
No período de 23 a 28 de fevereiro os consultores Edson Namita e Ronaldo 
Silveira visitaram a empresa Smurfit Cartón de Colômbia para a realização do Curso In 
Company sobre Nutrição e Adubação 
Florestal. A empresa está sediada em 
Cali, Colombia e integra o Grupo 
Irlandes Smurfit, maior produtor de 
embalagem e de papel reciclado do 
mundo.

A viagem ainda incluiu visitas ao viveiro 
e plantações florestais, onde os 
consultores conheceram a realidade 

da empresa 
e puderam 
participar de 
r e u n i õ e s  
p a r a  a  
definição de um programa de nutrição clonal e de 
sementes de Pinus e eucaliptos; discutiram temas 
relacionados a substratos, tubetes e doenças; revisaram o 
programa de adubação florestal da empresa; e 
conheceram o Sistema de Classificação de Solos.

O sucesso da parceria e do Curso, que atendeu em 100% 
as expectativas dos participantes, resultou em uma 
proposta de trabalho para os próximos anos, com a 
finalidade de aumentar a produtividade das florestas, 
através do monitoramento nutricional.
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Eucalyptus - Artigos publicados no 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do 
Solo, em Ribeirão Preto, SP.

CPM - VCP Florestal testa Colar 
Protetor de Mudas para obter 
melhores florestas e menores 
custos de formação de florestas.
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Sucesso na Web - Site da RR 
Agroflorestal se consolida como fonte 
de pesquisa para o setor florestal, 
sendo acessado por países de todo o 
mundo.

02

Pequeno produtor - Oportunidade de 
assessoria ao pequeno e médio 
produtor amplia a atuação da RR 
Agroflorestal.

Agenda de Eventos 2004 - confira os 
eventos programados e agende-se.

ADDUBARE 

CURSO IN COMPANY SOBRE NUTRIÇÃO E 
ADUBAÇÃO FLORESTAL É SUCESSO NA 

SMURFIT CARTON DE COLOMBIA

RR LANÇA O SOFTWARE ADDUBARE

Após a experiência bem sucedida em projetos de monitoramento nutricional a 
RR Agroflorestal lança o ADDUBARE, um software de avaliação nutricional e 
recomendação de adubação para florestas de eucalipto.

O software foi desenvolvido em parceria com o Prof. Durval Dourado Neto, do 
Departamento de Produção Vegetal da ESALQ/USP,  e tem o objetivo de oferecer 
uma ferramenta dinâmica que auxilie a tomada de decisões.

O ADDUBARE é de fácil utilização e realiza 
avaliações da fertilidade do solo e do estado 
nutricional através dos métodos nível crítico e 
DRIS, além das recomendações de adubações 
de plantio, cobertura e corretivas. Único no 
mercado, o software atende todas as exigências e 
necessidades das empresas florestais. 

Saiba mais sobre o software ADDUBARE 
na página 8.

Eventos

2º Curso sobre Estatística Básica - 
Participe! Dias 28 e 29 de junho, em 
Piracicaba/SP.
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Participantes do curso. 

Ronaldo durante a visita 
aos plantios da Smurfit.
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xpedienteE
Publicação técnica da RR Agroflorestal sobre adubação e nutrição, 
dirigida aos profissionais do setor florestal e agrícola.

A RR iniciou o ano de 2004, comemorando o sucesso de seu 
site - www.rragroflorestal.com.br - que tem recebido números 
recordes de acessos, fato que o consolida como importante fonte 
de pesquisa para o setor florestal. O site é acessado de todas as 
partes do mundo, desde países da América Latina (Argentina, 
Chile, Uruguai e Colombia), como países da Europa (Portugal, 
Espanha, Alemanha, França, Itália), da África, além dos Estados 
Unidos e Japão.

Grande parte dos acessos se deve ao lançamento das 
edições eletrônicas deste Informativo. O Addubare tornou-se uma 
das mais importantes publicações do setor florestal, sendo 
referência como divulgação técnica, fonte de consulta e 
aprimoramento profissional. Outro destaque do site é a Agenda de 
Eventos, que atrai um diversificado público e procura atender à 
demanda do setor florestal, contribuindo para o treinamento, 
capacitação e atualização dos profissionais.

A Agenda de Eventos de 2004 tem confirmada a realização 
de 6 eventos, com destaque para o 1º Simpósio sobre Nutrição e 
Adubação de Eucalyptus, marcado para os dias 26, 27 e 28 de 
outubro, no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, em São Pedro, SP. 
O evento pretende apresentar novas tecnologias na área de 
nutrição e adubação de Eucalyptus e os resultados de pesquisas 
realizadas recentemente na área de nutrição e adubação de 
Eucalyptus.

Desde 1996 a RR Agroflorestal tem desenvolvido projetos de 
pesquisa, assessoria técnica e cursos de capacitação em grandes 
empresas reflorestadoras do Brasil e exterior que produzem papel, 
celulose, carvão vegetal, chapas de fibra e outros. No início deste 
ano, a RR ampliou sua área de atuação com o objetivo de atender 
pequenos e médios produtores, oferecendo toda experiência de 
produzir florestas com alta tecnologia.

Este trabalho será desenvolvido pela Eng. Florestal Teluíra 
de Andrade e Paula com a supervisão dos consultores Ronaldo 
Luiz Vaz de Arruda Silveira e Edson Namita Higashi.

Se você é um pequeno ou médio produtor florestal e deseja 
alcançar altas produtividades, aumentando sua lucratividade, não 
perca esta oportunidade!

Seja parceiro da RR participando de nossas atividades e 
contando com nosso apoio em seus projetos e iniciativas.

É com grande satisfação que esta 10ª edição divulga o 
lançamento do Software ADDUBARE, desenvolvido para 
monitoramento nutricional, ferti l idade do solo e 
recomendação de adubação de Eucalipto. Este inovador 
programa elabora relatórios de diagnósticos e 
recomendação, permitindo tomadas de decisão mais 
econômicas às empresas florestais.

A equipe da RR informa que expandiu sua área de 
atuação, desenvolvendo projetos de pesquisa, assessoria 
técnica e cursos de capacitação também a pequenos e 
médios produtores, visando utilizar toda sua experiência de 
produção de florestas com alta tecnologia para atingir alta 
produtividade ao segmento. 

A edição traz ainda a Agenda de Eventos, com cursos 
e simpósios técnico-científicos previstos para 2004. Reserve 
os dias 26, 27 e 28 de outubro para participar do 1º Simpósio 
sobre Nutrição e Adubação de Eucalyptus, evento que 
está sendo organizado pela RR Agroflorestal e que reunirá 
especialistas para debater as novidades da área. A 
programação completa do evento será divulgada em breve no 
site da RR.

Aproveitamos para convidar o leitor a nos enviar 
sugestões de temas de eventos para serem realizados ou 
ainda que utilize o espaço deste informativo para divulgar 
eventos voltados ao setor agroflorestal. Entre em contato 
conosco por email ou telefone e colabore para que o 
ADDUBARE continue se destacando como uma das 
publicações mais importantes do setor florestal. 

Boa leitura!

EXPANSÃO E 
DIVERSIDADE NO ATENDIMENTO

INOVAÇÃO PARA MAIOR 
PRODUTIVIDADE
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C o o r d e n a ç ã o  T é c n i c a :
R R  A g r o f l o r e s t a l
Engenheiro Florestal Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira (CREA:5060223593-D)
Biólogo Edson Namita Higashi (CRBio: 31104/01-D)

E d i t o r a - C h e f e :
Jornalista Maria Fernanda Kreling

P r o j e t o  G r á f i c o :
Publicitária Priscila Graziela Motta Mantelatto

Diagramação:
Publicitária Maria Cecília Rodini Branco

Eventos:
Publicitária Maria Cecília Rodini Branco

Periodicidade: trimestral. Formato: 23 x 31 cm
Distribuição: gratuita,  via Internet.
Disponível no endereço www.rragroflorestal.com.br

C o r r e s p o n d ê n c i a :
RR Agrof loresta l  S/C Ltda.
Rua Alfredo Guedes, 1949 - sala 802 - Edifício Racz Center
13416-901 -  P i rac icaba -  SP
Te le fone :  (19 )  3422-1913 / 3402-6396
E-mail: addubare@rragroflorestal.com.br
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gende-seA
2º Curso sobre Estatística Básica

1º SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO E 
ADUBAÇÃO DE EUCALYPTUS

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 
estuda e se preocupa em entender essas variações. O curso tem como foco a Estatística Descritiva, que tem a missão de 
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. Engenheiro 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.

 a aProf . Dr . Liciana Vaz de Arruda Silveira Chalita
Eng. Agrônomo, formada na ESALQ/USP. Mestre e Doutor 
em Estatíst ica e Experimentação Agronômica 
(ESALQ/USP). 

Atualmente, é Professora Assistente Doutora 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. 
Possui experiência em Consultoria Estatística nas áreas de 
Análise de Sobrevivência, Confiabilidade e Dados 
Binários.

OBJETIVO: Apresentar noções de Estatística Descritiva.

DATA: 28 e 29 de junho (16 horas).

LOCAL:Piracicaba/SP

Dias 26, 27 e 28 de outubro de 2004 

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde

São Pedro/SP

De 30 de junho a 02 de julho de 2004 

Hotel Fazenda Fonte Colina Verde

São Pedro/SP

TAXA DE INSCRIÇÃO
Valor com desconto até o dia 09 de junho R$ 400,00

Valor normal a partir do dia 10 de junho R$ 520,00

CONTEÚDO

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

11. 

Ciência e metodologia da pesquisa científica

Variáveis: Conceito e Classificação

Representações gráficas e tabulares

Noções de amostragem e coleta de dados

Distribuições de freqüências-Aplicação em Ciências Florestais

Medidas de posição

Medidas de dispersão

Técnicas para elaboração, organização e depuração de dados 
(Microsoft Excel)

Introdução ao programa SAS

Análise estatística usando o Microsoft Excel

Análise estatística usando o SAS

9. 

10. 

Realização: RR AgroflorestalRealização: Potafos

SIMPÓSIO SOBRE SASCEM:
SISTEMA AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL COM

COLHEITA ECONÔMICA MÁXIMA
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CRESCIMENTO DO EUCALIPTO SOB EFEITO DA CALAGEM E FÓSFORO

C. A. Silva*; M. H. Belizário; E. M. O. Silveira; A. E. Furtini Neto. Departamento de Ciência do Solo, 
Universidade Federal de Lavras, CP 37. 37200-000, Lavras/MG. *E-mail: csilva@ufla.br

Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, de 13 a 18 de julho de 2003,  Ribeirão Preto, SP.

A fração argila dos solos brasileiros é dominada por 
minerais de baixa atividade química, como a caulinita e os 
óxidos de ferro e alumínio. Nas condições de elevada acidez 
dos solos brasileiros, esses colóides retêm o P em ligações de 
alta energia, do tipo covalente, fenômeno esse conhecido como 
adsorção específica ou fixação de fósforo. Esse fenômeno 
contribui para que a disponibilidade de P em nossos solos seja 
muito reduzida, a ponto de o P ser o nutriente que mais limita a 
produção das culturas no país. Para que o crescimento das 
plantas seja pleno, sob essas condições de baixa fertilidade do 
solo, torna-se necessário corrigir a acidez do solo e aplicar 
fósforo em doses adequadas para as culturas. Os níveis de P a 
serem aplicados em lavouras já estão estabelecidos para a 
maioria das culturas, sendo possível, com base na análise de 
solo, e por meio das tabelas de adubação de diferentes estados 
brasileiros, definir as doses de P a serem usadas na adubação 
do solo. Em relação à acidez do solo, sabe-se que o eucalipto é 
uma planta que cresce bem em solos ácidos, havendo relatos 
de crescimento dessa espécie em solo com teores de cálcio 

-3trocável abaixo de 0,3 Cmol .dm  e com saturação por alumínio c

(m) de até 85%. Em experimentos conduzidos em casa de 
vegetação, as doses de P a serem adicionadas ao solo não 
estão ainda bem definidas, contudo, alguns estudos mostram 
que os níveis normalmente usados na adubação das lavouras a 
campo não se aplicam na adubação de experimentos 
conduzidos em vasos que armazenam pequeno volume de solo. 
Nesse tipo de estudo, as doses de P adicionadas ao solo são 

-1maiores, muitas vezes, da ordem de 800 mg kg  de P. É preciso 
considerar também o fato de o eucalipto, apesar de ser uma 
espécie tolerante a solos ácidos, responde à aplicação de 
fertilizantes, sendo as maiores respostas notadas para aqueles 
contendo P. Atualmente, são cultivados clones de eucalipto 
bastante responsivos à aplicação de nutrientes, sendo esse o 
caso do material genético usado neste estudo. Assim, este 
estudo teve por objetivo avaliar o efeito de doses de calcário e 
fósforo sobre o crescimento do eucalipto. O experimento foi 
implantado em casa de vegetação do Departamento de Ciência 
de Solo da UFLA em dezembro de 2002 e encerrado em março 
de 2003, sendo utilizado amostra de Latossolo Vermelho 
Distroférrico coletada no município de Lavras, MG. O 
transplante das mudas de eucalipto de tubetes para vaso 
plástico de 3,5 litros foi feito quando as plantas apresentavam 
cerca de 12 cm de altura. Durante o experimento, o teor de água 
em solo correspondeu à capacidade de campo, sendo o seu 
controle realizado por meio de pesagens diárias dos vasos de 
cultivo. Os tratamentos estudados foram constituídos das 
combinações de 3 níveis de calagem (C0, sem calagem, cultivo 
em pH natural do solo; C1, calagem para elevar a saturação por 
bases (V) a 50% e C2, calagem para elevar a V a 80%) com 5 

-1 -1doses de fósforo (P0, 0 mg kg  de P; P1, 50 mg kg  de P; P2, 150 
-1 -1 -1mg kg  de P, P3, 300 mg kg  de P e P4, 600 mg kg  de P). Como 

corretivo da acidez do solo foi utilizado o CaCO  p.a., sendo o 3

fosfato de amônio p.a. usado como fonte de P. Além desses 
-1reagentes, foram aplicados N, uréia p.a., 300 mg kg  solo, K, 

-1KCl p.a., 300 mg kg  solo, S, Mg e micronutrientes ao solo, em 

níveis suficientes para atender a demanda nutricional do 
eucalipto. Sob condições naturais, o latossolo estudado 
apresentava as seguintes características químicas: pH em 

-3 + -3água=5,1; P (Mehlich-1)=1,2 mg dm ; K =22 mg dm ; 
-3 -3 -3Ca2+=0,4 cmol dm ; Mg2+=0,1 cmol dm ; Al3+=cmol dm ; c c c

-3T=7,6 cmol dm , V=7% e m=59%. O latossolo sob estudo c
-1 -1 -1possui 650 g kg  de argila, 230 g kg  de areia e 120 g kg  de 

silte. Foram avaliados o nível de fertilidade do solo no início e 
término do experimento, e a produção de matéria seca e o 
estado nutricional do eucalipto, contudo, neste estudo são 
analisados somente a produção de biomassa e os níveis de P 
(Resina) e o valor de pH por ocasião da montagem do estudo. 
Os protocolos analíticos utilizados nas determinações 
químicas anteriormente citadas são descritos em Silva (1999). 
Em relação aos 3 níveis de acidez testados, os valores de pH 
em água, após a incubação do solo com CaCO , no início do 3

experimento, situaram-se em torno de 5,0, 5,9 e 6,5, 
respectivamente , para os tratamentos C0, C1 e C2. A 
aplicação de doses crescentes de P resultou em aumentos 
progressivos dos teores de P avaliados pela resina. Quando a 
acidez do solo foi corrigida, verificou-se, para uma mesma 
dose de P, uma maior disponibilidade P para o eucalipto no 
solo, sendo os maiores aumentos notados para a dose de 600 

-1mg kg , em relação ao solo que não recebeu calagem. 

Na ausência de correção da acidez do solo, houve um 
aumento na produção de matéria seca de eucalipto com o 
acréscimo nas doses de P aplicadas ao solo, estando a dose 

-1ótima de P próxima a 300 mg kg  de solo. O maior crescimento 
do eucalipto foi obtido no tratamento em que a calagem foi 
realizada visando elevar a V a 50%, sendo a dose ótima de P 

-1ao redor de 150 mg kg . Quando se atingiu a saturação por 
bases de 80%, houve um acréscimo na produção de matéria 

-1seca até a dose de P de 150 mg kg . A correção da acidez do 
solo resultou em uma diminuição nas doses de P para se obter 
as produções máximas de matéria seca de eucalipto, sendo o 
maior crescimento dessa cultura, em geral, notado nos 
tratamentos onde o calcário foi aplicado visando-se atingir em 
solo V igual a 50%, o que está de acordo com os níveis de 
acidez do solo ideais para o cultivo do eucalipto em diferentes 
estados brasileiros.

O acréscimo na disponibilidade de P em solo resultou 
em aumento na produção de matéria seca de eucalipto, para 

-1teores de P em solo de até 200 mg kg . Assim, o nível de crítico 
de P resina em solo para a máxima produção de matéria seca 

-1de eucalipto situou-se no intervalo de 180-200 mg kg .

04

Literatura citada:
SILVA, F. C. (Ed.) Manual de análises químicas de solos, 
plantas e fertilizantes. Brasília: Embrapa/Comunicação para 
Transferência de Tecnologia. 1999. 370 p.
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EFEITOS DA CALAGEM NO DESENVOLVIMENTO DE CLONE DE 
EUCALIPTO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO

Departamento de Produção Vegetal, FCAV/UNESP, 
Via de Acesso Prof. Paulo D. Castellane, Km 5, 14884-9000, Jaboticabal  SP. *E-mail: rigobelo@yahoo.com.br.

Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, de 13 a 18 de julho de 2003,  Ribeirão Preto, SP.

E. C. Rigobelo; S. V. Valeri; O. S. Júnior; V. C. M. Barreto; 

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, localizada 
no Viveiro Experimental de Plantas Ornamentais e Florestais da 
FCAV/UNESP, Campus de Jaboticabal  SP, empregando-se 
três solos de texturas diferentes: Neossolo Quartazarênico, 
arenoso (NQ ); Neossolo Quartzarênico, franco-arenoso (NQ ) 1 2

e Latossolo Vermelho, argiloso (LE), seis níveis de calagem e 
um clone híbrido de eucalipto (Eucalytpus grandis x E. 
urophylla). Foi usado esquema fatorial em delineamento 
inteiramente casualizado, com cinco repetições, totalizando 90 
vasos. Cada solo foi coletado na camada de 0 a 20cm, secado 
ao ar, destorroado, passado através de peneira de 6mm de 
abertura de malha, homogeneizado e amostrado, para análise 
granulométrica (Camargo et al., 1979) e para a avaliação de 
fertilidade (Raij et al., 1987). Com base nos resultados de 
análise química, calculou-se as doses de carbonato de cálcio e 
de magnésio para elevar o índice de saturação por bases (V%) 
de cada solo a 20, 30, 40, 50, 60, e 70%, mantendo a relação de 

-3Ca:Mg de 4:1. Como misturados a 10,5 dm  de solo seco, 
elevando-se a unidade do solo para 60% da sua capacidade de 
campo com água destilada. Foram aguardados 20 dias de 
incubação, ajustando-se periodicamente a unidade. Nesse 

-3 período, foi aplicada ao solo, em mg dm , as seguintes doses de 
nutrientes: 15 de N (sulfato de amônio), 100 de P (superfosfato 
triplo), 15 de K (cloreto de potássio), 2,0 de Zn (sulfato de zinco) 

-3e 0,6 de B (ácido bórico). A adubação de cobertura, em mg dm  , 
foi realizada aos 55 dias após o plantio, adicionando-se 30 de N, 
5,0 de Zn, 0,6 de B; 0,5 de Cu (sulfato de cobre); 1,5 de Mn 
(cloreto de manganês) e 0,1 de Mo (molibdato de amônio). Após 
a incubação, foram coletadas amostras de solo para análise 
química.

Foi realizado o plantio de uma muda por vaso produzida 
em tubete, com altura próxima a 15 cm e com raízes nuas após 
lavagem de substrato em água corrente. Foram feitas 
avaliações de crescimento e altura das plantas aos 100, 134 e 
166 dias após o plantio e de matéria seca do caule, ramos e 
folhas das plantas aos 168 dias. A máteria seca foi determinada 
após secagem do material a ± 70º C.

O maior valor de pH foi observado no solo NQ  vindo em 1

seguida os solos LE e NQ .  O solo LE apresentou um maior teor 2

de potássio e cálcio após 20 dias de incubação e ambos os 
solos NQ  e LE não diferiram significativamente entre si com 2

relação às porcentagens de saturação por bases dos solos após 
a aplicação dos carbonatos. As doses crescentes de cálcio e 
magnésio elevaram a porcentagem de saturação por bases dos 
três solos estudados para níveis próximos aos esperados, 
sendo que os valores aumentaram menos no solo NQ . A altura 2

das plantas foi maior nos solos mais argilosos (NQ  e LE) do que 2

no solo arenoso (NQ ), aos 100, 134 e 166 dias após o plantio. 1

Não houve efeito do tipo de solo no crescimento em altura, aos 
166 dias após a aplicação, para os níveis aplicados de V de 
20%, 30% e 70%. Quando V foi de 40%, o solo NQ  2

proporcionou maior altura que o NQ . Os resultados indicam que 1

a aplicação de cálcio e magnésio, componentes principais do 
calcário, favoreceram maior crescimento em altura do eucalipto 
nos solos com maior teor de argila do que no mais arenoso, no 

qual, não houve efeito da porcentagem da saturação por 
bases no crescimento em massa de matéria seca das plantas. 
A aplicação crescente de cálcio e magnésio para elevar o V% 
no solo NQ  não alterou o crescimento em altura das plantas 1

2aos 166 dias após o plantio. Quarenta e nove porcento (R  = 
0,49) da variação de altura das plantas em função do V% foi 
explicada pela equação de regressão de segundo grau (Y = -

20,01364286x   + 1,285x + 66,11429), apesar de ter ocorrido 
efeito dos desvios de regressão. Apesar desta equação ter 

2apresentado um coeficiente de determinação (R ) muito baixo, 
estimou-se que a altura máxima de 96,37cm foi obtida com o 
valor de V de 47%. No solo LE, 90% da variação da altura das 
plantas em função da aplicação de carbonato de cálcio e 
magnésio foi explicada pela equação de regressão cúbica (Y= 

3 2- 0,0008093x   3,0755x  + 119,4662) e a menor altura das 
plantas estimadas foi 88,45cm, obtida quando V foi de 23,66% 
e a maior altura (99,23 cm) quando V foi de 53%.

A massa de matéria seca de caule e ramo foi maior no 
solo NQ  enquanto que no solo argiloso (LE) a maior massa de 2

matéria seca foi observada apenas nos ramos. Com relação 
na matéria seca das folhas, os solos NQ e NQ foram os que 1 2 

proporcionaram maior massa de matéria seca. Houve efeito 
da interação solo e saturação por bases para massa da 
matéria seca dos ramos. Quando V foi de 40%, 50% e 60%, os 
solos NQ  e LE proporcionaram maior peso dos ramos do que 2

solo NQ . Os resultados indicam que a aplicação de cálcio e 1

magnésio favoreceram maior massa de matéria dos ramos do 
eucalipto nos solos com teor de argila maior do que no mais 
arenoso.Observou-se que aplicação crescente de cálcio e 
magnésio para elevar V% no solo NQ  não alterou a massa de 1

matéria seca dos ramos. No solo NQ  a massa de matéria seca 2

dos ramos da plantas aumentou linearmente em função de 
V%, sendo que 53% da variação do peso de ramos foi 
explicada pela equação de regressão linear (Y= 0,09451429x 

2+ 13,62086, com R  = 53%). No solo LE, houve também efeitos 
de desvios de regressão, sendo que apenas 35% da variação 
do peso de ramos das plantas em função de V% foi explicada 

2pela equação de regressão quadrática (Y= - 0,003791429x  + 
0,4052x + 6,929143). Estimou-se que o peso máximo de 
ramos foi de 18 gramas, obtidos com V de 53%. Houve efeito 
dos teores de cálcio e magnésio no crescimento em altura das 
plantas e no peso de matéria seca dos ramos aos 166 dias e 
168 dias após o plantio, respectivamente. Para o solo NQ  a 2

altura máxima estimada de 100 cm foi obtida com teor de 
-3cálcio do solo de 21 mmolc dm   e para um teor de magnésio 

-3do solo de 5 mmolc dm  foi obtido uma altura máxima de 97 
cm. No solo LE, estimou-se que a altura máxima de 96 cm foi 

-3obtida com o teor de cálcio do solo de 28 mmol  dm   e para o c

carbonato de magnésio, altura máxima estimada foi de 99 cm 
c -3com o teor de 7 mmol  dm  de magnésio do solo. Quanto à 

variação de peso dos ramos, o solo LE apresentou massa 
-1máxima de ramos estimadas de 19 gramas planta , com o teor 

-3de cálcio de 31 mmol  dm .c

Os solos NQ  e LE proporcionaram maior crescimento 2

em altura das plantas do que o solo mais arenoso (NQ ). Não 1
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houve efeito da porcentagem de saturação por bases no 
crescimento e massa de matéria seca das plantas no solo mais 
arenoso NQ . No solo NQ  a saturação por bases do solo em 1 2

torno de 40% foi a que proporcionou maior crescimento em 
altura das plantas e a maior massa de matéria seca dos ramos. 
As alturas máximas de 100 cm e 97 cm foram obtidas com os 

-3teores de Ca e Mg do solo de 21 e 5 mmol dm , c

respectivamente. No solo LE, estimou-se que a menor altura 
das plantas (88,45 cm) foi obtida quando V (%) foi de 53%. As 
alturas máximas de 96 cm e 99 cm foram obtidas com os teores 

-3de Ca e Mg do solo de 28 e 7 mmol  dm , respectivamente.c

CAMARGO, M.N.; KLAMT, E.; KAUFFMAN, J.H. 
Classificação de solos usadas em levantamento pedológico 
no Brasil. Inf. Soc. Bras. Ciência do Solo, Campinas, v.12, n.1, 
p.11-39, 1979
VALERI, S.V.; PRETTI JUNIOR, L.; ARAÚJO, J.A.C de . 
Efeitos de nitrogênio, potássio e calagem no desenvolvimento 
e composição química foliar de Eucalyptus urophylla S.T. 
Blake, cultivada sob dois regimes hídricos, em casa de 
vegetação. In: I Congresso Florestal Panamericano e VII 
Congresso Florestal Brasileiro, 1993, Curitiba. Anais. Curitiba: 
Sociedade Brasileira de Silvicultura, 1993. v.2, p, 249-251.

INTERAÇÃO CÁLCIO x BORO NO CRESCIMENTO E SECA 
DE PONTEIRO DE CLONES DE EUCALIPTO

1 1 1 1 2 1 1J.F.B São José* ;.I.R. Silva ; R.F. Novais , N.F. Barros , F.P. Leite , F.O. Gebrim ; J.A. Cardoso

Neste estudo foram utilizadas mudas de eucalipto 
produzido por mini-estaquia pelo viveiro da CENIBRA - Celulose 
Nipo-Brasileira, Belo Oriente - MG. O substrato era composto 
por 50% de vermiculita 50% de palha de arroz carbonizada. Os 
clones empregados foram o 129 e 57. A opção por estes clones 
se deve ao fato de que observações de campo indicam que os 
dois primeiros são menos susceptíveis à seca de ponteiro 
(Fernando Palha Leite, comunicação pessoal), possivelmente 
devido a uma menor sensibilidade à deficiência de B. As mudas, 
com 15-20 dias de idade, foram trazidas da CENIBRA para a 
casa de vegetação dos Solos Florestais. Após uma semana de 
aclimatação nos tubetes originais, elas foram removidas do 
substrato, lavadas cinco vezes em água deionizada, e 
transferidas para bandejas de 10 L contendo solução de Clark 

-1(Clark, 1975) modificada, meia força, com 0,1 mg L  de B. As 
soluções foram continuamente aeradas e o pH mantido em 6,0 
por adições de ácido ou base. As plantas permaneceram nas 
bandejas por 7-10 dias, em condições de casa de vegetação, e 
então foram empregadas no experimento. Após o período de 
aclimatação em solução nutritiva, mudas de eucalipto dos 
clones 129 e 57 foram transferidas para bandejas plásticas 
contendo 10 L de solução nutritiva de Clark, modificada, uma 
força (pH 6.0). Os tratamentos consistiram de um fatorial 2 x 2 x 

-14 (dois clones, duas concentrações de B  0 e 0,2 mg L ; e quatro 
-1concentrações de Ca - 0, 50; 100 e 250 µmol L ), com três 

repetições, em delineamento experimental inteiramente 
casualizado. O experimento foi conduzido em casa de 
vegetação do DPS-UFV. Aos 35 dias após o início dos 
tratamentos, as plantas foram colhidas, separando-se as 
raízes, folhas maduras, folhas novas e caule + galhos. Após ser 
seco a 70ºC em estufa com circulação de ar forçada, por um 
período de 72h, o material foi pesado e moído. O B foi 
determinado pelo método da Azometina-H após combustão do 
material em mufla a 550ºC. O Ca no tecido vegetal foi 
determinado por espectrometria de absorção atômica, após 
digestão nitro-perclórica.

As respostas em crescimento dos clones de eucalipto ao 

B dependeram dos níveis de Ca em solução, e vice-versa. Na 
ausência do B e do Ca em solução, a produção dos clones 129 
e 57 foi bastante reduzida, a ocorrência de seca de ponteiro foi 
generalizada, especialmente no clone 57. Mesmo na ausência 
de B, o suprimento de concentrações crescentes de Ca na 
solução nutritiva levou a ganhos expressivos na produção de 
matéria seca que chegou próximo daquela obtida com um 
suprimento adequado de B.

Na ausência de B, o requerimento para Ca do clone 129 
pareceu-se menor do que aquele do clone 57, pois enquanto o 
primeiro praticamente quase atingiu a produção máxima de 

-1matéria seca quando o Ca em solução era 100 µmol L , esse 
último ainda, aparentemente, apresentava uma resposta 
linear ao Ca. Já na presença de B em solução, as respostas ao 
Ca foram menores com ambos os clones atingindo o acúmulo 

-1máximo de matéria seca quando 100 µmol L  de Ca estava 
presente na solução. Na ausência do Ca, o suprimento de B 
também foi capaz de estimular o crescimento das plantas, mas 
esse efeito só foi potencializado quando um nível adequado de 
B esteve presente na solução. Assim, fica evidente que existe 
uma forte interação entre o Ca e o B no metabolismo das 
plantas de eucalipto. Mais importante, sob condições de 
deficiência de B o suprimento de Ca, como antecipado, 
aumentou as concentrações de Ca em todas as partes da 
planta, mas, no entanto, sem incrementar os teores de B. Isso 
indica que, a grande melhoria no crescimento das plantas 
deficientes em B quando se aumentou o suprimento de Ca não 
se deveram a um aumento dos níveis de B em solução, 
causado por possíveis impurezas nos reagentes. Portanto, o 
Ca está substituindo em grande extensão as funções do B na 
planta. Como a grande maioria do B no tecido vegetal é usado 
na síntese e manutenção da estrutura da parede celular, 
especialmente da lamela média, é possível que a principal 
função desempenhada pelo Ca nas condições de baixa 
disponibilidade de B esteja relacionada com essa substituição 
(O'Neill et al., 1996). Deve-se ressaltar, no entanto, que 
embora o Ca consiga substituir B, sob condições de 

1Soils Dept., Federal University of Viçosa; 36570-000, Viçosa  MG.
2 CENIBRA, Celulose Nipo-Brasileira, Belo Oriente  MG *E-mail: irsilva@solos.ufv.br
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deficiência, o recíproco não é totalmente verdadeiro, pois a 
capacidade do B em substituir o Ca foi mais limitada nas 
condições do presente estudo. 

Dessa maneira, esses resultados indicam que em muitas 

áreas onde a seca de ponteiro é um problema sério que limita a 
produtividade e a qualidade da madeira do eucalipto, a 
manutenção de níveis elevados de Ca no solo pode minimizar 
esse distúrbio fisiológico e maximizar as respostas à 
adubação com B.

Referência Bibliográgica:

ISHII, T.; MATSUNAGA, T.; HAYASHI, N. Formation of 
rhamnogalacturonan II-Borate dimer in pectin determines cell 
wall thickness of pumpkin tissue. Plant Physiol., 126:1698-1705,  
2001.
KOBAYASHI, M., NAKAGAWA, N., ASAKA, T., MATOH, T. 
Borate-rhamnogalacturonan II bonding reinforced by Ca2+ 
retains pectic polysaccharides in higher-plant cell walls. Plant 
Physiol., 119: 199-204, 1999.
KOBAYASHI, M.; MATOH, T., AZUMA, J. Two chains of 
rhamnogalacturonan II are cross-linked by borate-diol ester 
bonds in higher plants cell wall. Plant Physiol., 110:1017-1020, 
1996.
LOOMIS WD, DURST RW. Chemistry and biology of boron. 
BioFactors 3:22939, 1992.

MATOH T, ISHIGAKI K, OHNO K, AZUMA J. Isolation and 
characterization of a boron-polysaccharide complex from 
radish roots. Plant Cell Physiol. 34:63942, 1993.
MATOH, T. Boron in plant cell walls. Plant and Soil, 193:59-70, 
1997.
O`NEILL, M.A.; WARRENFELT Z, D.; KATES, K.; PELLERIN, 
P,; DOCO, T.; DARVILL, A.G.; ALBERSHEIM, P. 
Rhamnogalacturonan-II, a pectic polysaccharide in the walls of 
growing plant cells, forms a dimmer that is covalently cross-
linked by a borate ester. J. Biol. Chem. 271:22293-22930, 
1996.
SGARBI, F; SILVEIRA, R.L.V.A; BRITO, J.O Características 
químicas e físicas e dimensões das fibras da madeira juvenil 
do híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, 
cultivado na omissao de macronutrientes e boro em solucao 
nutritiva. Revista Árvore, 24:323-331, 2000.

VCP FLORESTAL TESTA COLAR PROTETOR DE MUDAS (CPM)

A VCP Florestal continua buscando melhorias na 
implantação/reforma de suas florestas. A novidade agora é uma 
proteção que é colocada na muda, logo após o plantio, que 
pretende trazer uma série de vantagens para a floresta. 

A proteção, batizada pela VCP de CPM (Colar Protetor de 
Mudas), foi trazida pela equipe técnica da empresa em uma das 
visitas realizadas à Finlândia, na feira de Metko de 2002. 
Inicialmente foram importadas 400 unidades, que serviram de 
modelo para o desenvolvimento de um fornecedor aqui no 
Brasil.  Inicialmente a VCP apresentou o produto para dois 
fornecedores locais e acabou fechando um pedido com um 
deles. 

O CPM  consiste em um disco de aproximadamente 400 
mm de diâmetro e 40 mm de espessura, conformado para 
manter um formato cônico, confeccionado em fibra moldada 
derivada de papel reciclado, com uma abertura central para 
receber a muda. Após o plantio e irrigação, coloca-se o CPM ao 
redor da muda. Por ser fabricado com papel 100% reciclado, ele 
é totalmente biodegradável, não trazendo nenhum risco 
ambiental às florestas.

A VCP iniciou a experimentação em agosto de 2003 com o 
CPM e, atualmente, cerca de 40 ha já estão plantados com o 
uso do protetor. Toda esta área está sendo monitorada e os 
dados estão sendo coletados para análise. 

Os benefícios já constatados pela VCP, somados a outros 
potenciais, fazem do CPM um produto com grande expectativa 
de uso, seja pela simplicidade de aplicação e  baixo custo.

Dentre os benefícios do CPM, pode-se destacar: a) 
maior retenção de umidade próximo à muda (esta diferença de 
umidade foi constatada mesmo após 50 dias de plantio) e b) 
inibição da brotação da mato-competição junto à muda. Como 
conseqüência destes dois fatores, é constatado: a) menor 
número de falhas; b) maior volume de colo; c) maior altura, d) 
maior diâmetro da copa, além de se esperar menores 
intervenções químicas para controle de mato-competição. Isto 
somado significa expectativa de melhores florestas e menores 
custos de formação.

 Detalhe de um CPM aplicado em muda.
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Fácil, inteligente e eficiente. Este é o novo ADDUBARE, 
programa desenvolvido pela RR em parceria com o Prof. Durval 
dourado Neto do Departamento de Produção Vegetal da 
ESALQ/USP. O aplicativo, desenvolvido em Visual Basic, 
trabalha com uma programação aberta e dinâmica, permitindo 
ajustes no sistema de análise de dados de acordo com as 
exigências de cada floresta: (região, unidade de manejo, 
material genético, fase do desenvolvimento).

O software ADDUBARE elabora relatórios de 
diagnóstico e recomendação, permitindo tomadas de decisão.

Para avaliação do estado nutricional pelo método DRIS 
o programa necessita de um banco de dados a partir do qual 
são geradas as normas DRIS. O banco de dados pode ser 
preparado em Excel e deve conter a análises foliares dos 
macro e micronutrientes.

O programa gera as médias das relações entre os 
nutrientes nas populações de alta (indivíduos com 
produtividade entre 80% e 100% do valor máximo observado) 
e baixa produtividade (indivíduos com produtividade entre 0% 
e 20% da máxima).

O banco de dados do DRIS deve ser constantemente 
alimentado, atentando-se para a variabilidade de idade das 
florestas e para os valores de referência da produtividade.

RR LANÇA O SOFTWARE ADDUBARE
PARA MONITORAMENTO NUTRICIONAL, FERTILIDADE DO SOLO E 

RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE EUCALYPTUS

Todos os parâmetros de avaliação do estado 
nutricional, fertilidade do solo e recomendação de adubação 
encontram-se no Setup do programa. 

A alimentação do banco de dados é realizada com a 
importação de dados ou pela digitação diretamente nas 
planilhas de solo ou folha, facilitando a análise dos dados em 
grupo ou individual.

As análises são identificadas pela Unidade 
Federativa (UF), região, município, fazenda, unidade de 
manejo (UM), talhão e parcela. A planilha também 
apresenta a identificação do genótipo, idade (meses) e 
produtividade da floresta.

 
O programa oferece a opção de agrupar os dados por 

região, município, fazenda, unidade de manejo, talhão, ou 
parcela. Nos relatórios de diagnose nutricional são 
apresentados os dados médios do grupo selecionado, as 
interpretações pelos métodos do nível crítico e DRIS e as 
recomendações de adubação.

O programa traz uma sugestão de produtos a serem 
utilizados nas adubações, vinculado a um banco de dados 
de fertilizantes. Para alterar a sugestão do programa basta 
clicar sobre o produto sugerido e selecionar um novo 
produto na lista de fertilizantes.

 

Janelas do Setup do ADDUBARE.
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Dúvidas & Sugestões

O programa ADDUBARE RR Agroflorestal será  
constantemente atualizado para oferecer à sua floresta as 
melhores condições nutricionais e à sua empresa maior 
produtividade e lucratividade.

Para tirar dúvidas, fazer sugestões e consultar outros 
produtos e serviços entre em contato conosco, +55 (19) 
3402-6396 ou  addubare@rragroflorestal.com.br.

 

Relatórios de interpretação da fertilidade do solo, do estado nutricional e recomendação de adubação.
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ECOPLAN RECRUTA AGRICULTORES PARA PROJETOS AGROFLORESTAIS

O Instituto Ecoplan, OSCIP paranaense, inicia em 
fevereiro o cadastramento de pequenos e médios agricultores 
que querem melhorar sua renda, por meio de sistemas florestais 
e agroflorestais a serem financiados pelo Banco do Brasil. O 
programa vai disponibilizar recursos entre R$ 4 mil e R$ 6 mil a 
serem pagos em até 12 anos, com juros de 4% ao ano. A meta é 
atender até 600 agricultores das cidades de Palmas, Bituruna, 
Paula Freitas e Paulo Frontin, localizadas na região sul do 
estado do Paraná.

O projeto do Ecoplan foi aprovado em dezembro pelo 
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), ligado ao Pronaf 
Florestal (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), que vai liberar R$ 797 mil nos próximos 4 anos para o 
desenvolvimento técnico do programa. 

De acordo com a engenheira florestal e coordenadora 
técnica do Projeto de Extensão Agroflorestal, Patricia Marguê 
Cana Verde, nesta etapa, técnicos estão visitando as 
propriedades dos agricultores interessados para ver se a área e 
os proprietários se enquadram às exigências do projeto. Para 
participar, é necessário que a renda anual familiar seja entre R$ 
2 mil e R$ 40 mil por ano e que pelo menos 80% da renda 
familiar seja gerada na propriedade. Além disso, os agricultores 
devem ter no trabalho familiar a base da exploração do 
estabelecimento e as terras não podem ser maiores que 96 
hectares. 

O objetivo do programa é aumentar a renda dos 
agricultores. "Em alguns casos será possível dobrar o 
faturamento dos participantes do projeto", explica Patricia. Ela 
lembra que o programa também traz benefícios ambientais. "O 
trabalho prevê a recuperação de áreas degradadas e a 

adequação ambiental. Além disso, estaremos trabalhando 
com educação ambiental nas escolas da região", diz. 

Funcionamento

Patricia Marguê explica que os agricultores poderão 
desenvolver o plantio de florestas ou também consórcios 
agroflorestais. Segundo ela, os agricultores podem começar 
a ter lucro com as culturas agrícolas logo no primeiro ano. Já 
o cultivo florestal, pode dar lucro a partir do sétimo ano, no 
caso da eucalipto, pinus ou bracatinga ou a partir do oitavo 
ano, no caso da erva-mate.  "A vantagem do consórcio é que 
as famílias garantem seu sustento durante o período em que 
a floresta ainda não pode ser explorada", explica Patricia. 

Para definir qual o tipo de cultura mais adequada para 
cada propriedade, os técnicos do projeto estarão realizando 
um estudo avançado no local. "Nossa função é levar 
assistência técnica aos agricultores para que eles consigam 
implantar o projeto e viabilizar os recursos que estarão 
sendo disponibilizados pelo Banco do Brasil, já que o 
Ecoplan tem tradição e conhecimento nesta área de atuação 
com projetos executados desde 1992 com o próprio FNMA-
MMA", explica o coordenador geral do programa e 
presidente do Ecoplan, Marco Aurélio Ziliotto. 

Serviço

Os agricultores interessados em receber uma visita de 
técnicos do programa podem entrar em contato com a sede 
da Ecoplan em General Carneiro pelos telefones (42) 552-
1173. Informaçoes podem ser obtidas pelo site 
www.ecoplan.org.br ou pelos emails ecoplan@bsi.com.br 
ou pmargue@ecoplan.org.br. 

IPEF publica versão em inglês do livro 
“Nutrição e Fertilização Florestal”

O livro “Nutrição e Fertilização Florestal”, editado por José Leonardo de Moraes 
Gonçalves e Vanderlei Benedetti, ganhou uma versão em inglês elaborada pelo 
professor Ken McNabb, da Universidade de Alburn (School of Forestry and Wildlife 
Sciences). 

Com a segunda edição pretende-se divulgar no exterior a vasta experiência 
científica e tecnologia do Brasil na área de nutrição mineral e fertilização de plantações 
de Eucalyptus, Pinus e espécies nativas da Mata Atlântica.

Mais  in formações sobre o  l i v ro  e  como adqui r í - lo  no s i te :  
www.ipef.br/publicacoes/livronutricao/.

O Banco do Brasil está oferecendo financiamento para o programa. 
Agricultores terão até 12 anos para pagar a juros baixos.
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Responsável: Prof. Dr. José Raimundo Passos -  
Departamento de Bioestatística - Instituto de Biociências -  
UNESP - Campus de Botucatu.

Local: Unesp/Botucatu

2º Curso sobre Estatística Básica

28 - 29 / JUNHO

Responsável: Prof. Dr. José Raimundo Passos -  
Departamento de Bioestatística - Instituto de Biociências -  
UNESP - Campus de Botucatu.

Local: Unesp/Botucatu

2º Curso sobre Estatística Básica

Responsável: Prof. Dr. José Raimundo Passos  
Departamento de Bioestatística - 
Instituto de Biociências - Unesp/Botucatu

Local: Piracicaba/SP

2º Curso sobre Estatística Básica

Responsável:  Prof. Dr. Edson Luiz Furtado 
Departamento de Produção Vegetal - 
Defesa Fitossanitária/FCA/Unesp/Botucatu

Local: Botucatu/SP

1º Curso sobre Aspectos Avançados 
em Genômica de Plantas

JULHO

Responsável: Prof. Dr. Durval Dourado Neto 
Departamento de Produção Vegetal 
ESALQ/USP

Local: Piracicaba/SP

2º Curso sobre Estatística Básica

AGOSTO

2º Curso de Manejo de Irrigação 
em Viveiros Florestais

Responsável:  Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira e 
Edson Namita Higashi - RR Agroflorestal

Local: Hotel Fazenda Fonte Colina Verde 
São Pedro/SP

!Legislação Florestal
!Uso de Herbicidas
!Transporte Florestal

!Produção de Mudas
!Recuperação de Áreas Degradadas
!Plantações Florestais de Pinus

1º Simpósio sobre Nutrição e 
Adubação de Eucalipto

OUTROS TEMAS

OUTUBRO

Responsável: Prof. Dr. Edson Luiz Furtado 
  Faculdade de Ciências Agrárias  
  Unesp/Botucatu

Local: Botucatu/SP

Responsável: Prof. Dr. Carlos Frederico Wilcken
Departamento de Produção Vegetal - 
Defesa Fitossanitária/FCA/Unesp/Botucatu

Local: Piracicaba/SP

3º Curso de Manejo de Doenças 
de Eucalipto: viveiro e campo

2º Curso sobre Identificação, Bio-
logia e Controle de Pragas Florestais

NOVEMBRO

Agenda sujeita a alterações.

Divulgue seu evento técnico-científico no ADDUBARE.
Entre em contato conosco!

Informações com Maria Cecília: +55 (19) 3422-1913  - E-mail: addubare@rragroflorestal.com.br.
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