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Os plantios de eucalipto ocorrem preferencialmente em áreas com baixa fertilidade de 

solo e consequentemente baixa produtividade. Logo, para otimizar ao máximo a produção, é 
necessário saber  o quanto essa cultura pode produzir em cada local (sítio). O projeto teve 
como objetivo geral gerar mapas em Zonas de Manejo-ZM em cinco áreas cultivada com a 
cultura de eucalipto, áreas pertencente à empresa Lwarcel. A coleta de dados foi obtida por 
meio do banco de dados fornecido pela empresa no período de 2009 até 2017. Os dados e 
mapas foram submetidos à estatística descritiva e posteriormente a modelagem geoestatística 
para a geração do zoneamento adequado. O método geoestatístico de interpolação foi o Inverso 
da Distância Ponderada (IDW) onde realizou uma correlação espacial expressa às amostras 
vizinhas, obtendo os mapas de cada parâmetro de solo. Os resultados identificou a exaustão de 
nutrientes no solo causada por espécies, nas cinco áreas onde obtiverão a variabilidade dos 
atributos do solo em plantações comerciais. Pode-se detectar que a ciclagem de nutrientes e a 
reposição desses via adubação estão intimamente ligadas ao manejo na disponibilidade de 
nutrientes no solo e na produtividade dos povoamentos florestais. O mapeamento espacial da 
fertilidade do solo em Zonas de Manejo-ZM, como ferramenta, foi possível identificar áreas 
com fertilidade do solo distinta nos locais de cultivo de eucalipto, confirma um caminho 
operacional acessível para empresas e produtores florestais para o manejo nutricional em 
florestas plantadas. 
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