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editorial

O

ano de 2014 foi um ano de crescimento da RR

Agroflorestal. Os consultores da RR estiveram

assessorando empresas em várias regiões do

Brasil, Colômbia e Uruguai atendendo novas demandas
Publicação técnica digital da RR
Agroflorestal sobre adubação e nutrição,
dirigida aos profissionais do setor florestal
e agrícola.

bem como os projetos de assessoria e pesquisas em
andamento. Mesmo com o momento economicamente
delicado que o país enfrentou neste segundo semestre, a
RR Agroflorestal continuou crescendo tanto no Brasil
quanto nos países sul americanos, um exemplo disso, foi a
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abertura do escritório da RR na Colômbia. Novas
empresas passaram a integrar o quadro de clientes da RR,
são elas: Fazenda Córrego Azul/MS, Girassol
Reflorestamentos/MT, Gerdau Aços Longos/MG, Tree
Florestal/BA, Suzano Papel e Celulose/BA, no Brasil e

Organização
Publicitária Maria Cecília Rodini Branco

Refocosta, na Colômbia.
Com muito orgulho destacamos o prêmio recebido pelo
consultor Felipe Atehortua Espinosa por melhor trabalho

Projeto Gráfico e Diagramação
Vitor’s Design

de conclusão do Curso de MBA em Agronegócios da
ESALQ/USP. O tema desenvolvido foi “Análise de
viabilidade econômica da implantação do cultivo de
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eucalipto com diferentes níveis de adubação nas regiões
de Montes Claros e João Pinheiro, no estado de Minas
Gerais”. O trabalho foi realizado em parceria com a
Vallourec. Esse prêmio destaca o alto nível profissional da
equipe técnica da RR Agroflorestal, que se tem mantido
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sempre prestativa aos clientes levando as inovações
tecnológicas.
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Encerrando esta edição comemoramos o sucesso do
10º Curso de Produção de Mudas de Eucalipto e, para
atender à demanda do próximo ano, já está programado
para abril de 2015 o Curso de Nutrição de Eucalipto em
Campo, o qual conterá as últimas inovações como uso de
altas doses de nitrogênio e potássio no sulco de plantio
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Telefone: + 55 (38) 3722-8989

com a redução das adubações de coberturas, uso de
enxofre, recomendação de adubação por potencial
produtivo com a interação genética, fertilidade do solo e
condições climáticas dentre outras.

E-mail:
rragroflorestal@rragroflorestal.com.br

Desejamos a todos um 2015 de muito sucesso, trabalho
e excelentes parcerias sempre!
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Balanço de nutrientes e demanda nutricional de um clone de
Eucalyptus urophylla em florestas da Eucatex Florestal na
região de Itatinga (SP)
Álvaro Andres Ramirez Palacio - RR Agroflorestal
Marcos Sandro Felipe - Eucatex Florestal
Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira – RR Agroflorestal
Na busca pela alta produtividade torna-se necessário
aprimorar os conhecimentos envolvendo a interação entre
fertilidade do solo, clima e material genético. Este
conhecimento específico permite gerar recomendações de
adubação mais precisas, permitindo assim superar as
produtividades atuais, melhorar a qualidade das florestas e
até conseguir uma redução de custos pela aplicação dos
nutrientes em quantidades próximas à demanda real de cada
material genético.
Com o propósito de estimar a demanda nutricional de um
clone de E. urophylla de alta capacidade produtiva e
determinar o balanço de nutrientes em suas florestas, foram
determinadas a biomassa e a produtividade do clone em
quatro idades diferentes (1,2; 2,5; 4,5 e 6,5 anos). Além
disso, determinaram-se os conteúdos de nutrientes em todos
os componentes do sistema solo-planta antes do plantio e no
momento da colheita. A Tabela 1 mostra a distribuição
relativa dos nutrientes e a biomassa nos compartimentos da
árvore na idade de pré-corte. A distribuição da biomassa
obedeceu a seguinte ordem: Lenho > Raízes > Casca > Galhos >
Folhas > Manta. Com relação aos conteúdos totais de
nutrientes, a ordem da quantidade encontrada foi: N > Ca > K >
S > Mg > P > Fe > Zn > Mn > B > Cu. O lenho, juntamente com a
casca, corresponde a 86% da biomassa total, onde está
alocada a maior quantidade de N (58%), K (76%), Ca (73%), Mg

(68%), S (91%), Mn (69%) e Zn (84%), sendo assim, a
exportação desses nutrientes através da madeira
representa mais da metade. Da quantidade total
desses nutrientes acumulados na biomassa, mais
de 50% do P, B, Cu e Fe estariam alocados em
raízes, folhas e galhos, sendo que essas partes
não são exportadas, permanecendo na forma de
resíduo.
A Figura 1 apresenta o balanço de
macronutrientes no sistema solo-planta para
uma floresta com IMA de 73m³/ha/ano,
considerando a remoção do tronco (lenho+casca)
do sistema. A quantidade de nutrientes presentes
no “item solo” foi calculada considerando os
teores dos nutrientes disponíveis na camada até
60 cm de solo e das quantidades de nutrientes
imobilizados temporariamente nos componentes
da biomassa que ficam na floresta após a colheita
(folhas, galhos, manta e raízes). O item “Planta”
considera os nutrientes do tronco que serão
exportados. Assim, o segundo ciclo da floresta
começaria com um déficit de 203 e 112 kg/ha de
potássio e enxofre, respectivamente. As
quantidades de N, P, Ca e Mg apresentam balanço
positivo, porém, vale a pena lembrar que uma

Tabela 1. Conteúdo e distribuição relativa dos nutrientes nos componentes da biomassa das árvores do clone de E. urophylla, na região
de Itatinga-SP aos 6,5 anos de idade.
Componente

Casca
Folhas
Galhos
Lenho
Manta
Raízes
Total

Biomassa
t/ha

N

P

K

Ca

Mg

S
kg/ha

B

Cu

Fe

Mn

Zn

13,5
5,7%
5,2
2,2%
6,7
2,8%
189,1
80,0%
2,9
1,2%
18,9
8,0%

56,8
8,3%
112,6
16,5%
35,7
5,2%
339,9
49,8%
15,9
2,3%
121,1
17,8%

5,6
9,8%
4,2
7,4%
2,8
5,0%
13,8
24,3%
0,7
1,3%
29,6
52,1%

90,3
19,3%
29,0
6,2%
31,3
6,7%
264,3
56,5%
4,2
0,9%
48,4
10,3%

238,2
40,6%
28,2
4,8%
32,3
5,5%
188,8
32,2%
18,6
3,2%
80,7
13,8%

34,7
31,8%
13,0
11,9%
8,9
8,2%
40,0
36,7%
3,7
3,4%
8,9
8,1%

9,5
4,7%
8,2
4,1%
1,4
0,7%
174,5
86,0%
2,6
1,3%
6,6
3,3%

0,29
14,0%
0,11
5,4%
0,09
4,6%
0,68
33,3%
0,05
2,4%
0,83
40,4%

0,03
8,5%
0,03
9,7%
0,06
17,5%
0,11
31,3%
0,02
6,6%
0,09
26,4%

0,31
0,7%
0,31
0,7%
0,24
0,5%
22,50
47,4%
0,96
2,0%
23,18
48,8%

2,82
37,5%
0,68
9,0%
0,75
9,9%
2,34
31,1%
0,28
3,7%
0,65
8,7%

0,54
7,1%
0,15
2,0%
0,17
2,2%
5,82
77,0%
0,08
1,0%
0,81
10,7%

236,3

681,8

56,9

467,5

586,8

109,1

202,8

2,05

0,34

47,50

7,52

7,55

Volumen

80

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

70
60
m³/ha/ano

B

Polinómica (IMA)
IMA

50
40
30
20
10
0
1,2

2,5

Anos

4,5

m³/ha

A

6,5

Figura 1. Volume e IMA das florestas do clone de E. urophylla em diferentes idades na região de Itatinga-SP (A) e balanço de nutrientes
no sistema Solo-Planta aos 6,5 anos de idade (B).

A

B

Figura 2. Quantidade de macronutrientes (A) e micronutrientes (B) acumulados na biomassa ao longo do tempo em uma floresta de
clone de E. urophylla.

grande quantidade desses nutrientes estaria disponível
somente após a mineralização da matéria orgânica, que
acontece em taxas variáveis conforme as condições de clima e
solo.
A disponibilidade desses nutrientes no tempo muitas vezes
não ocorre na mesma velocidade demandada pela floresta na
fase inicial do crescimento. A adubação do próximo ciclo
deverá conter todos os nutrientes, com ênfase para potássio e
enxofre.
A figura 2 mostra o acúmulo de nutrientes na biomassa em
diferentes faixas etárias. Todos os nutrientes, exceto o
manganês, seguem uma tendência linear de acúmulo com o
aumento da idade.
Na figura 3 está apresentada a taxa de acúmulo mensal dos
nutrientes ao longo do tempo, demonstrando que também
segue um comportamento linear.
No caso dos macronutrientes identificam-se dois grupos,
sendo que o N, K e Ca se acumularam em taxas
significativamente maiores do que o P, S e Mg. Aos 1,2 anos a
taxa média de acúmulo de N, K e Ca era 14; 9,9 e 8,6
kg/ha/mês, respectivamente, assim sendo nessa primeira

faixa etária, a demanda foi de 202, 142 e 123
kg/ha de N, K e Ca.
Nota-se que a curva do potássio tem uma
pequena inflexão entre as idades 2,5 e 4,5 anos, o
que poderia indicar que o K presente no sistema
não foi suficiente para atender a demanda
nutricional ao longo do ciclo, portanto, pode ter
limitado o alcance de produtividades superiores
aquela encontrada (73m³/ha/ano).
Na Tabela 2 apresenta-se o Coeficiente de
Utilização Biológica (CUB) para todos os
nutrientes na idade de pré-corte. Esse
coeficiente é obtido pela divisão da quantidade
total de nutrientes acumulada em toda a árvore
pelo volume de madeira ou biomassa produzida.
O nitrogênio foi o nutriente mais requerido,
sendo necessários 1,45 kg de N por m³ de
madeira, sendo que o fósforo foi de menor
demanda, com 0,12 kg de P por m³ de madeira.
A Figura 4 expõe a evolução do CUB dos
macronutrientes com a idade da floresta. A
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B

A

Figura 3. Taxa média de acumulo mensal dos macronutrientes (A) e micronutrientes (B) em função da idade.

B

A

Figura 4. Comportamento do CUB para os nutrientes N, K e Ca (A) e P, Mg e S (B) em função da idade.

Tabela 2. Coeficiente de utilização biológica do Clone A aos 6,5 anos de idade na região de Itatinga-SP.
Nutriente
Kg nutriente/m³ madeira
Kg nutriente/t madeira

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Zn

1,45
2,89

0,12
0,24

0,99
1,98

1,24
2,48

0,23
0,46

0,43
0,86

0,004
0,009

0,001
0,001

0,101
0,201

0,016
0,032

0,016
0,032

tendência mostra que as árvores tornam-se mais eficientes na
utilização dos nutrientes em função do aumento da idade e
principalmente da produtividade.
Fazendo uma análise do balaço de nutrientes (Figura 1) e
considerando os valores de CUB obtidos, pode-se observar
que para o ciclo posterior a capacidade produtiva do local
estaria limitada pelo potássio e pelo enxofre, pois no sistema
ficaram apenas 151,8 e 71,9 kg/ha de K e S, respectivamente.
Considerando o valor do CUB para esses nutrientes a
capacidade de produção máxima do local estaria em torno de
150 a 160 m³/ha. Desse modo, para manter a produtividade de
70 m³/ha/ano no ciclo posterior, precisa-se de uma reposição

de 361 kg/ha de K 2 O e 124 kg/ha de S.
Deste modo, o conhecimento da demanda
nutricional específica por material genético
torna-se uma ferramenta importante na
recomendação da fertilização visando a
obtenção de elevadas produtividades,
maximizando os investimentos feitos em
fertilização. Deve-se deixar claro que as
elevadas produtividades estão associadas a
outros fatores não nutricionais, também como as
condições climáticas da região em questão e da
qualidade das operações silviculturais.
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Efeito da interação entre salinidade, frequência de aplicação
e espaçamento no crescimento de mudas clonais de eucalipto
Allan Camatta Mônico - RR Agroflorestal
Claudio Roberto Ribeiro da Silva - RR Agroflorestal
Marcos Sandro Felipe - Eucatex Florestal
Raphael Rosa Ribeiro - RR Agroflorestal
Ronaldo Luiz Vaz de A. Silveira - RR Agroflorestal
A qualidade final das mudas produzidas em viveiros
florestais é um resultado da combinação de diferentes
fatores durante o processo produtivo. A utilização de
diferentes condutividades elétricas - CE (ou “electric
conductivity” - EC em inglês) da solução nutritiva, da
frequência de aplicação da solução e o do espaçamento entre
as mudas na bandeja podem resultar em lotes de mudas com
diferentes características fenotípicas afetando o tempo
médio de produção. A interação entre essas três variáveis
(EC, frequência de aplicação da solução nutritiva e densidade
de mudas por bandeja) influenciando o crescimento do clone
AEC I-144 no pátio, foi o objetivo do presente estudo
realizado no viveiro da Eucatex Florestal em Bofete, SP.
As miniestacas foram estaqueadas com folhas inteiras e
ocupando 50% das bandejas, permaneceram na casa de
vegetação por 29 dias para enraizarem e aclimatarem. O
teste, composto por 8 tratamentos, somente foi iniciado após
a retirada dessas mudas da casa de vegetação e dispostas no
pátio de crescimento (Tabela 1).
O teste foi avaliado após 30 dias do início das aplicações
das soluções nutritivas, quando as mudas apresentavam 59
dias de idade. A avaliação consistiu em medir altura;
diâmetro de coleto; número médio de ramificações por
muda; massa seca total, da parte aérea e radicular e análise
foliar para uma amostra de cada tratamento. No presente
relatório somente alguns resultados foram apresentados.
De acordo com os resultados médios encontrados para a
variável altura, quanto mais adensadas as mudas foram
mantidas nas bandejas maior foi o crescimento em altura,
independente da EC e frequência de aplicação da solução. Em
média, a competição por luz nas bandejas proporcionou um

Figura 1. Crescimento médio em altura comparando os
tratamentos.

crescimento 15,2% superior quando comparadas
as mudas na densidade de 33% de ocupação em
relação às que estavam em 18% de ocupação da
bandeja (Figura 1).
Em relação à EC utilizada (1,0 mS/cm ou 2,0
mS/cm) e frequência de aplicação (uma ou duas
vezes por dia), em ambos espaçamentos,
verificou-se que quanto maior a EC e a frequência
de aplicação das soluções, maior foi a resposta de
crescimento em altura das mudas. As mudas que
receberam a aplicação da solução nutritiva duas
vezes por dia cresceram, em média, 20,1% a mais
que as que receberam apenas uma fertirrigação
para ambas EC's consideradas. Para as mudas
ocupando 33% da bandeja e recebendo duas
aplicações diárias, tanto com EC = 1,0 mS/cm
quanto com EC = 2,0 mS/cm, houve um
crescimento médio em altura 71,9% superior

Tabela 1. Tratamentos de interação entre condutividade elétrica (EC), frequência de aplicação e densidade de mudas nas bandejas.
Tratamento

Condutividade elétrica (mS/cm)

Frequência

Densidade de ocupação de mudas na bandeja

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

1,0

1 x ao dia

18%
33%
18%
33%
18%
33%
18%
33%

2 x ao dia
2,0

1 x ao dia
2 x ao dia
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quando comparado com as mudas que ocuparam 18% das
bandejas com as mesmas EC's e frequências de aplicação.
Considerando apenas a EC independente do espaçamento e
frequência de aplicação, em média, as mudas que receberam
aplicações com EC = 2,0 mS/cm cresceram cerca de 17,9% a
mais que as que receberam a aplicação da solução com EC =
1,0 mS/cm. Quando tomados como referência os
espaçamentos adotados entre as mudas, verificou-se uma
diferença média de 26,4% em relação ao espaçamento de 18%
de ocupação das bandejas e o de 33%, sendo comparada a EC =
2,0 mS/cm e a EC = 1,0 mS/cm com uma mesma frequência.
Dessa forma, se as mudas estiverem com espaçamento maior e
for utilizada uma EC maior, considerando a mesma frequência
de aplicação, isso irá proporcionar mudas mais altas
comparadas com as produzidas em bandejas mais adensadas,
mantendo-se as mesmas EC's e frequências de aplicação.
O tratamento T8 teve a maior altura das plantas em função
do maior adensamento entre mudas, maior frequência de
aplicação e maior EC da solução nutritiva. Os tratamentos que
totalizaram uma EC diária de 2,0 mS/cm (EC = 1,0 mS/cm 2
vezes por dia e EC=2,0 mS/cm 1 vez por dia), nos dois
espaçamentos testados, apresentaram resultados similares.
Para o espaçamento entre mudas de 18% de ocupação da
bandeja, aplicar uma única vez EC = 2,0 mS/cm resultou em
um crescimento 4,1% superior do que aplicar EC = 1,0 mS/cm
duas vezes ao dia. Em contrapartida, os resultados no
espaçamento entre mudas de 33% não obedeceram a mesma
lógica apresentando-se contrários, na qual as mudas que
receberam uma EC mais baixa (1,0 mS/cm) mais frequente (2
vezes por dia) cresceram 8,3% a mais que as que receberam EC
mais alta (2,0 mS/cm) apenas uma vez por dia.
Os resultados também apontaram que o número de
ramificações médio por muda foi maior quanto maior a EC e a
frequência de aplicações, independente do espaçamento
adotado (Figura 2). Uma das hipóteses para explicar esses
resultados é de que quanto melhor nutrida a muda, maior
crescimento vegetativo haverá, principalmente em relação à
disponibilidade do nitrogênio que é o principal nutriente
responsável por esse crescimento. Outra hipótese é de que
quanto maior a EC, maior a chance de acúmulo de solução
salina sobre a gema apical da muda, causando uma leve
queima e estimulando a emissão de brotos pelas gemas
axilares.
Com base nos resultados comparativos das análises
foliares entre os tratamentos que totalizaram uma EC diária
de 2,0 mS/cm, o teor foliar de nitrogênio foi 33,7% maior nas
mudas que receberam uma aplicação diária com EC = 2,0
mS/cm em relação às que receberam duas aplicações com EC =
1,0 mS/cm no espaçamento de 18% e 12,2% maior nas mudas
que receberam uma aplicação com EC = 2,0 mS/cm comparado

Figura 2. Número médio de ramificações por muda nos
tratamentos.

com duas aplicações com EC = 1,0 mS/cm no
espaçamento de 33% de ocupação das bandejas.
Desta forma, os resultados deste teste
corroboram com a hipótese que quanto maior a
concentração salina da solução aplicada, maior o
teor foliar de nitrogênio e maior a emissão de
brotações laterais.
Com relação ao espaçamento, nos
tratamentos com menor ocupação de mudas na
bandeja (18%) as mudas ramificaram, em média,
2,6 vezes mais que no espaçamento mais
adensado (33%), considerando as mesmas EC's e
frequências de aplicação da solução. Acredita-se
que a produção de ramos excessivos pelas mudas
mais espaçadas se deva à alta disponibilidade de
luz incidente entre as plantas, o que acaba
promovendo a produção de ramos laterais ao
invés de estiolarem em direção a luz, como
ocorreu quando o espaçamento foi mais
adensado.
No teste realizado pôde-se concluir que
quanto maio na frequência das aplicações e a EC,
maior será o crescimento das mudas,
considerando a mesma densidade de ocupação na
bandeja. Paralelo a isso, diferenciando o
espaçamento entre mudas nas bandejas, foram
formadas mudas mais baixas e com mais ramos
laterais (copa maior) quando mais espaçadas;
enquanto as mudas no espaçamento mais
adensado apresentaram-se mais altas e com
menos ramos laterais (copa menor). Esses
resultados podem contribuir para a tomada de
decisões no dimensionamento dos pátios de
crescimento e rustificação dos viveiros, assim
como na determinação do manejo nutricional
associado ao padrão de qualidade esperado para
a muda que será expedida.
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A influência da concentração salina da solução nutritiva sobre
o crescimento de mudas de eucalipto
Allan Camatta Mônico - RR Agroflorestal
Claudio Roberto Ribeiro da Silva - RR Agroflorestal
Marcos Sandro Felipe - Eucatex Florestal
Raphael Rosa Ribeiro - RR Agroflorestal
Ronaldo Luiz Vaz de A. Silveira - RR Agroflorestal
Os viveiros florestais produtores de mudas de eucalipto

uma análise foliar dos macros e micronutrientes

utilizam diferentes condutividades elétricas - CE (ou EC do

de cada tratamento na última avaliação. No

inglês “electric conductivity”) em suas soluções de

presente artigo estão apresentados somente os

crescimento. A utilização de EC's mais baixas (1,5-2,0

resultados referentes à altura, número de

mS/cm) é segura por não causar queimas foliares, por outro

ramificações, concentrações foliares de macro e

lado promove um crescimento mais lento das mudas. Quando

micronutrientes e massa seca da parte aérea e

é aplicada adubação com EC mais alta ocorre um crescimento

radicular, sendo que o restante das informações

mais acelerado das mudas, porém após essas aplicações é

será apresentado em publicações futuras da RR

necessária a realização de uma boa lavagem das folhas a fim

Agroflorestal.

de evitar a queima por salinidade, uma vez que a maioria dos

Os resultados obtidos mostram que aos 59 dias

clones produzidos atualmente apresenta sensibilidade foliar

existe uma tendência de que quanto maior a EC

a EC's superiores a 2,0 mS/cm.

da solução nutritiva aplicada maior será a altura

A partir da parceria entre a RR Agroflorestal e o viveiro da

das mudas. Os tratamentos T2 e T3 apresentaram

Eucatex Florestal no desenvolvimento do “Programa de

mudas com a altura 12,7 e 11,8%,

Pesquisa em Viveiros Florestais 2014”, foi proposto um

respectivamente, maior comparado ao

estudo com o objetivo de avaliar a influência das diferentes

tratamento T1, o qual recebeu a menor EC (2,0

condutividades elétricas sobre o crescimento de mudas do

mS/cm). Porém, o tratamento T3 com aplicação

clone AEC I-144 no pátio a pleno sol.

diária de EC = 6,0 mS/cm não apresentou altura

O experimento contou com 4 diferentes EC's (4

superior em relação ao tratamento T2 que

tratamentos) e a solução nutritiva utilizada foi a padrão da RR

recebeu aplicações diárias com solução nutritiva

Agroflorestal, T1 - aplicações com EC = 2,0 mS/cm

com EC = 4,0 mS/cm (Figura 1). Acredita-se que

diariamente; T2 - aplicações com EC = 4,0 mS/cm

isso pode ter ocorrido devido a uma possível

diariamente; T3 aplicações com EC = 6,0 mS/cm diariamente

queima por salinização da gema apical das mudas

e T4 - aplicações com EC = 6,0 mS/cm duas vezes por semana

do T3, provavelmente por lavagem insuficiente

(terças e quintas-feiras).

da parte aérea das mudas com aplicação de água

Primeiramente as miniestacas do clone AEC I-144 foram
estaqueadas com as folhas inteiras, ocupando 50% da bandeja
e mantidas na casa de vegetação por 29 dias para enraizarem
e aclimatarem. Após esse período as miniestacas foram
submetidas aos diferentes tratamentos, sendo que o
espaçamento entre as mesmas aumentou de forma que
passaram a ocupar apenas 18% da bandeja. Foi adotada a
solução nutritiva padrão de crescimento da RR Agroflorestal.
As avaliações foram feitas 15 e 30 dias após o início das
aplicações das soluções, quando as mudas tinham 44 e 59 dias
de idade. Nas duas avaliações foram mensuradas as variáveis
altura, diâmetro de coleto, número médio de ramificações
por muda e massa seca da parte aérea e radicular; além de

Figura 1. Crescimento médio em altura comparando os
tratamentos testados em duas idades diferentes.
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pura. A concentração alta de sais nas gemas apicais, apesar de
não ter causado sintoma visual de queima, pode ter resultado
no retardamento do crescimento. O tratamento T4
apresentou mudas mais altas que o tratamento T1, porém
mais baixas que os tratamentos T2 e T3.
Durante o desenvolvimento do teste foi visualmente
notável que o número de ramificações médio por muda
também aumentou conforme o aumento da EC. Aos 59 dias as
mudas do tratamento T3 (EC = 6,0 mS/cm) apresentaram, em
média, praticamente o dobro de ramificações laterais
comparadas ao tratamento T1 com EC = 2,0 mS/cm (Figura 2).

Figura 2. Número médio de ramificações por muda entre
os tratamentos testados em duas idades diferentes.

Para algumas empresas a presença de ramificações laterais é
um critério decisivo na compra de mudas devido à maior
dificuldade no uso da plantadeira para plantios mecanizados
e semi-mecanizados. Dessa forma, tanto em relação à
formação de ramificações laterais quanto à possibilidade de
limitação do crescimento em altura devido à queima das
gemas apicais, a utilização de EC = 6,0 mS/cm pode
representar riscos à qualidade final da muda e maiores custos
envolvendo mão de obra nas seleções para a retirada das
ramificações. Essas conclusões têm muita importância para
os viveiros que optam muitas vezes por aplicar soluções com
uma menor frequência e mais concentradas nos pátios de
crescimento. Uma sugestão é de que os viveiros repitam esse

Figura 3. Massa seca da parte aérea e radicular média
entre os tratamentos testados em duas idades
diferentes.

teste em seu contexto de manejo e clima.
A análise foliar comparativa entre os tratamentos mostrou

segundo obteve maiores concentrações foliares

um certo equilíbrio entre os tratamentos T2 e T3 em relação

para nitrogênio, potássio, boro, manganês e

ao percentual de concentração foliar de nutrientes quando

zinco. O teor foliar de magnésio apresentou-se

comparados ao tratamento T1 (Tabela 1). O tratamento T2

igual entre os tratamentos T2 e T3. O tratamento

apresentou maiores teores foliares de fósforo, cálcio,

T4 apresentou as menores concentrações

enxofre, cobre e ferro comparativamente ao tratamento T1.

foliares para a maioria dos nutrientes

Já o tratamento T3, tendo seus teores foliares comparados ao

independentemente do tratamento comparado.

T1, apresentou-se melhor em relação aos nutrientes

Portanto, os teores foliares de nutrientes não

nitrogênio, potássio, boro, manganês e ferro. O magnésio

apresentaram o mesmo padrão verificado para as

a p re se n tou u ma c on c e n tra ç ã o foli a r 2 , 2 % ma i or n os

variáveis altura e número de ramificações na

tratamentos T2, T3 e T4 em relação ao tratamento T1.

qual seria esperada uma elevação nos teores de

Fazendo a comparação somente entre os tratamentos T2 e T3

todos ou da maioria deles à medida que a EC fosse

o primeiro apresentou maiores teores foliares em relação a

elevada.

fósforo, cálcio, enxofre, cobre e ferro; ao passo que o

Os resultados de matéria seca da parte aérea e

Tabela 1. Conteúdos foliares de macro e micronutrientes.
Tratamentos

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe
mg/kg

Mn

Zn

8,8
9,0
8,3
7,5

4,7
4,8
4,8
4,8

2,0
2,7
2,6
2,5

29
27
32
29

7
8
6
5

210
200
175
175

320
365
380
310

31
41
46
31

g/kg
T1-EC=2,0 mS/cm
T2-EC=4,0 mS/cm
T3-EC=6,0 mS/cm
T4-EC=6,0 mS/cm 2 x sem.

33,6
55,9
57,5
41,6

2,5
4,3
4,2
3,0

17,8
19,5
23,8
15,8
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radicular das mudas estão apresentados na figura 3. Aos 59
dias o tratamento que apresentou maior massa seca total foi
T2 (30,62 g) seguido pelo T3 (28,92 g), T4 (26,99 g) e T1 (25,99
g). Em relação à massa seca da parte aérea das mudas, em
média, comparados ao tratamento T1, os tratamentos T2 e T3
foram 22,1% e 12,7% maiores respectivamente, sendo que o T2
foi o tratamento de maior massa seca de parte aérea.
Comparando o T2 com o T3, o T2 apresentou 8,3% a mais de
massa seca de parte aérea que o T3. Em relação à massa seca
do sistema radicular, apesar de ter apresentado os menores
conteúdos nutricionais, o tratamento T4 foi o que apresentou
a maior massa seca, o que representou 18,5% mais raízes que o
tratamento T1. O tratamento T2 apresentou massa seca do
sistema radicular somente 7,1% maior que o tratamento T1 e o
tratamento T3 7,6% maior que o tratamento T1. Os valores de
massa seca radicular dos tratamentos T2 e T3 foram muito
similares. Apesar do T2 não ter apresentado a maior massa
seca de raízes, a massa seca total foi a maior dentre os 4
tratamentos em função de ter apresentado maior massa seca
da parte aérea.
De uma maneira geral, visualmente os tratamentos com
maiores EC's (T2 – EC = 4,0 mS/cm e T3 – EC = 6,0 mS/cm)
apresentaram mudas com maior qualidade devido à coloração
exuberante e intenso crescimento vegetativo (Figura 4).
Desta forma, diante das variáveis analisadas, conclui-se que
quanto maior a concentração salina da EC utilizada, desde
que sejam devidamente lavadas as folhas das mudas para
casos de EC's superiores a 2,0 mS/cm, maior será o
crescimento em altura, a formação de ramos laterais e a
produção de massa seca total.

Figura 4. Foto comparativa entre tratamentos com
mudas de clone AECI-144, com 59 dias de idade.
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Parceria entre RR Agroflorestal e Santa Vergínia Agropecuária e
Florestal Ltda. alcança produtividade média de 55,9 m3/ha/ano
aos 6,3 anos de idade em florestas de eucalipto no estado
do Mato Grosso do Sul
Claudemir Buona – RR Agroflorestal
A parceria entre as empresas RR Agroflorestal e Santa Vergínia
Agropecuária e Florestal Ltda., na região de Bataguassu/MS, teve
como resultado florestas de eucalipto no estado do Mato Grosso do
Sul com produtividades médias de 55,9 m3/ha/ano (volume com
casca) aos 6,3 anos de idade. Na Tabela 1, estão apresentados os
dados de inventário de janeiro/2014 de 461,86 ha distribuídos em
7 talhões para 4 materiais genéticos (clones I144, I224, GG100 e
H13).
Essa produtividade é resultado do investimento em tecnologia
avançada em adubações (adubação considerada como
investimento e não custo), levando sempre em consideração as
condições climáticas da região, materiais genéticos e fertilidade
natural dos solos. A produtividade elevada, além do investimento
em adubação, também é consequência das práticas silviculturais
realizadas pela empresa, ou seja, a empresa planta de acordo com
o dimensionamento de suas máquinas, equipamentos e mão-deobra, e com isso a produtividade da floresta não é comprometida,
pois dessa forma, a empresa evita plantios com arranque inicial
heterogêneo causados pela falta de aplicação ou da aplicação e
localização inadequadas do adubo de plantio, além disso também

evita os replantios tardios, a matocompetição e/ou
fitotoxicidade de herbicidas, atrasos nas adubações
de cobertura, etc.
As figuras 1 e 2 mostram os plantios aos 3 meses e
florestas aos 2 anos de idade respectivamente e as
figuras 3 e 4 mostram as florestas de um dos talhões
que foram inventariados em janeiro/2014 (6,3 anos).
Essas florestas de um modo geral, apresentam boas
qualidades em todas as etapas de desenvolvimento
(do plantio até a colheita), e, em todas as áreas
plantadas (não apenas em 461,86 ha), o que vem
resultando para a empresa produtividade elevada
em menores áreas de plantios, enquanto que,
empresas que se preocupam em cumprir metas de
plantios em grandes áreas, muitas vezes acabam

Figura 1. Vista interna do talhão com floresta aos 3,0 meses de idade,
sem a ocorrência de matocompetição e sem problemas de
fitotoxicidade de herbicida.

Figura 2. Vista interna do talhão com floresta aos 2,0
anos de idade.
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tendo como resultados o comprometimento da floresta pela
matocompetição, falta de aplicação do adubo em dosagens e
épocas adequadas, uma vez que é comum a adubação ser
considerada como custo elevado, etc., e isso implica
consequentemente em baixas produtividades (produtividade
média abaixo dos 35 m3/ha/ano).

Figura 3. Vista interna do talhão com floresta aos 6,3 anos de idade
(inventário janeiro/2014).

Figura 4. Vista interna do talhão com floresta aos 6,3
anos de idade (inventário janeiro/2014).

Tabela 1. Inventário de janeiro/2014.
Talhão/Clone

Área (ha)

Idade (anos)

DAP (cm)

Alt. (m)

IMA*

64,4
86,24
56,68
46,79
23,62
42,13
30,02
29,79
17,57
64,62

6,4
6,2
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,3

17,5
17,1
17,8
16,4
16,1
18,1
15,7
15,2
16,2
16,3
16,7

28,1
28,5
29,2
24,8
25,8
26,4
27,0
24,7
27,0
26,9
26,8

58,4
62,7
66,1
49,3
57,4
51,0
59,1
42,6
55,8
57,0
55,9

Clones

Área (ha)

Idade (anos)

DAP (cm)

Altura (m)

IMA

I144
I224
GG100
H13
Média

88,02
88,92
168,43
116,49

6,3
6,3
6,2
6,3
6,3

16,8
17,3
16,6
16,2
16,7

26,9
25,6
27,5
27,0
26,7

57,9
50,1
58,5
55,9
55,6

75-I144
76-GG100
77-H13
78-I224
79-I144
79-I224
79-H13
80-H13
80-GG100
81-GG100
Média

* IMA-volume com casca (m3/ha/ano)
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Consultor da RR recebe premio por melhor trabalho no curso
de MBA em Agronegócios da Esalq/USP
Felipe Atehortua Espinosa – RR Agroflorestal
O consultor Felipe Atehortua Espinosa da RR Agroflorestal
através do trabalho Analise da viabilidade econômica da
implantação do cultivo de eucalipto com diferentes níveis de
adubação nas regiões de Montes Claros e João Pinheiro no estado de
Minas Gerais, apresentado na conclusão do curso MBA em
agronegócios USP - ESALQ recebeu o premio de melhor trabalho do
curso. Os experimentos foram conduzidos na Vallourec Florestal.
Felipe Atehortua Espinosa é engenheiro agrônomo pela
Universidade de Córdoba no ano 2006, posteriormente desenvolveu
trabalhos na área de pesquisa e viveiro na empresa Monterrey
Forestal – Pizano na Colômbia com as espécies florestais Gmelina
arborea e Eucalipto sp. A partir do ano 2011 vem para Brasil a
trabalhar na RR Agroflorestal na área de pesquisa e
desenvolvimento e finalmente continuou como consultor da RR
Agroflorestal. Durante o tempo que leva como consultor da RR
Agroflorestal tem assumido trabalhados na Colômbia com as
empresas Monterrey Forestal, Custodiar e Refocosta. Já em Brasil
tem assumido trabalhos com as empresa Brasil Food e Amata.
Resumo
Com regularidade os diretores florestais das empresas
consideram a fertilização como um alto custo e não como um
investimento, sendo assim quando passa por dificuldades
econômicas cortam a fertilização diminuindo de maneira
irreversível a produtividade da floresta e a rentabilidade econômica
do projeto. O objetivo deste trabalho foi à análise da viabilidade
econômica da implantação do cultivo de eucalipto com diferentes
níveis de adubação nas regiões de Montes claros e João Pinheiro no

estado de Minas Gerais. O trabalho foi desenvolvido
em parceria entre as empresas Vallourec e RR
Agroflorestal analisando-se 4 diferentes níveis de
adubação. Assim, na região de Montes claros quando
calculada a receita do projeto com custo de R$ 50 m3 a
madeira em pé (custo médio analisado no trabalho), o
tratamento 3 (adubação RR sem adubação corretiva)
foi o mais rentável atingindo uma VPL de R$ 4.877,04;
R$ 2.988,14; R$ 1.485,16 para as taxas de desconto de
6%, 9% e 12%, respetivamente e taxa interna de
retorno de 15,81%. Na região de João Pinheiro o
tratamento 4 (adubação RR + adubação corretiva) foi
o mais rentável atingindo uma VPL de R$ 2.702,34; R$
1.187,21 para as taxas de desconto de 6% e 9%,
respetivamente, e taxa interna de retorno de 11,96%.
A partir dos resultados obtidos determinou que a
fertilização não é um custo e sim um investimento
devido a que quanto mais intensiva e balanceada foi à
adubação, maior produtividade final atingida, maior
valor presente liquido (VPL) e maior taxa interna de
retorno (TIR) por conseguinte, maior a rentabilidade
econômica do projeto.

10º Curso de Produção de Mudas de Eucalipto
Foi realizado nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2014 o 10º Curso
de Produção de Mudas de Eucalipto e contou com o patrocínio da
Terra Mater – Saving Energy. A parte teórica do evento aconteceu
em Piracicaba, SP, e a parte pratica foi realizada no viveiro de
mudas da Eucatex Florestal, em Bofete, SP.
Em todas as edições o curso passa por revisões para
proporcionar aos participantes conceitos, técnicas e experiências
atualizadas o que torna cada edição um evento exclusivo.
Coordenado por Ronaldo Luiz Silveira, Allan Camatta Mônico e
Claudio Roberto Ribeiro e Silva o curso incluiu a participação dos
professores Dr. Carlos Frederico Wilcken e Edson Luiz Furtado, da

Faculdade de Ciências Agrárias da
Unesp/Botucatu/SP que apresentaram novidades e
técnicas respectivamente sobre Pragas e Doenças em
Viveiros Florestais.
O curso contou com participantes de 17 empresas
distintas, incluindo representantes da Colômbia e
Uruguai, que puderam trocar experiências e
tornaram o curso ainda mais dinâmico e proveitoso,
como mostram os gráficos da avaliação realizada
pelos participantes.
Confira em fotos e gráficos.
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DESEMPENHO DOS PALESTRANTES

EXPECTATIVAS EM RALAÇÃO AO EVENTO

9%

17%

91%

Atendidas
Não Atendidas

Parcialmente Atendidas
Não Responderam

83%
Ótimo
Fraco

Bom
Não Responderam

QUALIDADE DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS

DURAÇÃO DO EVENTO

0%

26%

4%

31%

65%

74%

Ótima
Fraca

Boa
Não Responderam

Excessiva
Insuficiente

AS INFORMAÇÕES DESTE EVENTO SERÃO
ÚTEIS EM SEU TRABALHO?

Adequada
Não Responderam

VOCÊ RECOMENDARIA ESTE EVENTO?

9%

4%

96%

91%
Sim
Não

Parcialmente
Não Responderam

Sim
Não

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

INSTALÇÕES DO EVENTO

4%

13%

87%

Ótimo
Fraco

Adequada
Não Responderam

Bom
Não Responderam

96%
Ótimas
Fracas

Boas
Não Responderam
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