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Ano I

NESTA EDIÇÃO
Institucional
Mais de 95% dos participantes
aprovam a qualidade do Curso de
Nutrição e Adubação de Eucalyptus.
Confira os gráficos.
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Divulgação Técnica
Impactos da colheita de Pinus taeda
sobre o balanço hídrico, a qualidade
da água e a cliclagem de nutrientes
em microbacias.
Veja mais detalhes.
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Efeitos do alumínio e mecanismo de
tolerância à toxicidade em espécies
de Eucalyptus e Pinus.
Veja o resumo desta dissertação de
mestrado.
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Solubilização de fosfatos naturais
por microrganismos isolados de
cultivos de Pinus e Eucalyptus de
Santa Catarina. Veja os resultados
deste artigo publicado na Revista
Agropecuária Brasileira.
07

Eventos
Curso de Recuperação de Matas
Ciliares - Veja os detalhes da
programação e como inscrever-se, pois
até o dia 21 de outubro a inscrição pode
ser feita com 25% de desconto.
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Nº 4

CONTROLE DAS PLANTAS DANINHAS EM PLANTIOS
FLORESTAIS COM O HERBICIDA SCOUT NA
Fábio Sgarbi
Marcelo Montezuma
Carlos Eduardo Pessoa Filho
Monsanto do Brasil Ltda.

O Scout NA é um herbicida pós-emergente registrado para espécies florestais e
áreas não agrícolas. O produto possui ação sistêmica e não é seletivo; por esta razão,
controla tanto espécies dicotiledôneas (folhas largas) como espécies
monocotiledôneas (folhas estreitas). Além disso, apresenta vantagens operacionais,
como a otimização da mão de obra, devido a não necessidade da realização da tríplice
lavagem, ao menor manuseio de embalagens,
Qualidade da aplicação: 4 fatores fundamentais
a redução dos custos com transporte e armaDose Correta
zenamento e vantagens ambientais, como a
menor exposição do trabalhador durante o
preparo da calda, menor risco de derramamenSegurança
to ou perda de produto pelo fato de ser um proMomento
Cobertura
duto granulado (grânulos dispersíveis em
água) e por apresentar alta concentração de
ingrediente ativo, o qual se apresenta na
-1
forma de sal de amônio de glyphosate (720g kg ) de equivalente ácido.
Leia mais na página 10.

RR AGROFLORESTAL DESENVOLVE PROJETOS
DE MONITORAMENTO NUTRICIONAL
EM EMPRESAS FLORESTAIS
Nesse sistema, utiliza-se os resultados da análise de solo para determinar a
necessidade de calagem, adubação de plantio, primeira e segunda coberturas.
Quando a floresta atingir a idade entre 12 a 18 meses, faz-se uma avaliação precoce
do estado nutricional utilizando-se a análise foliar. Os resultados são interpretados
pelos métodos do nível crítico e DRIS. Em cima dessa diagnose estabelece-se a
necessidade das adubações de manutenção ou correção. Todas as análises e
recomendações são realizadas com o auxílio do software ADDUBARE.
Os ganhos de produtividade com o uso dessa tecnologia podem alcançar
valores de até 50%, conforme verificado com a aplicação de nitrogênio em algumas
empresas.
Leia a matéria completa na página 4.
Confira nesta edição do ADDUBARE a relação de cursos In Company, oferecidos
pela RR Agroflorestal, e a programação de cada curso.

Novos cursos In Company.
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Investir na capacidade dos funcionários
é investir no desenvolvimento da empresa.

I

E ditorial

nstitucional

SUCESSO DE PÚBLICO E CONTEÚDO
Chegamos à quarta edição do Addubare muito contentes com
o resultados que estamos obtendo. O jornal está cumprindo seu
papel de divulgação científica no setor florestal e agrícola e, o
mais importante, é que seu conteúdo não está restrito aos
trabalhos de pesquisa realizados pela RR Agroflorestal. Nesta
edição de julho/agosto/setembro a maioria dos artigos são
contribuições de pesquisadores das empresas e de
universidades, que acreditam no conceito e na credibilidade do
Addubare junto ao seu público.
Além disso, vale ressaltar que temos recebido cada vez mais
material para ser divulgado no informativo eletrônico da RR.
Prova disso está também nesta edição, que está com 18
páginas, em sua maioria divulgando resultados de pesquisas na
área de adubação e nutrição.
Temos que confessar que estes são resultados que surgiram
até mesmo antes do esperado, trazendo para a equipe
responsável pelo Addubare uma responsabilidade cada vez
maior, já que pretendemos manter a confiança de nossos
leitores e dos pesquisadores que têm contribuído (e muito!)
para o sucesso da publicação.
Confira nesta edição a matéria de capa sobre controle de
plantas daninhas em plantios florestais com o herbicida Scout
NA, escrito por Fábio Sgarbi, Marcelo Montezuma e Carlos
Eduardo Pessoa Filho, da Monsanto do Brasil Ltda. Esta edição
traz também vários textos de divulgação técnica, que valem a
pena ser lidos. Aproveite para conferir a relação de cursos in
company e eventos que vêm sendo realizados com grande
sucesso de público pela RR Agroflorestal.
Boa leitura e até a próxima edição!
Bianca Moura
Editora
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RR AGROFLORESTAL
PARTICIPOU DO
6º GTDHS

A RR Agroflorestal participou do 6o GTDHS (Grupo
Técnico de Desenvolvimento de Herbicida em Sivicultura)
realizado pela Monsanto, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no
Sheraton Hotel, em Curitiba. O engenheiro florestal Ronaldo
Luiz Vaz de Arruda Silveira da RR Agroflorestal ministrou a
palestra "Diagnose visual, foliar e suas interpretações". Os
outros temas abordados no evento foram:
- Controle químico em manutenção utilizando a barra
compacta - Daniel Fais / VCP;
- Manejo da Brachiaria sp visando o fornecimento de
nutrientes ao eucalipto - José de Selva / Veracel;
- Controle de brotação de Eucalyptus camaldulensis Maurício Manoel Motter / V & M Florestal;
- Controle químico na linha com equipamento semimecanizado - Cláudio Marcelo Pettinazzi Oriani / Ripasa;
- Aspectos técnicos operacionais e ambientais no trabalho
com formulação granulada e Destinação final de embalagens
- Fábio Sgarbi e Guilherme Pires D'avila de Almeida /
Monsanto;
- Dez anos de aplicação de herbicida na Bahia Sul - Aguinaldo
José de Souza e Sérgio Ricardo Portes Bentivenha / Suzano
Bahia Sul;
- Transição do sistema de controle mecânico para o controle
químico de plantas infestantes em aceiros florestais na Satipel
- Ricardo Taiaron Marques / Satipel;
- Produção de sementes clonais & embriogênese somática
para coníferas - Juan Carlos Carmon / Cellfor;
- Penetração, translocação e modo de ação do Scout NA Marcelo Montezuma / Monsanto;
- AQP em pulevrizadores costais - Carlos Cordeiro /
Cenibra/Comam;
- Software de monitoramento de plantas daninhas na Aracruz
Celulose - Armando Bonaccorsi Vieira / Aracruz e Enivanis A.
Vilela Junior / Inflor;
- Principais doenças bióticas do Eucalipto: diagnose e
controle - Francisco Alves Ferreira / UFV .

ADDUBARE DICAS
Produção de mudas
Levantamentos recentes mostram que um dos maiores problemas no
processo de produção de mudas de eucalipto tem sido o excesso de
água associado a substratos com baixa drenagem na fase de casa de
sombra. Muitas vezes, o enraizamento das miniestacas atingem
valores de 70 a 95% na saída da casa de vegetação e diminuem
drasticamente na fase posterior devido ao encharcamento do substrato
que provoca podridão de raízes em miniestacas já enraizadas. Sugerese estudos mais detalhados nesse sentido. Será que nas regiões com
condições climáticas mais contrastantes não seria interessante ter dois
tipos de substratos, um para verão e outro para inverno.

I

nstitucional
CENIBRA E SUZANO BAHIA SUL RECEBEM O CURSO DE NUTRIÇÃO E
ADUBAÇÃO DE Eucalyptus In Company

A RR realizou nos dias 20, 21 e 22 de agosto o "Curso de Nutrição Mineral e Adubação de Eucalyptus", na Cenibra, em
Belo Oriente, Minas Gerais. Este evento reuniu 20 profissionais que puderam reciclar seus conhecimentos, através de um
processo de integração entre a teoria e a prática.
A Suzano Bahia Sul, recebeu o "Curso de Nutrição Mineral e Adubação de Eucalyptus" voltado para povoamentos, nos
dias 26 e 27 de agosto, em Teixeira de Freitas / BA e contou com a participação de
28 profissionais.
Os assuntos tratados durante o curso foram: Funções, absorção,
transporte e redistribuição dos nutrientes; Biomassa e conteúdo dos nutrientes
nas diferentes partes da planta; Exportação dos nutrientes pela colheita;
Diagnose visual: descrição dos sintomas das deficiências e fitotoxicidades dos
nutrientes; Diagnose foliar: faixas adequadas, deficientes e níveis críticos dos
nutrientes nas folhas; Relação entre o estado nutricional, fertilidade do solo e a
produtividade; Sistema DRIS; Nutrição e adubação em minijardim clonal;
Nutrição e adubação em viveiro; Solução nutritiva e fertilização em minijardim
clonal e viveiro.
Minijardim clonal canaletão Cenibra

PARTICIPANTES APROVAM A QUALIDADE DO CURSO
A qualidade dos cursos de Nutrição e Adubação de Eucalyptus da RR Agroflorestal foi aprovada pela maioria dos
participantes. A avaliação dos cursos da Cenibra e Suzano Bahia Sul apresentaram índices elevados conforme mostra as
figuras a seguir:

Desempenho dos palestrantes

Expectativas
13%

0%

13%

2%

87%

85%
atendidas

em branco

bom

parcialmente

ótimo

(em branco)

Utilidade das informações
2%

2%
6%

90%
em branco

não

parcialmente

sim

Muitas são as vantagens para as empresas que contratam os cursos In Company da RR Agroflorestal. Os participantes
não precisam se ausentar da empresa, gerando uma economia de tempo e dinheiro, além disso a aplicação direta dos
conhecimentos na realidade da empresa facilita a captação das novas informações e gera um aumento imediato na
produtividade e eficiência dos profissionais.
Confira nesta edição do ADDUBARE a relação de cursos In Company, oferecidos pela RR Agroflorestal, e a programação
de cada curso.
Investir na capacidade dos funcionários é investir no desenvolvimento da empresa.
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I

nstitucional
RR AGROFLORESTAL DESENVOLVE PROJETOS DE MONITORAMENTO
NUTRICIONAL ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO PRECOCE DE POVOAMENTOS
EM VÁRIAS EMPRESAS FLORESTAIS

A RR Agroflorestal tem desenvolvido projetos de Monitoramento Nutricional em diversas empresas florestais.
Os objetivos são:
! Realizar ajustes necessários nas adubações operacionais, visando maximizar a produtividade.
! Identificar desequilíbrios nutricionais que possam estar limitando a produtividade.
! Através dos resultados das análises de solo determinar as adubações pré plantio (calagem, gessagem e resíduos), plantio e
primeira e segunda coberturas ( entre 2 e 9 meses de idade).
! Avaliar a necessidade de adubações corretivas, realizadas entre 18 e 36 meses de idade.
Nesse sistema, utiliza-se a análise de solo para determinar a necessidade de calagem, adubação de plantio, primeira e
segunda coberturas. Quando a floresta atingir a idade entre 12 a 18 meses, faz-se uma avaliação precoce do estado nutricional
do Eucalyptus utilizando-se a análise foliar. Os resultados são interpretados pelos métodos do nível crítico e DRIS. Em cima
dessa diagnose estabelece-se a necessidade das adubações de manutenção ou correção. Todas as análises e recomendações
são realizadas com o auxílio do software ADDUBARE.
Os ganhos de produtividade com o uso dessa tecnologia podem alcançar valores de até 50%, conforme verificado com a
aplicação de nitrogênio em algumas empresas.

Essa tecnologia também está ao alcance da sua empresa, basta entrar em contato conosco
(addubare@rragroflorestal.com.br ou 19-3422-1913 ou 3402-6396).

D ivulgação técnica
ESTIMATIVA DA BIOMASSA E DO
CONTEÚDO DE NUTRIENTES DE UM
POVOAMENTO DE Eucalyptus

ADDUBARE DICAS
Adubação nitrogenada

SCHUMACHER,M.V.; CALDEIRA,M.V.W. Ciência Florestal, v.11, n.1,
p.45-53, 2001.

O presente trabalho teve por objetivo estimar a
produção de biomassa acima do solo e determinar o conteúdo
de nutrientes nos diferentes componentes das árvores de um
povoamento de Eucalyptus globulus subespécie maidenii. Os
dados foram coletados em um talhão de 4 anos de idade,
plantado em solo argiloso, no município de Butiá, Rio Grande do
Sul. Para determinar a quantidade de biomassa, foi utilizada
uma equação de regressão (lnY = a + b * lnX) cujos coeficientes
foram calculados com base em nove árvores amostradas em
diferentes classes diamétricas. A biomassa total acima do solo
foi de 83,2 megagrama(t) ha-1 , em que 13; 10; 9 e 68 %
encontravam-se distribuídos nas folhas, ramos, casca e
madeira, respectivamente. Do total dos elementos na árvore, na
madeira do tronco foram encontrados 29; 29; 40; 12,5 e 34% de
N, P, K, Ca e Mg respectivamente. Já na copa das árvores,
esses mesmos elementos representaram 64; 56; 48,5; 32 e
39%. A casca foi o componente que acumulou as maiores
quantidades de cálcio (55,3% do total).
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A adubação nitrogenada nos plantios de Eucalyptus tem promovido
ganhos consideráveis de produtividade. Silveira et al. (2002)
apresentam a primeira aproximação da estratégia do uso de N em
povoamentos de Eucalyptus. As doses foram determinadas com base
em vários resultados experimentais. Sugere-se que as
recomendações sejam testadas de forma semioperacional.
I
Interpretação da matéria orgânica no solo
e a recomendação da adubação nitrogenada
Matéria orgânica
(g dm-3)

Dose total de

1a

N

cobertura

cobertura

cobertura

2-3 meses

6-9 meses

9-12 meses

Interpretação

2a

3a

kg ha-1
0-10

Muito baixo

160

40

56

64

10-20

Baixo

120

30

42

48

20-30

Médio

60

18

42

-

30-40

Alto

40

12

28

-

> 40

Muito Alto

0

-

-

-

Fonte: Silveira et al. (2002).

D ivulgação técnica
NUTRIÇÃO MINERAL DE MUDAS DE
GRÁPIA (Apuleia leiocarpa) EM
ARGISSOLO VERMELHO DISTRÓFICO
ARÊNICO: (I) EFEITO DA DUBAÇÃO
NPK NO CRESCIMENTO
NICOLOSO,F.T.; FOGAÇA,M.A.F.; ZANCHETTI,F.; MISSIO,E. Separata
de Ciência Rural, v.31, n.6, p.991-8, nov./dez.2001.

A grápia (Apuleia leiocarpa Vog. Macbride) é uma
espécie de grande interesse madeireiro, encontrando-se,
atualmente, bastante dizimada devido à exploração extrativista,
sem haver reposição através de reflorestamento. O objetivo
deste trabalho foi determinar os níveis de adubação
nitrogenada, fosfatada e potássica no crescimento de plantas
jovens de grápia. As plantas foram cultivadas em vasos
contendo 3,5kg de um ARGISSOLO VERMELHO Distrófico
arênico, em casa de vegetação. Foram avaliados 27
tratamentos, em esquema trifatorial completo (3x3x3),
representados pela combinação de três níveis (0, 40 e 80 mg kg1
) de N, de P e de K na adubação. A análise do crescimento das
plantas foi realizada mensalmente, através da altura da planta,
diâmetro do caule e número de folhas remanescentes. Aos 140
dias após a emergência das plantas, avaliaram-se ainda o
comprimento do sistema radicular, massa seca das folhas, do
caule, de raízes e total da planta e a relação entre a massa seca
das raízes e da parte aérea. A adubação fosfatada aumenta o
crescimento das plantas em todos os parâmetros avaliados,
sendo que as maiores respostas, exceto para o comprimento do
sistema radicular, ocorrem acima de 80 mg de P kg-1. A aplicação
de K, em doses superiores a 60 mg kg-1, influencia positivamente
o comprimento do sistema radicular, número de folhas, altura da
planta e massa seca da folha, do caule e total da planta. Por
outro lado, não altera o diâmetro do caule, massa seca da raiz e
a relação entre a massa seca das raízes e da parte aérea. O
efeito benéfico da adubação nitrogenada, quanto ao
comprimento do sistema radicular, número de folhas, altura de
planta, massa seca de folhas e total da planta, é condicionada à
aplicação conjunta de K. A grápia demonstra ser uma espécie
muito exigente em P e medianamente exigente em K e N na fase
inicial de crescimento, quando cultivada num ARGISSOLO
VERMELHO Distrófico arênico.

UTILIZAÇÃO AGRONÔMICA DE
CORRETIVOS AGRÍCOLAS
VITTI,G.C.; LUZ,P.H.C. Fonte: Piracicaba: FEALQ/GAPE, 2001. 96p.

Acidez e pH; Componentes da acidez do solo;
Desenvolvimento da acidez do solo; Reação do solo e as
plantas; Materiais corretivos e ação neutralizante;
Características físicas e químicas dos corretivos; Legislação so-

bre corretivos de acidez; Critérios de recomendação de
calagem; Calagem em sistema de plantio direto e/ou cultivo
mínimo; Fatores a serem considerados na prática da calagem;
Tecnologia de aplicação.

IMPACTOS DA COLHEITA DE Pinus
taeda SOBRE O BALANÇO HÍDRICO,
A QUALIDADE DA ÁGUA E A
CLICLAGEM DE NUTRIENTES EM
MICROBACIAS
OKI,V.K.. Tese de Mestrado - Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz. Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2002, 71p

A busca do manejo sustentável tem promovido estudos
em microbacias hidrográficas através do monitoramento das
atividades florestais, procurando a melhor forma de manejo do
solo, de modo a diminuir impacto ambiental e ao mesmo tempo
manter a produtividade do sítio e a rentabilidade econômica.
Neste contexto, com o intuito de obter informações sobre os
impactos provocados pelas atividades de exploração e
preparo do solo realizadas em áreas reflorestadas com Pinus
taeda, o presente trabalho consiste na análise de dados do
monitoramento do manejo florestal em duas microbacias
adjacentes, denominadas de Microbacia Experimental da
Lage e a Microbacia Experimental do Banhado, sendo esta
última mantida inalterada durante o período de estudo. A
evapotranspiração (ET) média para o período antes do corte
foi de 1388,6 mm para a microbacia da Lage e 1362,7 mm para
a microbacia do Banhado, representando 91% e 89% da
precipitação, respectivamente. No primeiro ano após o corte,
os valores médios estimados foram de: 1012,1mm,
representando 77% da precipitação para a Lage e 1145,9 mm
(88% da precipitação) para o Banhado. No segundo ano após
o corte a ET da microbacia da Lage manteve-se no patamar de
78% da precipitação.
A maior parte da biomassa presente na microbacia
estava contida no lenho, seguido dos galhos, casca e acículas,
sendo que 277,57 t ha-1 foram retiradas na forma de toras
(lenho e casca) e 80,00 t ha-1 foram mantidas no campo
(acículas e galhos). A colheita da madeira foi responsável pela
retirada de: 487,11 kg ha-1 de N; 5,80 kg ha-1 de P; 117,14 kg ha-1
de K; 314,58 kg ha-1 de Ca e 287,19 kg ha-1 de Mg. A ciclagem
biogeoquímica demonstrou balanço negativo para todos os
elementos analisados, sendo que o nitrogênio foi o elemento
que teve maior perda, estando esta perda diretamente
relacionada com a exportação através da biomassa. A
ciclagem geoquímica, avaliada depois do corte, mostrou
balanço negativo somente para o Mg, apresentando perda de
1,21 kg ha-1, e balanço positivo para N, P, K, Ca.
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D ivulgação técnica
EFEITOS DO ALUMÍNIO E MECANISMO
DE TOLERÂNCIA À TOXICIDADE
EM ESPÉCIES DE Eucalyptus E Pinus

A CTC de raiz das espécies de Pinus foi maior do que as de
Eucalyptus, as quais apresentaram menor teor foliar de
alumínio. Os teores de alumínio nas raízes finas foram muito
maiores do que os encontrados nos tecidos foliares. Nas
espécies de Pinus as diferenças foram maiores.

GOMES, S.S. ESALQ/USP, Piracicaba, 2001. 39p. (Dissertação
Mestrado).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do alumínio
na parte aérea e sistema radicular de mudas de três espécies de
Eucalyptus (E. grandis, E. urophylla e o híbrido E. grandis vs. E.
urophylla ) e duas espécies de Pinus (P. oocarpa e P. caribaea
var. hondurensis), consideradas tolerantes ao alumínio. Foram
consideradas como hipóteses: a) quanto maior o teor de
alumínio no solo maiores as alterações na morfologia radicular;
b) quanto maior a CTC de raiz maior a adsorção e absorção de
alumínio. O experimento foi conduzido durante o período de
março de 2000 a janeiro de 2001, em de casa de vegetação.
Foram utilizadas amostras de terra da camada de 0 a 20 cm de
profundidade de um solo caracterizado como Latossolo
-1
Vermelho A moderado distrófico textura média (240 g kg de
argila), originário da região de cerrado. Os atributos químicos
das amostras originais foram: pH em CaCl2 = 3,9; MO = 28 g dm3
-3
-3
; P-resina = 5 mg dm ; Ca = 0,4 e Al = 15 mmolc dm . Os
tratamentos foram os seguintes: 1) adubação básica - 50 mg de
N, 100 mg de K, 250 mg de P e 45 mg de S kg-1 de solo, aplicados
antes do plantio; 2) adubação básica mais CaCO3 e MgCO3, na
relação estequiométrica de 4:1; 3) adubação básica mais
CaSO4 e MgCl2; e 4) adubação básica com aplicação de 125 mg
-1
P kg de solo mais CaSO4 e MgCl2. Nos tratamentos 2, 3 e 4,
estimou-se quantidades de reagentes suficientes para elevar o
teor de Ca + Mg para 10 mmolc kg-1 de solo. Após aplicação dos
tratamentos, as amostras de terra foram acondicionadas em
vasos de polietileno com capacidade para 4 kg, onde foram
semeadas e mantidas duas plantas de cada espécie até a
colheita. As plantas de Eucalyptus foram colhidas com 210 dias
e, as de Pinus, com 300 dias. As respostas das plantas aos
tratamentos foram estimadas medindo-se a altura, o diâmetro
do colo e a produção de matéria seca da parte aérea e sistema
radicular das mudas.
Em todo material colhido foram feitas determinações
das concentrações de macro, micronutrientes e alumínio. Para
todas as espécies, as raízes foram separadas em duas classes:
a) raízes com diâmetro £ 1 mm e b) raízes com diâmetro entre 1
e 3 mm. O comprimento radicular foi estimado digitalmente pelo
sistema SIARCS (Sistema Integrado para Análise de Raízes e
Cobertura do Solo). A capacidade de troca de cátions das raízes
finas com diâmetro £ 1mm foi estimada por meio da saturação+
remoção da CTC das raízes com íons H e posterior titulação
destes íons. As espécies de Eucalyptus e de Pinus não
apresentaram diferenças de crescimento em altura, diâmetro
do colo e produção de matéria seca da parte aérea entre os
diferentes níveis de saturação de alumínio e disponibilidade de
nutrientes no solo. Maior densidade de raízes finas foi
encontrada nos tratamentos com menores teores de bases e
maiores teores de alumínio no solo, para todas as espécies.
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BIOMASSA E CONTEÚDO DE
ELEMENTOS MINERAIS NO
COMPARTIMENTOS ARBÓREOS DE
Ceiba pentandra (L.) GAERTN
NEVES,E.J.M.; REISSMANN,C.B.; DÜNISCH,O. Boletim de Pesquisa
Florestal, n.42, p.41-9, jan./jul.2001.

A quantificação da biomassa e o conteúdo de
macronutrientes e AI foram estudados em Ceiba pentandra.
Para tanto, foram selecionadas oito árvores da espécie.
Quatro delas foram amostradas aos 43 e quatro aos 55 meses
de idade, após o plantio. As mesmas foram separadas nos
seguintes compartimentos: tronco; casca; folhas; pecíolo e
galhos. A biomassa seca total produzida por Ceiba foi de
82,03 t.ha-1 aos 43 meses e 166,65 t ha-1 aos 55 meses. Nas
mencionadas idades, essa biomassa distribuiu-se entre os
compartimentos estudados na seguinte ordem decrescente
(t.ha-1): tronco (45,31; 98,52); casca (15,19; 30,52); galhos
(14,61; 28,71); folhas + pecíolo (6,92; 8,90). Nas diferentes
partes da espécie estudada, os maiores acúmulos registrados
foram para: K no tronco; Ca na casca; N nas folhas + pecíolo e
Ca e N nos galhos aos 43 e 55 meses de idade,
respectivamente.

CRESCIMENTO IN VITRO DE
PROGÊNIES DE Eucalyptus
camaldulensis DEHN SOB
CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA
HÍDRICA
MAIA, G.S.; GONÇALVES, A.N.; MACHADO NETO, N.B. Scientia
Agricola, v.56, n.3, p.557-562, 1999.

Três procedências de Eucalyptus camaldulensis foram
submetidas a deficiência hídrica induzida in vitro através da
adição de 100, 400 e 1000 mM de sorbitol ao meio de cultura.
As gemas foram avaliadas de acordo com seu crescimento em
altura, produção de matéria seca, porcentagem de umidade e
proteínas totais em eletroforese de gel de poliacrilamida.
Observou-se uma relação inversa entre o crescimento em
altura, que sofreu redução com o aumento do deficit hídrico, e
a produção de matéria seca. Houve um aumento geral do
conteúdo de proteínas totais em relação a redução do
potencial osmótico do meio de cultura e a expressão
diferenciada de duas proteínas de 36 e 45 quilodaltons (kDa).

D ivulgação técnica
tos (310, 251, 199 e 249). As características apresentadas
EFEITO DO FÓSFORO E DA
isolados 310, 251, 199 e 249 os qualificam para um
MICORRIZA SOBRE O CRESCIMENTO pelos
programa de seleção visando à inoculação controlada.
E A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES POR
MUDAS DE SERINGUEIRA (Hevea
EFEITOS DE DOSES DE NITROGÊNIO E
brasiliensis MUELL ARG.)
NÍVEIS DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA NA
LOPES,O.M.N.; CARDOSO,E.J.B.N. Revista de Ciências Agrárias, n.35,
PRODUÇÃO E NO DESEMPENHO DE
p.41-53,jan./jun.2001.
MUDAS DE Eucalyptus grandis HILL
Avaliaram-se os efeitos da micorriza vesiculararbuscular e das doses de fósforo sobre o crescimento e a
absorção de nutrientes em mudas de seringueira, em casa-devegetação. Os tratamentos constaram de três doses de
fósforo: 0,9; 1,8 e 2,79 de P2O5 /planta, tendo como fonte o
superfosfato triplo, e dois tratamentos de inoculação: nãoinoculado e inoculado com Gigaspora margarita, ambos em
solo não-esterilizado. Os parâmetros analisados foram infecção
radicular, altura das plantas, diâmetro do caule, peso da matéria
seca da parte aérea, teor foliar e absorção de N, P, K, Ca, Mg, S,
H, Fe, Mn e Zn em materiais coletados nove meses após a
instalação do experimento. A aplicação da dose de 2,79 de P2O5
/planta favoreceu a infecção radicular . O fornecimento de H ao
solo, na concentração de 1 mg/kg, induziu níveis de toxicidade
nas plantas.

SOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATOS
NATURAIS POR MICRORGANISMOS
ISOLADOS DE CULTIVOS DE Pinus E
Eucalyptus DE SANTA CATARINA
SILVA FILHO, G.N.; NARLOCH, C.; SCHARF, R. Pesquisa
Agropecuária Brasileira., v.37, n.6, p.847-854, 2002.

A utilização de microrganismos solubilizadores tem sido
sugerida como alternativa ao uso de fertilizantes fosfáticos. Para
serem utilizados num programa de inoculação controlada, os
microrganismos devem apresentar grande capacidade e
potencial de solubilização. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
capacidade e o potencial de solubilização de 56 isolados
inoculados em meio GES contendo fosfato (Anitápolis, Araxá ou
Catalão), usando-se um fatorial 57 x 3 (56 isolados +
testemunha e três fosfatos) conduzido em delineamento
completamente casualizado com três repetições. Após 15 dias
de incubação, determinaram-se as quantidades de P e o pH do
meio. Foram verificados efeitos dos fosfatos, dos isolados e da
interação. Baixos valores de pH foram obtidos por isolados que
apresentaram médio a alto potencial. O teor médio de P foi
superior no fosfato de Anitápolis, seguido do Araxá. Trinta e um
isolados solubilizaram quantidades significativas. O 310
-1
apresentou o mais alto potencial (média de 263/g mL de P).
Quatro isolados (177, 262, 251 e 269) apresentaram alto
potencial (120 a 150/g), e doze (201, 309, 199, 195, 249, 202,
198, 305, 253, 196, 203 e 307), mostraram valores médios (80 a
120 g). O comportamento dos isolados foi diferente entre os
fosfatos. Apenas quatro isolados solubilizaram os três fosfa-

ISMAEL,J.J. Tese Doutorado, Jaboticabal, 2001, 99p. Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias. Universidade Estadual Paulista

O presente trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos
da adubação nitrogenada e da umidade do substrato nas
características morfológicas, fisiológicas e nutricionais
durante a fase de aclimatação no viveiro e na adaptação após
o plantio no campo de mudas de Eucalyptus grandis W, (Hill ex
Maiden). O substrato foi mantido em dois níveis de umidade
(D1 = -0,05 MPa - baixa deficiência hídrica e D2 = -1,5 MPa alta deficiência hídrica) que foram ajustados com base na
curva de tensão e retenção de água pelo substrato. As doses
de nitrogênio (0, 50, 100 e 200 mg dm-3 de N) foram aplicadas
via solução nitrogenada na água de irrigação por submersão
(ou subirrigação) das bandejas em canteiros
impermeabilizados. Os níveis de umidade e de nitrogênio
foram combinados no esquema fatorial 2 x 4 no delineamento
experimental em blocos casualizados com seis repetições,
totalizando 48 parcelas. As mudas permaneceram em casa de
vegetação até 107 dias após a semeadura (DAS), quando
iniciaram-se os tratamentos por um período de 62 dias. Foram
feitas avaliações das características morfológicas: altura da
parte aérea, diâmetro do colo, área foliar, massa seca de
raízes, caules, folhas e total, razão altura/diâmetro e massa
seca da parte aérea/raiz, taxa de assimilação líquida e massa
específica foliar aos 21, 33 e 45 dias após o início dos
tratamentos (DAIT). Foram avaliadas também, características
fisiológicas como potencial hídrico foliar em três períodos do
dia, teor de clorofila e taxa de transpiração aos 45 DAIT e
caraterísticas nutricionais, como: teores e conteúdos de
macronutríentes nas raízes, caules e folhas aos 5 e 45 DAIT.
Avaliou-se, ainda, a adaptação das mudas na primeira e
terceira semanas após o plantio no campo, através de notas
definidas: 5 - planta normal, 4 - planta murcha, 3 - planta com
ponteiro seco, 2 - planta com copa seca e 1 - planta morta. Os
resultados encontrados permitiram concluir que o aumento
dos níveis de umidade do substrato e de nitrogênio favoreceu
o crescimento das mudas no viveiro durante a fase de
aclimatação. As mudas apresentaram um bom estado
nutricional em todos os tratamentos aplicados. A redução das
doses de nitrogênio na fase de aclimatação foi importante para
garantir o pegamento e a sobrevivência das mudas nos
primeiros dias após o plantio no campo, independentemente
da umidade do substrato. A redução da umidade do substrato
teve um efeito positivo na adaptação das mudas no campo, a
partir da terceira semana após o plantio.
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AVALIAÇÃO DA BIOESPUMA COMO
SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE
MUDAS DE EUCALIPTO EM SISTEMA
HIDROPÔNICO
MILONI, F.L.; HONÓRIO, S.L. IX Congresso Interno de Iniciação
Científica da Unicamp, 27 e 28 de setembro, 2001.

A produção de mudas é uma das etapas decisivas para
o sistema de produção de mudas florestais como o Eucalipto. A
avaliação da influência do substrato, bioespuma® (poliol à base
de óleo de mamona - fonte de matéria-prima renovável e
biodegradável), nesta etapa, através de testes de germinação e
desenvolvimento da plântula, em laboratório, seguido de
confirmação no sistema hidropônico, permitiu conclusões sobre
o uso do substrato. Na primeira etapa foi realizado o teste de
germinação sobre a bioespuma e testemunha em papel de
germinação. Posteriormente, foram produzidas, mudas de três
espécies (Eucalyptus grandis, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus
saligna) em bioespuma® e foram levadas às bancadas
montadas para sistema de produção hidropônico em ambiente
protegido (estufa) onde as plantas recebiam solução nutritiva.
Os dados obtidos representam o percentual de sementes que
germinaram e ao atingirem 90 dias as mudas estavam prontas
para serem levadas para o campo conforme as avaliações de
comprimento, diâmetro do colo, peso seco da parte aérea e
radicular. Os resultados permitiram conhecer as propriedades
da bioespuma® como substrato na produção de mudas de
eucalipto para reflorestamento. A bioespuma® tem a vantagem
de ser um produto biodegradável, portanto a muda enraizada
vai direto para o campo sem a necessidade dos tubetes
plásticos, é também um produto de matéria-prima e produção
nacional, portanto, economicamente mais viável. Assim, a
bioespuma® pode ser utilizada como substrato para a produção
de mudas de eucalipto em sistema hidropônico.

-3

-3

0,15 mg dm de Mo e 1,56 mg dm de Fe. O experimento foi
concluído aos 100 dias após o transplante. O efeito do
composto orgânico refletiu-se num grande incremento no
crescimento da planta e nos teores de P e K nas doses mais
baixas. A dose que possibilitou a produção máxima de matéria
seca da parte aérea foi calculada em 37%. Na maior dose de
composto ocorreu redução no crescimento das plantas,
coincidindo com elevada condutividade elétrica do substrato
(10,3 dS/m). Os teores de K nas plantas foram sempre
crescentes com as doses de composto, ocorrendo o mesmo
nas relações K/Ca e K/Mg, atingindo na dose de 60% valores
bem maiores que aqueles verificados nas plantas do
tratamento com adubação mineral. As relações N/P, N/S e P/S
referentes à dose para máxima produção de matéria seca
foram similares às das plantas que receberam adubação
mineral. Houve menor eficiência de utilização dos nutrientes
absorvidos pelas plantas que cresceram com a adubação de
composto orgânico.

EFICIÊNCIA DE ABSORÇÃO
E
32
UTILIZAÇÃO DE FÓSFORO ( P) POR
MUDAS DE EUCALIPTO E ARROZ
LUCCA, E.F.; BOARETTO, A.E.; MURAOKA, T.; CHITOLINA, J.C.
Scientia Agricola, v.59, n.3, p.543-547, 2002.

O conhecimento das habilidades das plantas em
absorver o fósforo do solo e utilizá-lo no seu crescimento é
uma via que pode ser importante para melhorar sensivelmente
a eficiência da adubação fosfatada. Conduziu-se um
experimento em casa-de-vegetação com objetivo de testar a
hipótese de que o eucalipto é mais eficiente do que o arroz em
absorver o fósforo de fontes poucos solúveis aplicadas a um
Neossolo Quartzarênico, em função dos conceitos de
32
eficiência. As fontes de fósforo Ca(H 2 PO 4 ).H 2 O,
32
32
CaH PO4.2H2O e Ca3( PO4)2 , sintetizadas em laboratório e
identificadas por análises de difratometria de raios-X e térmica
diferencial, foram utilizadas como traçadores isotópicos. O
arroz foi mais eficiente em absorver o fósforo de fontes pouco
solúveis, enquanto que o eucalipto apresentou maior
utilização biológica do fósforo. O método da diferença
(convencional) empregado para determinar a recuperação de
P pelas plantas subestimou a absorção deste nutriente, por
TRINDADE,A.V.; MUCHOVEJ,R.M.C.; NEVES,J.C.L.; BARROS,N.F. ambas as culturas, em relação ao método isotópico.

CRESCIMENTO E NUTRIÇÃO DE
MUDAS DE Eucalyptus grandis EM
RESPOSTA A COMPOSTO ORGÂNICO
OU ADUBAÇÃO MINERAL.

Separata de Revista Ceres, v.48, n.276, p.181-94, mar./abr.2001.

Foi conduzido um experimento em casa de vegetação,
utilizando composto orgânico produzido com esterco bovino e
palha de gramínea (60:40, v/v) misturado a um Latossolo
Vermelho-Amarelo Distrófico Álico, para avaliar o crescimento e
a nutrição de mudas de Eucalyptus grandis. As doses de
composto foram correspondentes a 0%, 5%, 15%, 30% e 60%
(em volume). Em adição, montou-se um tratamento com
-3
-3
adubação mineral fornecendo 250 mg dm de P, 133 mg dm de
-3
-3
-3
N, 100 mg dm de K, 40 mg dm de S, 0,81 mg dm de B, 3,6 mg
-3
-3
-3
dm de Mn, 1,32 mg dm de Cu, 3,9 mg dm de Zn,
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ADDUBARE DICAS
Minijardim clonal
Os maiores problemas nutricionais que ocorrem no minijardim
clonal em canaletão contendo substrato areia estão relacionados a
fitotoxicidade de micronutrientes e a salinidade do substrato, sendo
que a deficiência nutricional é rara. Recomenda-se que as
empresas que possuem esse sistema adotem monitoramento da
condutividade elétrica e façam também análises foliares para
verificar o nível dos nutrientes, especialmente os micronutrientes.

D ivulgação técnica
SUBSTRATO PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS
DE EUCALIPTO POR MICROESTAQUIA
LIMA, R.S.S.; SOUZA NETO, W.; ALMEIDA, A.A.S.; ALMEIDA, J.C.R. VI Encontro de Iniciação Científica, II Mostra de Pós-graduação,
Universidade de Taubaté, 22 a 25 de outubro de 2001.

No Brasil a principal matéria prima utilizada na fabricação de papel e celulose é oriunda de florestas de eucalipto. A
técnica de produção de eucalipto por microestaquia tem sido muito útil aos programas de melhoramento genético pois, tem
abreviado o tempo para obtenção de grande quantidade de mudas. No entanto, adaptações no processo de produção de mudas
são sempre necessários para se conseguir plantas de boa qualidade. Nesse sentido a composição do substrato é um aspecto
decisivo já que, além de sustentar a planta, o substrato tem a função de disponibilizar água e oxigênio, fatores indispensáveis
para o processo de enraizamento da estaca e, também, efeito marcante sobre a elongação e configuração do sistema radicular.
Mudas que apresentam raízes projetadas para cima (geotropismo negativo) na fase de viveiro, normalmente redirecionam suas
raízes para baixo (geotropismo positivo) após o plantio no campo, acarretando a formação de um nó que predispõe a planta ao
tombamento. Assim, instalou-se no viveiro de mudas da Votorantim Celulose e Papel (VCP) em Jacareí (SP) um experimento
para avaliar o efeito da disponibilidade de água (água/oxigênio) do substrato sobre a qualidade do sistema radicular de mudas de
eucalipto. Três (3) substratos foram formulados utilizando-se casca de arroz carbonizada (A), vermiculita (V) e o substrato
comercial Plantimax® (P) para conferir a cada um deles as seguintes disponibilidades de água: Elevada (E=5A:1V:4P );
Intermediária (I=6A:2V:2P) e Baixa (B=7A:2V:1P). Esses substratos, foram acondicionados em tubetes de polietileno de 56 cm3 e
nesses foram plantadas estacas de dois clones de eucalipto com comportamentos de enraizamento distintos. O experimento
fatorial 2 x 3 (dois clones, três substratos) teve 40 repetições e foi arranjado em delineamento inteiramente ao acaso, sendo
realizadas duas avaliações do sistema radicular: a primeira aos quinze e a segunda aos sessenta dias. Constatou-se que tanto
na primeira como na segunda avaliação, o clone com predisposição ao geotropismo negativo, independentemente do substrato,
apresentou um maior percentual de deformação radicular. O substrato com menor disponibilidade de água determinou menor
percentual de deformação do sistema radicular, porém com menor sobrevivência da muda.

CONTEÚDO E EXPORTAÇÃO DE B,
CU, FE, MN, ZN E NA EM ACÁCIANEGRA (Acacia mearnsii DE WILD.)
PROCEDÊNCIA LAKE GEOGE BUNGE
DORE - AUSTRÁLIA
CALDEIRA,M.V.W.; RONDON NETO,R.M.; SCHUMACHER,M.V.;
SPATHELF,P. Floresta, v.31, n.1/2, p.99-104, jan./dez.2001.

O presente trabalho teve por objetivo determinar o
conteúdo e a exportação de B, Cu, Fe, Mn, Zn e Na, nos
diferentes componentes das árvores de um povoamento de
acácia-negra (Acacia mearnsii De Wild.), procedência
australiana Lake Geoge Bunge Dore, com 2,4 anos de idade no
município de Butiá- RS (Brasil). A biomassa total encontrada foi
-1
de 41.107 kg ha , da qual, aproximadamente 49,5; 19,5; 18,2;
11,6 e 1,2%, estavam distribuídos na madeira do lenho, galhos
vivos, folhas, casca e galhos mortos, respectivamente. A
acumulação dos elementos na árvore ficou assim: folhas
(40,1%), galhos vivos (18,6%), casca (17,9%), galhos mortos
(14,3%) e madeira do tronco (9,1%). A quantidade estimada de
-1
elementos contidos na biomassa aérea foi de 10,57 kg ha ,
acumulados da seguinte forma: Na (50,6 %), Fe (23,3%), Zn
(12,5%), Mn (7,8%), B (4,4%) e Cu (1,4%). Conclui- se que
73,1% dos nutrientes da biomassa acima do solo da acácianegra, se acumularam na copa (folhas, galhos vivos e mortos).

TEOR DE NUTRIENTES EM MUDAS DE
CEDRO (Cedrela fissilis VELL.)
SUBMETIDAS A DOSES CRESCENTES
DE NIQUEL, EM SOLUÇÃO NUTRITIVA
PAIVA,H.M.; CARVALHO,J.G.; SIQUEIRA,J.O. Revista Árvore, v.26,
n.3, p.279-84, mai./jun.2002

O efeito da aplicação de níquel sobre o teor de
nutrientes na raiz, no caule e nas folhas de mudas de cedro
(Cedrela fissilis Vell.) foi estudado em um experimento
realizado em casa de vegetação do Departamento de Ciência
do Solo da Universidade Federal de Lavras. As mudas foram
cultivadas em solução nutritiva de Clark e submetidas a doses
crescentes de Ni: 0,42, 84, 169 e 252 umol. O experimento foi
conduzido em delineamento estatístico de blocos ao acaso, e
após 60 dias de exposição ao metal pesado foram feitas
avaliações do teor de macro e de micronutrientes na matéria
seca de raiz, caule e folha. Os resultados mostraram que a
aplicação de níquel aumentou o teor de P, praticamente não
afetou o teor de K e de S, no entanto reduziu o teor de Ca e de
Mg. Os teores de Cu, Fe e Mn, de modo geral, sofreram
redução, ao passo que o teor de Zn foi pouco afetado. O teor
de Ni, na matéria seca de raiz, caule e folha, elevou-se com o
aumento das doses deste metal pesado, que mostrou ser
móvel nas plantas analisadas.
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CONTROLE DAS PLANTAS DANINHAS EM PLANTIOS FLORESTAIS
COM O HERBICIDA SCOUT NA
Fábio Sgarbi
Marcelo Montezuma
Carlos Eduardo Pessoa Filho
Monsanto do Brasil Ltda.

Os fatores que influenciam diretamente na performance do
Importância do controle das plantas daninhas nos
Scout NA, podem ser divididos em:
plantios florestais
a) Fator planta
São aqueles associados as espécies de plantas daninhas,
Há varios trabalhos na literatura mostrando os efeitos
diretos e indiretos das plantas daninhas sobre os plantios ao estádio fenológico (vegetativo/reprodução), ao nível de
florestais (GALLI, 1980; PITELLI & KARAM, 1988; PITELLI et stress, idade, estrutura, arquitetura e composição foliar, etc;
b) Fator produto
al. 1988; SOUZA et al. 1993; TOLEDO, 1998).
São
aqueles inerentes a formulação, concentração da
SILVA et al. (1995), verificaram que o E.grandis e
E.citriodora, em condições de casa de vegetação, calda, mistura de produtos, aditivos ou adjuvantes, qualidade
apresentaram diminuição na eficiência de uso da água quando da água, etc;
c) Fator ambiente
conviveram diretamente com a Brachiaria brizantha.
São os fatores ligados as condições ambientais como:
A competição exercida pelo Panicum maximum e pela
Borreria alata sobre o E. grandis, aos 12 meses de idade, foi temperatura, luminosidade, vento, umidade relativa do ar,
responsável por uma redução de 87% no acúmulo de biomassa umidade e estrutura físico-química do solo, etc;
quando comparado a mesma floresta que não sofreu
competição (PITELLI et al., 1996). Estes autores verificaram
que esta redução poderia estar associada a menor
disponibilidade de nutrientes ao E. grandis, uma vez que as
reduções no acúmulo foram de 89% para o nitrogênio, 77%
para o fósforo, 89% para o potássio, 76% para o cálcio, 78%
para o magnésio e 84% para o enxofre.
Os custos com o controle das plantas daninhas, através da
utilização de herbicidas pós-emergentes, são pouco
expressivos quando comparados as possíveis perdas de
produtividade devido a não realização desta atividade, a qual
pode chegar a 50%, de acordo com MARCHI, 1996.
O herbicida Scout NA
O Scout NA é um herbicida pós-emergente registrado para
espécies florestais e áreas não agrícolas. O produto possui
ação sistêmica e não é seletivo; por esta razão, controla tanto
espécies dicotiledôneas (folhas largas) como espécies
monocotiledôneas (folhas estreitas). Além disso, apresenta
vantagens operacionais, como a otimização da mão de obra,
devido a não necessidade da realização da tríplice lavagem, ao
menor manuseio de embalagens, a redução dos custos com
transporte e armazenamento e vantagens ambientais, como a
menor exposição do trabalhador durante o preparo da calda,
menor risco de derramamento ou perda de produto pelo fato de
ser um produto granulado (grânulos dispersíveis em água) e
por apresentar alta concentração de ingrediente ativo, o qual se
-1
apresenta na forma de sal de amônio de glyphosate (720 g kg
de equivalente ácido).

Fatores que interferem na performance das aplicações
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Principais problemas observados durante as aplicações
Os principais problemas e as respectivas causas de
ocorrência observados durantes as aplicações são:
a) Dano direto a mudas (contato)
Ocorre por imprudência, falta de experiência e/ou
desconhecimento da ação sistêmica do produto pelo aplicador
costal.
A baixa qualidade do coroamento motivada muitas vezes
pelo movimento das folhas tratadas em direção à muda, ou
pelo movimento do braço do aplicador no processo de
catação, de forma a direcionar o jato indevidamente em
direção à muda, pode aumentar a chance de contato não
intencional do produto com as mudas, gerando efeitos
indesejados, como pequenas queimas foliares, até o atraso no
desenvolvimento das mudas.
Em aplicações tratorizadas, principalmente em topografias
acidentadas ou nas extremidades dos talhões, a elevação da
saia da barra protegida (conceição), também pode causar
dano direto às mudas ou plantas. Barras aplicadoras laterais
posicionadas no centro do trator, entre as 2 rodas e barras
mais direcionadas e menores à frente ou atrás do trator
minimizam em muito a chance deste contato vir a ocorrer.
Tecnologia adequada de pontas, velocidade e vazão auxiliam
em muito a minimizar possíveis danos.
b) Deriva
A deriva é uma característica inerente à aplicação. As
partículas sofrem a interferência do vento após a saída das
pontas mudando a trajetória rumo ao alvo. Fatores como
temperatura, umidade relativa, orifício do bicos, altura de
aplicação, tamanho das gotas, velocidade do vento, pressão
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de trabalho, presença de bicos entupidos ou mal
dual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 1996.
dimensionados (baixa vazão), altura elevada da lança PITELLI, R.A; KARAM, D. Ecologia de plantas daninhas e a
aplicadora, velocidade excessiva de caminhamento, condições
sua interferência em culturas florestais. In: SEMINÁRIO
climáticas desfavoráveis como temperatura elevada (> 28o C),
TÉCNICO SOBRE PLANTAS DANINHAS E O USO DE
baixa umidade relativa (< 55o C) e elevada velocidade do vento
(> 10Km/h), podem favorecer o processo de deriva.
HERBICIDAS EM REFLORESTAMENTO, 1, Rio de
Janeiro 1988,. Anais p.44-64.
Métodos preventivos empregados na melhoria da PITELLI, R.A; RODRIGUES, J.J.V; KARAM, D.; COELHO,
qualidade das aplicações
J.P.; ZANUNCIO, I.; ZANUNCIO, C.C. Efeitos de
períodos de convivência e do controle de plantas
Algumas medidas preventivas devem ser adotadas visando
daninhas na cultura de Eucalyptus. In: SEMINÁRIO
a melhoria da qualidade das aplicações, como:
TÉCNICO SOBRE PLANTAS DANINHAS E O USO DE
a) Treinamentos
HERBICIDAS EM REFLORESTAMENTO, 1, Rio de
Os treinamentos de campo aos aplicadores costais,
Janeiro 1988,. Anais, p. 110-123.
operadores de máquinas e supervisores de campo são PITELLI, R.A; ALVES, P.L.C.A.; PAVANI, M.C.M.D; TOLEDO,
fundamentais para a prevenção destes acidentes. A equipe da
R.E.B; BEZUTTE, A.J; MARCHI, S.R. NAKASONE, A.K;
Monsanto vêm realizando uma série de treinamentos juntos aos
DINARDO, W; ROSSETTO, R.R. Relatório do
seus clientes florestais com o intuito de capacitar a mão de obra
Programa Integrado de Pesquisa "Manejo de Plantas
local e melhorar a qualidade das aplicações.
Daninhas em Áreas Reflorestadas com Espécies de
Eucalyptus sp. e de Pinus sp. Jaboticabal: UNESP,
b) Revisão dos equipamentos
1996. 58p.
A revisão inclui a escolha das pontas de pulverização, a SILVA, W.; SILVA, A.A.; FERREIRA, F.A.; SEDIYAMA, T.
calibração e a inspeção periódica dos equipamentos.
Interferência de Braquiaria brizanta sobre Eucalyptus
A escolha das pontas deve levar em consideração
grandis e Eucalyptus citriodora cultivadas em vasos em
basicamente, o operacional, a cobertura desejada e as
três níveis de água. In: CONGRESSO BRASILEIRO DA
condições de operação à campo.
CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 20, Florianópolis,
A calibração dos equipamentos visa ajustar as aplicações às
1995., Resumos, p.287-288.
recomendações de dosagem, volume e concentração de calda SOUZA, L.S.; VELINI, E.D.; MAIOMI-RODELLA, R.C.S.
de pulverização para cada situação de aplicação.
Avaliação do efeito alelopático de 18 espécies de plantas
As inspeções têm por objetivo avaliar as condições dos
daninhas sobre o crescimento inicial de Eucalyptus
equipamentos (existência de vazamentos, alinhamento da
grandis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
barra, distanciamento dos bicos, funcionamento de
HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 19, Londrina,
manômetros, limpeza de filtros, conservação de pontas e
1993, Resumos.p.25.
mangueiras, etc), assim como a qualidade das aplicações, com TOLEDO, R.E.B. Efeitos da faixa de controle e dos períodos
respeito a rendimento e aspectos práticos da regulagem
de controle e de convivência de Braquiaria decumbens
estabelecida, de forma a se tomar possiveis ações corretivas
Stapf no desenvolvimento inicial de plantas de
durante o processo de aplicação.
Eucalyptus urograndis.1998. 77p. Dissertação (M.S.)
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Considerações finais
ESALQ/USP.
A redução dos potenciais danos diretos ou indiretos às
mudas e, consequentemente, a melhoria da qualidade das
aplicações de herbicida será obtida quando os 4 fatores
fundamentais: dose correta, momento, cobertura e segurança,
forem respeitados.

Qualidade da aplicação: 4 fatores fundamentais
Dose Correta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GALLI, F. Manual de Fitopatologia. São Paulo: Editora
Agronômica Ceres. 1980. 600p.
MARCHI, S.R. Efeitos de períodos de convivência e de
controle das plantas daninhas sobre o crescimento
inicial e a composição mineral de Eucalyptus grandis
W. Hill ex Maiden. Jaboticabal: UNESP, 1996. 94p.
Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) Universidade Esta-

Segurança
Momento

Cobertura

11

D ivulgação técnica
ESTIMATIVA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DOS NUTRIENTES EXPORTADOS PELA
COLHEITA DA CASCA DA MADEIRA EM POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
MIRANDA,G.M.; SILVA,M.L.; LEITE,H.G.; MACHADO,C.C. Revista Árvore, v.26, n.2, p.149-54, mar./abr.2002.

A casca, quando colhida juntamente com a madeira, pode representar problemas econômicos e ambientais para as
empresas. Econômico porque implica custos de colheita, transporte e reposição de nutrientes. Ecológico, devido a alteração das
características físicas e químicas do solo. O objetivo do presente trabalho foi determinar o custo da reposição de nutrientes, em
virtude da colheita da casca em povoamentos de eucalipto. O estudo foi realizado em áreas da empresa Copener Florestal Ltda.,
localizada no norte da Bahia. A amostragem foi feita em dois talhões, escolhidos aleatoriamente, dos quais a distribuição
diamétrica foi dividida em 13 classes de DAP, de 2 cm cada. Foi abatida e cubada uma árvore de cada classe em cada talhão,
como também retiradas amostras para realização de análises laboratoriais, em que foram determinados o poder calorífico, a
densidade e os teores de umidade e nutrientes. Em outra etapa, foi feito o levantamento do preço de mercado de fertilizantes. Os
dados de cubagem rigorosa, da análise laboratorial, indicaram: volume total do tronco: 489,02 m3 ha-1; volume de casca: 42,42 m3,
porcentual de casca: 10,1 %; biomassa: 13,6 t/ha; e custo de exportação de nutrientes por m3 de madeira sem casca (30 kg de
casca): R$0,46.

E ventos
2º CURSO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES
Esta é mais uma chance que a RR Agroflorestal está dando para os profissionais que ainda não conhecem a metodologia
mais atual de recuperação de áreas degradadas, de se atualizarem sobre o tema por meio deste curso.
Os participantes do curso serão capacitados à estabelecer ações de recuperação, sempre atentando para o potencial
ainda existente de auto recuperação dessas áreas, definidos pelas caracterísiticas de entorno e pelo histórico de degradação.
Além disso, todas as ações poderão ser estabelecidas de forma a permitir a auto suficiência das empresas para a recuperação de
áreas, possibilitando o estabelecimento de um programa permanente de recuperação de áreas na empresa. Essas
preocupações têm como consequência a redução de custos da recuperação e principalmente a garantia de sucesso das ações
de recuperação e a perpetuação das áreas recuperadas. O curso terá como professores convidados : Ricardo Ribeiro Rodrigues
(ESALQ/USP), Sergius Gandolfi (ESALQ/USP), Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira (RR Agroflorestal) e André Gustavo Nave
(Bioflora). Enriqueça seus conhecimentos e se atualize com mais este curso da RR Agroflorestal !

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

NÚMERO DE VAGAS

RR Agroflorestal S/C Ltda.
Fone/Fax: (19) 3422-1913
addubare@rragroflorestal.com.br

Mínimo de 15 e máximo de
40 profissionais.

PROGRAMAÇÃO DETALHADA

TAXA DE INSCRIÇÃO
Até o dia 21 de outubro
Após o dia 21 de outubro

R$ 600,00
R$ 800,00

O Curso será realizado no Antonio’s Palace Hotel, em
Piracicaba/SP. A participação no evento será confirmada pelo
preenchimento da ficha de inscrição e do pagamento da taxa
de inscrição, que deverá ser efetuado por boleto de cobrança
emitido pela RR Agroflorestal S/C Ltda. Ou depósito no
Banco Bradesco 237, Agência 2209-8, Conta Corrente
007.025-4 e envio do comprovante de pagamento,
informando nome do participante e a que evento se refere,
pelo fax (19) 3422-1913. Em caso de cancelamento da
inscrição não haverá reembolso da taxa.
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Horário
21/11/02
08h00
10h00
10h30
12h00
14h00
22/11/02
08h00
10h00
10h30
12h30
14h00
23/11/02
08h00
10h00
10h30
12h30
14h00
16h00
17h30

Atividade
Primeiro dia
Introdução
Intervalo para Café
Processos definidores da dinâmica florestal
Intervalo para Almoço
Identificação e caracterização das situações ciliares
Segundo dia
Adequação ambiental de unidades naturais e unidades de produção
Intervalo para Café
Produção de Mudas e espécies nativas
Intervalo para Almoço
Saída de Campo
Terceiro dia
Implantação e Manutenção de um viveiro de mudas de nativas
Intervalo para Café
Adubação e nutrição Mineral de mudas no viveiro
Intervalo para Almoço
Adubação e nutrição mineral de mudas pós-plantio
Visita a viveiros da região
Encerramento do Curso

CURSOS IN COMPANY RR AGROFLORESTAL
Para que sua empresa seja competitiva no mercado, seus profissionais devem estar
capacitados e atualizados sobre as inovações que ocorrem no seu meio de trabalho. Por
isso, não perca esta chance, contrate um curso in company da RR Agroflorestal!
Os cursos in company RR Agoflorestal são ministrados dentro do ambiente da
empresa e restrito a seus funcionários e convidados. O contéudo dos cursos é dirigido à
realidade da empresa, visando atender às características, cultura e necessidade de cada
organização e de modo que a empresa extraia o máximo de resultados ao investir no
desenvolvimento do seu pessoal.
Para informações sobre orçamento ligue para: (19) 3422-1913 / 3402-6396 ou envie-nos
um e-mail addubare@rragroflorestal.com.br.
Confira a seguir a programação dos cursos oferecidos:
Curso de nutrição e adubação de Eucalyptus
As pesquisas recentes na área de nutrição e adubação florestal têm comprovado a relevada importância dessas áreas no
aumento da produtividade, na sustentabilidade florestal e na qualidade do produto. O monitoramento do estado nutricional por
meio da diagnose visual e foliar possibilita tomada de decisão em relação ao programa de adubação seja com ajustes nas doses,
épocas, formas de aplicações e correções das deficiências. Os ganhos de produtividade com o uso do monitoramento nutricional
pode atingir valores de até 50% em relação às áreas não monitoradas.
OBJETIVO
Espera-se ao final do curso que os técnicos e engenheiros
possam identificar visualmente os sintomas de deficiências e
toxicidades nutricionais, interpretar análises de folha e solo,
auxiliando as tomadas de decisões com segurança em relação
às adubações da empresa.
PERÍODO: 3 dias.
INSTRUTORES
Dr. Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira
Eng. Florestal pela ESALQ/USP em 1993
Mestre em Solos e Nutrição de Plantas pela ESALQ/USP em 1996
Doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela ESALQ/USP em 2000.

CONTEÚDO
1. Funções dos nutrientes
2. Absorção, transporte e redistribuição dos nutrientes
3. Biomassa e conteúdo de nutrientes nas diferentes partes da
planta
4. Exportação de nutrientes pela colheita
5. Diagnose visual: descrição dos sintomas
6. Diagnose foliar: faixas adequadas, deficientes e níveis críticos
dos nutrientes nas folhas
7. Relação entre o estado nutricional e a produtividade (Sistema
DRIS)
8. Fertilidade do solo e suas relações com a produtividade

Ms. Edson Namita Higashi
Biólogo pela Universidade Federal de São Carlos em 1991.
Mestre em Ciências pela ESALQ/USP em 1996.

9. Adubação: dose, época, produto e forma de aplicação

Prof. Dr. Ronaldo Ivan Silveira
Eng. Agronômo pela ESALQ/USP em 1961.
Doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela ESALQ/USP em 1972.
Professor aposentado do Departamento de Solos e Nutrição,
ESALQ/USP.

11. Adubação de plantio, adubação de cobertura e manutenção

10. Adubação antes do plantio, aplicação de calcário, gesso,
cinza, lama de cal, biosólido, efluentes, etc.

12. Exemplos de resposta à adubação
13. Nutrição e adubação em minijardim clonal
14. Nutrição e adubação em viveiro
15. Solução nutritiva e fertilização em minijardim clonal e viveiro
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CURSOS IN COMPANY RR AGROFLORESTAL
Curso de estatística básica
Para garantia e manutenção da qualidade dos produtos florestais ofertados à sociedade, é necessário que o profissional desta área tenha
total controle dos processos produtivos, ou seja, possa entender e controlar as variações ou flutuações dos produtos durante os processos.
Estas variações estão presentes também entre os animais e as plantas, pois como sabemos, a variabilidade é a lei da vida! Diante deste
contexto, a Ciência Estatística possui técnicas de grande valia para o profissional do setor Florestal, pois esta estuda e se preocupa em
entender essas variações. Neste curso estaremos preocupados em estudar uma parte da estatística chamada de Estatística Descritiva. Esta
tem por missão descrever, caracterizar e sumarizar os dados oriundos de pesquisas. Serão também oferecidas noções básicas de modelos
de regressão, já que esta é uma ferramenta fundamental na previsão de volume de celulose e papel.
INSTRUTORES CONVIDADOS
Prof. Dr. José Raimundo Passos, Departamento de Bioestatística,
Instituto de Biociências, UNESP - Campus de Botucatu.
Eng. Florestal, formado na Universidade Federal de Viçosa.
Mestre em Ciências Florestais pela ESALQ/USP.
Doutor em Agronomia pela UNESP/Botucatu.
Atuou como Gerente de Controle da Produção na Bahia Sul Celulose
S.A., onde adquiriu experiência na área de Controle de Sistema de
Movimentação de madeira, SIG e Cadastro Florestal.
Atualmente, é Professor Assistente Doutor do Departamento de
Bioestatística (IB/UNESP/Botucatu-SP), onde ministra cursos de
Estatística na Graduação e Pós-Graduação nas áreas de Ciências
Agrárias e Biológicas.
É membro colaborador do Projeto Biota/Fapesp: Métodos de
Inventário da Biodiversidade de Espécies Arbóreas do Estado de São
Paulo.

CONTEÚDO
1. Ciência e metodologia da pesquisa científica
2. Variáveis: Conceito e Classificação
3. Representações gráficas e tabulares
4. Noções de amostragem e coleta de dados
5. Distribuições de freqüências-Aplicação em Ciências Florestais
6. Medidas de posição
7. Medidas de dispersão
8. Técnicas para elaboração, organização e depuração de dados
(Microsoft Excel)
9. Introdução ao programa SAS

Prof. Dr. Liciana Vaz de Arruda Silveira Chalita
10. Análise estatística usando o Microsoft Excel
Eng. Agrônomo, formado na ESALQ/USP.
Mestre e Doutor em Estatística e Experimentação Agronômica 11. Análise estatística usando o SAS
(ESALQ/USP).
Atualmente, é Professora Assistente Doutora do Departamento de
OBJETIVO
Bioestatística (IB/UNESP/ Botucatu-SP), onde ministra cursos de
Apresentar noções de Estatística descritiva.
Estatística na Graduação e Pós-Graduação nas áreas de Ciências
Agrárias e Biológicas.
PERÍODO: 2 dias (16 horas).
Possui experiência em Consultoria Estatística nas áreas de Análise de
Sobrevivência, Confiabilidade e Dados Binários.

Curso de atualização sobre identificação e manejo de doenças em viveiros florestais
OBJETIVOS
Reciclar os conhecimentos técnicos relacionados à identificação e ao
manejo de doenças que afetam a produção de mudas em viveiros de
eucalipto.
PERÍODO: 2 dias (16 horas)
INSTRUTOR CONVIDADO
Prof. Dr. Edson L. Furtado FCA / UNESP - Campus de Botucatu
Eng. Agrônomo, formado pela FCAV/UNESP - Campus de Jaboticabal
Doutor em Fitopatologia, formado pela ESALQ/USP em 1996 (área de
Patologia florestal).
Professor responsável pela disciplina de Patologia Florestal do curso
de Engenharia Florestal da FCA/UNESP - Campus de Botucatu.
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CONTEÚDO
1. Introdução
2. Histórico
3. A importância na identificação dos fungos causadores das
principais doenças de viveiros de eucalipto
4. Principais doenças do eucalipto: diagnose e controle:
4.1. Tombamento de mudas ou "damping-off"
4.2. Podridão de estacas
4.3. Podridão de raiz
4.4. Mofo cinzento
4.5. Ferrugem do eucalipto
4.6. Oídio do eucalipto

5. . Considerações finais - parte prática.

CURSOS IN COMPANY RR AGROFLORESTAL
Curso de atualização sobre identificação, biologia e controle de pragas florestais (módulo
eucalipto)
OBJETIVO
Reciclar os conhecimentos dos técnicos envolvidos com a área
silvicultural da empresa sobre o problema das pragas florestais.

CONTEÚDO
1. Introdução
2. Reconhecimento e identificação dos principais grupos de
insetos

PERÍODO: 2 dias (16 horas).

3. Conceitos: O que é praga e Manejo Integrado de Pragas?

INSTRUTOR CONVIDADO

4. Principais pragas florestais;
Prof. Dr. Carlos F. Wilcken - Depto. Produção Vegetal - FCA / UNESP Campus de Botucatu
Eng. Agrônomo, formado pela FCA/UNESP - Campus de Botucatu,
em 1986
Mestre em Entomologia, formado pela ESALQ/USP, em 1991 (área de
Entomologia florestal)
Doutor em Entomologia, formado pela ESALQ/USP em 1997 (área de
Entomologia florestal)
Professor responsável pelas disciplinas de Entomologia Florestal e de
Pragas Florestais e Métodos de Controle do curso de Engenharia
Florestal da FCA/UNESP - Campus de Botucatu
Coordenador Científico do Programa Temático de Proteção Florestal PROTEF / IPEF

Espécies de maior importância
Biologia
Danos
Controle
4.1. Lagartas desfolhadoras
4.2. Cupins
4.3. Besouros desfolhadores
4.4. Outras pragas
Taquarinha (Proscopiidae)
Tripes
Psilídeo
Coleobrocas
Migdolus

5. Prática: discussão no campo dos temas abordados na parte
teórica do curso

Curso sobre uso adequado e técnicas de aplicação dos defensivos em florestas
OBJETIVO
Conscientização do risco ao trabalhar com defensivos e da
importância do uso de equipamentos de proteção individual.
Aprendizado e atualização das técnicas de aplicação de defensivos
em viveiro e campo florestal.
CONTEÚDO
Teórico
1. Introdução
Agrotóxicos : Legislação / Comercialização / Racionalização no uso

2. Alvo biológico
Definição e implicações no controle de pragas, doenças e plantas
daninhas

CONTEÚDO
Prático
1. Manutenção e regulagem dos equipamentos de aplicação
Equipamentos para aplicação de formulações sólidas: pós, grânulos e
iscas
Equipamentos para aplicação de formulações líquidas

2. Calibração dos equipamentos de aplicação
Ajuste de pressão
Avaliação da vazão de bicos hidráulicos
Determinação do volume de aplicação

PERÍODO: 2 dias (16 horas)

3. Formulações de defensivos
Formulações de pronto uso e pré-mistura

INSTRUTOR CONVIDADO

4. Técnicas de aplicação de defensivos

Prof. Dr. Carlos Gilberto Raetano, Depto. Produção Vegetal FCA/UNESP - Campus de Botucatu
Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa UFV,
em 1986.
Mestre em Ciências área de concentração Entomologia pela
ESALQ/ USP, em 1991.
Doutor em Ciências área de concentração Entomologia / Tecnologia
de aplicação de defensivos pela ESALQ / USP, em 1997.
Professor Assistente Doutor no Departamento de Produção Vegetal
da FCA / UNESP.
Professor responsável pela disciplina de Tecnologia de Aplicação de
Defensivos ao nível de graduação e pós-graduação.

Viveiro: rega; imersão; aspersão, nebulização e pulverização
Campo: rega (drench); imersão; termo-nebulização e pulverização

5. Bicos de pulverização hidráulicos
6. Exposição dos aplicadores e Equipamentos de proteção
individual (EPI)
7. Cuidados no armazenamento, transporte, preparo de calda
e aplicação dos defensivos
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CURSOS IN COMPANY RR AGROFLORESTAL
Curso de bioecologia, comportamento e controle de formigas cortadeiras
CONTEÚDO
1. Introdução
Histórico, classificação das formigas cortadeiras, distribuição geográfica
(saúvas e quenquéns)
Identificação das saúvas e quenquéns

2. Importância econômica
Prejuízos e danos econômicos causados por formigas cortadeiras
Espécies de maior importância econômica

3. Biologia e ecologia
Fundação da colônia e mortalidade, organização social e ciclo de vida,
densidade e distribuição espacial das colônias, seleção de substrato e
alimentação, distribuição do substrato no interior da colônia, arquitetura
das colônias

4. Comportamento
Comunicação, aprendizagem, defesa, divisão de trabalho e atividade
forrageira

5. Controle das formigas cortadeiras
Controle biológico, mecânico, cultural e químico
Produtos registrados na DDSV- MA para o controle das formigas
cortadeiras
Recomendações para o controle químico, características dos produtos e
meios de aplicação: formicida pó, líquido, gasoso, isca granulada e
soluções termonebulizáveis
Avaliação do controle

6. Racionalização do uso de inseticidas químicos:
Avaliação do ecossistema, fatores que influenciam a escolha da
modalidade de controle, gerenciamento do ecossistema, escolha do
método de controle.

7. Prática
Identificação das saúvas e quenquéns
Modo de ação da isca formicida em colônias artificiais
Trofalaxia em formigas cortadeiras
Determinação do território de forrageamento com plástico odorizado
Reconhecimento das formigas e seus ninhos no campo
Cálculo da área do formigueiro
Aplicação de produtos químicos.
Avaliação da eficiência de controle

OBJETIVO
Reciclar os conhecimentos dos técnicos envolvidos com a área
silvicultural sobre formigas cortadeiras.
PERÍODO: 3 dias (24 horas).
INSTRUTORES CONVIDADOS
Prof. Dr. Luiz Carlos Forti - Depto. Produção Vegetal - FCA/UNESPCampus de Botucatu.
Prof. Dr. Carlos F. Wilcken - Depto. Produção Vegetal - FCA / UNESP
- Campus de Botucatu.

Curso de atualização sobre identificação, biologia e controle de pragas florestais (módulo
Pinus)
OBJETIVO
Reciclar os conhecimentos dos técnicos envolvidos com a área
silvicultural da empresa sobre o problema das pragas florestais.

CONTEÚDO
1. Introdução

PERÍODO: 2 dias (16 horas).
INSTRUTOR CONVIDADO
Prof. Dr. Carlos F. Wilcken - Depto. Produção Vegetal - FCA / UNESP Campus de Botucatu.
Eng. Agrônomo, formado pela FCA/UNESP - Campus de Botucatu,
em 1986.
Mestre em Entomologia, formado pela ESALQ/USP, em 1991 (área de
entomologia florestal).
Doutor em Entomologia, formado pela ESALQ/USP em 1997 (área de
entomologia florestal).
Professor responsável pelas disciplinas de Entomologia Florestal e de
Pragas Florestais e Métodos de Controle do curso de Engenharia
Florestal da FCA/UNESP - Campus de Botucatu.
Coordenador Científico do Programa Temático de Proteção Florestal PROTEF / IPEF.
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2. Reconhecimento e identificação dos principais grupos de
insetos
3. Conceitos: O que é praga e Manejo Integrado de Pragas?
4. Principais pragas florestais
Espécies de maior importância
Biologia
Danos
Controle
4.1. Vespa da madeira
4.2. Pulgão do Pinus
4.3. Escolitídeos

4.4. Outras pragas
5. Prática: discussão no campo os temas abordados na parte
teórica do curso

P arceiros
Agora sua empresa pode estar
sempre presente
na mente de seus clientes.
O Addubare é uma publicação técnica
trimestral, dirigida aos profissionais do setor florestal e
agrícola, atuando em grandes empresas,
universidades, centros de pesquisa e entidades de
classe, distribuídos no Brasil e América Latina. Se este
é o perfil de seu cliente, comunique-se com ele
anunciando no Addubare.
Consulte-nos sobre as promoções de anúncio.
Envie um e-mail para
addubare@rragroflorestal.com.br ou ligue para (19)
3422-1973 e 3402-6396.

I

Caro Leitor,
Obrigado por acompanhar as
edições do Jornal ADDUBARE.
Nosso papel é deixá-lo sempre atualilizado com as
inovações científicas da área florestal.
Para que isso ocorra da melhor maneira,
precisamos da sua opnião.
Mande dúvidas, críticas e sugestões para o
e-mail addubare@rragroflorestal.com.br.
Estaremos sempre dispostos a fazer um jornal cada
vez melhor para você.
Atenciosamente,
A Equipe

ncreva-se
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DA RR AGROFLORESTAL

O pagamento será efetuado por:

( ) Pessoa Física

( ) Pessoa Jurídica

Razão Social/Empresa:
Nome completo do participante:
Sexo: M (

) F(

)

Data de Nascimento:______/______/______

Endereço:

( ) residencial

Bairro:

Cidade:

CEP:

País:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

( )comercial

Estado:

Ramo de atividade:
Tel.: (

)

E-mail:

Fax: (

)
Home page:

Nome para crachá:
Formas de pagamento:
( ) Boleto de cobrança bancária em nome da empresa. É obrigatório o preenchimento dos dados Pessoa Jurídica.
( ) Depósito: RR Agroflorestal - Banco Bradesco 237 Agência 2209-8, C/C 007.025-4 Ao efetuar o depósito deve-se informar
o nome do participante no campo pré-estabelecido e enviar o comprovante junto com esta ficha de inscrição pelo fax: (19)
3422-1913.
( ) Emitir Nota Fiscal em nome da empresa.
(
(

Curso de Interesse
) Recuperação de Matas Ciliares
( ) Nutrição Mineral e Adubação de Eucalyptus
) Outro. Qual?___________________________________________________

17

