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 25ª Edição do Addubare apresenta os 

Aresultados do trabalho desenvolvido pela RR 

ao longo do 2º semestre de 2013 em suas 

várias áreas de atuação.

Na área de viveiro o destaque é para o uso de 

técnicas de rejuvenescimento, cujo objetivo é de 

resgatar  as  condições  favoráveis  para o 

enraizamento e crescimento de mudas clonais e 

todas as condições relevantes para a qualidade das 

plantas. 

Em campo, os artigos destacam o uso dos 

nutrientes fósforo, nitrogênio e potássio para 

promover maior arranque inicial das florestas, o 

potencial de resposta ao gesso no sul do pais, e 

também resultados de pesquisa sobre a aplicação de 

cálcio e magnésio. 

A RR Agroflorestal, visando capacitar a sua 

equipe, promoveu um Curso de Excel Avançado, no 

qual foram exploradas ferramentas que facilitam e 

incrementam planilhas, cujo objetivo é otimizar o 

tempo com as análises de dados e elaboração dos 

relatórios.

Para 2014 a RR lançará o Programa de Pesquisa em 

Viveiros Florestais em parceria com o Viveiro 

Florestal Avaré, cujo objetivo é aumentar o 

conhecimento desde o manejo do minijardim clonal 

até a qualidade da muda final. 

Outra novidade para 2014 será na área de Eventos 

da RR, onde um novo formato de curso, de menor 

tempo de duração será disponibilizado para seus 

clientes, sendo que o primeiro   ocorrerá em Três 

Lagoas no Mato Grosso do Sul, cujo foco será o 

manejo nutricional de solos arenosos para obtenção 

de altas produtividades.

2013 foi para a RR um ano de intensas demandas e 

excelentes resultados alcançados, fruto do 

comprometimento e profissionalismo de sua equipe 

e das empresas parceiras. Para 2014 a RR 

Agroflorestal deseja a todos um ano de sucesso e 

realizações.

Agradecemos todas as parcerias realizadas 

durante 2013 que foram o alicerce para crescimento 

da RR Agroflorestal.
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RR Agroflorestal lança Programa de Pesquisa em 
Viveiros Florestais para 2014

Em 2014 a RR Agroflorestal desenvolverá um “Programa de 

Pesquisa em Viveiros Florestais” através de uma parceria com 

o Viveiro Florestal Avaré localizado no estado de São Paulo. A 

equipe responsável pelo setor de viveiros da RR Agroflorestal 

i r á  c o o r d e n a r  o  p l a n e j a m e n t o ,  i m p l a n t a ç ã o , 

acompanhamento, avaliação e análises de dezenas de 

experimentos direcionados às principais demandas atuais da 

produção de mudas f lorestais, devendo gerar novos 

conhecimentos para o setor e reforçar ainda mais os 

argumentos técnicos-científicos atualmente utilizados. Os 

clientes da RR poderão sugerir os assuntos/pontos para a 

pesquisa, em função de suas demandas por informações em 

relação ao tema. Com isso, espera-se ter um avanço em 

relação as pesquisas nessa área, abrangendo desde o 

minijardim clonal até a fase de expedição das mudas, e que 

inúmeras perguntas e hipóteses possam ser respondidas. Os 

experimentos envolverão manejo de minijardim clonal 

(época de coletas das miniestacas, padrão das miniestacas, 

uso de reguladores vegetais etc.), substratos (ajuste para 

época do ano ou sistema de irrigação), condições 

ideais de enraizamento na casa de vegetação 

para diferentes clones, manejo da casa de 

vegetação, abertura e espaçamento das mudas 

nas bandejas em função da área foliar de 

diferentes clones, parâmetros da qualidade de 

muda etc.
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Claudemir Buona - Consultor da RR Agroflorestal

Deficiência de magnésio limitando a produtividade do eucalipto

A deficiência de magnésio está cada vez mais comum ser 

encontrada nos plantios de eucalipto, e isso está ocorrendo em 

função dos baixos teores no solo desse macronutriente associado a 

diversos outros fatores como: uso de calcário de baixa reatividade 

e com baixos teores de Mg na sua composição, calagem tardia, ou 

seja, realizada depois do plantio, não incorporação do calcário, 

ou seja, aplicação em área total sobre o solo, além  do uso de altas 

doses de potássio nas adubações de cobertura sem que o solo 

tenha conteúdo mínimo de magnésio para atender a demanda do 

eucalipto (inibição competitiva). Como resultado a deficiência se 

manifesta incialmente com uma intensa clorose marginal das 

folhas mais velhas (Figura 1 A) seguida de intenso 

amarelecimento da parte inferior da copa e depois desfolha 

generalizada (Figura 1 B). 

A Aperam Bionergia realizou um experimento visando 

determinar a perda de produtividade devido a deficiência de 

magnésio, e os resultados desse trabalho estão apresentados na 

Figura 2. Os resultados mostram que houve respostas à aplicação 

de magnésio tanto via sulfato como na forma de óxido (Magnesita) 

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal

Raphael Rosa Ribeiro – Consultor da RR Agroflorestal

Nivaldo Souza Martins – Supervisor de Processo da Aperam Bionergia

Ricardo Wagner Pinto Leite – Gerente Executivo da Aperam Bionergia

em ambos os clones estudados. No clone AEC 1528, o 

aumento de produtividade com a aplicação de 

sulfato e óxido de magnésio (Magnesita) foram de 

26% e 35%, respectivamente. A mesma tendência foi 

verificada para o clone AEC 224, sendo os aumentos 

de 13% na presença do sulfato de magnésio e 21% 

para o óxido de magnésio. Esses resultados revelam 

que para ambos os clones quando o óxido de 

magnésio foi utilizado a produtividade foi maior em 

relação ao uso de sulfato. Nota-se ainda que a 

aplicação do óxido de magnésio juntamente com o 

sulfato de amônio promoveu maior incremento, 

principalmente no clone AEC 1528, representando 

um aumento de 30% quando comparada com a 

aplicação isolada de óxido de magnésio. No clone 

AEC 224 também houve resposta, porém, com um 

aumento de apenas 9% no incremento. Esses 

resultados são de grande importância, pois mostram 

que para se ter uma melhor recuperação da 
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deficiência de magnésio, a aplicação de nitrogênio em alguns 

sítios se torna imprescindível, principalmente naqueles onde 

houve intensa desfolha, uma vez que o nitrogênio ajudará na 

recuperação da área foliar.

Na figura 3 está apresentada a evolução do volume total para 

os diferentes tratamentos durante a avaliação do experimento, 

para ambos os clones. De maneira geral, a maior produtividade 

ocorreu para o clone AEC 224 em todos os tratamentos, exceto no 

tratamento em que se aplicou óxido de magnésio juntamente com 

sulfato de amônio, para o qual praticamente não houve diferença 

de produtividade entre os dois clones. Nesse tratamento o IMA do 
3 3AEC 224 foi de 47,1 m /ha/ano e no AEC 1528 de 45,8 m /ha/ano.

Os resultados desse experimento mostram para uma situação 

de deficiência de magnésio já com os sintomas visuais, caso não 

seja feita a correção, a perda em relação ao volume de madeira 

pode chegar até 30% (em casos mais severos de amarelecimento e 

desfolha). A correção com 400 kg de Magnesita (224 kg de Mg/ha) 

promoveu a recuperação da produtividade com 23% a mais de 

incremento em relação à testemunha. Já a aplicação de 400 kg/ha 

sulfato de magnésio (40 kg de Mg/ha) promoveu menor 

recuperação da produtividade, sendo em média 19% superior a 

testemunha. Nota-se que a maior dose de Magnesita representa 

muito mais magnésio aplicado, e que talvez a dose de Mg adequada 

para atender a demanda do eucalipto em condições de deficiência 

nutricional seja menor que a utilizada no experimento quando se 

aplicou a Magnesita. Em razão disso, está sendo proposto um novo 

experimento com curva de calibração de resposta para os dois 

produtos (várias doses aplicadas) com o objetivo de determinar a 

dose adequada de Mg de ambas as fontes – sulfato e óxido. Um 

diferencial da Magnesita (56% de Mg) é que o custo do 

quilograma do magnésio é muito menor quando 

comparado ao sulfato de magnésio (10% de Mg), 

porém, uma desvantagem é que não traz enxofre na 

sua composição e, em situações que existe a 

deficiência conjunta de S e Mg provavelmente será 

menos eficiente em relação ao sulfato.

Figura 1. Sintomas de deficiência de magnésio. A. Clorose internerval. 

B. Amarelecimento da parte inferior da copa.

Figura 2. Volume total dos clones AEC 224 e AEC 1528 aos 

7 anos de idade na região de Itamarandiba/MG em 

função das adubações corretivas com magnésio.
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mudas clonais de Eucalyptus sp

É possível, a partir de técnicas especiais, reverter a 

juvenilidade de árvores adultas e desse modo resgatar 

condições favoráveis para o enraizamento e crescimento. Do 

ponto de vista fisiológico, o processo de enraizamento 

através da clonagem por miniestaquia pode ser entendido 

como a capacidade de diferenciação de células contidas no 

caule de se transformarem em células de raiz. Para sustentar 

a produção do viveiro e de forma rentável, o processo de 

rejuvenescimento deve apresentar taxas elevadas e 

homogêneas de enraizamento ao longo de todo o ano. 

É importante antes de iniciar a produção um determinado 

material genético nas casas de vegetação ter a certeza do seu 

potencial de enraizamento, para que dessa forma, se bem 

c o n d u z i d a ,  a p r e s e n t e  e l e v a d o s  p e r c e n t u a i s  d e 

enraizamento, porém alguns materiais genéticos não 

apresentam alto potencial de enraizamento e, apesar dessas 

limitações são mantidos em produção no viveiro por 

apresentarem características específicas como elevada 

produtividade, características desejáveis da madeira ou 

resistência a doenças e pragas, e por isso justificam a grande 

demanda de p lant io . Mu i tos v ive i ros buscam a l tos 

percentuais de enraizamento mesmo para aqueles materiais 

que já se sabe que não possuem elevado potencial ou que 

exigem manejos tão específicos para que altas taxas possam 

ser alcançadas, como algumas espécies subtropicais E. 

globulus, E. dunnii, E. benthamii ou híbridos de E. torelliana 

x E citriodora.

 De forma geral, um material com bom potencial de 

enraizamento, deve possuir um histórico de altas taxas de 

enraizamento alcançado em outros viveiros e, combinar 

primordialmente dois fatores: qualidade da miniestaca 

utilizada e manejo das casas de vegetação (Figura 2). Quanto 

mais adequadas as miniestacas e o manejo das casas de 

Allan Camatta Mônico - Consultor da RR Agroflorestal

vegetação, maiores as chances de garantir a de 

altas taxas de enraizamento, por outro lado se for 

estaqueada uma miniestaca produzida a partir de 

um broto inadequado aliado a um manejo 

inadequado das condições climáticas da casa de 

vegetação, menores serão as chances de se ter 

um resultado sat i s fatór io em re lação ao 

enraizamento. 

Tanto a qualidade da miniestaca quanto o 

manejo da casa de vegetação apresentam uma 

grande correlação e são afetados por vários 

fatores. Como exemplo dos fatores relacionados 

à qualidade da miniestaca pode-se citar: a) idade 

d a s  m i n i c e p a s / m i n i e s t a c a s :  g r a u  d e 

rejuvenescimento dos brotos produzidos diante 

da maturação hormonal das matrizes (fator 

q u í m i c o  e n d ó g e n o ) ;  b )  p o t e n c i a l  d e 

enraizamento do material genético: chances de 

se obter uma alta taxa de enraizamento 

conforme o material que se objetiva produzir; c) 

padronização das miniestacas: em relação ao 

tamanho, lignificação, coloração, retidão, 

estado fitossanitário etc.; d) balanço nutricional 

adequado: teores de macro e micronutrientes 

equilibrados e em quantidade adequada sem 

apresentar sintomas de deficiência ou excesso 

nu t r i c i ona l ; e ) t empo en t re a co l e ta e 

estaqueamento: o atraso dessas operações pode 

agravar o estresse da miniestaca; f) forma de 

a r m a z e n a m e n t o  d u r a n t e  c o l e t a  e 

es taqueamento: se não houver absorção 

adequada de água pelas folhas para substituir o 

fo rnec imento até então garant ido pe las 

Figura 1. Processo de diferenciação celular durante a formação radicular de uma miniestaca de Eucalyptus sp em casa de vegetação.  
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minicepas, o murchamento tenderá a gerar consequências 

negativas ao enraizamento etc. Dessa forma, os viveiristas 

devem entender que d i f i c i lmente um fator ocorre 

isoladamente, e que geralmente ocorre o efeito aditivo de 

dois ou mais deles, o que dificulta a tomada de decisões para 

se corrigir os problemas apresentados. 

Em relação aos pontos de manejo da casa de vegetação 

determinantes para o processo de enraizamento destacam-

se: a) temperatura: a faixa ideal está entre 30 e 35°C, 

lembrando que é muito importante evitar oscilações bruscas; 

b) volume e forma de se irrigar: o volume médio utilizado é em 

torno de 5-6 l/m² utilizando sistema de alta pressão e baixa 

vazão para não encharcar o substrato e manter a umidade 

relativa do ar > 85%; c) luz: em épocas de alta insolação 

recomenda-se a utilização de tela alumínica nas horas de 

insolação direta, para evitar o estresse por excesso de luz nas 

miniestacas;  d) assepsia: a limpeza e manejo inadequado 

pode favorecer a proliferação de doenças prejudiciais que 

limitam o enraizamento.

Além dos fatores já citados, ainda se destaca a qualidade 

da água de irrigação utilizada no viveiro. Normalmente, em 

viveiros com água mais alcalina as plantas tendem a 

a p r e s e n t a r  m a i o r  d i f i c u l d a d e  d e  a b s o r ç ã o  d o s 

micronutrientes, especialmente ferro, cobre, manganês e 

zinco. O substrato também apresenta papel importante no 

desenvolvimento das raízes das miniestacas, destacando-se 

as características pH, salinidade, relação C/N, porosidade 

total (drenagem, aeração, capacidade de retenção de água e 

nut r ientes ) e dens idade, que es tão es t re i tamente 

relacionadas com a morte da base das miniestacas e 

consequentemente a taxa de enraizamento.  

Um ponto importante é a localização do viveiro, ou seja, 

dependendo da região onde o viveiro está instalado, esses 

fatores ainda podem sofrer influências do tempo 

e clima local, como por exemplo em regiões com 

intensa nebulosidade (neblina) o que resulta em 

baixo índice de radiação solar constante. 

Também é sabido que os viveiros que enfrentam 

um per íodo de inverno ma i s r i goroso , a 

velocidade de enraizamento é fortemente 

reduzida devido à diminuição do fotoperíodo e 

consequentemente da taxa fotossintética das 

miniestacas. Outra questão importante é 

considerar não somente o manejo diário das 

condições ambientais das casas de vegetação 

(tempo do dia), mas também o manejo em função 

da média de idade das miniestacas dentro da 

casa (à medida que se desenvolvem as raízes, 

deve-se i r adequando o manejo h ídr ico, 

substituindo o fornecimento de água via foliar 

para radicular). 

Dessa forma, para obtenção de altas taxas de 

enraizamento, todos esses fatores devem ser 

controlados simultaneamente e manejados de 

forma adequada, para que as perdas sejam 

minimizadas e o alto rendimento final almejado 

do viveiro seja alcançado, uma vez que a fase de 

enraizamento é a mais representativa dentro de 

todo o processo de produção de mudas. Além 

disso, é importante que os altos índices de 

enraizamento alcançados sejam mantidos ao 

longo do ano independente do material genético 

trabalhado, isso indica que a qualidade dos 

brotos e o manejo das casas estão sendo 

corretamente trabalhados mesmo com as 

diferenças de clima durante o ano. 

Figura 2. Probabilidade do percentual de enraizamento de clones de eucalipto em função da qualidade das miniestacas e do manejo 

das casas de vegetação.
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das florestas das empresas Frigg Florestal S.A. e 
Brascan Empreendimentos Florestais S.A 

A empresa RR Agroflorestal, após vários anos de pesquisas, 

tornou-se a pioneira na recomendação e uso de formulações 

de adubações de plantios com fontes de fósforo solúveis 

aplicadas no sulco de plantio, tendo como principal objetivo o 

melhor arranque inicial das florestas. No passado a prática 

comum era o uso de fosfato natural reativo, seguida da 

aplicação de algumas gramas/planta de uma formulação NPK. 

Porém o resultado era de um arranque inicial lento dos 

plantios, onde as plantas tinham pouca formação de ramos e 

folhas além da maior ocorrência de matocompetição nas 

linhas de plantios, e, em regiões com longo período de seca e 

déf i c i t h íd r i co a ocor rênc ia f requente de p lantas 

apresentando deficiências nutricionais, principalmente de 

fósforo.

Com o uso de formulações com fontes de fósforo solúveis e 

com maiores teores de nitrogênio, aplicados em filetes 

contínuos nos sulcos de plantios, os resultados têm sido muito 

satisfatórios, onde o arranque inicial das florestas tem sido 

mais rápido, maior formação de ramos e folhas, maior 

sombreamento nas linhas de plantios em curto espaço de 

tempo e com isso menor ocorrência de matocompetição e, 

consequentemente menor uso de herbicidas. Além dos 

benefícios comentados, ao se investir na qual idade 

operacional da subsolagem para aplicação e localização do 

adubo de plantio, não há a necessidade da operação manual 

das covetas laterais, logo isso resulta na redução do custo 

operacional de implantação. Dentre as várias empresas que a 

RR Agroflorestal atende em todo o Brasil e no exterior, as 

empresas Frigg Florestal S.A. e a Brascan Empreendimentos 

Florestais S.A. também optaram por essa tecnologia de 

adubação que vem sendo recomendada pela RR Agroflorestal. 

A Frigg Florestal S.A. mantém suas florestas na região de Ribas 

do Rio Pardo/MS e a Brascan Empreendimentos Florestais S.A. 

nas regiões de Montes Claros/MG e Bocaiúva/MG. As Figuras 1 

e 2 mostram plantios da empresa Brascan Empreendimentos 

Florestais S.A. na região de Bocaiúva/MG, onde é possível 

observar as diferenças quanto ao desenvolvimento das 

florestas com a mesma idade, 9 meses de plantio. Na Figura 1 

a floresta foi implantada com fosfato natural reativo e 

anterior a parceria com a RR Agroflorestal. Já na figura 2 a 

floresta foi implantada seguindo as recomendações da RR, ou 

seja, usando no plantio formulações com fósforo solúvel e 

com maior teor de nitrogênio. Essas imagens foram 

r e g i s t r a d a s  e m  s e t e m b r o / 2 0 1 1  e  a g o s t o / 2 0 1 2 

respectivamente, ou seja, esses dois períodos são de déficit 

Claudemir Buona – Consultor da RR Agroflorestal

hídrico (mesma fazenda, mesmo tipo de solo).

Como pode ser observado, no plantio onde foi 

utilizado adubo de plantio com fonte de fósforo 

solúvel e com maior teor de nitrogênio, a floresta 

apresentou melhores condições nutricionais e 

consequentemente melhor desenvolvimento, 

mesmo no período de seca (principalmente no 

caso de algumas regiões de Minas Gerais onde há 

déficit hídrico nos meses de agosto-setembro), 

enquanto que, na floresta na qual foi utilizado o 

fosfato natural reativo na implantação, as 

p lantas most ram padrões de a l tura bem 

Figura 1. Floresta com 9 meses de idade (plantio de 

dezembro/2010), na região de Bocaiúva/MG plantada 

com fosfato natural reativo.

Figura 2. Floresta com 9 meses de idade (plantio de 

novembro/2011), na região de Bocaiúva/MG, plantada 

seguindo recomendação de adubação da RR Agroflorestal 

(fonte Solúvel de fósforo e maior dose de nitrogênio).
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solúvel, havendo pouca formação de folhas e as plantas 

apresentando deficiências nutricionais.  

Nas florestas da empresa Frigg Florestal S.A. na região de 

Ribas do Rio Pardo/MS, não foi usado o fosfato natural reativo 

nos plantios. O adubo NPK foi aplicado em filete intermitente 

no sulco de plantio. Após o início da parceria com a RR 

Agroflorestal, os plantios passaram a ser realizados em filete 

contínuo. A Figura 3, mostra as florestas com 9 meses de 

idade, na Região de Ribas do Rio Pardo/MS, plantadas 

seguindo recomendações de adubação da RR Agroflorestal. 

Além da decisão por parte das empresas pelo uso das 

adubações de plantio usando fontes de fósforo solúvel, e 

aplicados nos sulcos de plantios em filetes contínuos, essas 

empresas também tiveram a preocupação de optar pelo 

investimento na qualidade operacional durante o processo 

de subsolagem para aplicação e localização do adubo de 

plantio. Apesar desses plantios, de ambas as regiões, terem 

sido feitos em locais onde havia antigos plantios de eucalipto 

e/ou pinus,  o resultado foi positivo tanto em relação a 

mudança das adubações, quanto na qualidade operacional, 

uma vez que as florestas mostraram bom arranque inicial, 

com plantas crescendo e desenvolvendo de 

forma homogênea, sombreando dessa forma as 

linhas de plantios em curto espaço de tempo. 

Figura 3. Floresta com 9 meses de idade (plantio de 

junho/2012), na região de Ribas do Rio Pardo/MS, 

plantada seguindo recomendação de adubação da RR 

Agroflorestal (fonte solúvel de fósforo e maior dose de 

nitrogênio).

Será que estamos aplicando a dose adequada de cálcio para 
atender a demanda de determinados clones de eucalipto? 
E a forma de aplicação está correta?

A aplicação de calcário dolomítico sobre o solo e sem 

incorporação tem mostrado baixa eficiência quando 

comparada a aplicação em faixa ou mesmo em área total 

seguida de uma incorporação mesmo que seja superficial (10-

15 cm). A baixa eficiência do calcário se deve ao fato da 

maioria desses produtos serem de baixa solubilidade e, 

muitas vezes a compra é realizada optando pelos calcários de 

menor custo, os quais apresentam menores valores de PRNT e, 

quanto menor for o valor do PRNT mais lenta é reação desse 

calcário. Associado a isso, muitas empresas acabam 

aplicando o calcário tardiamente, como em alguns casos até 

12 meses após o plantio. Em função disso, os monitoramentos 

nutricionais sempre apontam o cálcio como um dos nutrientes 

mais limitantes na fase inicial do desenvolvimento do 

eucalipto. Alguns clones específicos como o clone 224 

apresentam alta incidência de quebra de ponteiro na fase de 1 

a 3 anos após o plantio (Figura 1), sendo a grande dúvida é se 

esse s intoma estaria relacionado com determinados 

desequi l íbr ios nutr ic iona is . Comumente a h ipótese 

levantada é do problema de quebra de ponteiro estar 

associado a deficiências nutricionais de cálcio, boro ou 

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal

cobre, nutrientes estes que estão envolvidos na 

síntese de lignina e na formação da parede 

celular. Outra hipótese também considerada é do 

problema estar associado a fitotoxicidade de 

gl i fosato, uma vez que ele interrompe a 

passagem do ácido chiquímico para ácido 

corismático, precursor da formação da lignina.

Analisando sob o ponto de vista nutricional, o 

trabalho realizado por Faria et al. (2008) mostra 

que o clone 224 apresenta alta demanda por 

cálcio quando comparado a outro clone muito 

plantado nas diferentes regiões do Brasil, o 144 

(Tabela 1). O trabalho mostrou que o clone 224 

necessita de 42% a mais de cálcio que o 144 para 

uma mesma produtividade, ou seja, para 
3produzir 1 m  de madeira, o clone 224 necessita 

1.326 g de cálcio, enquanto que o 144 apenas          

928 g de cálcio. Dessa forma surge uma grande 

dúvida: será que o fornecimento de cálcio para o 

clone 224 não deveria ser maior e com isso evitar 

a quebra de ponteiro? Outra dúvida é se o uso de 
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Tabela 1. Coeficiente de utilização biológica por clones de eucalipto plantados na região do Vale do Jequitinhonha no final da rotação.

 Híbrido Clone N P P O  K K O Ca Mg2 5 2

3            g de nutrientes/m  de madeira

 UR x --- I-224 1260 71 162 596 718 1326 231

 UR x --- I-060 992 68 156 619 746 856 209

 UR x --- I-144 1192 78 180 681 820 928 261

 UR x --- I-225 1238 68 155 581 700 976 213

 UR x --- I-044 1241 80 183 735 886 1000 246

 Média   1184 73 167 640 771 1028 232

 UR x GR HC-249 1391 75 173 613 738 931 214

 UR x GR HC-232 1133 79 181 655 789 1058 267

 UR x GR HC-373 1272 83 190 654 788 967 302

 UR x GR HC-257 1187 84 192 630 759 1023 288

 UR x GR HC-344 1318 98 223 698 841 1056 331

 UR x GR HC-289 1406 103 237 760 915 1058 323

 Média   1278 85 195 658 793 1024 282

 UR x (CA x GR) HCT-041 1014 82 189 693 835 1207 306

 UR x (CA x GR) HCT-027 1168 87 200 693 836 840 248

 UR x (CA x GR) HCT-037 1197 70 160 749 902 1069 256

 Média   1116 80 183 710 855 1051 273

 Média geral   1211 80 184 668 805 1023 264

Fonte: Faria et. al. (2008) modificada. Faria, G.E., Barros, N.F.; Cunha, V.L.P.; Martins, I.S.; Martins, R.C.C. Avaliação da produtividade, conteúdo e 
eficiência de utilização de nutrientes em genótipos de Eucalyptus spp no vale do Jequitinhonha, MG. Ciencia Florestal, Santa Maria, v.18, n.3. p. 363-373, 
jul-set, 2008.

Figura 1. Quebra de ponteiro do terço superior da copa em clones de eucalipto.

produtos mais solúveis, como o gesso, poderia ser uma 

alternativa em substituição ao uso de calcários de baixa 

solubilidade. Ao final, é possível concluir que ainda existem 

várias dúvidas e perguntas envolvidas no problema da quebra 

de ponteiro do eucalipto. Em função disso, não é 

aconselhável descartar materiais altamente 

produtivos sem antes saber da real causa da 

quebra de ponteiro.
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nas áreas da CMPC no Rio Grande do Sul

O uso de gesso em áreas que apresentam déficit hídrico já é 

uma realidade, uma vez que vários experimentos realizados 

na região do Cerrado de Minas Gerais já mostraram resposta 

positiva quando o corretivo foi adicionado. Os resultados 

obtidos com a aplicação de gesso têm proporcionado 

aumentos de IMA entre 20-30% segundo Ronaldo Silveira da RR 

Agroflorestal. Resultados mais recentes de um experimento 

realizado em Três Marias na empresa Raiz Florestal 

Agropecuária Ltda. também mostraram o efeito positivo do 

gesso sobre a produtividade do eucalipto, numa área onde foi 

feita aplicação associando calcário (2,4 t/ha) e gesso (1 t/ha) 

houve aumentos de 24% no IMA comparado a área onde foi 

ap l i cado somente ca l cá r i o ( 3 t /ha ) , s endo que a 
3produtividade foi de 46,2 m /ha/ano quando se fez a 

aplicação associando calcário e gesso (Rodrigues, 2013 – tese 

da UFV). Por outro lado, em outras regiões como o Rio Grande 

do Sul por exemplo, onde os teores de alumínio no solo são 

elevados, não se conhece a resposta do gesso nessas áreas, 

até porque existe um diferencial em relação ao clima, ou 

seja, quando se compara as regiões do Norte e Noroeste de 

Minas Gerais com a região Sul do Brasil, nessa região o déficit 

hídrico não é comum e quando ocorre não é tão intenso como 

em algumas regiões de Minas Gerais.

Como as respostas a aplicação de gesso na região Sul do 

Brasil ainda são desconhecidas, foi instalado um experimento 

em agosto de 2012 com o objetivo de verificar o efeito do 

gesso sobre a produtividade do eucalipto. O clone utilizado 

foi o 34039 e o espaçamento entre plantas foi de 3 m x 3 m. As 

doses de gesso utilizadas foram: 0, 2.000, 4.000, 6.000 e 

8.000 kg/ha. O gesso foi aplicado a lanço em área total, sem 

incorporação. 

Todos os tratamentos receberam até o momento: 2.000 kg 

de calcário dolomítico/ha; 200 kg de superfosfato simples 

aplicado no sulco de plantio + 120 kg 06-30-06 + 0,5% B 

aplicado em coveta lateral no momento do plantio e a 1ª 

cobertura com 200 kg de 12-00-20 + 0,3% B/ha aplicado aos 3 

meses após o plantio e 2ª cobertura com 150 kg de 24-00-26 + 

0,3% B aplicado aos 12 meses após o plantio.

Os resultados iniciais mostram que as plantas que 

receberam até 6.000 kg/ha de gesso estão apresentando 

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal

Elias Frank de Araújo – Pesquisador Manejo e Solo CMPC Celulose Rio Grandense

ma io r c r e s c imen to i n i c i a l c ompa rado à 

testemunha. Porém, na dose de 8.000 kg/ha os 

r e s u l t a d o s  i n i c i a i s  m o s t r a r a m  m e n o r 

crescimento em relação à testemunha, esse 
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Figura 1. Efeito do gesso sobre o crescimento do clone 

34039 aos 14 meses após o plantio. A. Altura. B. DAP e C. 

Volume.
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desbalanço entre Ca/K e Ca/Mg devido as altas doses 

aplicadas de cálcio (8.000 kg de gesso + 2.000 kg de calcário 

dolomítico/ha).

Os resultados de DAP, altura e volume dos tratamentos em 

função das doses de gesso estão apresentados na tabela 1. 

Na figura 1 é apresentado o efeito do gesso sobre o volume 

inicial das árvores, e apesar de ainda pouco representativo 

devido a idade (14 meses de plantio), já é possível observar o 

potencial de resposta. O máximo volume alcançado para a 

idade de 14 meses foi quando se utilizou a dose de 3.000 kg de 

gesso/ha, entretanto a dose econômica está próxima de 

2.000 kg de gesso/ha. Nota-se que a partir de 4.000 kg/ha se 

inicia um efeito negativo em resposta a aplicação do gesso. 

No entanto, resultados mais conclusivos deverão ocorrer 

conforme o aumento da idade dos plantios, onde será possível 

analisar melhor a relação custo/benefício da aplicação do 

gesso.

Na figura 2 é apresentado o aspecto visual do tratamento 

testemunha comparando com aquele que recebeu 2.000 kg de 

gesso/ha.

Tabela 1. Altura, DAP e volume do clone 34039 em função das doses de 

gesso aos 14 meses após o plantio.

Doses de Gesso Altura DAP Volume

kg/ha m cm m³/ha

0 5,4 5,8 7,1 (100*)

2.000 6,3 6,7 11,2 (158)

4.000 6,0 6,4 9,8 (138)

6.000 5,9 6,3 9,1 (128)

8.000 5,0 5,4 5,7 (80)

* valor percentual em relação à testemunha.

Figura 2. Efeito da aplicação de gesso sobre o 

desenvolvimento inicial do clone 34039. A. Dose de 2.000 

kg de gesso/ha. B. Testemunha.

AAA

BBB
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de plantio com excelentes resultados no crescimento inicial

Em 2013, a Lwarcel adotou a estratégia de aumentar as doses 

de nitrogênio e potássio no sulco de plantio visando promover 

maior arranque inicial das florestas. Com plantas mais 

desenvolvidas no início do ciclo, a floresta acaba tendo maiores 

condições de vencer a competição com o mato entre os 90 a 120 

dias após o plantio. Além disso, o uso de maiores doses de N e K no 

plantio permite que a 1ª adubação de cobertura seja realizada 

mais tardiamente, ou seja, entre 4-6 meses após o plantio ao 

invés de 2-3 meses quando se utilizava somente uma fonte de 

fósforo no plantio ou NPK (07-37-07). 

“De acordo com os resultados do experimento (ainda em 

andamento), decidimos mudar o manejo de adubação da 

Lwarcel”, comenta a Eng. Marcela T Capoani, Coordenadora de 

Pesquisa e Desenvolvimento. “No novo manejo, realizamos 02 

coberturas mecanizadas, suprimindo a adubação manual 

realizada aos 90 dias após o plantio, reduzindo os custos com 

adubação”, completa.

O novo parcelamento nutricional não traz prejuízos ao 

desenvolvimento da cultura no primeiro ano, conforme se pode 

avaliar no Figura 1. 

Na Figura 2 A e 2B, nota-se o satisfatório desenvolvimento 

das plantas com 5 meses de idade apresentando excelente 

qualidade nutricional e uma intensa área foliar.

Esse trabalho é resultado dos experimentos de pesquisa 

instalados na empresa com apoio técnico da RR Agroflorestal.

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal.

Marcela Trecenti Capoani – Coordenador P&D da Lwarcel Celulose

Figura 1. Comparação das alturas em diferentes 

idades do sistema convencional e do manejo com 

maior dose de N e K no sulco.

Figura 2. A. Floresta da fazenda São José do Papirema com 5 

meses após plantio com adubação NPK no sulco e sem 

realização da 1ª cobertura. B. Excelente aspecto nutricional 

das folhas de parte inferior da copa mesmo sem ter recebido 

a primeira cobertura.

AAA

BBB
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a Influence of potassium and sodium nutrition on leaf area 

components in Eucalyptus grandis trees 
Influência da nutrição de potássio e de sódio sobre componentes da área 
foliar em árvores de Eucalyptus grandis

Abstract

Background and Aims 

Recent studies showed a positive tree response to Na addition 

in K-depleted tropical soils. Our study aimed to gain insight into 

the effects of K and Na fertilizations on leaf area components for 

a widely planted tree species. 

Methods 

Leaf expansion rates, as well as nutrient, polyol and soluble 

sugar concentrations, were measured from emergence to 

abscission of tagged leaves in 1-year-old Eucalyptus grandis 

plantations. Leaf cell size and water status parameters were 

compared 1 and 2 months after leaf emergence in plots with KCl 

application (+K), NaCl application (+Na) and control plots (C). 

Results 

K and Na applications enhanced tree leaf area by increasing 

both leaf longevity and the mean area of individual leaves. Higher 

cell turgor in treatments +K and +Na than in the C treatment 

resulting from higher concentrations of osmotica contributed to 

increasing both palisade cell diameters and the size of fully 

expanded leaves. 

Conclusions 

Intermediate total tree leaf area in treatment +Na compared 

to treatments C and +K might result from the capacity of Na to 

substitute K in osmoregulatory functions, whereas it seemed 

unable to accomplish other important K functions that contribute 

to delaying leaf senescence. 

Resumo

Justificativa e objetivos

Estudos recentes mostraram uma resposta positiva de árvores 

para adição de Na em solos tropicais com teores deficientes de K. 

O estudo teve como objetivo conhecer os efeitos do K e Na sobre 

componentes foliares para Eucalyptus grandis, uma espécie 

amplamente plantada.

Patricia Battie-Laclau, Jean-Paul Laclau, Marisa de Cassia Piccolo, Bruna 

Cersózimo Arenque, Constance Beri, Lauriane Mietton, Marta R. Almeida 

Muniz, Lionel Jordan-Meille, Marcos Silveira Buckeridge, Yann Nouvellon, 

Jacques Ranger, Jean-Pierre Bouillet, 

October 2013, Volume 371, Issue 1-2, pp 19-35

Métodos

Foram analisadas as taxas de expansão/ 

crescimento da folha, teores nutricionais, poliol e 

concentrações de açúcar solúvel, além disso, foi 

anotado o momento da abscisão de folhas marcadas 

em plantios de 1 ano de idade. Foi também 

analisado o tamanho de células e parâmetros de 

água para folhas com 1 e 2 meses nos diferentes 

tratamentos do experimento: aplicação de KCl (+ 

K), aplicação de NaCl (+ Na) e controle de parcelas 

(C).

Resultados

As aplicações de K e Na promoveram tanto o 

aumento da longevidade das folhas quanto da área 

média das folhas individuais. O turgor celular nos 

tratamentos + K e + Na foi maior do que no 

tratamento C, isso devido as altas concentrações 

osmótica, o que contribuiu para aumento do 

parênquima paliçádico, assim do tamanho das 

folhas totalmente expandidas.

Conclusões

A área foliar total encontrada no tratamento + 

Na foi intermediária comparado com tratamentos C 

e + K, isso em função da capacidade do Na para 

substituir o K em funções osmorreguladoras, no 

entanto parece incapaz de realizar outras funções 

importantes de K que contribuem para retardar a 

senescência de folhas.

Página de aceso ao artigo: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11104-

013-1663-7

Artigo publicado no periódico Plant and Soil
com participação da consultora da RR Agroflorestal 
Marta Regina Almeida Muniz
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leaves to potassium and sodium supply in a field experiment 
Respostas fotossintéticas e anatômicas de folhas de Eucalyptus grandis para 
o fornecimento de potássio e de sódio em um experimento de campo

Abstract 

Although vast areas in tropical regions have weathered soils 

with low potassium (K) levels, little is known about the effects of 

K supply on the photosynthetic physiology of trees. This study 

assessed the effects of K and sodium (Na) supply on the 

diffusional and biochemical limitations to photosynthesis in 

Eucalyptus grandis leaves. A field experiment comparing 

treatments receiving K (+K) or Na (+Na) with a control treatment 

(C) was set up in a K-deficient soil. The net CO2 assimilation rates 

were twice as high in +K and 1.6 times higher in +Na than in the C 

as a result of lower stomatal and mesophyll resistance to CO  2
diffusion and higher photosynthetic capacity. The starch content 

was higher and soluble sugar was lower in +K than in C and +Na, 

suggesting that K starvation disturbed carbon storage and 

transport. The specific leaf area, leaf thickness, parenchyma 

thickness, stomatal size and intercellular air spaces increased in 

+K and +Na compared to C. Nitrogen and chlorophyll 

concentrations were also higher in +K and +Na than in C. These 

results suggest a strong relationship between the K and Na supply 

to E. grandis trees and the functional and structural limitations to 

CO  assimilation rates. 2

Resumo

Embora em vastas áreas em regiões tropicais encontra-se 

solos com níveis baixos de potássio (K), pouco se sabe sobre os 

efeitos do fornecimento de K sobre a fisiologia fotossintética das 

árvores. Este estudo avaliou os efeitos do fornecimento de 

potássio (K) e de sódio (Na) sobre as limitações de difusão e 

processos bioquímicos para a fotossíntese em folhas de 

Eucalyptus grandis. Foi montado um experimento de campo, 

 Patricia Battie-laclau, Jean-paul Laclau, Constance Beri, Lauriane Mietton, 

Marta R. Almeida Muniz, Bruna Cersózimo Arenque, Marisa de Cassia Piccolo, 

Lionel Jordan-Meille, Jean-Pierre Bouillet, Yann Nouvellon

Article first published online: 10 JUN 2013

DOI: 10.1111/pce.12131

comparando tratamentos que receberam K (+ K) ou 

Na (+ Na) com um tratamento controle (C), sendo 

desenvolvido em um solo deficiente em K. As taxas 

de assimilação de CO  líquidas foram duas vezes 2

mais altas no tratamento + K e 1,6 vezes maiores em 

+ Na quando comparadas ao controle (C), como 

resultado do baixo índice estomático e resistência 

do mesofilo à difusão de CO  para uma maior 2

capacidade fotossintética. O teor de amido foi 

maior e o açúcar solúvel foi inferior em + K do que 

em C e + Na, sugerindo que a falta de K prejudica o 

transporte e armazenamento de carbono. A área 

foliar específica, espessura da folha, espessura do 

parênquima, tamanho dos estômatos e espaços 

intercelulares (ar) foram maiores em + K e em + Na 

quando comparado com C. As concentrações de 

nitrogênio e clorofila também foram maiores no + K 

e + Na do que em C. Estes resultados sugerem uma 

forte relação entre o fornecimento de K e Na para 

árvores de E. grandis e suas limitações funcionais e 

estruturais para as taxas de assimilação de CO .2

Página de aceso ao artigo: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.

12131/abstract

Artigo publicado no periódico Plant, Cell & 

Environment com participação da consultora da RR 
Agroflorestal Marta Regina Almeida Muniz
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l RR realizará evento no Mato Grosso do Sul para discutir 
manejo nutricional de solos arenosos visando obtenção de 
altas produtividades
Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal.

Marcela – da LwarcelDurante o mês de abril de 2014 a RR Agroflorestal realizará um 

evento na cidade de Três Lagoas/MS para discutir sobre o manejo 

nutricional de solos arenosos visando a obtenção de altas 

produtividades. O evento terá a duração de 2 dias, sendo 1 dia de 

apresentação e outro para visita às áreas da Cargill, onde será 

apresentado o manejo nutricional de plantio e brotação em 

condições de elevada produtividade. Garanta sua vaga! Você já 

p o d e  f a z e r  a  s u a  r e s e r v a  e m  n o s s o  s i t e 

(www.rragroflorestal.com.br). Manejo nutricional em solos arenosos para altas 

produtividades, Três Lagoas/MS, Abril 2014

RR realiza curso de Excel avançado

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – Consultor da RR Agroflorestal.

Marcela – da Lwarcel

No período de 9 a 13 de setembro foi realizado na RR 

Agroflorestal um curso in company de Excel avançado, cujo 

objetivo foi capacitar a sua equipe técnica. O curso foi 

ministrado pelo professor Tiago Coutinho e o conteúdo do curso 

abrangeu diversos assuntos de relevada importância de forma a 

melhorar o desempenho de todos os membros da RR no dia a dia 

de trabalho. A avaliação do curso mostrou uma grande satisfação 

de toda a equipe.

Equipe da RR que realizou o curso de Excel avançado 

juntamente com o prof. Tiago Coutinho (segundo da 

esquerda para direita).

Atendendo a pedidos de 

clientes e parceiros em 2014 

a RR Agroflorestal lançará 

a 3ª edição do 

Manual de Sintomas Visuais 

e Deficiência Nutricional em 

Eucalipto.

Aguardem!!
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