02

Eucatex - Ampliação do viveiro de
mudas visa atender ao crescente
mercado de florestas plantadas no
Brasil.
05

Gel - Pesquisa da VCP tem objetivo de
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E ditorial
SALDO POSITIVO EM 2005
A RR comemora o sucesso das parcerias
consolidadas no segundo semestre. Ferro Gusa,
Klabin Paraná, Suzano e viveiros de mudas de Minas
Gerais firmaram parceria com a RR e passaram a
receber assessoria na área de nutrição e adubação
de mudas florestais.
Esta edição traz como destaque artigos da V&M
Florestal que mostram os ganhos de produtividades
com a adoção de alta tecnologia em fertilização e da
VCP sobre o uso de gel hidroretentores (GH) de água
no plantio de Eucalyptus.
Em 2005 a RR atingiu a marca de 30 clientes e
esteve presente em 9 estados brasileiros, 3 países
da América Latina e 1 da Europa. Valeu, o saldo foi
positivo e 2006 será melhor ainda.

Obrigado a todos e boa leitura!
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RR ACOMPANHA A
EXPANSÃO DE FLORESTAS PLANTADAS
O aquecimento do mercado florestal no Brasil pode
ser claramente percebido pelo aumento do número de
consultas e assessorias prestadas pela RR Agroflorestal.
Foram iniciados os trabalhos na Suzano, Klabin e
Ferro Gusa, além de viveiros de Minas Gerais e Mato
Grosso.
Nos dias 21, 22 e 23 de setembro a RR, através de seu
consultor Ronaldo Ivan Silveira, acompanhou visita da
empresa Brochmann Polis à CAF, Siderúrgica Alterosa,
V&M e Viveiro Santos e Dias, com o objetivo de conhecer
técnicas de plantios clonais e de manejo.
O consultor Ronaldo Silveira apresentou a palestra
“Nutrição de plantas em mini-jardim clonal” no Seminário
Técnico-Científico sobre Viveiros Florestais, organizado
pelo Programa Temático de Silvicultura e Manejo PTSM/IPEF, em parceria com a Suzano Bahia Sul. O evento
aconteceu dias 13 e 14 de outubro, nas cidades de Mucuri e
Teixeira de Freitas, Bahia. Reuniu 130 participantes dentre
profissionais, técnicos e acadêmicos, com o objetivo de
apresentar novidades no mercado para a área de viveiros.
No dia 08 de novembro, a consultora Teluíra de
Andrade e Paula apresentou palestra sobre nutrição e
adubação na produção de mudas florestais no I Seminário
Catarinense sobre Produção de Mudas Florestais,
organizado pelo EPAGRI EEI na cidade de Camburiú/SC,
como apoio ao Projeto Florestar Santa Catarina lançado
pelo Governo do Estado.
De 28 de novembro a 02 de dezembro foi realizada
visita à Compañia Uruguaya Forestal, finalizando 1ª fase do
Projeto de Monitoramento Nutricional que será
desenvolvida na Compañia Forestal Uruguaya (COFUSA).
A empresa Aracruz - Unidade Guaíba foi sede do
Curso de Nutrição e Adubação na Produção de Mudas de
Eucalipto realizado exclusivamente para os profissionais da
empresa, no formato in company.
O site da RR recebeu novo design que entrará no ar
em 2006. Mais clean e dinâmico, o lay out facilitará sua
atualização e a consulta às informações pelo usuário.
Confira as novidades da RR em seu novo acesso ao
www.rragroflorestal.com.br.

Eventos
RR PARTICIPA DE SEMINÁRIO ORGANIZADO PELO PTSM/IPEF
O Programa Temático de Silvicultura e Manejo PTSM/IPEF realizou dias 13 e 14 de outubro de 2005 o
Seminário Técnico-Científico sobre Viveiros Florestais em
parceria com a Suzano Bahia Sul, nas cidades de Mucuri e
Teixeira de Freitas, Bahia. O evento reuniu 130 participantes
dentre profissionais, técnicos e acadêmicos, com o objetivo de
apresentar novidades no mercado para a área de viveiros.
O primeiro dia do evento foi dividido em 3 painéis:
“Produção de Mudas Clonais em Empresas Florestais”,
“Produção de Mudas por Sementes em Empresas Florestais e
na CESP” e “Infra-estrutura de Viveiros”. No segundo dia o
tema foi “Substratos, Tubetes, Fitossanidade e Nutrição de

mudas em viveiros florestais” e neste
painel nosso consultor Ronaldo Luiz
Silveira apresentou a palestra “Nutrição
de plantas em mini-jardim clonal”,
juntamente com o Prof. Antônio Natal
Gonçalves (ESALQ/USP). Ao final do
evento foi realizada visita técnica ao
viveiro da empresa.
Com o sucesso obtido, os
organizadores pretendem tornar o evento
periódico, em local a definir com
empresas florestais parceiras.

I SEMINÁRIO CATARINENSE SOBRE PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS
INCLUI PALESTRA DA RR AGROFLORESTAL
Programado pelo EPAGRI EEI, o evento
foi realizado dia 08 de novembro de 2005, na
cidade de Camburiú/SC, como apoio ao Projeto
Florestar Santa Catarina lançado pelo Governo
do Estado. O Projeto visa estimular a
implantação e manejo de florestas plantadas
para a maior obtenção de produtos florestais
proporcionando aumento de renda na pequena
e média propriedade rural, de forma sustentável.

motivar e engajar viveiristas no Projeto e reuniu os
palestrantes: Israel Vieira/IPEF, Ivar Wendling/CNPF, Teluíra
de Andrade e Paula/RR Agroflorestal, Adi Mário
Zanuzo/CIDASC/CREA-SC, Albino Grigoletti Junior/CNPF,
Milton Geraldo Ramos/Epagri, entre outros.
O convite para participar do evento surgiu da parceria
da RR Agroflorestal - Eucatex Agro Mineral na produção de
substratos, e foi apresentada a palestra “Nutrição e Adubação
na produção de mudas florestais”.

O seminário teve o objetivo de capacitar,

ARACRUZ RECEBE CURSO IN COMPANY DE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO
NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO
Nos dias 12 e 13 de dezembro de 2005, foi realizado
Curso In Company sobre Nutrição e Adubação na Produção de
Mudas de Eucalipto na Aracruz Celulose - Unidade Guaíba,
Rio Grande do Sul.
Ministrado pelos consultores da RR: Ronaldo Luiz
Silveira (Eng. Florestal) e Ronaldo Ivan Silveira (Eng.
Agrônomo), o curso reuniu 15 profissionais, que tiveram 92%
de suas expectativas atendidas. Esta avaliação comprova o
alto nível profissional da equipe da RR, solidificando-a como
principal referência na área de nutrição e adubação florestal do
país e da América do Sul.

Suas expectativas ao evento foram:

8%

92%
Atendidas

Parcialmente atendidas

Não foram atendidas
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VM FLORESTAL ALCANÇA PATAMARES SUPERIORES DE PRODUTIVIDADE COM
A ADOÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA EM FERTILIZAÇÃO
Hélder Bolognani - V&M Florestal
Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira - RR Agroflorestal
Maurício Manoel Motter - RR Agroflorestal

Em cada macro região foram escolhidos dois talhões,
os quais foram plantados um com o clone VM1 e o outro
com o MN463. Esses talhões foram divididos em duas
partes iguais, onde uma parte recebeu a adubação
operacional e a outra a adubação de alto nível tecnológico
denominada como potencial. As características químicas
dos solos dessas regiões antes da realização da calagem
encontram-se nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 3. Doses dos nutrientes das adubações potenciais e operacionais.
Fazenda
Vargem Grande
Campo Alegre
Itapoã
Vargem Grande
Campo Alegre
Itapõa

N P2O5 K2O
Ca
Mg S
B Cu Zn
-------------------------------------kg/ha-----------------------Adubação operacional
04 e 05 6,6
60
66,6 367
65 5,5 7,0 0
0
29 e 30 6,6
60 126,6 367
65 5,5 5,0 0
0
28 e 29 6,6
60
151
477
84 5,5 5,0 0
0
Adubação potencial
04
99
90
189 1101 195 27 8,3 2,0 3,0
05
99
90
189 1028 182 27 8,3 2,0 3,0
29
141 52
186
587 104 13 8,3 1,0 1,5
30
141 61
186
587 104 19 8,3 1,4 2,0
28
99
90
189
880 156 27 6,0 2,0 3,0
29
99
90
189
880 156 27 6,0 2,0 3,0
Talhão

Tabela 1. Características químicas dos solos dos talhões com adubação
potencial nas fazendas Itapõa, V. Grande e Campo Alegre.
Fazenda
Itapõa
Itapõa
Itapõa
Itapõa
V. Grande
V. Grande
V. Grande
V. Grande
Campo Alegre
Campo Alegre
Campo Alegre
Campo Alegre

Talhão
29
29
28
28
2
2
4
4
29
29
30
30

Prof pH MO P SO4
K Ca Mg H+Al Al SB CTC V m
cm CaCl2 g dm-3 --mg dm-3-- --------------------mmolc dm-3--------------- ---(%)-0-20 4,1
25
1
0
0,6 2
1
58 12 4
62
6 77
20-40 4,3
19
1
0
0,5 1
1
42
8 3
45
6 76
0-20 4,1
21
1
0
0,3 2
1
58 10 3
61
5 75
20-40 4,3
16
1
0
0,1 2
1
42
7 3
45
7 69
0-20 4,1
26
2
0
0,4 3
2
67 11 7
73
9 63
20-40 4,1
21
1
0
0,3 5
2
62 10 10 71 14 50
0-20 4,1
25
1
0
0,4 3
1
65 13 5
70
7 75
20-40 4,1
17
1
0
0,4 3
1
58 12 4
62
6 76
0-20 4,1
10 20
0
0,1 1
1
28
6 2
30
7 74
20-40 4,1
10
5
0
0,1 2
1
25
5 3
28 11 62
0-20 4,0
12
4
0
0,1 2
2
28
6 4
32 13 59
20-40 4,1
11
2
0
0,1 2
1
28
6 3
31 10 66

Tabela 2. Teores dos micronutrientes nos solos dos talhões com adubação
potencial nas fazendas Itapõa, V. Grande e Campo Alegre.

Fazenda

Talhão

Prof
cm

B

Cu

Fe

Mn

Zn

-3

----------------------------------------mg dm -------------------------------------------

Itapoã

29

0-20

0,21

0,2

10,0

0,9

0,2

Itapoã

29

20-40

0,18

0,2

6,0

0,6

0,2

Itapoã

28

0-20

0,26

0,2

9,0

1,0

0,2

Itapoã

28

20-40

0,24

0,2

6,0

0,9

0,1

V. Grande

2

0-20

0,28

0,2

17,0

0,9

0,3

V. Grande

2

20-40

0,28

0,2

15,0

0,9

0,5

V. Grande

4

0-20

0,24

0,4

27,5

1,3

0,4

V. Grande

4

20-40

0,28

0,4

19,0

0,8

0,3

Campo Alegre

29

0-20

0,35

0,1

28,0

1,0

0,3

Campo Alegre

29

20-40

0,32

0,1

20,0

0,5

0,2

Campo Alegre

30

0-20

0,32

0,1

39,0

1,0

0,3

Campo Alegre

30

20-40

0,43

0,1

22,0

0,5

0,2

As doses de nutrientes utilizadas nas adubações
operacionais e potenciais nos diferentes talhões
encontram-se na Tabela 3.
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Durante o transcorrer do projeto foram realizadas
avaliações de DAP e altura. Para isso foram alocadas 4
parcelas de 900 m2 em cada tipo de adubação. As
avaliações de DAP foram realizadas em todas as árvores da
parcela e de altura em dez árvores localizadas no sentido
diagonal da parcela.
Os resultados em todas as regiões mostraram maior
crescimento de DAP e altura independente do material
genético na adubação de alto nível tecnológico. Na região
de Curvelo, a adubação potencial promoveu um
crescimento em altura 21% superior quando comparado ao
crescimento obtido na adubação operacional do clone MN
463, enquanto que para o VM 18%. O mesmo
comportamento ocorreu para diâmetro. Em relação ao
volume, uma primeira estimativa mostrou ganhos de 53%
com a adoção da adubação potencial independente do
material genético (Figura 1 e 2).
Os resultados da região de João Pinheiro mostraram
que a adubação de alto nível tecnológico proporcionou um
incremento em altura de 33% e 31% nos clones VM1 e
MN463, respectivamente. Em relação ao diâmetro, os
ganhos de crescimento foram de 29% e 21% nos clones
MN463 e VM1. Portanto, nota-se em termos de volume que
a adubação potencial resultou em ganhos médios de 93%
quando se considerou os dois clones aos 16 meses de
idade.
Na região de Montes Claros, o comportamento foi
semelhante ao encontrado nas outras duas regiões. A
adubação potencial aumentou o incremento em altura em
47% e 29% nos clones MN463 e Vm1, respectivamente.

D ivulgação técnica
Para o diâmetro observa-se o mesmo comportamento,
sendo que as árvores do tratamento potencial
apresentaram uma superioridade de 40% para MN 463 e
10% para VM 1 quando comparada com as do tratamento
operacional. Em relação ao volume nota-se um aumento
médio de produtividade da ordem de 123% (Figura 1).
Esses resultados mostram que apesar da distribuição de
chuvas ser um fator limitante para o aumento da
produtividade na região de Bocaiúva, os resultados com
uma fertilização mais balanceada proporcionam também
um melhor crescimento das plantas, possivelmente
advindo da melhor formação do sistema radicular. Os
resultados preliminares mostram que para se alcançar

A

B

3

-1

-1

produtividades na faixa de 35-40 m ha ano , o fator
nutricional está sendo mais limitante em relação as
condições climáticas. Assim sendo, investimentos em
nutrição resultarão em um outro patamar de produtividade,
atualmente pouco conhecido para essa região segundo
afirma o coordenador do projeto Hélder Bolognani.
A Figura 1 mostra aspectos visuais dos tratamentos de
fertilização operacional e potencial.
Segundo o Hélder o projeto continuará sendo avaliado
em termos de crescimento, nutrição e fisiologia nos
próximos anos. Também ressalta que se necessário serão
realizadas fertilizações corretivas entre 24 e 36 meses de
idade nas parcelas de adubação potencial, visando corrigir
algum desbalanço nutricional que seja apontado pelas
análises foliares. Com isso, permitirá que o aumento de
crescimento se perpetue até a idade de corte.
A

B

Figura 1. Aspecto visual da floresta do clone MN 463 comparando adubação
potencial (A) com adubação operacional (B) na Fazenda Vargem Grande na
região de Bocaiuva, aos 4 meses após plantio.

Figura 2. Aspecto visual do
diâmetro do clone MN 463
comparando adubação
operacional (A) com adubação
potencial (B) na Fazenda Itapoã
na região de Curvelo, aos 17
meses após o plantio.

EUCATEX AMPLIA VIVEIRO PARA ATENDER DEMANDA DO MERCADO
Motivado pela expansão das florestas plantadas no
Brasil, bem como pelo reconhecimento do mercado com
relação à qualidade das mudas produzidas, a Eucatex tem
ampliado continuamente seu viveiro de produção de mudas
clonais de eucalipto. A meta é a comercialização de 50
milhões de mudas clonais anualmente.
Segundo Edward Fagundes Branco, Gerente Geral
das unidades Florestal e Agro Mineral do Grupo Eucatex, o
viveiro é um dos mais competitivos do País, já que a média
anual de enraizamento dos clones tem sido de 95%, com
aproveitamento final de 90%. No verão essa performance

aproxima-se de 100% de estacas enraizadas com 14 dias
de permanência na casa de vegetação.
A Eucatex utiliza as mais avançadas técnicas de
manejo de viveiros florestais. Cada um dos clones
produzidos são monitorados semanalmente com relação
as suas necessidades e exigências nutricionais, de
umidade e temperatura.
Prova de excelência de qualidade se traduz na
conquista, a mais de 10 anos, dos mais rigorosos
certificados ambientais: ISO 14.000 e Selo Verde do FSC.
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USO DE INDICADORES FISIOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DO USO DE GEL
HIDRORETENTOR DE ÁGUA EM MUDAS CLONAIS DE EUCALYPTUS
Ernesto Norio Takahashi (1,2), Ailton Carlos da Silva (1), Celina Ferraz do Valle (1) , Thiago Merenda Rangel (3), Patrick de Oliveira Cavalcante (3).
(1) Votorantim Celulose e Papel Unidade Florestal Luiz Antônio-SP/Brazil (Email: ernesto.takahashi@vcp.com.br).
(2) UNESP/PV/Jaboticabal/Brazil.
(3) BNF Prestação de Serviços Florestais/ Luiz Antônio-SP/Brazil.

O uso de gel hidroretentores (GH) de água no plantio de
Eucalyptus tem como objetivo reduzir o número de irrigações,
principalmente, durante a temporada de estiagem. Existe
muita contravérsia quanto a eficiência de sua aplicação.
Muitas empresas já o fazem operacionalmente, entretanto, até
o momento não existem ferramentas e indicadores científicos
capazes de comprovar a sua eficiência. Os parâmetros
fisiológicos podem ser úteis, uma vez que respondem
rapidamente a alteração do meio de crescimento (solo,
manejo, clima, etc). Deste modo, este trabalho objetivou
comprovar a eficiência do GH sobre as plantas, fazendo o uso
de indicadores fisiológicos, como condutância estomática,
transpiração e taxa fotossintética. O experimento foi realizado
no Viveiro de Pesquisa da Votorantim Celulose e Papel
Unidade Florestal Luiz Antônio. Vasos de 5 litros foram
preenchidos com solo do tipo Latossolo vermelho escuro
secas ao ar em sombra e protegidos da chuva em casa de
vegetação. Inicialmente foram aplicados os tratamentos,
sendo eles, 1,0, 1,5, 2,0 litros de água por vaso, 0,980 litros de

GH por vaso na concentração de 0,2 e 0,3% e então foi
efetuado o plantio de dois clones. Cada vaso com uma planta
representou a parcela experimental. O delineamento
estatístico seguido foi o de esquema fatorial 5x2, sendo 5
tratamentos, dois clones e repetidos três vezes. As medidas
fisiológicas foram efetuadas durante onze dias corridos, no
período da manhã e tarde, e em cada parcela duas folhas
maduras no terço superior. Os resultados preliminares
comprovam o efeito benéfico do GH na sobrevivência do
Eucalyptus. A condutância estomática (Figura 1), transpiração
(Figura 2) e taxa fotossintética (Figura 3) foram superiores nos
tratamentos irrigados com água (sem gel) até o quarto a quinto
dia quando comparado com GH (com gel). Porém, após esse
período houve uma queda acentuada destes parâmetros no
primeiro tratamento até a paralização total da atividade
fisiológica, ocorrendo secamento e morte das plantas.
Enquanto que os tratamentos com GH mantiveram as mudas
turgidas e estimularam o desenvolvimento do sistema
radicular (Figura 4).

comgel
semgel

comgel
semgel
3,5
3,0

0,25

transpiração (mmol.m-2.s-1)

cond. estomática (mol.m-2.s-1)
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0,15
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2,5
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1,5
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0,5
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medida diária
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Figura 1. Condutância estomática de Eucalyptus com e sem GH ao longo de
onze dias.

Figura 2, Transpiração de Eucalyptus com e sem GH ao longo de onze dias.

tx fotossintética (microl.m-2.s-1)
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Figura 3. Taxa fotossintética com de Eucalyptus e sem GH ao longo de onze
dias.
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Figura 4. Tratamentos que receberam GH mantiveram se turgidas e tiveram
melhor desenvolvimento do sistema radicular. Quando não receberam, as
plantas secaram, morreram e não emitiram raízes.

D ivulgação técnica
APPLICATION OF THE 3-PG MODEL TO A EUCALYPTUS GRANDIS STAND
SUBJECTED TO VARYING LEVELS OF WATER AND NUTRITIONAL CONSTRAINTS
IN KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA.
Campion, J.M.; Esprey, L.J.; Scholes, M.C. Southern African Forestry Journal, n.203, p.3-13, mar.2005.

The 3-PG model has shown considerable potential as a
tool for predicting forest productivity. As part of a model
validation exercise, 3-PG was applied to an irrigated and
fertilised Eucalyptus grandis stand in the KwaZulu-Natal
Midlands. Simulations were run over a two-year period using
appropriate initialisation data and a parameter set developed
for E. grandis for the summer rainfall region of South Africa. The
model was validated using observed leaf area index, and
foliage and above-ground woody biomass, and then used to
predict stand volume. Evaluation of 3-PG model outputs
against field measurements indicated a generally good
correlation for growth data across the control, irrigated,

fertilised, and irrigated and fertilised trees. At 3.9 years, the
model-predicted leaf area index over all treatments ranged
from 3.8 to 5.1, similar to the observed range of 4.3 to 4.9.
Stand volume at 3.9 years of age was under-predicted in the
non-irrigated treatments. Actual stand volume at this age
ranged from 100 to 118 m3 ha-1 across all treatments, compared
to model estimates of 79 to 121 m3 ha-1. Use of a dynamic
fertility rating may improve model predictions and there is
possible scope for improvement in the water-balance
component of the model. Results from this study have shown 3PG to be a robust model by producing accurate predictions of
growth under varying levels of resource availability.

Mudas Clonais de Eucalipto
Florestas produtivas e árvores sadias começam
com mudas de qualidade.
Entre em contato:
Tel.: (11) 4028-9193

E-mail: jeane@eucatex.com.br
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MINERAL NUTRITION AND ADVENTITIOUS ROOTING IN MICROCUTTINGS
OF EUCALYPTUS GLOBULUS
SCHWAMBACH,J.; FADANELLI,C.; FETT-NETO,A.G. Tree Physiology, v.25, n.4, p.487-94, abr.2005

We characterized the adventitious rooting response of
Eucalyptus globulus Labill. to various concentrations of
calcium, nitrogen, phosphorus, iron, manganese, zinc, boron
and copper. The parameters analyzed were percent rooting,
root number, root length and mean rooting time. Root number
and root length were significantly affected by mineral nutrition,
whereas mean rooting time and rooting percentage seemed to
be closely related to auxin availability. Root number was
affected by calcium, nitrogen source and zinc, whereas root

length was influenced by concentrations of phosphorus, iron
and manganese, and by nitrogen source. Based on these
results, we evaluated various combinations of several
concentrations of these minerals in each rooting phase.
Cuttings that were rooted in an optimized mineral nutrient
medium and acclimatized to ex-vitro conditions for two months
showed significantly higher survival after transplanting and
drought stress than cuttings rooted in basal medium and
treated in the same way.

PERFIL NUTRICIONAL DE ESPÉCIES LENHOSAS DE DUAS FLORESTAS
SEMIDECÍDUAS EM UBERLÂNDIA, MG.
HARIDASAN,M.; ARAÚJO,G.M. Revista Brasileira de Botânica, v.28, n.2, p.295-303, abr./jun.2005.

O estudo teve como objetivo determinar a influência da
fertilidade sobre nutrição mineral e distribuição das espécies
nativas em duas florestas semidecíduas na Fazenda
Experimental de Glória (FEG) e Estação Ecológica do Panga
(EEP) em Uberlândia, MG Foram amostradas de duas a
quatro árvores, com circunferência mínima de 10 cm, a altura
de 1,30 m do solo, de todas as espécies encontradas em 50
parcelas contíguas de 10m x 10 m, em cada floresta. Foram
analisadas amostras de solo dos horizontes A 1 e A3 de cada
parcela nas duas florestas. O solo da EEP apresentou menor
acidez, associada à maior disponibilidade de Ca e menor
disponibilidade de AR, Fe, Zn e Cu. A disponibilidade Mn foi

menor no horizonte A3 e maior no A 1 na EEP. As
concentrações foliares de Ca e K foram maiores nas espécies
da EEP. As diferenças no teor de Ca refletiram a maior
disponibilidade do nutriente no solo. Não houve diferenças nas
concentrações foliares de P e Mg. O teor médio de N foi maior
na floresta FEG do que na EEP, apenas em espécies
exclusivas. As concentrações de Mn foram menores na EEP,
refletindo a influência do pH na absorção deste nutriente.
Assim, a ocorrência de espécies presentes exclusivamente na
EEP pode estar associada à capacidade de absorver K e Mg
de solos com altos teores de Ca.

CRESCIMENTO INICIAL DE PINUS TAEDA L. RELACIONADO A
DOSES DE N, P E K
VOGEL,H.L.M.; SCHUMACHER,M.V.; STORCK,L.; WITSCHORECK,R. Ciência Florestal, v.15, n.1/2, p.199-206, 2005.

O presente trabalho teve como objetivo estudar os
efeitos de diferentes doses de N, P e K no crescimento inicial
de plantas de Pinus taeda, aos 19 meses de idade. O
experimento localiza-se próximo do Município de Cambará do
Sul, tendo como coordenadas UTM centrais 565125 E e
6777386 N. O solo da região é classificado como Cambissolo
Humico alumínico típico, textura argilosa. A metodologia
estatística utilizada foi a técnica do confundimento, para três
fatores, com quatro níveis, totalizando 64 tratamentos,
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distribuídos em quatro blocos. Foram medidas as seguintes
variáveis no campo: altura total, altura de copa, diâmetro à
altura do colo e diâmetro de copa. Os resultados indicam que
foi obtida resposta linear e quadrática significativa para o P,
evidenciando a importância da aplicação desse nutriente no
crescimento inicial das plantas de Pinus taeda, com máximo
-1
ganho em volume cilíndrico, nas doses de 64 e 87 kg ha de
P2O5 e K2O respectivamente.

D ivulgação técnica
ANÁLISE HISTOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS EM CALOS DE EUCALYPTUS
UROPHYLLA S.T. BLAKE CULTIVADOS IN VITRO SOB INTERAÇÃO NUTRICIONAL
DE BORO E CÁLCIO.
TREVIZAM,R. Piracicaba, 2005. 166p. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo

O boro e o cálcio são nutrientes essenciais para o
desenvolvimento das plantas, entretanto existem poucos
registros da atuação destes dois nutrientes de forma conjunta
em organismos vegetais. Buscando identificar e quantificar as
possíveis implicações do micro e macronutriente no
desenvolvimento morfogenético de Eucalyptus urophylla,
calos foram cultivados in vitro com diferentes concentrações
de boro (O, 25, 50, 100 e 200 mmL-I) e cálcio (O; 3,75; 7,50;
11,25 e 15 mmL-1) sendo avaliados posteriormente quanto a
morfologia externa, morfologia interna, tamanho, conteúdo de
massa fresca e seca e variação das respostas bioquímicas

para o teor de prolina, carboidratos não estruturais solúveis
totais, proteína solúveis totais e eletroforese em gel de
poliacrilamida. De maneira geral, pode-se verificar que nos
dois períodos avaliados as concentrações combinadas de
boro e cálcio interferiram em aspectos da morfologia interna
que ocasionaram respostas diretas em aspectos visuais das
estruturas calogênicas. Da mesma forma, os parâmetros
bioquímicos avaliados sofreram a ação das interações
nutricionais testadas, determinando a importância desta
interação em mecanismos metabólicos, celulares e
bioquímicos.
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