5,79ns 0,94 0,88ns 

r: coeficiente de correlação linear de Pearson; R2: coeficiente de determinação. ns: não 

significativo pelo teste t de Student a 5% de probabilidade. 

O diâmetro a altura do peito seguiu a mesma tendência do comprimento da planta em 

valores absolutos, sendo mais acentuado no espaçamento 2,5 (Tabela 2). Entretanto, não 

houve diferença estatística entre espaçamentos em ambos os clones. Tal resultado pode ter 

sido obtido devido os dados serem coletados com o eucalipto ainda jovem. Brabo et al. (2014), 

avaliando o DAP de Morototó (Schefflrera morototoni) em diferentes espaçamentos, 

observaram efeitos significativos apenas no terceiro ano do cultivo. 

O rendimento médio da mandioca cultivado entre as linhas de eucalipto foi de 2,57, 3,25, 

2,42 e 1,86 kg planta-1 na triplicata do clone A do eucalipto e de 2,57; 2,56; 1,37 e 1,66 kg 

planta-1 na triplicata do clone B do eucalipto, nos espaçamentos de 1,25; 1,5; 2,0 e 2,5 m 

respectivamente. 

A mandioca apresentou melhor rendimento nos espaçamentos mais adensados. 

Provavelmente, este resultado evidenciou-se devido à adubação realizada no eucalipto. 

Sugerindo que houve disputa por nutrientes provenientes da adubação. Magalhães et al. (2008) 

testando consorcio eucalipto x mandioca, verificou que o rendimento da mandioca caiu em 

20%, quando cultivado com a espécie florestal. Entretanto todos os autores citados acima 

corroboram com mesmo resultado, onde há uma melhor utilização da terra quando utilizado o 

sistema de consorcio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O clone B (EUACA105) obteve um melhor desenvolvimento no primeiro ano de cultivo, 

apresentando assim, uma maior plasticidade fenotípica. 

O maior rendimento da mandioca foi obtido nos espaçamentos mais adensados, tendo a 

hipótese de uma competição por nutrientes da adubação feita no eucalipto, sugerindo estudos 

para a verificação da hipótese. 

Não houve ganho significativo em comprimento e diâmetro a altura de peito do eucalipto 

nos espaçamentos avaliados. 
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