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Apresentação

O tema talhadia foi discutido pelo Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo do IPEF na 
15ª e na 20ª Reunião Técnico-Científica (2001 e 2003 respectivamente), porém foi em abril de 2009 
na 37ª Reunião, após a crise financeira de 2008, que o tema voltou a ganhar ênfase. Esse sistema 
silvicultural, que em média possui 40% de redução de custos em relação à reforma, se tornou es-
tratégico para superar a crise. O manejo por talhadia, apesar da potencial perda de produtividade 
em relação a um novo plantio, voltou a ter a sua devida importância, as empresas participantes do 
programa e as universidades investiram esforços no aperfeiçoamento das práticas silviculturais de-
senvolvidas principalmente entre as décadas de 80 e 90. Passados cinco anos o tema foi novamente 
discutido na 48ª Reunião Técnico-Científica do PTSM, ocorrida nos dias 11 e 12 de setembro de 2013 
na cidade de Alagoinhas (BA). Neste documento estão reunidas, em forma de capítulos, as principais 
discussões sobre os avanços do tema “Manejo da brotação de eucalipto para produção de madeira”.

A reunião teve início com a apresentação sobre uma ferramenta de análise econômica para auxi-
liar na decisão entre conduzir a talhadia ou reformar. Na sequência apresentaram-se os resultados 
da tese desenvolvida pelo PTSM em parceria com a International Paper sobre fertilização e uso de 
fitorreguladores na brotação do eucalipto, onde se buscou averiguar se a omissão de nutrientes ou 
o uso de fitorreguladores poderiam estimular e aumentar a capacidade de rebrota. A terceira apre-
sentação discursou sobre o manejo de pragas e de doenças em brotações do eucalipto.

As empresas filiadas ao programa foram convidadas a compartilharem os resultados de pesquisa 
e de desenvolvimento no painel “Manejo da brotação do eucalipto nas empresas florestais”. Foram 
apresentadas as atualizações sobre as práticas silviculturais que envolvem a nutrição da rebrota, o 
desbaste precoce, o número de fustes por cepa, além dos critérios para decisão sobre a condução 
da talhadia, principais desafios e perspectivas futuras. 

Para fechar a reunião, no segundo dia realizou-se a visita às áreas de produção da empresa 
anfitriã Copener, onde se observou o teste de desbrota precoce, as trincheiras de solos mais repre-
sentativos da região, o teste de espaçamento em leque, o rebaixamento de toco e o preparo de solo 
com equipamento D8.

Diante da relevância do assunto, do registro histórico da evolução dos principais temas e das 
implicações positivas para o setor, o PTSM disponibiliza as informações, opiniões e discussões 
ocorridas durante seus encontros, no intuito de fortalecer o setor florestal brasileiro e difundir à toda 
a sociedade os conhecimentos atuais de alguns dos principais especialistas do assunto no país.

Coordenadores
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Manejo de Brotação de Eucalipto na Copener Florestal

David Calaes Arbex1; Dandara Maria Real e Silva1

¹BSC Copener - Alagoinhas/BA
E-mail de contato: david_arbex@bahiaspeccell.com; dandara_silva@bahiaspeccell.com

INTRODUÇÃO
A Bahia Specialty Cellulose/Copener Florestal (BSC/Copener) é produtora de celulose solúvel com 

alto teor de pureza obtida a partir da madeira de eucalipto (celulose especial). A empresa é subsidi-
ária do Sateri Holdings Limited, com sede em Xangai. A fábrica está localizada no polo industrial de 
Camaçari – BA, e produz anualmente 485 mil toneladas de celulose especial com 98,5% de pureza.

A sede da divisão florestal da empresa (Copener Florestal) está localizada na cidade de Alagoi-
nhas, sendo que os povoamentos florestais estão estabelecidos em 33 municípios do Nordeste da 
Bahia. A Copener possui um programa de plantio previsto para 2014 de 14.300 ha, dos quais 15% 
são áreas de fomento, 70% são áreas de reforma e 15% são conduzidos por talhadia. 

A colheita consiste basicamente do sistema Havester – Forwarder, no ano de 2012 foi colhido na 
empresa 9,7 mil hectares, sendo estregue na fábrica 2,4 milhões de m3.

Neste texto será abordado as principais evoluções da BSC Copener quanto ao processo decisório 
(critérios) e manejo de brotação atual da empresa.

CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS
A empresa possui áreas de plantio florestal com condições extremamente diferenciadas de clima. 

A precipitação pluviométrica em suas áreas varia desde 700 até 1.600 mm ano-1 (Figura 1), sendo 
que 44% de suas florestas estão plantadas em áreas com menos de 1000 mm de precipitação anual 
(Tabela 1). O balanço hídrico da região demonstra como a condição climática da região de atuação 
da Copener se diferencia das outras regiões do Brasil, com inverno chuvoso e verão seco.

Figura 1 – Balanço hídrico de áreas da BSC Copener.
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Tabela 1 - Percentual de área plantada pela BSC/Copener em cada faixa de precipitação (PPT)
PPT (mm ano-1) Área plantada(%)

700 6
800 9
900 19
1000 10
1100 8
1200 14
1300 13
1400 9
1500 1
1600 11
Total 100

Quanto às condições edáficas, as áreas da empresa estão localizadas em sua maioria sobre três 
ordens de solo, sendo elas Argissolo, com 65% da área plantada, Latossolo com 20% e Neossolo 
com 13%, estando os outros 2% em outras ordens de solo. Nesta região, devido a características 
mineralógicas, os Argissolos apresentam um horizonto B coeso, denso e de baixa porosidade, ne-
cessitando de preparo de solo profundo, e em algumas áreas apresentam camadas de impedimento 
(fragipã e duripã). Essas características fazem com que o preparo de solo na empresa seja uma 
atividade muito onerosa. Em relação à textura, a maior parte das áreas está localizada em solos 
com baixo teor de argila (Tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição das classes de textura do solo, em função da zona de precipitação

Textura (%) Precipitação (mm/ano)
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 700 - 1600

Arenosa 65 44 54 68 62 51 46 24 75 80 55
Média 35 56 46 30 35 47 51 75 25 18 44
Argilosa 0 0 0 3 2 2 3 2 0 2 2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MANEJO DA TALHADIA
O manejo por talhadia tem evoluído na BSC/Copener nos últimos anos, tanto em percentual da 

área plantada (Figura 2), como em sobrevivência das brotações (Tabela 3). Essa evolução é reflexo 
da mudança de conceito, antes o conceito sobre o manejo por talhadia era de: i) baixa produtivi-
dade; ii) baixa qualidade do povoamento; iii) baixo nível de tecnologia e pesquisa; e, iv) associado 
a momentos de crise financeira. Atualmente o manejo por talhadia é visto como: i) sustentável; ii) 
economicamente viável; e, iii) alto nível de tecnologia e pesquisa.

Foi preciso entender que esse novo conceito exigia um nível gestão e planejamento semelhante à 
de uma área de implantação ou reforma, que inclui a interação entre as diversas áreas da empresa, 
fundamental para se obter sucesso do manejo por talhadia (Figura 3).
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Figura 2 – Evolução da área plantada e manejada 
por talhadia pela BSC /Copener de 2009 a 2013.

Tabela 3 – Área manejada por talhadia e sobrevivência média das brotações de 2009 a 2013.

Ano Área Sobrevivência
ha %

2009* 989 86,6
2010* 908 88,5
2011** 1469 93,1
2012** 1132 93,0
2013*** 603 93,0

*Base inventário contínuo;
** base avaliação de sobrevivência 6 meses;
*** Base avaliação de sobrevivência 3 meses.

Figura 3 – Fluxograma da gestão da talhadia – interação  entre as áreas
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Como o preparo de solo na BSC Copener é uma operação muito onerosa, o manejo da talhadia 
se torna altamente viável, custando R$ 4.150,00 por hectare até a fertilização, enquanto que a re-
forma custa em torno de R$ 7.000,00, até a fertilização de cobertura (90 dias), a talhadia ocasiona 
uma redução de 40%. As áreas manejadas por talhadia reduziram em média 10,4% a produtividade 
em comparação com a primeira rotação. O reflexo final do manejo por talhadia é melhor avaliado 
quando se compara o custo da madeira colocada na fábrica, de R$ 23,00 m-³ para áreas de reforma 
e de R$ 16,00 m-³ para área maneja por talhadia. 

PROCESSO DECISÓRIO
O processo decisório quanto à condução da talhadia tem evoluído e está embasado em experi-

mentos instalados na empresa e publicações da literatura. 
Devido às características edáficas, que conferem a grande parte dos solos da empresa alta 

susceptibilidade a compactação, o planejamento da colheita considera o tipo de solo e o período 
(chuvoso ou seco) previsto para corte (Figura 4). Por esse motivo as áreas foram divididas em três 
categorias: a) proibido colheita em período chuvoso, b) colheita com restrições no período chuvoso 
e c) permitido a colheita no período chuvoso. A suspenção da colheita no período chuvoso em áreas 
susceptíveis a compactação, reduz os danos as cepas, elevando o percentual de sobrevivência.

Figura 4 – Compactação do solo e danos às cepas devido à colheita no período chuvoso

A colheita pode ocasionar danos as cepas, que reduzem seu percentual de sobrevivência (Figura 
5). A sobrevivência é um critério de grande peso no processo decisório que é verificado em dois mo-
mentos: no inventário continuo e/ou pré-corte (percentual de falhas do povoamento) e o percentual 
de sobrevivência após a colheita, isso devido a grande influencia da sobrevivência no volume final 
de madeira (STAPE, 1993; Figura 6). 
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Figura 5 – Cepas em bom estado (a) e cepas danificadas pela colheita (b e c)

Figura 6 – Sobrevivência antes e após a colheita nas áreas da BSC Copener

Atualmente o processo decisório quanto ao manejo por talhadia, inicia-se com o macroplaneja-
mento que considera o material genético, o IMA comparando-se ao IMA Potencial e a sobrevivência 
pré-corte (acima de 90%), e finaliza no levantamento de falhas realizado após a colheita - não deve 
ultrapassar 15% (Figura 7).
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Figura 7 – Fluxograma do processo decisório quanto 
ao manejo por talhadia das áreas da BSC/ Copener.

O manejo por talhadia tem sofrido mudanças em função dos resultados de pesquisas operacio-
nais, como por exemplo, o momento da desbrota, que atualmente é realizada quando a brotação 
encontra-se com 1 metro de altura (150 dias pós corte aproximadamente). A desbrota a 1 metro foi 
adotada devido a inúmeros resultados de pesquisa indicando ganhos de produtividade (Figuras 8 e 9).

Figuras 8 e 9 – Influência da altura da desbrota no diâmetro e na produtividade de madeira.

Além disso, desbrota a 1 metro é menos onerosa que a desbrota convencional, com potencial de 
redução de custo de aproximadamente R$ 63,00 por hectare com essa operação conjugada com 
outras atividades (Tabela 4).

Tabela 4 – Potencial de redução de custo com a desbrota a 1 metro
Atividade Rendimento Custo atual Rendimento Novo custo

h ha-1 R$ ha-1 h ha-1 R$ ha-1

Desbrota 12 188,89 15 236,11
2ª Desbrota 9 130,81 - -
Roçada de broto ladrão - - 6 94,45
Adubação de base 0,6 110,85 0,8 147,80
Adubação de cobertura 0,6 110,85 - -

541,40 478,36
Ganho de gestão (R$ ha-1) 63,04
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Os critérios para tomada de decisão quanto ao manejo por talhadia que eram adotados até 2012 
e os critérios atuais, bem como o manejo da talhadia adotado pela BSC Copener são sumarizados 
na tabela 5.

Tabela 5 - Critérios para tomada de decisão quanto à condução da brotação e manejo da brotação na BSC/
Copener
CRITÉRIOS ATÉ 2012 HOJE
Precipitação > 1.200 mm NC
Produtividade > 40 m3 ha-1 ano-1 > IMA Potencial
Sobrevivência pré-colheita > 90% > 90%
Clone Especificidade BSC Especificidade BSC
Doenças Não Suscetibilidade ao Cancro e Ceratocystis
Sobrevivência pós-colheita > 90% > 85%
MANEJO
Desbrota 6 a 12 meses 1,00 m
Número de fustes 1 + compensação de falha 1
Controle do broto ladrão Mecânico Mecânico
Calagem Sim Sim
Adubação de base NPK 06.30.06 NPK 08.12.25 + 0,5% B
Cobertura 3 adubações Conforme monitoramento nutricional

CONSIDERACÕES FINAIS E PERSPECTIVAS
Os critérios para tomada de decisão quanto ao manejo da talhadia tem evoluído nos últimos anos 

na BSC/Copener, porém alguns aspectos precisam ser melhores compreendidos para um maior 
aperfeiçoamento desse manejo, sendo alguns deles:

• Relações entre altura da desbrota, sítio e broto ladrão;
• Relações entre idade da desbrota, tombamento e material genético;
• Relações entre percentual de broto ladrão, material genético e sitio;
• Método e momento de controle do broto ladrão;
• Percentual de sobrevivência e maximização da produtividade.
• A perspectiva para 2014 é que 15% das áreas colhidas pela empresa sejam manejadas por 

talhadia, porém existe um potencial de condução de 40% das áreas. Estrategicamente, espera-
-se para 2020 que 50% das áreas colhidas sejam manejadas por talhadia. 

• São considerados pontos chaves para a evolução da talhadia na BSC Copener:
• Equilíbrio entre econômico x sustentabilidade de abastecimento da fábrica;
• Intensificar experimentação e operacionalizar resultados;
• Melhoria da qualidade das operações e assertividade clonal;
• Aumento do IMA Médio da primeira rotação (min. 10%).

REFERÊNCIA
STAPE, J. L.; MADASCHI, J. C.; BACACICCI, D. D.; OLIVEIRA, M. C. Manejo de brotação 

de Eucalyptus spp: resultados técnico-operacionais. Circular Técnica IPEF, Piracicaba, n. 
183, p. 1-12, 1993.
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Análise econômica da reforma e da talhadia 
de povoamentos de eucalipto em condições de risco

Isabel Carolina de Lima Guedes
 Analista de Planejamento Florestal da Plantar

E-mail de contato: isabel.guedes@grupoplantar.com.br

RESUMO
Os empreendimentos florestais buscam a maximização do retorno do capital investido, e a deci-

são entre reformar ou conduzir um povoamento florestal ao final de um ciclo é sempre recorrente e 
pautada em alguns fatores como:

• Disponibilidade de terras para novos plantios;
• Alterações da finalidade do empreendimento;
• Flutuações da demanda;
• Avanço tecnológico;
• Disponibilidade de recursos financeiros.
Os projetos florestais estão sujeitos a condições de incerteza, que dificultam o processo de to-

mada de decisão. As incertezas são ainda maiores em florestas, pois o tempo de retorno do capital 
investido é de médio a longo prazo. Para o sucesso do planejamento florestal, é preciso quantificar 
as incertezas, convertendo-as em riscos. 

Para o processo decisório existem ferramentas matemáticas e estatísticas que auxiliam como:
• Análises de viabilidade: buscam a melhor alternativa de aplicação do capital;
• Análises de sensibilidade: método tradicional de avaliação de incertezas que avalia o impacto 

de uma variável de cada vez;
• Análises de risco: variabilidade de retorno associada a determinado ativo; possui três catego-

rias de aceitação: indiferença, aversão e tendência ao risco; criação de cenários e simulação 
dos fatores.

Utilizando-se dessas ferramentas, conduziu-se durante o curso de doutorado um trabalho sobre 
a análise da viabilidade econômica da reforma e da talhadia em povoamentos florestais destinados 
a produção de carvão vegetal no norte de Minas Gerais.

A apresentação realizada durante a 48ª Reunião Técnico-Científica do PTSM foi baseada nos 
resultados obtidos desse trabalho. A descrição das informações, da metodologia utilizada, os resul-
tados obtidos estão detalhados no artigo publicado e podem ser consultadas.

O uso de ferramentas é essencial para que se minimizem os riscos, e esse trabalho é um exemplo 
de como podemos prever com probabilidade as chances de sucesso se adotar um manejo ou outro, 
logicamente assumindo premissas de custos e de produtividade.

O trabalho foi publicado com a colaboração de professores da Universidade Federal de Lavras, 
de pesquisador em socioeconomia do Instituto Agronômico do Paraná, de engenheiros da empresa 
Plantar, e se encontra disponível para download.

REFERÊNCIA BIBLIOgRÁFICA
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³Engenheiro Florestal

INTRODUÇÃO
O manejo florestal por talhadia simples é uma prática antiga adotada pela humanidade. Consiste 

em formar novos povoamentos por meio da condução da brotação da cepa após o corte raso da 
floresta. Este sistema vem sendo praticado pelo homem desde os tempos da idade do bronze (MAT-
THEWS, 1994). É o sistema de manejo florestal mais praticado no mundo, decorrente da facilidade 
e da simplicidade de execução. Além disso, este sistema resulta em plantações com rápido cresci-
mento inicial em comparação aos plantios feito com mudas, porque a cepa possui sistema radicular 
estabelecido, rico em reservas orgânicas e inorgânicas, prontamente disponíveis à brotação (MELLO 
et al., 2007, REIS; REIS, 1997).

Stape (1997) fez um relato do histórico de evolução do sistema de talhadia no Brasil. Com os 
incentivos fiscais às plantações florestais no período de 1966 a 1987, o manejo de talhadia simples 
se consolidou como prática padrão para fornecimento de matéria-prima às indústrias de base flo-
restal. Devido à grande diversidade ambiental e níveis tecnológicos diferenciados, houve conside-
rável variação na produtividade obtida na segunda rotação de cultivo, sendo, em geral, inferior ao 
patamar alcançado na primeira rotação de cultivo. A baixa sobrevivência das cepas, decorrentes 
de características do genótipo e de danos físicos às cepas durante a colheita e baldeio da madeira, 
era a principal causa. A partir da década de 1990, empresas verticalizadas e comprometidas com o 
abastecimento fabril iniciaram um processo de erradicação das cepas e reforma de seus eucaliptais, 
introduzindo materiais genéticos melhorados, mais adaptados às condições ambientais locais e de 
maior capacidade produtiva. Outros motivos para o replantio das plantações foram a necessidade 
de adequação do alinhamento de plantio e da população de plantas por área.

Mais recentemente, em 2008, após a crise econômica mundial, a produção de madeira por meio 
da condução da brotação de eucalipto volta ao centro das discussões, haja vista que, para contenção 
de despesas, muitos empreendimentos florestais cessaram seus programas de implantação e refor-
ma florestal, passando a adotar a talhadia como única forma de manejo. Em levantamento realizado 
em 2013 pelo Programa Temático de Silvicultura e Manejo (PTSM), programa cooperativo de P&D 
vinculado ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), foi verificado que 300 mil hectares 
(23%) das plantações de eucalipto das empresas associadas ao PTSM estavam sendo conduzidos 
no sistema de talhadia. Dados divulgados pela ABRAF (2013), relativos às suas empresas florestais 
associadas, mostraram considerável evolução da área com florestas de eucalipto manejadas sob 
o sistema de talhadia (Figura 1). Nesta figura pode ser visto que, em 2008, aproximadamente 5% 
da área plantada com eucalipto foi manejada neste sistema e 91% foi reformada. Em 2009, como 
um dos reflexos diretos da crise econômica mundial, as plantações em talhadia corresponderam a 
25% da área total plantada. Assim, o manejo por talhadia passou a receber mais atenção entre os 
silvicultores e pesquisadores, constituindo-se, novamente, em uma boa opção de manejo florestal 
economicamente viável.

A grande maioria das plantações é manejada em ciclos curtos de cultivo (6-8 anos) e estão esta-
belecidas em regiões onde há deficiências hídricas e nutricionais com diferentes graus de severidade. 
A ampla variedade de espécies e híbridos de Eucalyptus com distintas capacidades de adaptação 
climática e edáfica, associada à facilidade de propagação por sementes e ou clonagem, possibilita 
a adaptação das plantações na maioria das regiões tropicais e subtropicais do Brasil. O incremento 

* Parte do capítulo publicado em: 
GONÇALVES, J. L. M.; ROCHA, J. H. T.; BAZANI, J. H.; HAKAMADA, R. E. Nutrição e adubação da cultura do eucalipto 
manejada no sistema de talhadia. In: PRADO, R.M.; WADT, P.G.S. Nutrição e Adubação de Espécies Florestais e Pal-
meiras. Jaboticabal: FCAV/CAPES, 2014. 507p.
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médio anual varia entre 40 e 45 m3 ha-1 ano-1 de madeira com casca, com amplitude entre 25 e 60 m3 
ha-1 ano-1, dependendo do material genético e do nível de estresse ambiental. Aumentar a eficiência 
do uso dos recursos naturais por meio do melhoramento genético, da alocação sítio-específica dos 
genótipos e do uso adequado de práticas silviculturais é um desafio fundamental, no sentido de 
manter ou aumentar a produtividade, com baixo impacto ambiental (Gonçalves et al., 2013).

Figura 1 - Área de eucalipto manejada anualmente pelas empresas associadas à 
Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) em sistema de 

implantação (novos plantios), reforma florestal (replantio) e talhadia (condução da 
brotação da cepa). Os valores expressos em porcentagem representam a participação 

de cada sistema de manejo no referido ano. Os rótulos das barras indicam 
a área total manejada em cada ano (ABRAF, 2013).

PRODUTIVIDADE DE MADEIRA
A evolução do melhoramento genético e das técnicas de manejo silvicultural permitiu elevar a pro-

dutividade das plantações de eucalipto em segunda rotação de cultivo ou subsequentes, garantindo 
níveis de produtividade semelhantes aos obtidos na primeira rotação de cultivo. Contribuem para isso, 
principalmente, o plantio de genótipos de alta produtividade e capacidade de brotação, propagados 
por vias seminais ou clonais, a adoção do sistema de cultivo mínimo do solo, com manutenção dos 
resíduos florestais no sítio, a reposição nutricional adequada por meio de fertilizações, e a diminuição 
de danos físicos às cepas durante a colheita e o baldeio da madeira. 
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Com objetivo de estudar a influência de fatores edafoclimáticos sobre a produtividade da primeira 
(R1) e da segunda rotação (R2) de cultivo do eucalipto no nordeste da Bahia, região dos Tabuleiros 
Costeiros, Gonçalves et al. (2014) avaliaram a produtividade de madeira em 265 parcelas do inventário 
florestal de plantações de híbridos de Eucalyptus grandis x urophylla. Segundo a classificação de 
Köppen, ocorrem três tipos climáticos na região, com o aumento da aridez no sentido litoral-interior: 
clima tropical húmido (Af), tropical monçônico (Am) e tropical com estação seca de verão (As). As 
precipitações pluviométricas (PP) médias anuais variam de 800 a 1700 mm ano-1, do interior para 
o litoral, e a variabilidade interanual atinge 30% (CEI, 1991). Predominam na região os Argissolos 
Amarelos (PA) de textura arenosa/média e média/argilosa. Ocorrem, em menor proporção, os La-
tossolos Amarelos (LA) e os Neossolos Quartzarênicos (RQ). A PP média variou entre 1100 e 1600 
mm ano-1, em R1, e, entre 774 e 1780 mm ano-1, em R2. Ou seja, a maior variação de PP ocorreu em 
R2. Os resultados do incremento médio anual nos seis locais pesquisados, na primeira e segunda 
rotação de cultivo são apresentados na Figura 2. Constatou-se que a causa principal da diferença 
de produtividade entre R1 e R2 foi a PP. No município de Inhambupe, com uma diferença de PP 
de 326 mm entre a R1 e R2 (PP de 1100 e 774 mm, respectivamente), a produtividade foi 32% em 
R2. Em Aramari, embora a diferença de PP entre R1 e R2 tenha sido de 348 mm (PP 1353 e 1005 
mm, respectivamente), a redução na produtividade em R2 foi menor (11 %), efeito atribuído a maior 
capacidade de armazenamento de água do solo. Nos municípios de Alagoinhas, Entre Rios e Mata 
de São João, a diferença de PP entre R1 e R2 foi pequena, inferior a 180 mm, sendo a precipitação 
em R2 ligeiramente maior que em R1, o que resultou em 4% de aumento da produtividade média. 
Em Esplanada, a PP em R2 foi bem maior que em R1, com diferença de 240 mm, resultando em um 
aumento de 19% de produtividade em R2. As árvores localizadas nos solos com horizonte A fraco 
(RQo e PAd), em Alagoinhas e Entre Rios, apresentaram produtividade em R2 inferior ao das árvores 
que cresceram em solos com horizonte A moderado, os quais eram mais profundos e argilosos. As 
variações edáficas entre as áreas tiveram efeito secundário nas diferenças de produtividade entre 
R1 e R2.

Nesses municípios do nordeste da Bahia, em plantações adequadamente manejadas, Stape et al. 
(2004) verificaram que a PP estava diretamente relacionada à produtividade de madeira, indicando 
que a deficiência hídrica é o fator mais limitante. Reis e Reis (1997) e Wildy et al. (2004) verificaram 
que as brotações de eucalipto apresentaram maior sensibilidade à deficiência hídrica do que em 
plantas jovens produzidas a partir de mudas, em razão de diferenças no controle estomático. Nas 
brotações, o controle estomático é menos eficiente, pois a densidade de estômatos e a área foliar são 
maiores do que em plantas jovens intactas, e o sistema radicular já estabelecido mantém absorção 
e transpiração contínua de água. Essas diferenças fisiológicas entre plantas em R1 e R2 explicam 
parte dos resultados obtidos por Gonçalves et al. (2014).  



18 ■ Anais da 48ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - Dias 11 e 12 de setembro de 2013

Série Técnica IPEF, v. 21 n. 42, novembro de 2015

Figura 2 - Incremento médio anual (IMA) de madeira com casca, na primeira (R1) e 
segunda (R2) rotação de cultivo de plantações de híbridos de Eucalyptus grandis x urophylla, 

na Copener Florestal, estabelecidas em municípios do nordeste da Bahia: 
a) Alagoinhas, b) Aramari, c) Entre Rios, d) Esplanada, e) Inhambupe e 

f) Mata de São João. Foi realizado o teste T pareado entre os IMAs de R1 e R2 
obtidos nos diferentes municípios. PPT = precipitação pluviométrica (Gonçalves et al., 2014).

DEMANDA DE NUTRIENTES
Espécies do gênero eucalipto são conhecidas por apresentar alta eficiência na absorção e utiliza-

ção dos nutrientes, sendo capazes de se adaptar em solos de baixa fertilidade, e apresentam baixa 
concentração de nutrientes em seus tecidos. A demanda de nutrientes por plantações de eucalipto 
pode variar em função da espécie, condições edafoclimáticas e nível de produtividade de madeira.

Com base em estudos desenvolvidos por Neves (2000), Santana et al. (2008) e Rocha (2014) 
em 45 povoamentos de eucaliptos de diferentes espécies, estabelecidos nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Espirito Santo, Rio Grande do Sul e Pará, fez-se as relações entre a produtividade 
de madeira e o consumo de nutrientes (Figura 3). Os macronutrientes apresentaram relação linear 
crescente entre essas variáveis. Com exceção do P, todas as equações apresentaram coeficientes 
de determinação iguais e superiores a 0,7.  Com base nas equações apresentadas na Figura 3, 
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para se alcançar incrementos médios anuais (IMA) de 30 e 50 m3 ha-1 ano-1, em rotações de 7 anos 
(210 e 350 m3 ha-1 de madeira com casca), são acumulados na parte aérea das árvores (folhas, 
galhos, cascas e lenho) 330 e 430 kg ha-1 de N, 30 e 60 kg ha-1 de P, 180 e 290 kg ha-1 de K, 310 e 
580 kg ha-1 de Ca, 70 e 110 kg ha-1 de Mg e 45 e 60 kg ha-1 de S, respectivamente. Para produção 
de madeira com casca variando entre 210 e 350 m3 ha-1, aos sete anos de idade, são exportados 
entre 198 e 330 kg ha-1 de N, 41 e 67 kg ha-1 de P, 116 e 194 kg ha-1 de K, 202 e 338 kg ha-1 de Ca, 
23 e 39 kg ha-1 de Mg e 37 e 61 kg ha-1 de S, respectivamente (Tabela 1). 

Figura 3 - Relação entre o volume de madeira com casca em 45 povoamentos (idade entre 
7 e 9 anos) de eucaliptos estabelecidos nos estados de SP, MG, ES, RS, PA e a quantidade 

de nutrientes acumulada na parte aérea (folhas, galhos, casca e lenho). As precipitações 
pluviométricas nesses povoamentos variaram entre 1200 e 2300 mm ao ano. A grande 
maioria desses povoamentos foi plantada sobre Latossolos e Argissolos (Neves, 2000; 

Santana et al., 2008; Rocha, 2014). As linhas tracejadas indicam a quantidade de 
nutrientes necessária para uma produção de 280 e 350 m3 ha-1 de madeira com casca. 

Em um povoamento seminal de Eucalyptus grandis com sete anos de idade e IMA de 40 
m3 ha-1 ano-1 de madeira com casca, Gonçalves et al. (2000) verificaram acúmulo total de 
220 Mg ha-1 de biomassa em compartimentos da parte aérea, incluindo a serapilheira (Tabela 
2). Nessa biomassa havia cerca de 1.700 kg de macronutrientes e 30 kg de micronutrientes. 
Baseado neste trabalho, com a colheita da madeira com casca são exportados do sítio 264, 
54, 155, 270, 31 e 49 kg ha-1 de N, P, K, Ca, Mg e S, respectivamente. Destes totais, a casca 
contribui com 15% de N, 8% de P, 43% de K, 59% de Ca, 48% de Mg e 8% de S. Ou seja, 



20 ■ Anais da 48ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - Dias 11 e 12 de setembro de 2013

Série Técnica IPEF, v. 21 n. 42, novembro de 2015

se a casca fosse mantida no sítio como resíduo, sua contribuição em termos de redução da 
depleção de bases, K, Ca e Mg, seria muito significativa. Está constatação também pode 
ser observada na Tabela 1, para diferentes IMAs.

Tabela 1 - Quantidade1 média de nutrientes exportada na madeira de eucalipto, com ou sem casca, 
em função do incremento médio anual 

Nutriente Quantidade
IMA = 30 40 50 m3 ha-1 ano-1

_____________________________ kg ha-1 _____________________________

Madeira com casca
N 198 264 330
P 41 54 67
K 116 155 194
Ca 202 270 338
Mg 23 31 39
S 37 49 61

Madeira sem casca
N 168 224 280
P 32 42 53
K 66 88 110
Ca 83 110 138
Mg 12 16 20
S 34 45 56

(1) Baseado em Neves (2000), Gonçalves et al. (2000) e Rocha (2014)

Tabela 2 - Biomassa e nutrientes acumulados em uma plantação1 de Eucalyptus grandis localizada no 
município de Itatinga, SP, com sete anos de idade, IMA igual a 40 m3 ha-1 ano-1 de madeira com casca

Compartimento Massa
Nutrientes

N P K Ca Mg S B Fe Zn Mn Cu
Mg ha-1 ______________kg ha-1______________ __________________g ha-1_________________

Folha 3 57 5 21 25 11 3 89 203 41 313 8
Galho 4 18 3 15 18 6 1 55 233 92 653 13
Casca 12 40 12 67 160 15 4 152 519 130 790 43
Lenho 150 224 42 88 110 16 45 291 7191 1280 880 148
Total PA2 169 339 62 191 313 48 53 587 8146 1543 2636 212
Raiz grossa (> 3mm) 20 75 3 28 31 6 3 32 789 59 112 12
Raiz fina (< 3mm) 4 22 1 4 17 3 1 15 708 43 61 6
Serapilheira 25 187 10 36 209 24 13 250 9500 520 4300 58
Total 218 623 76 259 570 81 70 884 19143 2165 7109 288

1 O solo local foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, textura média; 2 Parte aérea: folhas, 
galhos, casca e lenho. Fonte: Gonçalves et al. (2000)

FERTILIZAÇÃO E CALAgEM

Resultados de pesquisa
As brotações de eucalipto precisam ser fertilizadas de modo a se manter ou elevar a produti-

vidade da primeira rotação de cultivo. A magnitude da resposta depende do potencial produtivo e 
necessidades nutricionais do genótipo, das condições climáticas e da disponibilidade de nutrientes 
no solo. Especialmente em solos com baixa fertilidade, a remoção contínua de nutrientes em rota-
ções consecutivas de cultivo aumenta o potencial de resposta à aplicação de fertilizantes (LACLAU 
et al., 2005, 2010;. GONÇALVES et al., 2008 e 2013). Os ganhos de produtividade atribuídos aos 
fertilizantes minerais são muito variáveis, mas, como uma média geral, oscilam entre 30% e 50%.

As plantações adequadamente fertilizadas nos estádios iniciais de crescimento, as quais produ-
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zem até aos dois anos de idade uma boa estrutura de dossel, são altamente eficientes na utilização 
de nutrientes por meio dos ciclos biogeoquímicos, sendo pouco responsiva à fertilização adicional 
após essa idade (STAPE, 2002; LACLAU et al., 2010). Uma vez que os custos com fertilizantes são 
relativamente altos, a fertilização deve ser combinada com outras práticas silviculturais que podem 
reduzir a demanda de fertilizantes em curto ou longo prazo. Em plantações de eucalipto estabelecidas 
em solos com alto estresse hídrico sazonal e baixa fertilidade, o cultivo mínimo do solo realizado na 
primeira rotação de cultivo e subsequentes tem sido eficiente para amenizar os estresses hídricos e 
nutricionais das plantas. A manutenção dos resíduos vegetais sobre o solo e o não revolvimento de 
suas camadas superficiais resultam em menor perda de água por evaporação e em maior taxa de 
infiltração de água, bem como preserva a estrutura do solo, tornando os processos de transferência 
de água e nutrientes no solo para as raízes mais efetivos e, consequentemente, aumentando o po-
tencial de resposta à fertilização (GONÇALVES et al., 1997; 2002, 2008).

Consistentemente, as brotações de eucalipto têm dado respostas consideráveis apenas à ferti-
lização potássica (BARROS et al., 1997; TEIXEIRA et al., 2002; FARIA et al., 2002; GAVA, 1997; 
STAPE; BENEDETTI, 1997; FREITAG, 2013). Isso ocorre devido às amplas remoções de K do sis-
tema com a colheita de madeira, à baixa disponibilidade no solo e à alta sensibilidade do eucalipto a 
deficiência deste nutriente. Gava (1997) avaliou o efeito da fertilização potássica na segunda rotação 
de cultivo de plantações de E. grandis, estabelecidas em dois tipos de solo: um Argissolo Vermelho 
Amarelo distrófico, textura média/argila, com teor de K-trocável de 1,7 mmolc dm-3 (0–30 cm) e um 
Argissolo Vermelho Amarelo distrófico, textura arenosa/média, com teor de K-trocável de 0,4 mmolc 
dm-3 (0–30 cm). Aos 5 anos de idade, o autor constatou considerável aumento da produtividade de 
madeira apenas no segundo solo, que tinha disponibilidade de K bem menor do que a faixa de teor 
considerada crítica, entre 1,2 e 1,5 mmolc dm-3.

Para avaliar os efeitos da omissão de nutrientes no desenvolvimento de brotações clonais do 
híbrido E. urophylla x grandis, Freitag (2013) instalou um experimento no município de Brotas e outro 
em Mogi Guaçú, SP.  O clima desses municípios é do tipo Cwa (classificação de Köeppen), ou seja, 
subtropical úmido, com verão úmido e inverno seco. O solo de Brotas foi classificado como Neos-
solo Quartzarênico (RQ), e, o de Mogi Guaçú, como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (LVAd) 
textura média relevo suave-ondulado. O teor médio de argila até 40 cm de profundidade em RQ foi 
de 70 g kg-1 (7%) e, em LVAd, de 240 g kg-1 (24%). O RQ, na camada 0-20 cm de solo, apresentou 
pH em CaCl2 0,01 mol L-1 igual a 4,0, teores de matéria orgânica (MO) igual a 13 g dm-3, de P-resina 
igual a 6 mg dm-3, de K, Ca, Mg e Al iguais a 0,3; 7,0; 1,2 e 5,8 mmolc dm-3, respectivamente, e, teor 
de B igual a 0,4 mg dm-3. O LVAd, na mesma camada de solo, apresentou pH em CaCl2 0,01 mol L-1 
igual a 4,0, teores de MO igual a 17 g dm-3, de P-resina igual a 5 mg dm-3, de K, Ca, Mg e Al iguais 
a 0,4; 3,1; 1,2 e 11,3 mmolc dm-3, respectivamente, e, teor de B igual a 0,4 mg dm-3. O primeiro corte 
raso das plantações nas duas áreas foi feito com uso de sistema Feller-Buncher, em maio de 2010, 
período seco, com a idade de 6,4 anos em Brotas e 6,8 anos em Mogi Guaçú. A produtividade de 
madeira com casca foi menor em Brotas, com incremento médio anual (IMA), na primeira rotação de 
cultivo, igual a 40 m3 ha-1 ano-1, e 45 m3 ha-1 ano-1, em Mogi Guaçú. Foram testados os tratamentos: i) 
Controle (sem fertilização), ii) Fertilização Completa (em kg ha-1, 100 de N, 90 de P2O5, 150 de K2O, 
2.000 de calcário dolomítico, 3,2 de B e 2 de Cu); e os tratamentos com doses similares a Fertiliza-
ção Completa, mas com omissão de nutrientes: iii) Sem N, iv) Sem P, v) Sem K, vi) Sem Ca e vii) 
Sem B. Verificou-se que não houve efeito dos tratamentos, aos três e seis meses pós-colheita, na 
sobrevivência das brotações, nos dois locais. Aos seis meses, a sobrevivência das cepas em Brotas 
foi de 93%, e, em Mogi Guaçú, de 98%. Apenas nos tratamentos i) Controle e v) Sem K do experi-
mento instalado em Brotas foi observado diminuição do crescimento em altura e diâmetro do colo 
das brotações. A resposta ao K não foi encontrada aos 6 meses pós-colheita, somente a partir dos 
12 meses (Tabela 3). Os teores foliares deste nutriente foram menores nesses tratamentos, mesmo 
aos 6 meses pós-colheita. Não houve resposta às fertilizações com N, P, Ca e B, bem como, com 
exceção do B, não houve diferença entre tratamentos nos teores foliares desses nutrientes (Tabela 
4). O teor de B foi inferior no tratamento que não recebeu aplicação deste nutriente, evidenciando 
suficiência nutricional até os 18 meses pós-colheita. Com o aumento da idade, espera-se que as 
diferenças de crescimento entre tratamentos aumente, como verificou Almeida et al. (2010) em solo 
com alta limitação de K. Em Mogi Guaçú, não houve resposta em crescimento aos tratamentos. Os 
teores foliares de K foram inferiores nos tratamentos que não receberam este nutriente, embora 
maiores do que aqueles observados em Brotas. Esses resultados evidenciam que, até os 18 meses 
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pós-colheita, não houve limitação nutricional de K para as brotações nesse local. Provavelmente, os 
estoques de K nos resíduos vegetais sejam maiores em Mogi Guaçú, onde se observou maior produ-
tividade. Além disso, a disponibilidade hídrica no solo deste local é maior do que o de Brotas, pois o 
teor de argila é mais de três vezes maior, o que propicia maior crescimento das plantas e capacidade 
de absorção de K. Quanto à disponibilidade de K trocável no solo, os valores são baixos nos dois 
locais, média de 0,35 mmolc dm-3, que é bem menor do que a faixa de teor considerada crítica, entre 
1,2 e 1,5 mmolc dm-3. Com base na fertilidade do solo, esperava-se resposta à fertilização potássica 
nos dois locais, o que poderá ocorrer em idades mais avançadas das árvores.

Quanto ao efeito direto da fertilização mineral na fisiologia da planta, a aplicação de K pode au-
mentar consideravelmente a eficiência de uso da água pelo eucalipto, sendo este um fator primor-
dial para aumentar sua produtividade em áreas que apresentam deficiência hídrica. Almeida et al. 
(2010) avaliaram o efeito da fertilização potássica em plantações de E. grandis, em um Latossolo 
Vermelho Amarelo distrófico (200 g kg-1 de argila). As taxas de transpiração nos tratamentos que 
receberam K foram, em média, 20% maiores que na testemunha, aos 36 meses de idade, devido 
ao maior tamanho das plantas. Por outro lado, a quantidade transpirada por unidade de área foliar 
foi menor no tratamento que recebeu K (0,62 mm dia-1 m-2), em relação à testemunha (0,96 mm dia-1 
m-2). Assim, embora a fertilização tenha aumentado o consumo de água, houve expressivo aumento 
da produtividade de madeira e da eficiência de uso de água. Além disso, a fertilização potássica 
elevou a resistência das plantas à ferrugem (Puccini pisidii Winter). Neste experimento, Laclau et al. 
(2009) compararam as características foliares e de crescimento das árvores em tratamentos sem 
fertilização potássica e com a aplicação de 116 kg ha-1 de K. Folhas jovens foram marcadas nove 
meses após o plantio para estimar o efeito de adubações de N e K no ciclo de vida das folhas. A 
massa foliar, área foliar específica e concentração de nutrientes foram medidas a cada 28 dias até 
que caísse a última folha marcada. A fertilização potássica aumentou a produção primária líquida 
da parte aérea de 4478 para 8737 g m-2 ao longo dos primeiros 36 meses após o plantio. O ciclo 
de vida médio das folhas aumentou de 111 para 149 dias com a fertilização potássica. A fertilização 
com K aumentou a produção de biomassa principalmente devido ao aumento no IAF, uma vez que 
a eficácia de crescimento (definida como a relação entre a produção de biomassa lenhosa e IAF) 
não foi significativamente alterada.

Tabela 3 - Valores médios para a altura, diâmetro do colo e número de brotos aos três, seis, doze e 
dezoito meses de idade de brotações de um clone de E. urophylla x grandis, em dois experimentos 
instalados em Brotas e Mogi Guaçú, SP
Tratamentos Altura Diâmetro do colo Nº de Brotos
No Descrição 6 m. 12 m. 18 m. 12 m. 18 m. 3 m. 6 m. 12 m.

_____________ m _____________ ________ cm ______

Brotas
T1 Controle 1,8a 6,3 d 8,0 c 4,3 c 6,1 d 9,8 a 3,4 a 3,0 a
T2 Fert. Completa 1,7a 7,7 ab 9,4 a 5,5 a 7,7 a 7,9 a 3,0 a 2,6 a
T3 Sem N 1,7a 7,3 bc 9,1 b 5,1 b 7,5 a 8,5 a 3,1 a 2,9 a
T4 Sem P 1,7a 7,1 c 9,0 b 5,2 a 7,5 a 8,8 a 3,0 a 2,5 b
T5 Sem K 1,7a 6,4 d 8,2 c 4,8 c 6,7 c 9,7 a 3,0 a 2,6 a
T6 Sem Ca 2,0a 7,9 a 9,3 a 5,4 a 7,5 ab 10,2 a 3,4 a 3,3 a
T7 Sem B 1,9a 7,8 a 9,3 a 5,5 a 7,6 a 9,5 a 3,3 a 2,8 a

Mogi guaçú
T1 2,2 bc 8,4 e 9,2 b 4,3 b 7,2 b 8,0 a 4,0 a 4,5 a
T2 2,3 ab 9,2 abc 9,6 a 4,8 a 7,7 a 10,0 a 3,8 a 4,3 a
T3 2,3 ab 8,8 cde 9,7 a 4,7 a 7,8 a 9,9 a 4,0 a 4,5 a
T4 2,3 ab 8,9 bcd 9,7 a 4,7 a 8,0 a 9,0 a 3,7 a 3,8 a
T5 2,3 ab 9,3 ab 9,6 a 4,7 a 7,8 a 9,4 a 3,7 a 3,9 a
T6 2,4 a 8,8 cde 9,7 a 4,9 a 7,8 a 11,0 a 3,8 a 4,7 a
T7 2,3 ab 8,5 de 10,0 a 4,9 a 8,2 a 8,3 a 3,6 a 4,1 a
Nas colunas, médias seguidas por mesma letra minúscula, não diferem significativamente pelo teste 
de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro (Freitag, 2013). 
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Tabela 4 - Teores foliares médios de N, P, K, Ca, Mg e S em brotações de um clone do híbrido E. 
urophylla x grandis aos seis e dezoito meses de idade, em diferentes tratamentos de experimentos 
instalados em Brotas e Mogi Guaçú, SP
Tratamentos N P K Ca Mg S
Nº Descrição 6 m. 18 m. 6 m. 18 m. 6 m. 18 m. 6 m. 18 m. 6 m. 18 m. 6 m. 18 m.

_________________________________________________________ g kg-1 __________________________________________________________

Brotas
T1 Controle 20,9 13,7 1,3bc 0,7bc 4,4b 3,2d 6,2a 5,9 3,3a 3,0a 1,0c 0,7
T2 Fert. Completa 22,6 12,9 1,3ab 0,7ab 8,7a 5,0abc 4,05c 5,3 2,3c 2,3bc 1,3abc 0,6
T3 Sem N 22,6 13,3 1,4ab 0,7ab 8,9a 5,9a 5,25bc 5,4 2,7bc 2,4bc 1,1bc 0,7
T4 Sem P 22,1 13,0 1,2c 0,6c 8,7a 5,5ab 4,4bc 5,0 2,4c 2,3c 1,2abc 0,7
T5 Sem K 23,4 14,3 1,3abc 0,7abc 4,6b 4,1cd 5,42bc 5,8 3,1ab 2,8a 1,4ab 0,7
T6 Sem Ca 22,5 13,4 1,3bc 0,6bc 9,0a 5,8a 3,95c 4,8 2,4c 2,0c 1,3ab 0,6
T7 Sem B 22,6 13,0 1,4ab 0,6ab 8,7a 5,7a 4,4bc 5,0 2,4c 2,3bc 1,5a 0,7

Mogi guaçú
T1 20,8 16,3 1,3 0,7 6,5cd 4,9d 4,7 7,6 1,6b 1,5b 1,0 0,5b
T2 22,4 15,6 1,4 0,9 7,9ab 6,3a 4,4 7,3 1,5b 1,6b 1,2 0,5b
T3 21,8 15,3 1,3 0,9 8,2a 6,1a 4,4 7,8 1,6b 1,5b 1,0 0,5b
T4 21,4 15,4 1,3 0,9 7,8abc 6,2a 4,2 8,0 1,6b 1,6b 1,2 0,6ab
T5 22,6 16,6 1,3 0,9 6,0d 5,3b 4,9 7,6 1,8a 1,8a 1,1 0,7a
T6 22,3 15,3 1,4 0,8 8,4a 6,4a 4,5 8,0 1,4c 1,1b 1,2 0,5ab
T7 22,8 15,0 1,4 0,8 8,3a 6,2a 4,9 8,6 1,6b 1,4b 1,2 0,6ab

Médias seguidas por mesma letra minúscula não diferem significativamente pelo teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade de erro (Freitag, 2013). 

A ausência de resposta ao N pela brotação de eucalipto está associada à mineralização de reservas 
de N orgânico existente nos solos e nos resíduos vegetais (GONÇALVES et al., 2008; PULITO et al., 
2014). Da mesma forma, a ausência de resposta aos demais nutrientes pode estar relacionada ao 
vasto sistema radicular da brotação e à ciclagem dos nutrientes contidos nas cepas e nos resíduos 
vegetais. O potencial de resposta ao N, P, Ca, Mg e micronutrientes aumenta depois da primeira 
rotação de cultivo em talhadia, caso não tenha sido aplicado esses nutrientes nesta rotação.

As atividades dos cátions Al e Mn na camada superficial de solos sob florestas são baixas, em 
decorrência da formação de quelatos (HUANG; BACHELARD, 1993; MIyAZAWA et al., 1992), 
sobretudo, com os compostos de alto peso molecular, como as huminas, que atuam como dreno de 
cátions polivalentes (BRADy; WEIL, 1996). Esse é um dos motivos da boa adaptação das espécies 
florestais em solos distróficos, com alta saturação de Al. As espécies e os híbridos de Eucalyptus são 
adaptados a solos distróficos e, portanto, são pouco sensíveis à acidez do solo, tolerando altos teores 
de Al e Mn trocáveis (BARROS et al., 1990; GONÇALVES; MELLO, 2004). Assim, a calagem tem 
como função principal suprir as plantas em Ca e Mg. Por isso, o calcário dolomítico deve ser preferido. 

Recomendação 
O uso de tabelas de interpretação da fertilidade do solo e de recomendação de fertilizantes não 

tem funcionado bem para brotações de eucalipto, em decorrência do efeito das reservas orgânicas e 
minerais contidas na cepa e dos estoques de nutrientes contidos nos resíduos florestais (serapilhei-
ra e sobras da colheita das árvores). Para a maioria dos nutrientes, suas quantidades acumuladas 
na parte aérea e exportadas são diretamente relacionadas às quantidades produzidas de madeira 
(Figura 3; BARROS; NOVAIS, 1996). Por isso, a reposição nutricional com base nas quantidades 
exportadas de nutrientes na madeira é um bom critério para recomendação de fertilizantes.

O K, nutriente mais limitante e responsivo nas plantações conduzidas por talhadia, deve ser apli-
cado em doses que variam entre 110 e 190 kg ha-1, para produtividades esperadas de madeira com 
casca entre 30 e 50 m3 ha-1 ano-1, respectivamente (Tabela 1). Para esta mesma variação de IMA, 
se a casca for mantida no campo, as doses devem variar entre 70 e 110 kg ha-1. 

Se o teor de Ca trocável for ≤ 7 mmolc dm-3 na camada 0-20 cm do solo e for colhida madeira 
com casca, recomenda-se aplicar, baseado na Tabela 1, entre 200 e 350  kg ha-1 de Ca, ou seja, 
aproximadamente, 1.000 a 1.700 kg ha-1 de calcário dolomítico, para essa mesma variação de IMA. 



24 ■ Anais da 48ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - Dias 11 e 12 de setembro de 2013

Série Técnica IPEF, v. 21 n. 42, novembro de 2015

Se a casca for mantida no campo, as doses de calcário dolomítico devem ser bem menores, entre 
400 e 700 kg ha-1.  

Ainda que sejam baixas as expectativas de resposta às aplicações de N e P, deve-se aplicar 40 a 
60 kg ha-1 de N e 30 kg ha-1 de P2O5. Também é recomendável aplicar o B, com dose variando entre 
3 e 8 g por planta, dependendo da deficiência hídrica local e do teor de matéria orgânica de solo. 
A dose menor deve ser aplicada nos sítios que têm baixa deficiência hídrica (até 3 meses, menor 
que 100 mm) e solos com baixo a médio teor de matéria orgânica, e, a dose maior, nos sítios com 
alta deficiência hídrica (5 a 7 meses, maior que 100 mm), independentemente do teor de matéria 
orgânica no solo. Dessa forma, ainda que não haja resposta a algum desses nutrientes, pelo menos 
se está fazendo reposição parcial de quantidades perdidas com a colheita, a erosão, a lixiviação e 
a volatilização. São quantidades relativamente pequenas de fertilizantes, o que não onera muito a 
produção. De qualquer forma, cabe uma análise técnica criteriosa de como proceder.

Como a maioria dos solos usados nas plantações de eucalipto são oxídicos e ácidos, as disponi-
bilidades de Fe, Mn, Cu e Zn no solo são médias a altas, tornando rara a probabilidade de resposta 
a esses micronutrientes (GONÇALVES; VALERI, 2001). As respostas tendem a ficar mais comuns 
após várias rotações de cultivo, particularmente nas áreas não fertilizadas com esses micronutrien-
tes. Sobretudo para o Zn e Cu, contidos no solo em menor quantidade, é interessante aplicá-los 
em mistura com os demais fertilizantes, prevenindo ou repondo as remoções ocorridas durante a 
colheita de produtos florestais, além de outras perdas edáficas. Isso não onera muito os custos de 
fertilização, porque as quantidades são pequenas. 

Devido à pré-existência de sistema radicular e ao rápido crescimento dos brotos, a demanda nu-
tricional é antecipada, devendo a fertilização ser realizada em idades mais jovens do que na primeira 
rotação de cultivo. A fertilização é feita em cobertura, depois da desbrota, que pode ser precoce, 
entre 3 e 6 meses pós-colheita ou, tardia, entre 12 e 15 meses pós-colheita.

Os fertilizantes podem ser aplicados em dose integral ou parcelada em duas vezes. A distribuição 
dos fertilizantes pode ser feita a lanço sobre a superfície do solo, sem incorporação. À medida que os 
nutrientes são solubilizados, serão prontamente absorvidos pelo intenso raizame contido na camada 
superficial. O calcário pode ser aplicado a lanço em área total após a colheita ou em faixas de 1,0 m 
a 1,5 m de largura, na linha ou na entrelinha de plantio. Preferencialmente, para facilitar a operação 
de aplicação, o calcário pode ser distribuído antes da colheita, nas entrelinhas de cultivo, logo após 
a roçagem do sub-bosque feita para facilitar as operações de colheita. O calcário não precisa ser 
incorporado, pois sua finalidade essencial não será corrigir a acidez do solo, mas servir como fonte 
de Ca e Mg. Os riscos de lixiviação de nutrientes são baixos, em decorrência do profuso sistema ra-
dicular da brotação (GONÇALVES; MELLO, 2004; TEIXEIRA et al., 2002; MAGUèRE et al., 2005). 

APLICAÇÃO DE FITORREgULADORES
Freitag (2013) avaliou nas mesmas áreas descritas anteriormente (Brotas e Mogi Guaçú - SP), 

a influência da aplicação de fitorreguladores, na brotação e crescimento inicial após a colheita dos 
povoamentos. Após a colheita do povoamento foi aplicado sobre a cepa, com uso de um pincel, os 
fitorreguladores Calciocianamida, Thidiazuron (TDZ) e Tiouréia. A Calciocinamida (produto comercial 
DORMEX ULTRA SC) é um regulador pertencente ao grupo das Citocininas, hormônio que estimula 
a divisão celular e o brotamento. O TDZ (produto comercial DROP ULTRA SC) é uma feniluréia que 
apresenta atividade citocinínica, sendo altamente efetivo na quebra de dormência de gemas laterais 
em espécies lenhosas. A Tiouréia interage com o Ácido Abacísico (ABA), reduzindo seus efeitos 
inibidores.

Com a aplicação dos fitorreguladores, Freitag (2013) encontrou pequena redução no número de 
brotos aos 3 meses após a colheita na área de Mogi Guaçu, e um pequeno aumento na área de 
Brotas, diferenças que não foram mais observadas ao 6 meses após a colheita. Os Fitorreguladores 
promoveram pequena redução na altura aos 6 e 12 meses após a colheita, na área de Mogi Guaçu. 
Não foram observadas diferenças na altura, no diâmetro e no número de brotos com a aplicação 
dos fitorreguladores após 12 meses da colheita (Tabela 5).
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Tabela 5 – Efeito da aplicação de Fitorreguladores nas cepas após a colheita de povoamentos de 
Eucalyptus grandis em Brotas e Mogi Guaçú.
Tratamentos Altura Diâmetro Nº de Brotos

N° Descrição 6 m. 12 m. 18 m. 12 m. 18 m. 3 m. 6 m. 12 m.
----------------m--------------- ---------cm-------- ---------------------------- 

Brotas
T2 Controle 2,5 a 7,6 a 9,4 a 2,1 a 7,7 a 9,5a 3,0 a 2,6 a
T10 Calciocianamida 2,5 a 7,7 a 9,2 a 1,7 a 7,2 b 8,4ab 3,3 a 3,0 a
T11 TDZ(1) 2,3 a 7,6 a 9,3 a 1,6 a 7,4 b 7,3b 3,2 a 2,7 a
T12 Tiouréia 2,4 a 7,7 a 9,3 a 1,6 a 7,5 ab 7,6b 3,2 a 3,1 a
Média 2,4 7,7 9,3 1,8 7,4 8,2 3,2 2,9
Mogi guaçú
T2 Controle 1,8ab 9,2 a 9,6 a 1,1 a 7,7 a 2,5b 3,8 a 4,3 a
T10 Calciocianamida 1,9a 8,7 bc 10,1 a 1,0 a 8,1 a 4,4a 3,5 a 4,1 a
T11 TDZ 1,7b 8,4 c 9,6 a 1,3 a 7,7 a 4,4a 3,3 a 4,1 a
T12 Tiouréia 1,8ab 8,8 ab 9,8 a 1,4 a 7,8 a 5,0a 3,6 a 4,0 a
Média 1,8 8,8 9,8 1,2 7,8 4,1 3,6 4,1

(1) Thidiazuron
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INTRODUÇÃO
O Brasil detém as florestas plantadas de eucalipto mais produtivas do mundo, resultado dos 

investimentos no setor e do desenvolvimento de práticas de manejo e de melhoramento genético 
florestal para o gênero. Diante do modelo econômico adotado no Brasil, a ascensão dos cenários de 
produção torna-se fato, na busca por excelência em um mercado capitalista ostensório. O aumento 
na produtividade de produtos de alto valor agregado requer estratégias, além de comerciais, técnicas 
do ponto de vista da produção da matéria-prima. Neste ínterim, a adoção de medidas profiláticas 
bem como corretivas que visem minimizar os impactos ocasionados por agentes daninhos à euca-
liptocultura em prol da alta produtividade, torna-se obrigatória para a estabilidade do negócio.

A infestação por pragas e doenças em florestas de eucalipto tem assumido um importante papel 
na cultura, acarretando em perdas da produtividade média regional.

Dentre as principais pragas e doenças que hoje afligem as plantações no Brasil, e em especial 
nas áreas da Copener Florestal Ltda. , litoral norte do estado da Bahia, podem-se destacar: Ferrugem 
(Puccinia psidii), Cancro (Chrysoporthe cubensis), murcha de Ceratocystis fimbriata, vespa-da-galha 
(Leptocybe invasa) e Percevejo bronzeado (Thaumastocoris peregrinus).

PRINCIPAIS DOENÇAS DO EUCALIPTO NAS ÁREAS DA BSC COPENER

Ferrugem (Puccinia psidii)
O primeiro registro de ferrugem no Brasil foi feita em 1944, por Joffily (1944), no estado do Rio de 

Janeiro, em mudas de Eucalyptus citriodora. A doença é causada pelo fungo Basidiomycota Puccinia 
psidii. A partir da década de noventa, vem sendo apontada como uma das principais doenças da 
cultura, ocasionando severos danos às plantações, com redução no incremento médio anual. Seus 
sintomas ocorrem nos tecidos jovens de folhas e, em níveis severos, em caule. No início, aparecem 
como pontuações cloróticas, que se transformam em pústulas ou soros de coloração amarela, po-
dendo coalescer e recobrir as brotações do eucalipto. Em casos severos, pode haver necrose dos 
tecidos. A ferrugem ocorre em tecidos jovens e tenros, por isso sua severidade é maior em plantações 
novas e, em mudas no viveiro. Posto isso, o manejo de talhadia com materiais genéticos suscetíveis 
pode se tornar inviável perante a grande quantidade de tecidos suscetíveis.

No manejo da ferrugem em brotações de eucalipto, deve-se avaliar a severidade da doença, por 
meio de escala diagramática (Figura 1) e estudos epidemiológicos. Nas áreas da Copener Florestal 
Ltda., a avaliação da severidade é feita com o uso de uma escala diagramática proposta por Masson 
(2009). 
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Figura 1 - Escala diagramática da área foliar lesionada 
para avaliação de severidade de ferrugem do eucalipto

Para o manejo de brotações de eucalipto, o conhecimento dos picos epidêmicos da doença é 
importante. Para isso, avalia-se mensalmente a ocorrência e severidade da mesma. Estratégias de 
mitigação da doença em brotação de eucalipto devem ser contempladas em manejo, uso materiais 
tolerantes, evasão da doença, evitando-se materiais suscetíveis em área de ocorrência de ferrugem, 
condução dos materiais em períodos do ano de menor incidência e o controle químico.

Na estratégia de controle químico, se necessário adotá-la, os prejuízos causados pela doença 
devem ser considerados. Para o cálculo, considera-se o valor econômico do produto comercial (Vp.c. 
em reais por unidade de litro ou quilograma) e a taxa percentual de eficiência do fungicida (%EF).  
Resultantes desta interação, seis classes de viabilidade do controle de ferrugem (VCF= Vp.c. * (1 / 
%EF)) são estabelecidas (Tabela 1).

Tabela 1 - Classes de viabilidade do controle de ferrugem estabelecidas
Classe VCF Recomendação
I < 0,6 Viabilidade econômica de controle da ferrugem máxima e segura
II = 0,6 Viabilidade econômica de controle da ferrugem ótima
III > 0,6 e <1,0 Viabilidade econômica de controle da ferrugem alta
IV >1,0 e < 2,5 Viabilidade econômica de controle da ferrugem aceitável
V >2,5 e <5,0 Viabilidade econômica de controle da ferrugem moderada
VI >5,0 Viabilidade econômica de controle da ferrugem insegura

Cancro (Chrysoporthe cubensis)
Dentre os principais danos causados pela ocorrência de cancro estão, o retardamento do cresci-

mento, morte ou tombamento das árvores atacadas, redução no rendimento em celulose e diminuição 
do valor econômico da madeira para fins de serraria, bem como problemas do gênero operacional 
em colheita florestal pelo intumescimento (casca sobre casca em resposta à infecção) 

O cancro basal de origem biótico, causado por Chrysoporthe cubensis é uma doença de ampla 
distribuição geográfica. No Brasil foi relatado em Rio Claro, São Paulo, como “doença da casca”. 
Atualmente, a doença ocorre desde a região Amazônica até Santa Catarina. Sintomaticamente, além 
do escurecimento do caule, podem ser observadas estruturas do fungo (Figura 2), em estádios já 
mais avançados, com a seca das folhas ainda na copa das árvores e o fendilhamento da casca com 
exposição do tecido atacado. 
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Figura 2 – Ocorrência de cancro em brotações de eucalipto e estruturas do patógeno 
(peritécios e picnídios). (Fotos: Marcus Vinícius Masson)

Assim como a ferrugem, há a necessidade de conhecimento epidemiológico da doença para me-
lhor manejo. Sobre o manejo da brotação em relação ao cancro, quando a lesão circunda o tronco, 
alguns aspectos devem ser considerados. Durante a colheita, o contato do sabre com o material 
infectado pode servir para a disseminação da doença. Além disso, a viabilidade de condução de 
brotação talvez não seja a mesma de um sadio. Para o estabelecimento de critérios técnicos da 
ocorrência e severidade de cancro em florestas de segunda rotação de Eucalyptus spp. nas áreas 
da BSC Copener, avaliações de campo são realizadas em florestas de segunda rotação, bem como 
o conhecimento prévio (suscetibilidade) do material genético. São avaliados a incidência e aspectos 
epidemiológicos ao longo da rotação.

Ceratocystis (Ceratocystis fimbriata)
Trata-se de um patógeno vascular, que quando estabelecido, exala odor semelhante a fruta ma-

dura para atração do inseto vetor. Seu principal sintoma é o aparecimento de estrias radiais escuras, 
visíveis em cortes transversais de órgãos lenhosos, e pode afetar árvores em diversos estádios de 
crescimento. Por ser vascular, ocasiona a descontinuidade no transporte de água e nutrientes, via 
xilemática, levando à morte dos indivíduos. Pode penetrar nas árvores por ferimentos nas raízes e 
epiderme ou ser transportado por meio de um inseto vetor. Em campo, dois padrões de murcha podem 
ser observados. O primeiro, mais lento e menos agressivo, com início nos ramos finos e progressão 
em direção ao tronco e o segundo, pelas raízes, o qual pode matar a árvore sem o aparecimento 
de quadro sintomatológico. 

Os esporos do fungo são transportados por alguns microcoleópteros, que perfuram o tronco e 
inoculam o fungo em árvores sadias. A figura 3 caracteriza o ciclo da doença. Os principais sintomas 
na planta no campo são: perda da coloração da folhagem, murcha das folhas, estrias de coloração 
cinza-marrom no lenho e superbrotação lateral no fuste (Figura 4). Resulta na perda de produtividade 
e de qualidade da madeira. Para o controle da doença, apenas o melhoramento genético florestal 
tem apresentado eficácia, sendo assim, aptas à condução de florestas no manejo de talhadia. 
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Figura 3 – Ciclo de vida de Ceratocystis fimbriata
(Fonte: Masson, M.V.; Porcena, A.S. Fernandes, B.V. & Furtado, E.L. n/p)

Figura 4 – Sintomas e estruturas do fungo. 
(Fotos: Marcus Vinícius Masson)

PRINCIPAIS PRAgAS

Vespa da galha (Leptocybe invasa)
Uma das principais pragas do eucalipto é a vespa-da-galha (Leptocybe invasa). O inseto apresentou 

seus primeiros registros no Brasil em 2007 (Figura 5). Desde então, diversos estados produtores de 
eucalipto já confirmaram a ocorrência da praga. Possui tamanho diminuto, medindo entre 1,1 e 1,4 mm 
de comprimento, com origem Australiana (Figura 6). Possuem coloração marrom escuro, com brilho 
metálico entre azul e verde. Seu ciclo de vida é de aproximadamente 130 dias. Podem atacar as mu-
das ainda no viveiro ou mesmo as árvores no campo. A galha pela qual são conhecidas é resultante 
da postura de seus ovos em porções apicais juvenis das nervuras principais das folhas. Estas galhas 
podem apresentar coloração cor castanho esverdeado à rosa intenso. Sob condições de alta infestação 
e número de galhas, as folhas podem apresentar-se enroladas e resultar em desfolhas do ponteiro. 
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Dentre as principais espécies atacadas, no Brasil, as maiores infestações ocorrem para E. globulus, 
E. grandis, C. citriodora, E. urophylla, E. dunnii, E.benthamii e híbridos de E. grandis x camaldulensis 
e E. urophylla x grandis. 

As possibilidades de manejo para L. invasa são o melhoramento genético, identificação das áreas 
de ocorrência da praga, controle químico, biológico (Atopozelus opsimus) e o manejo da fertilização. 
A BSC Copener realiza estudos com L. invasa há cinco anos, com monitoramento em área total 
por armadilha adesiva, melhoramento genético das espécies para materiais resistentes à praga e 
determinação da distribuição populacional da praga.

Figura 5 – Ocorrência de Leptocybe invasa, em 2012

Figura 6 – Ocorrência e severidade de L. invasa em plantações de eucalipto. 
(Fotos: Marcus Vinícius Masson)
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Percevejo Bronzeado (Thaumastocoris peregrinus)
O primeiro registro da praga no Brasil foi feito em 2008. A praga, originalmente da Austrália, é 

um inseto sugador, de aproximadamente 3,0 mm de comprimento, com corpo achatado e coloração 
marrom clara, com ciclo de vida próximo a 50 dias. Seus ovos são pretos e estão normalmente 
agrupados nas irregularidades das folhas. Altas infestações do inseto diminuem a área fotossintética 
das folhas o que pode levar à morte das árvores. O sintoma visual das folhas atacadas é a alteração 
da coloração das mesmas. As folhas apresentam tonalidade prateada que se desenvolve para tons 
marrons e vermelhos, conferindo um aspecto bronzeado às folhas.  Nas áreas da BSC Copener, a 
utilização de parasitoides da praga está sendo testada com a introdução de Cleruchoides noackae 
(Figura 7).

Figura 7 – Macho e fêmea de Cleruchoides noackae. (Foto: Wilcken, C.F.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A viabilidade econômica das plantações florestais depende da adoção de boas práticas de ma-

nejo e, a definição e o controle das pragas de potenciais prejuízos econômicos, fazem partes destas 
práticas. Por isso, na BSC Copener, são realizados monitoramentos, experimentação de campo, em 
laboratório com as principais pragas e doenças de ocorrência na região. Apenas com a definição da 
ocorrência e severidade das perdas, estudos de distribuição e epidemiologia, é possível definir-se 
a estratégia de manejo a ser adotada.

Adicionalmente, o cenário do controle biológico no Brasil, na temática de pesquisa e desenvolvi-
mento de novas técnicas, descoberta e registro de novos agentes de controle, bem como de seus 
métodos de ação, mostra-se otimista e ascendente através de institutos de pesquisas, empresas, 
órgãos não governamentais, dentre outros. Entretanto, carece de uma sistemática de divulgação, 
sobretudo na difusão do tema em vias e materiais informativos de fácil acesso à população.
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RESUMO
Este trabalho destaca como a ArcelorMittal BioFlorestas vem conduzindo o manejo de brotação 

de suas florestas visando a manutenção do seu sistema florestal produtivo dentro de premissas de 
sustentabilidade.

Conduzir a brotação na ArcelorMittal BioFlorestas é prática consolidada desde a sua fundação. 
Seu planejamento estratégico de médio e longo prazo contempla esta perspectiva em seu sistema 
produtivo, por isso a condução de brotação se inicia desde o momento de indicação de material 
genético, no qual o potencial de regeneração é fator primordial.

INTRODUÇÃO
O manejo de brotação é, talvez, a prática de manejo florestal mais antiga da história da humani-

dade. Também conhecida como talhadia, este tipo de manejo é uma das vantagens em se plantar 
espécies de rápido crescimento do gênero Eucalyptus, além da qualidade, produtividade e uniformi-
dade que este gênero propicia.

Florence (1983) e Higa e Sturion (1991), citam que há variações em termos de regeneração de 
Subordens de Eucalyptus, tais como Monocalyptus e Symphyomyrtus, quando se fala em fertilidade 
do solo, tolerância à seca e presença de patógenos no solo. De forma geral, espécies da Subor-
dem Symphyomyrtus (E.pilularis, E.alba, E. grandis, E. pellita, E. urophylla) têm maior potencial de 
regeneração.

A sobrevivência das cepas está ligada a qualidade das mudas, adaptabilidade do material genético, 
época do ano, precipitação, temperatura e insolação, solos e nutrição mineral, danos operacionais, 
movimento de casca, pisoteio, ferramenta de corte, altura e forma e orientação do corte, disposição 
da galhada, colheita mecanizada e manejo silvicultural (matocompetição e danos por formigas).

O manejo de brotação está intimamente ligado com o planejamento estratégico da empresa. Pois 
deve levar em conta o ordenamento da produção no médio/longo prazo, o abastecimento da usina 
com qualidade e quantidade, assim como planos de expansão e outros contingenciamentos. Ma-
nejar a brotação representa em torno de 50% de redução no investimento da formação de um novo 
plantio. Dentre as 13 operações que compreendem a reforma, 7 destas deixam de ser necessárias 
quando se maneja a brotação.

Em geral, as empresas não manejam 100% de suas áreas devido a questões relacionadas a 
possível perda de produtividade entre as rotações.

Até a crise de 2008, a prática de talhadia não era comum entre as empresas, principalmente nas 
empresas de celulose. A formação de novos plantios após a primeira rotação, geralmente com 7 
anos, era prática comum. Esse fato era incentivado com a entrega por parte da área de pesquisa 
de novos materiais genéticos buscando maior produtividade e qualidade de sua madeira visando o 
produto final.

Com a chegada da crise, diversos paradigmas foram quebrados, dentre eles a viabilidade técnica 
e econômica em se formar, ou não, novos plantios, ou seja, selecionar entre a condução da brotação 
ou a reforma da área. Com isso, as áreas de pesquisa e produção das empresas foram questionadas 
sobre esta questão, demandando argumentos técnicos e econômicos que embasassem tal prática. 
Além disso, verificou-se que na maioria das vezes, o ganho de produtividade que justificaria a reforma 
florestal ou a formação de um novo plantio já não era tão atrativo. Um fator importante para mudança 
seria a questão de característica tecnológica da madeira, ou seja, um novo material genético que 
pudesse conferir resultados melhores em termos de produto final produzido.

O vigor da brotação é influenciado pela idade, diâmetro da cepa, época do ano, solos e nutrição 
mineral e presença de pragas e doenças. O manejo de brotação se inicia pela forma como a colhei-
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ta é conduzida. Estudos preliminares em andamento na ArcelorMittal BioFlorestas indicam que, a 
colheita realizada de forma manual (motosserra) apresenta índices de sobrevivência maiores que 
a mecanizada (feller buncher). Devido provavelmente a danos causados às cepas e movimento de 
casca (Tabela 1).

Tabela 1 – Relação entre o sistema de colheita e a ocorrência de falhas na condução de brotações nas áreas 
da ArcelorMittal BioFlorestas (AMBIO)

Talhão Área Falhas
1a Rotação 2a Rotação

ha ______________________________%_________________________

Colheita Manual
441 24,4 1,8 0,4
444 36,5 0,3 0,4
449 40,6 0,7 0,8
Média  0,8 0,5
Colheita Mecanizada
73 31,0 1,3 2,9
128 41,0 3,0 3,0
134 22,0 0,8 3,4
76 44,0 1,1 4,4
87 32,2 2,8 5,9
85 42,0 1,7 7,2
105 38,6 2,8 7,8
127 20,5 2,4 9,4
141 50,0 2,4 9,8
231 47,2 1,8 7,2
395 48,0 1,6 14,5
234 46,4 2,6 5,8
487 31,0 1,5 6,4
104 26,4 3,7 21,6
125 41,7 2,2 26,7
Média  2,1 9,1

Além da necessidade de um bom percentual de rebrota, o qual permitirá ter um stand com a 
mesma densidade populacional do plantio, outros fatores se tornam essenciais para esta tomada 
de decisão, tais como: 

• Sinais de deficiência hídrica (Folhas novas apresentando seca e necroses em forma de “v” 
invertido); 

• Sinais de deficiência nutricional (Coloração anormal, manchas ou pontos diferentes na planta);
• Ocorrência severa de pragas e doenças (ex: Psilídeo-de-concha, Percevejo bronzeado, Vespa-

-de-galha, Ceratocystis fimbriata, Ralstonia solanacearum);
• Ocorrência severa de ventos.
Geralmente, a opção pela reforma é influenciada pela possibilidade de redução na incidência 

e severidade de pragas e doenças, as quais podem reduzir a produtividade ou até mesmo levar a 
senescência e posterior morte da plantação.

DESENVOLVIMENTO

Informações gerais sobre a empresa e a atividade
A ArcelorMittal BioFlorestas Ltda é uma empresa do Grupo ArcelorMittal Brasil. A empresa é 

responsável pela produção de 350.000 toneladas de carvão vegetal por ano para uso siderúrgico, a 
partir de florestas plantadas de Eucalyptus.  Suas certificações incluem: Manejo Florestal e Cadeia 
de Custódia pelo FSC, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. A empresa possui aproximadamente 
100.000 hectares de efetivo plantio no Estado de Minas Gerais.

Quanto ao manejo de brotações de Eucalyptus, a AMBIO maneja 100% de suas áreas pelo menos 



36 ■ Anais da 48ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - Dias 11 e 12 de setembro de 2013

Série Técnica IPEF, v. 21 n. 42, novembro de 2015

uma vez após a primeira rotação. Dependendo do material calcula-se uma queda da primeira para 
a segunda rotação em torno de 10%.

Pela importância do tema, o Programa de Melhoramento Genético e Florestal da empresa leva 
em consideração a capacidade de regeneração do material. Em termos operacionais é deixado um 
broto por cepa e dois brotos quando há a existência de falha.

A desbrota é realizada de forma mecânica, por meio de moto roçadeira. Após testes operacionais 
com diversas ferramentas, a moto roçadeira apresentou vantagens em termos de produtividade, 
qualidade, segurança e ergonomia para o trabalhador.

Tabela 2 - Rendimento operacional e aspectos de qualidade, segurança e ergonomia comparando-se 
as ferramentas para a desbrota. (Pesquisa Operacional realizada na AMBIO/GSP – 2012)

FERRAMENTA RENDIMENTO
(ha/hd)1 QUALIDADE SEgURANÇA ERgONOMIA

Foice sem gavião 0,7 Atende requisitos 
descritos em PO

Menor incidência de 
incidentes /acidentes.    

Menor esforço físico, 
maior domínio

Machadinha 0,5 Atende requisitos 
descritos em PO

Maior registro de 
incidentes /acidentes. Maior esforço físico.

Roçadeira 1,0 Atende requisitos 
descritos em PO

Menor incidência de 
incidentes /acidentes.    

Menor esforço físico, 
maior domínio

1, hectares trabalhados por hora disponível

Não foram observadas diferenças entre as características tecnológicas e qualidade da madeira 
comparando-se a primeira e a segunda rotação, assim como não foi detectada variação significativa 
relativa a ocorrência de pragas e doenças.

Descrição simplificada do procedimento operacional
Critérios adotados pela AMBIO para formar novos plantios ou manejar a brotação
Sobrevivência das cepas / Índice de falhas
Inaptidão genética e ambiental:
- Sinais de deficiência hídrica;
- Sinais de deficiência nutricional;
- Ocorrência severa de pragas e doenças;
- Ocorrência severa de ventos;
Tendência a formação de novo plantio, caso o material genético plantado:
- Não tenha alcançado a produtividade esperada;
- Possua índice de falhas superior a 10% e que não tenha atingido a produtividade esperada;
- Registros em cadastro de alta inaptidão genética e ambiental que inviabilizarão o alcance da 

produtividade esperada
- Registros em cadastro de ocorrência de pragas e doenças que inviabilizarão o alcance da pro-

dutividade esperada
A sobrevivência das cepas/Índice de falhas é verificada entre dois a quatro meses após o corte, 

utilizando-se o critério de uma parcela de 100 covas a cada 3 hectares. Após o levantamento, o 
registro é feito no cadastro.

ExECUÇÃO DO MANEJO DE BROTAÇÃO

Controle de formigas e outros insetos
O combate a formigas e outros insetos nocivos é realizado durante o pré-corte da floresta anterior, 

de forma localizada e pelo menos 15 dias após a retirada da madeira do interior do talhão, conforme 
a evolução do surgimento da brotação. Esta atividade é realizada de acordo com o procedimento 
operacional em vigência, verificando e observando as recomendações do monitoramento de formi-
gas, quando aplicável.
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Controle de Plantas Daninhas
 Aos primeiros dias da regeneração, é indispensável a manutenção da área ao redor das cepas, 

mantendo-as totalmente limpas.  Aos 6 meses após o corte, é realizado o controle conforme proce-
dimento operacional da empresa (PO), verificando e observando o nível e a intensidade de ocorrên-
cia das plantas daninhas. Em conformidade com o PO de uso e aplicação de herbicidas, usa-se a 
dosagem especificada de acordo com o nível de infestação das plantas daninhas. Dependendo da 
situação pode ser realizada uma capina mecanizada na entrelinha e, se necessário, uma segunda 
manutenção poderá ser realizada antes da operação de desbrota.

Fertilização 
No NUTRICALC (BARROS et al., 1995), a recomendação de adubação para brotação de euca-

lipto segue aproximadamente as mesmas bases adotadas para a recomendação de adubação para 
povoamentos de sementes, eliminando-se apenas a quantidade de nutrientes que seria utilizada para 
a formação do sistema radicular e da copa. Caso a expectativa de produtividade seja a mesma da 
primeira rotação. Caso contrário, adiciona-se uma dose do fertilizante correspondente ao acréscimo 
de produtividade desejado.

Calcário
É aplicado no máximo 12 meses após o corte, a lanço e em área total sem incorporar. Utiliza-se 

a quantidade sugerida pelo monitoramento nutricional e em bases fornecidas pela análise de solo e 
de material vegetal, variando atualmente entre 1,0 a 1,5 t ha-1. A aplicação é feita de forma mecânica 
em áreas planas e, de forma manual em “meia-lua” ou coroamento para áreas declivosas. 

Fosfato
É aplicado no máximo um mês após a operação de desbrota. Utiliza-se a fonte mais solúvel (su-

perfosfato triplo) em solos arenosos e com teor de argila abaixo de 30%. Em área plana, a aplicação 
é realizada de forma mecânica, em filete contínuo, distante a 1 metro da brotação na entrelinha e, em 
área declivosa, de forma manual, em “meia-lua” ou coroamento a 1 metro da brotação na entrelinha. 

NPK com micronutrientes
É aplicado no período chuvoso a partir do início da brotação e, após a operação de desbrota. 

Em área plana é aplicado de forma mecânica, em filete contínuo, distante a 1 metro da brotação 
na entrelinha e, em área declivosa, de forma manual em “meia-lua” ou coroamento a 1 metro da 
brotação na entrelinha. 

As diferenças no regime nutricional entre a adubação de primeira rotação para a segunda se 
devem, basicamente, ao rápido crescimento dos brotos e, existência de um sistema radicular já 
parcialmente estabelecido nos povoamentos de brotações. A estratégia de adubação de brotação 
leva em consideração o potencial produtivo do sítio.

ExECUÇÃO DA ATIVIDADE DE DESBROTA
Na AMBIO, o método de execução da atividade de desbrota é o semimecanizado, utilizando a fer-

ramenta, conhecida como moto-roçadeira. Em geral, é realizada a partir do 8º mês, quando a brotação 
tem entre 6 e 8 m de altura. Como critério de escolha, permanece o broto com maior diâmetro e mais 
desenvolvido, melhor estado de lignificação e com a inserção mais central na cepa. Utiliza-se a forma do 
corte em bisel, evitando-se lascar as cepas. Os brotos eliminados são colocados nas entre linhas visando 
a acamação e a tentativa de redução de plantas infestantes. A altura da cepa deverá ser entre 10-15 cm.

DENSIDADE DAS PLANTAS REMANESCENTES:
Na AMBIO, deixa-se apenas um broto por cepa, quando não ocorrer falha e, dois brotos quando 

a mesma ocorrer. A definição é feita considerando a linha de plantio e são deixados dois brotos nas 
duas árvores vizinhas à falha. Em caso de reboleira, deixam-se dois brotos em todo o perímetro da 
mesma. Para as bordaduras também são deixados dois brotos por cepa. As galhadas retiradas per-
manecem nas entrelinhas de plantio para acamação e tentativa de redução nas plantas infestantes. 
Têm-se como opção o interplantio nas áreas de bordadura.
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AVALIAÇÃO
Após 90 dias de realização da atividade de desbrota, realiza-se análise para verificar a necessi-

dade de “redesbrota”, neste caso os mesmos procedimentos são seguidos. 

CONCLUSÕES:
A decisão de conduzir a brotação é influenciada por vários fatores: produtividade da próxima 

rotação, distância do talhão, custo de formação de novo plantio, custo do manejo da brotação, ne-
cessidade de renovação do clone, readequação do material genético, abastecimento da usina etc. 

A decisão de conduzir a brotação é estratégica. O manejo da brotação deve ser visto como novo 
plantio, não admitindo falta de execução de atividades que, em um plantio normal, não são tolerados.

É preciso iniciar a condução no ato da implantação/reforma, através da correta escolha de materiais 
genéticos => adaptação genótipo x ambiente; correta escolha do espaçamento e um manejo que 
garanta boa sobrevivência e homogeneidade até o final do ciclo.

Mesmo com a seleção dos melhores talhões para condução, se não houver o melhor manejo 
(homogeneidade) não haverá boa produtividade;

O Manejo de brotação é uma decisão em nível de planejamento estratégico 
- A reforma ou condução dos talhões deve ser decidida em conjunto com a equipe responsável 

pelo planejamento estratégico.
As consequências afetam diretamente o planejamento operacional:
- Fornecimento de mudas, equipes de plantio, preparo de solos, compra de insumos, etc.
Deve-se utilizar as técnicas de planejamento otimizado:
- Modelos de programação linear; Ex: Remsoft/Savcor (Woodstock)
A aplicação de princípios financeiros de análise de fluxos de caixa é essencial:
- Matemática financeira;
- Fórmula de Faustmann (ou VET: Valor Esperado da Terra).
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Manejo de Talhadia na gerdau

Francisco Sergio Gomes
Tecnologia & Desenvolvimento Gerdau

E-mail de contato:  francisco.gomes@gerdau.com.br

RESUMO
O manejo de talhadia historicamente teve menor “atenção” comparativamente a implantação e a 

reforma. A evolução do melhoramento genético permitiu a substituição de materiais menos produ-
tivos por materiais melhorados, com características da madeira apropriada ao produto final, mais 
produtivos e melhores adaptados às condições edafoclimáticas de cada empresa. Outros fatores 
de desestimulo eram basicamente em função da grande oscilação da produção da segunda rota-
ção em relação a primeira e dos altos índices de mortalidades, comprometendo o planejamento de 
abastecimento das empresas.

Com a crise financeira internacional em 2008, várias empresas começaram a reavaliar a possi-
bilidade de condução da brotação buscando reduzir seus custos de produção, uma vez que esta 
prática dispensa o preparo de solo e a aquisição de mudas. 

O planejamento para condução da talhadia inicia no ato da implantação, por meio da correta 
escolha do material genético e do espaçamento, e pelas práticas de manejo que garantam boa so-
brevivência e homogeneidade até o final do ciclo. Mesmo com a seleção dos melhores talhões para 
condução, caso não se realize boas práticas de manejo, as altas produtividades não se repetirão 
durante a segunda rotação.

A decisão de conduzir a talhadia é influenciada por vários fatores: potencial de produtivi-
dade da próxima rotação, distância do talhão da fábrica, custo de reforma, custo de manejo 
da talhadia, necessidade de renovação do clone, readequação do material genético, abas-
tecimento da fábrica, etc. O manejo da talhadia deve ser visto como um novo plantio, não 
admitindo fatores que num plantio não são tolerados. 

CRITÉRIOS PARA CONDUÇÃO DA TALHADIA
O sistema de manejo adotado pela Gerdau tem como premissa a condução de pelo menos duas 

rotações, entretanto, muitas vezes isto não é possível devido a vários fatores, entre os mais rele-
vantes a colheita, a formiga e o material genético. A colheita mecanizada têm afetado drasticamente 
as cepas refletindo na sobrevivência e por consequência na produtividade da floresta. As formigas, 
principalmente a quenquém, tem causado grande dificuldade de controle e prejuízos à sobrevivências 
dos brotos. O melhoramento genético tem desenvolvido clones com características mais apropriadas 
ao produto final, tornando viável a substituição. Nesse contexto, o percentual de condução não tem 
passado de 33% da área total de plantio. 

O critério de decisão adotado pela Gerdau visa aumentar o Incremento Médio Anual (IMA) médio 
das florestas, para tal assume-se como primeira premissa, reformar todos os talhões cujo IMA seja 
inferior à média do projeto. O segundo critério é reformar todos os talhões cuja sobrevivência seja 
inferior a 70%, com isso espera-se produzir pelo menos 80% do volume da rotação anterior. 

Por dispensar o preparo de solo e a aquisição de mudas os custos de produção da talhadia 
ficam em torno de 75% a 80% do custo da reforma. Os estudos conduzidos pela equipe da 
Gerdau demonstram ser possível obter produtividades com o manejo por talhadia equiva-
lentes à reforma, desde que procedimentos adequados de manejo sejam adotados, com a 
inclusão de novos parâmetros de qualidade do stand no processo de decisão. Tais parâmetros 
são: altura de corte entre 10 e 15 cm, manutenção das cepas sem galhadas, evitar danos 
às cepas planejando bem a colheita, minimizar tráfego dentro dos talhões, evitar manobras 
dentro do mesmo e bom controle de formigas. Atualmente a produtividade da talhadia esta 
em média 72,6% da primeira rotação, com um percentual médio de sobrevivência de 77,5%.

Na Gerdau não há nenhum método diferenciado de colheita para talhões a serem conduzi-
dos. Normalmente são feitas duas desbrotas, a primeira ocorre entre 150 e 180 dias quando 
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os brotos atingem 2 metros de altura, e a segunda 150 dias após a primeira, mantendo-se 
um broto por cepa, e onde há falha dois brotos.

A desbrota é realizada com motopoda em 64% da área e 36% com foice, sendo que a primeira 
apresenta produtividade de 4,45 horas homem-1 ha-1 e custo de R$123,00 ha-1, enquanto que a se-
gunda apresenta rendimento de 6,11 horas homem-1 ha-1 e custo de R$115,99 ha-1.

O manejo nutricional é baseado nas recomendações do Nutreecalc, visando atingir a mesma 
produtividade anterior.

O manejo de pragas e doenças visa basicamente o controle de formigas cortadeiras. O controle 
pré-corte é localizado e será substituído pelo sistemático mecanizado, após o corte são feitos mo-
nitoramentos e controles conforme necessidade. Com relação à doença a que mais tem afetado 
a talhadia é o Ceratocystis fimbriata. Os clones sensíveis já plantados estão sendo reformados e 
testes em laboratório são realizados antes de indicar novos clones para povoamentos comerciais. 

Para o controle da matocompetição são realizadas roçadas e aplicação de herbicidas.

RESULTADOS ExPERIMENTAIS
Dentre as principais causas de mortalidade das cepas aos 180 dias após corte verifica-se que ce-

pas secas correspondem a 56% do total (Figura 1). A princípio sem identificação da causa aparente, 
no entanto, após levantamentos mais detalhados verificou-se que a principal causa foi a constante 
poda realizada por formigas do gênero Acromyrmex (Quénquéns) nos brotos. Como reflexo dessa 
constatação, as avaliações de qualidade das brotações foram antecipadas para 60 dias após o corte, 
permitindo identificar com maior antecedência e precisão as causas de mortalidade.

Figura 01 – Principais causas de mortalidades de cepa 180 dias após o corte

Para avaliar a influência do sistema de colheita e do material genético sobre a sobrevivência das 
cepas, foram coletados dados de três áreas recém-cortadas com motosserra, Bocaiúva (MOC), Rio 
Pardo de Minas (RPM) e região Sul de Minas Gerais (SMG), selecionadas para condução de brota-
ções, e uma área cortada no sistema Feller/Skidder/Garra traçadora, Três Marias (TMA) (Figura 2). A 
floresta foi cortada mantendo um padrão de altura de cepas de 10 a 15 cm para o sistema semimeca-
nizado e altura variável para o sistema com corte mecanizado. Avaliaram-se 11 materiais genéticos. 
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Figura 2 – Efeito do material genético e do sistema de colheita 
na sobrevivência da brotação 06 meses após o corte

Nas áreas colhidas com motosserras todos os materiais genéticos tem comportamento semelhante 
nos diferentes locais e na colheita mecanizada há uma queda acentuada na sobrevivência das ce-
pas. Isto pode estar relacionado à altura das cepas, que no caso do Feller é muito variável, muitas 
vezes no nível do solo, e aos danos causados pelo sistema de corte, pelo rodado das maquinas e 
pela cobertura das cepas pelas galhadas.

Em média, a colheita mecanizada tem provocado perdas de até 27% na sobrevivência quando 
comparado ao método tradicional com motosserras (Figura 03).

Figura 03 – Efeito do método de colheita na sobrevivência das cepas 06 meses após o corte
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Outro fator relevante que tem sido observado é a influência do número de brotos deixados por 
cepa. No ensaio com dois clones observou-se perda considerável de produtividade quando se deixa 
mais de um broto por cepa (Figura 4). 

Figura 4 – Efeito do número de broto por cepa na produtividade 
da floresta manejada por talhadia com 6 anos após o corte

A altura da brotação por ocasião da desbrota também influencia na produtividade da talhadia 
(Figura 5). O estudo realizado demonstrou que quanto mais cedo se faz a desbrota maior é a pro-
dutividade, recomendando-se realizá-la quando o broto tiver aproximadamente 1 metro de altura.

Figura 5 – Efeito da altura do broto no momento da desbrota na produtividade da talhadia

Há resposta à fertilização sobre a produtividade da segunda rotação, sendo possível verificar 
ganhos de produtividade com incremento de 140% sobre as parcelas sem fertilização, enquanto que 
comparativamente à primeira rotação do ensaio verificou-se ganhos de 16% em produtividade com 
as práticas de fertilização (Figura 6). A aplicação única da adubação de cobertura e manutenção 
tem sido recomendada. Em geral o parcelamento não tem efeito significativo sobre a produtividade. 
As dosagens e formulações devem ser definidas caso a caso, mas em geral é utilizada a mesma 
adubação da primeira rotação. 
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Em outro ensaio, observou-se que a melhor maneira de aplicar o calcário (C) e o fósforo (P) é em 
área total (T) enquanto que o potássio (K) teve seu melhor desempenho quando aplicado em sulco 
(S) no centro da linha de plantio (Figura 7).

Figura 6 – Efeito da fertilização na produtividade da 
talhadia em Três Marias aos 6 anos após o corte

Figura 7 – Efeito da forma de aplicação do fertilizante 
na produtividade da talhadia aos 5,6 anos após o corte

O uso de herbicidas na eliminação do broto ladrão merece muita atenção. Em condições climáticas 
como as encontradas nas áreas da Gerdau com períodos acentuados de déficit hídrico, quaisquer 
danos causados ao sistema radicular, responsável pela absorção de água e nutrientes, pode ter efeitos 
negativos e permanentes sobre a produtividade. Em levantamento realizado nas áreas de talhadia 
verificou-se perdas próximas a 20% de acordo com a concentração do herbicida aplicado (Figura 8).
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Figura 8 – Efeito da aplicação de herbicidas no broto ladrão na 
produtividade da talhadia em Três Marias aos 48 meses após o corte

CONCLUSÃO
A decisão de conduzir a rebrota é influenciada por vários fatores como a produtividade da próxima 

rotação, distância do talhão, custo de reforma, custo de manejo da rebrota, necessidade de renovação 
do clone, readequação do material genético, abastecimento da fábrica, etc.

O manejo da talhadia deve ser encarado como um novo plantio, mantendo-se o mesmo padrão 
de qualidade estabelecido em áreas de reforma ou implantação. O manejo da condução da talhadia 
deve iniciar no ato da implantação, por meio da correta escolha do material genético e um manejo 
que garanta boa sobrevivência e homogeneidade até o final do ciclo. Mesmo com a seleção dos 
melhores talhões para condução se não houver o melhor manejo não haverá boa produtividade.
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
A Duratex é uma empresa privada de capital aberto, controlada pelos conglomerados Itaúsa - In-

vestimentos Itaú S.A. e Companhia Ligna de Investimentos. Com atuação em duas áreas de negó-
cios, Divisão Deca e Divisão Madeira (Área Florestal), a Duratex comercializa linhas diversificadas 
de produtos voltados principalmente aos segmentos de acabamento para a construção civil (metais 
e louças sanitárias com as marcas Deca e Hydra, e piso laminado Durafloor) e para fabricantes de 
móveis (painéis de MDF – Medium Density Fiber Board, MDP – Medium Density Particle Board e 
Chapa de Fibra, além dos componentes Multiform – Figura 1).

Figura 1 – Linha de produtos comercializados pela empresa Duratex

A Duratex S.A. é hoje a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças 
e metais sanitários do Hemisfério Sul e lidera o mercado brasileiro na produção de pisos laminados 
com a marca Durafloor e em louças e metais sanitários com as assinaturas Deca e Hydra. A empresa 
possui áreas florestais em três estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
– Figura 2), totalizando 202 fazendas e uma área de 232.498 ha, sendo 70% desta área ocupada 
por plantio de Eucalyptus, 24% destinada para conservação, 1% restante de Pinus e 5% de outros 
usos (estradas, benfeitorias, etc.).
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Figura 2 – Municípios com plantios florestais da empresa Duratex S.A.

MANEJO DE 2ª ROTAÇÃO

Benefícios
A Duratex adota a condução da floresta como sendo uma prática que traz diversos benefícios, 

dentre eles:
- Ausência dos custos de implantação: preparo de solo, mudas, irrigação, replantio, controle de 

brotação em áreas de reforma;
- Redução dos problemas com tocos;
- Melhor conservação do solo;
- Menor pressão ambiental.

Critérios para conduzir uma floresta
Primeiramente, a decisão se uma área será reformada ou conduzida é tomada pelo planejamento 

estratégico, utilizando-se o programa Woodstock. Trata-se de uma decisão baseada principalmente 
em aspectos econômicos. A fim de se considerar o aspecto silvicultural, para verificação da viabilidade 
de condução de uma área, é feito o “Protocolo Silvicultural” no qual, a área de desenvolvimento em 
conjunto com área operacional e de planejamento, definem os procedimentos de manejo para cada 
quadra. Neste protocolo são analisados os seguintes aspectos:

- Produtividade da floresta;
- Lotação atual e incidência de falhas;
- Susceptibilidade do material genético plantado a pragas e doenças;
- Capacidade de brotação do material genético;
- Possibilidade de troca de material genético por outro mais vantajoso (mais tolerante a pragas, 

doenças bióticas e abióticas, mais produtivo ou que possua maior densidade).
Caso a decisão de reforma/condução seja diferente da planejada inicialmente, é efetuada uma 

nova análise econômica para verificar se permanece a recomendação do Protocolo Silvicultural.
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Figura 3 – Esquema para tomada de decisão 
entre reforma e condução das áreas da Duratex S.A.

Áreas de reforma x condução na Duratex
 Atualmente a maioria das áreas da Duratex encontra-se em 1ª rotação. Este fato é devido à aqui-

sição de novas áreas e ao plantio de novas florestas que ainda estão em 1ª rotação. O planejamento 
do ano de 2014 é reformar 15.600 ha e conduzir 17.000 ha.

Tabela 1 – Área plantada (em mil ha) de 1ª e 2ª rotação na Duratex
Estado 1ª Rotação 2ª Rotação
SP 60,4 28,0
MG 47,4 1,2
RS 4,0 0,1
Total 111,8 29,3

Colheita 
A colheita é efetuada primordialmente com Feller-Buncher, o processamento com Garra Traçadora 

e a remoção com Forwarder:

Figura 4 – Sequência de operações envolvidas na colheita das árvores
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Em áreas a serem reformadas o corte é feito rente ao solo, e em áreas a serem conduzidas a 
altura da cepa é de 10 a 15 cm do nível do solo. Entretanto, esta altura foi estabelecida para plantios 
seminais, os quais possuem maior dificuldade de brotação. Atualmente, como há grande quantidade 
de materiais clonais sendo cortados, mostrando boa brotação, estudos vêm sendo efetuados para 
cada material genético para verificar a possibilidade de redução da altura de corte, aumentando assim 
o aproveitamento de madeira na fábrica, bem como reduzindo o problema com “pé de camelo”. Um 
teste efetuado na Duratex mostrou que para o clone em estudo a altura de corte pode ser reduzida 
para 5 cm (Figura 5).

Figura 5 – Efeito da altura de corte das árvores na incidência de brotos e danos às cepas

Desbrota
1) Nº de brotos: é definido de acordo com a lotação de plantas que se deseja alcançar na 2ª ro-

tação. Na Duratex utilizamos os espaçamentos de 3m x 1,9m (1.750 plantas/ha), 3m x 1,5m (2.220 
plantas/ha) e 3m x 1m (3.330 plantas/ha). São deixados no máximo 3 brotos/cepa.

Figura 6 – Operação de desbrota com motorroçadeira.

2) Escolha dos brotos: deve-se privilegiar situações em que haja distribuição uniforme dos bro-
tos na cepa, e evitar ferimentos que possam reduzir a resistência e aumentar a susceptibilidade de 
pragas e doenças.

3) Época: a desbrota é realizada entre 12 a 17 meses, pois considera-se que o dossel deva estar 
fechado e a dominância dos brotos bem definida. É realizada somente 1 desbrota, ou seja, não se 
combate broto ladrão.

4) Custo: R$ 19,00/ha
5) Rendimento: 6 HH/ha
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Imprescindível para o sucesso da 2ª rotação: mesmo nível de adubação, manutenção da cepa 
sem galhada e controle de formigas.

Adubação
Épocas de aplicação:

Tabela 2 – Época de aplicação dos fertilizantes em florestas de 1ª e 2ª Rotação na Duratex
Operação 1ª Rotação 2ª Rotação
Calagem -180 a 120 dias -180 a 120 dias
Adubação de Base -15 a 15 dias -
1ª Cobertura 60 a 150 dias 90 a 180 dias
2ª Cobertura 8 a 12 meses 12 a 15 meses
3ª Cobertura 16 a 24 meses 18 a 21 meses

Doses (kg/ha):

Tabela 3 – Quantidade de nutrientes aplicada nas plantações em 1ª e 2ª rotação na Duratex
Nutrientes 1ª Rotação 2ª Rotação
N 60 a 100 60 a 100
P2O5 70 a 120 70 a 120
K2O 100 a 300 100 a 300
S 40 a 60 40 a 60
B 6 a 10 6 a 10
Cu 1,2 a 4 1,2 a 4
Zn 2 a 5 2 a 5

Conforme mostrado na tabela anterior, as quantidades de adubo atualmente aplicadas na 2ª rota-
ção são exatamente as mesmas aplicadas em áreas de implantação ou reforma. Este foi um grande 
fator que contribuiu para que as áreas de condução alcançassem produtividades semelhantes ou 
até mesmo superiores às áreas em 1ª rotação.

Figura 7 – Evolução da quantidade de macronutrientes 
aplicados em 2ª rotação ao longo dos anos.
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Figura 8 – Evolução da produtividade da 2ª rotação ao longo dos anos.

Custos

Tabela 4 – Custos (R$/ha) de formação das florestas em 2ª rotação, em comparação com as flo-
restas em 1ª rotação.

1ª Rotação 2ª Rotação
Controle brotação (áreas de reforma) 20 -
Combate a formigas pré-corte 90 90
Controle de mato pré-corte 50 50
Calagem 200 200
Preparo de solo: Subsolagem 190 -
Plantio 600 -
Replantio 90 -
Irrigação 190 -
Combate a formigas (anual) 360 300*
Controle de mato (pré-adubações) 660** 400
Adubação de base 530 -
Adubações de cobertura 1130 1420
Desbrota - 110
Outros (Estradas / Proteção & Prevenção) 510 510
Total 4.620 3.100

* Um repasse a menos
** Pré-emergente na linha de plantio
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A seguir fotos mostrando a diferença do dossel entre as rotações, evidenciando que em áreas de 
condução os fustes exploram melhor o espaço, otimizando a captação de luz pela floresta:

Figura 9 – Comparação do dossel de um plantio em 2ª e rotação e 1ª rotação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Duratex considera a condução da floresta com sendo bastante vantajosa, tanto nos aspectos 

econômicos como silviculturais e ambientais, e sempre inclui este tipo de manejo no planejamento, 
independentemente de períodos econômicos críticos. Assim, os tratos culturais relacionados à adu-
bação e combate de pragas/doenças utilizados na condução são os mesmos utilizados em florestas 
reformadas ou implantadas, o que contribui para que consigamos produtividades semelhantes ou 
até mesmo superiores em 2ª rotação.

REFERÊNCIAS
Informações Gerenciais - documento interno

Instrução Técnica IT 62.3033 (MDS 38.249) - documento interno
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Manejo da Talhadia na Vallourec Florestal

Maurício Manoel Motter1; Hélder Bolognani Andrade2*; Gustavo Castelo Branco2; Anderson Cleiton Bogo2

1Engenheiro Florestal
2Vallourec Florestal Ltda

*E-mail para contato: helder.andrade@vallourec.com

INTRODUÇÃO
A Vallourec Florestal é uma empresa que produz carvão vegetal oriundo de florestas plantadas 

de Eucalyptus para atender as siderúrgicas do grupo Vallourec. O atendimento a esta demanda se 
concentra numa área de 233.000ha, sendo 49% destinado a plantios de eucalipto e 34 % a área de 
reserva legal e preservação permanente estando localizadas nas regiões norte e noroeste de Minas 
Gerais (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização dos plantios da Vallourec Florestal Ltda

O processo silvicultural na Vallourec é constituído por uma série de atividades dentre as quais 
podemos citar o preparo de solo, produção de mudas, plantio, capina, roçada, adubação e controle 
de pragas. Ao final do ciclo, após sete anos de cultivo, a floresta é colhida e ocorre a regeneração 
das cepas. Esta brotação pode ser conduzida por mais sete anos para então ser colhida novamente 
(Figura 2).
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Figura 2 – Esquema representativo do ciclo de cultivo florestal baseado em 2 rotações de 7 anos

PREMISSAS PARA O MANEJO DE TALHADIA
A definição das áreas que deverão ser conduzidas é baseada em algumas premissas, sendo estas:
• Produtividade do ciclo anterior maior ou igual a 180 m³ ha-1 aos 7 anos (IMA 26 m³ ha-1 ano-1;
• Sobrevivência da floresta após o corte, medida os 120 dias, superior a 80%;
• Eliminação de clones suscetíveis ao fungo Ceratocystis;
• Promover o manejo capaz de manter ou aumentar a produtividade do ciclo anterior para as 

florestas de alta e média capacidade de produção respectivamente.
Na figura 3 está descrita a evolução da produtividade média da empresa por ano de plantio.

Figura 3 – Evolução da produtividade florestal em 
áreas de reforma e talhadia na Vallourec Florestal

ExPERIMENTO “PRODUTIVIDADE DA BROTAÇÃO DE CLONES DE EUCALIPTO”
No ano de 2007 foi instalado um experimento na fazenda Campo Alegre, localizada em João Pi-

nheiro, Minas Gerais, visando avaliar o potencial de resposta de crescimento das florestas em talhadia 
submetidas a diferentes níveis de adubação. O teste foi instalado no talhão 1519 onde anteriormente 
havia sido realizado um experimento sobre adubação corretiva e embasam os padrões técnicos 
adotados para recomendação das adubações nas plantações manejadas por talhadia na empresa.

A área é caracterizada por:
• Presença de neossolos quartzarênicos com baixo teor de argila (87% areia, 12% argila e 1% 

silte).
• Regime de chuvas concentrado no verão e ocorrência de déficit hídrico no inverno (Figura 4).
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Figura 4 – Média mensal e acumulada da pluviometria 
na Fazenda Campo Alegre – João Pinheiro/MG

No experimento foram testados 4 manejos de adubação com base na expectativa de produtividade 
(40, 60, 80 e 100 m³ ha-1 ano-1). Aproveitando que houve diferença significativa de crescimento entre 
os tratamentos no ciclo anterior (sem e com adubação corretiva) realizamos a locação do mesmo em 
ambas as áreas. Na tabela 1 está descrito a relação dos tratamentos do experimento de condução 
da brotação.

Tabela 1 – Relação dos tratamentos do experimento sobre produtividade da brotação do eucalipto

Monitoramento Tratamento
Produtividade 

desejada N P2O5 K2O Ca Mg S B Cu Zn

m³ ha-1 ano-1 _____________________________ kg ha-1 ________________________________

Sem corretiva 1 40 157 60 187 280 130 0 11 1,0 1,0
2 60 211 90 271 560 260 42 11 1,5 1,5
3 80 279 120 382 840 390 84 11 2,0 2,0
4 100 373 120 553 1120 520 126 11 2,0 2,0

Com corretiva 5 40 157 60 187 280 130 0 11 1,0 1,0
6 60 211 90 271 560 260 42 11 1,5 1,5
7 80 279 120 382 840 390 84 11 2,0 2,0
8 100 373 120 553 1120 520 126 11 2,0 2,0

Os resultados do experimento são referentes às avaliações de crescimento até os 60 meses de 
condução (Figura 5). Pode-se observar que houve um ganho de incremento na produtividade em 
todos os tratamentos em relação ao ciclo anterior, mostrando que havia um espaço para otimização 
do manejo nutricional e que, quando bem manejada, a talhadia pode manter ou até mesmo superar 
a produtividade do ciclo anterior. Além disso, pode-se observar um efeito residual positivo do manejo 
realizado no ciclo anterior, uma vez que todos os tratamentos onde foi feita a adubação corretiva 
apresentaram crescimento superior ao mesmo manejo onde não havia sido realizada a adubação 
corretiva.
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Figura 5 – Incremento Médio Anual (m³ ha-1 ano-1) nos tratamentos de 
condução e ciclo anterior no talhão 1519 na Fazenda Campo Alegre/MG

FLUxOgRAMA DE ATIVIDADES DE CONDUÇÃO DE BROTAÇÃO
O processo de condução das florestas na Vallourec Unidade Florestal segue o fluxograma de 

atividades apresentados na Figura 6 e tem como objetivo principal padronizar a forma de trabalho em 
todas as frentes de serviço da empresa. Dentre das atividades realizadas vamos focar nos padrões 
de fertilização, desbrota e eliminação do broto ladrão, que constituem etapas chave no processo. 

Figura 6 – Fluxograma das atividades de condução na Vallourec Florestal
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Conforme descrito no organograma às fertilizações são realizadas em diferentes momentos e 
as dosagens de acordo com as necessidades da floresta (Figura 7 e Tabela 2) sendo este manejo 
aferido com base em análises foliares dos povoamentos e monitorado através do inventário contínuo. 

Figura 7 – Período de realização das adubações na Vallourec Florestal em áreas de condução

Tabela 2 – Dosagens médias dos fertilizantes utilizados na Vallourec Florestal em áreas de condução
Calagem gessagem 1ª Cobertura 2ª Cobertura 3ª Cobertura

Geox
(50% CaO, 20% MgO, 5,5% S)

NPK 15-15-15 + 
0,3%B + 0,3%Cu + 

0,3%Zn
NPK 20-05-20 + 1%B NPK 15-00-30

________________________________________________________________ kg ha-1____________________________________________________________

1.300 500 300 400
N P2O5 K2O Ca Mg S B Cu Zn
________________________________________________________________ kg ha-1 ____________________________________________________________

195 90 255 650 170 70 4,5 1,5 1,5

A desbrota está sendo conduzida atualmente visando promover o aumento do número 
de fustes por hectare. Esta prática visa reduzir o diâmetro médio da madeira favorecendo 
desta forma o processo de secagem, sendo este um importante passo para obtenção de um 
carvão com a resistência mecânica adequada e bom rendimento gravimétrico no processo. 
Como as florestas conduzidas hoje formam implantadas em diferentes condições de espa-
çamento foram definidos duas sistemáticas a fim de aumentar o número de fustes nestas 
áreas para 1.666 em ambas as situações. A Figura 8 representa o esquema adotado pela 
empresa nas áreas de talhadia. 
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Figura 8 – Esquema representativo de fustes por cepa no 
manejo de talhadia em função do espaçamento de plantio

A operação de desbrota e o controle do broto ladrão são realizadas de acordo com a Figura 9, 
sendo utilizado moto-desbrotadeira e pulverizador costal respectivamente. Na eliminação química 
do broto ladrão são utilizados glyphosate na concentração de 3% a 6% dependendo do material 
genético e o utilizado volume de calda varia entre 60-90 litros.

Figura 9 – Cronograma das atividades de desbrota e eliminação de broto ladrão
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RESUMO
O manejo da brotação de Eucalyptus proporciona cerca de 30% de redução de custos na formação 

de um povoamento de eucalipto. Sob o ponto de vista ambiental, quando comparado à reforma ou 
implantação de uma nova área, esse sistema silvicultural resulta em um menor consumo de água e 
redução no uso de fertilizantes e de combustíveis fósseis. Mesmo conhecendo diversos fatores que 
afetam a produtividade da talhadia, ainda há perdas de produtividade desse sistema silvicultural com-
parado à reforma. O objetivo desse trabalho foi, portanto, utilizar uma rede de parcelas permanentes 
de inventário florestal para identificar fatores silviculturais e ambientais que afetam a produtividade do 
eucalipto manejado sob talhadia em larga escala. Utilizou-se 875 parcelas de inventário espalhadas 
em 10.500 hectares de povoamentos clonais de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla manejados 
por talhadia na região nordeste do estado de São Paulo. Cinco resultados foram encontrados por 
meio dessa análise: 1) O impacto do sistema de colheita na produtividade e na sobrevivência é maior 
no Feller Buncher > Harvester > Motosserra, sugerindo que se dê preferência para a condução da 
brotação em talhões colhidos pelos sistemas menos impactantes; 2) quando a sobrevivência é inferior 
a 80%, a recomposição da quantidade inicial de fustes por meio do manejo da desbrota, deixando 
dois fustes na ocasião de falhas, não evita a perda de produtividade; 3) os talhões relativamente 
menores obtiveram as maiores taxas de sobrevivência e produtividade aos 4 anos, provavelmente, 
devido ao maior tráfego de máquinas sob as cepas remanescentes; 4) a colheita realizada no perí-
odo da seca, utilizando o sistema Feller Buncher + Skidder, resulta em menor percentual de danos 
às cepas, evidenciando a forte interação ambiente+máquina em larga escala; 5) as áreas com solos 
de textura média obtiveram a menor diferença de produtividade em relação aos mesmos materiais 
genéticos manejados sob reforma. Sugere-se, portanto, o uso do inventário florestal para auxiliar no 
manejo silvicultural e planejamento da talhadia, pois permite identificar a interferência de aspectos 
ambientais e silviculturais na produtividade em maiores escalas. Apesar do avanço no conhecimento 
sobre a talhadia ao longo das últimas décadas, ainda falta o entendimento das interações, que só 
poderão ser melhor compreendidas por meio de pesquisas detalhadas envolvendo, dentre outros, a 
compreensão de aspectos fisiológicos das plantas e sua relação com o ambiente. 

INTRODUÇÃO
O manejo da brotação advinda das cepas remanescentes da rotação anterior proporciona cerca 

de 50% de redução de custos na formação de um povoamento de eucalipto (GONÇALVES et al., 
2014). Isso significa uma menor movimentação de máquinas, uso de mão de obra e de insumos. Do 
ponto de vista ambiental, a condução de brotação, quando comparada à reforma ou implantação de 
uma nova área, proporciona um menor consumo de água (HAKAMADA et al., 2013). 

As recomendações de manejo silvicultural da talhadia têm sido embasadas em resultados de 
pesquisa e desenvolvimento intensificados ao longo das últimas três décadas (BALLONI; SILVA, 
1978; CAMARGO et al., 1997; FERRARI et al., 2004; HAKAMADA et al., 2009) e também no en-
volvimento das áreas operacionais e dos produtores florestais.

Algumas práticas silviculturais que interferem na produtividade já estão consolidadas (CAMARGO 
et al., 1997; FERRARI et al., 2004; HAKAMADA et al., 2009; GONÇALVES et al., 2014), como: i) a 
altura do corte das cepas, que deve estar entre 5 e 15 cm para que ocorra uma adequada emissão 
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dos brotos; ii) evitar a permanência de resíduos da colheita sobre as cepas; iii) evitar os danos às 
cepas pelas máquinas por meio de adequado microplanejamento das operações de colheita, que 
devem trafegar o mínimo possível dentro da área; iv) realizar a recomposição do estande inicial por 
meio da manutenção de dois brotos por fuste quando da ocorrência de falhas, ou mesmo o uso de 
mais de um fuste em todas as cepas, quando as condições ambientais permitem e quando a colheita 
pode ser feita nessa condição; v) a fertilização com enfoque no potássio, pois a probabilidade de 
resposta a esse nutriente é elevada; vi) a destinação de áreas sem histórico de doenças bióticas e 
abióticas; vii) a escolha pelas áreas com os maiores índices de sobrevivência, uniformidade e pro-
dutividade na rotação anterior e viii) a seleção de materiais genéticos mais adaptados às condições 
edafoclimáticas locais. As fases de planejamento e execução das operações também se encontram 
bem definidas (Figura 1). 

Mesmo conhecendo diversos fatores que afetam a produtividade da talhadia, ainda há perdas 
quando comparada à reforma. O objetivo desse trabalho foi, portanto, utilizar uma rede de parcelas 
permanentes de inventário florestal para identificar fatores silviculturais e ambientais que afetam a 
produtividade do eucalipto manejado sob talhadia em larga escala. Buscou-se nesse estudo res-
ponder às seguintes perguntas: 

1º) Qual a produtividade da segunda rotação de povoamentos colhidos sob diferentes sistemas 
de colheita, que interferem diretamente na emissão das brotações?

2º) Qual o nível de falhas na brotação das cepas que, mesmo com a reposição da quantidade 
original de fustes, leva à perda de produtividade?

3º) O tamanho do talhão influencia na sobrevivência e produtividade da área manejada por 
talhadia? 

4º) Qual a melhor época de colheita mecanizada com o sistema Feller Buncher + Skidder visando 
o manejo por talhadia?

5º) Qual a influência da textura do solo na sobrevivência e na produtividade da área manejada 
por talhadia?

Figura 1 - As cinco fases de estabelecimento de um povoamento manejado sob 
talhadia com as respectivas atividades que devem ser realizados em 

cada fase e o seu período de duração. Adaptado de Stape (1997).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para responder às perguntas elaboradas, utilizou-se 875 parcelas de inventário espalhadas em 

10.500 hectares de plantio clonais de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla na região nordeste 
do estado de São Paulo. O clima é caracterizado como Cwa (Koeppen), com temperatura média 
de 23,6ºC e precipitação média anual entre 1.100 e 1.300 mm com 70-75% concentrada no verão 
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(outubro-março). As medições foram realizadas entre 3,5 e 4,5 anos e utilizou-se a projeção da pro-
dutividade para os 6,5 anos por meio de modelos de projeção. Além do inventário comercial houve 
o inventário de falhas da brotação após a colheita.

Em todos os talhões houve o combate a formigas sistemático pré-corte, utilizando isca formicida 
à base de sulfluramida na dose média de 2,0 kg ha-1. A fertilização de base ocorreu em covetas late-
rais logo após o plantio e as coberturas foram realizadas cerca de 6 e 12 meses em filete contínuo 
paralelamente às linhas das cepas e foram aplicados cerca de 40, 20 e 120 kg de N, P e K, respec-
tivamente. Foram eliminadas dessa análise as áreas que tiveram interferência de plantas daninhas, 
pragas e doenças durante toda a rotação, para não se ter um fator de confundimento. A desbrota 
foi realizada em torno de 12 meses após a colheita com a reposição do número inicial de fustes 
mantendo 2 fustes em cada cepa nas falhas. A altura das cepas variou entre 10 e 15 cm. A capina 
foi realizada sempre em pré-fertilização e o controle do broto-ladrão ocorreu na capina realizada 
próxima aos 12 meses após a colheita.  

RESULTADOS

Sistema de colheita x produtividade
O sistema de colheita interferiu diretamente na sobrevivência e na produtividade aos 4 anos. O 

sistema motosserra+carregador acoplado no trator (MS) danificou cerca de 20% das cepas avalia-
das, que contribuiu para a menor taxa de falhas entre os sistemas, de 4%. O sistema Harvester + 
Forwarder (HV) causou 30% de danos às cepas e 7% de falhas e o sistema mais prejudicial à bro-
tação foi o sistema Feller Buncher + Skidder (FB), que obteve danos em 70% das cepas avaliadas 
e 12% de falhas (Figura 2a). 

A produtividade foi significativamente menor onde houve o maior percentual de danos, ou seja, 
no sistema FB (Figura 2b).  

Figura 2 - (A) Percentual de falhas (barras) de acordo com o sistema de colheita e 
percentual de cepas com danos mecânicos (pontos e linha). (B) Incremento Médio Anual 

(IMA) aos 4 anos nos sistemas de colheita com o uso do Feller Buncher, Harvester 
e Motosserra. As letras representam diferença significativa a 5% pelo teste de Tukey.

Sobrevivência x reposição da quantidade original de fustes
A reposição do número de fustes originais compensou a menor sobrevivência na segunda rota-

ção, porém, isso ocorreu até cerca de 20% de falhas (Figura 3). Acima disso, mesmo o povoamento 
mantendo entre 1.100 e 1.300 fustes ha-1, houve uma perda gradual de produtividade. Provavelmente 
isso venha a ocorrer devido à menor captura de luz quando as falhas superam 20%, pois a área foliar 
não consegue preencher os espaços vazios deixados pelas falhas, resultando em uma diminuição 
na taxa fotossintética e assimilação de carbono pelo povoamento. 
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Figura 3 - Incremento Médio Anual (IMA) de acordo com a 
classe de falhas em escala comercial (10.500 hectares). 

Tamanho do talhão x sobrevivência e produtividade
Na avaliação da influência do tamanho do talhão sobre a sobrevivência e a produtividade, foram 

separados os talhões colhidos pelo sistema FB para que não houvesse confusão com os outros 
sistemas de colheita. O tamanho do talhão interferiu diretamente na sobrevivência e na produtivi-
dade em áreas manejadas sob talhadia, sendo os menores talhões aqueles que obtiveram a maior 
sobrevivência e produtividade aos 4 anos (Figura 4). Não foram encontrados relatos na literatura 
reportando essa influência, mas é possível que esse impacto ocorra devido à distância interna per-
corrida pelas máquinas de colheita. Quanto menor o talhão, menor é a quantidade de passadas das 
máquinas e, portanto, menor a probabilidade de danos às cepas. 

Figura 4 - Influência da classe de área do talhão de Eucalyptus em segunda 
rotação sobre a sobrevivência e o Incremento Médio Anual (IMA) avaliado aos 4 anos

Época de colheita x sobrevivência
A maior sobrevivência ocorreu quando os talhões foram colhidos no período de déficit hídrico 

na região (Figura 5), ou seja, entre abril e setembro. Klein et al. (1997) não obtiveram diferença na 
sobrevivência das cepas quando a colheita foi realizada no inverno ou no verão. Já Balloni e Silva 
(1978) sugeriram que a colheita fosse realizada no início do verão, ou seja, no período de ocorrência 
de chuvas, o que favorece o crescimento principalmente para espécies com dificuldade de emissão 
de brotação. 
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Acredita-se que os resultados obtidos foram opostos daqueles encontrados por esses autores 
devido ao sistema de colheita predominante (Feller Buncher + Skidder), que é aquele de maior im-
pacto às cepas (Figura 2), principalmente quando o solo está úmido ou encharcado (SEIXAS, 1997). 
Recomenda-se, dessa forma, que a interação máquina-ambiente seja levada em conta na tomada 
de decisão de quais áreas serem manejadas sob talhadia. 

Figura 5 - (a) Percentual médio de falhas de acordo com o trimestre do ano em que foi realizada a 
colheita. (b) Balanço hídrico por Thornthwaiter & Mather (1955) no período de entre 1941-1970.
 

Teor de argila x produtividade
Nessa análise foi comparada a produtividade das áreas manejadas sob talhadia com as áreas 

adjacentes reformadas (novas mudas plantadas). Para tal finalidade, utilizou-se de dois clones de 
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla manejados nos dois sistemas: talhadia e reforma. As áreas 
que resultaram na menor diferença de produtividade entre a reforma e talhadia, cerca de apenas 1% 
de diferença em favor da reforma, possuíam o solo com textura média, com o teor de argila variando 
entre 15 e 35% (Figura 6). 

Teoricamente, os solos de textura argilosa, que no presente trabalho classificamos como aqueles 
com teor de argila superior a 35%, permitiriam uma produtividade semelhante à reforma, ou seja, uma 
menor redução da primeira para a segunda rotação devido ao seu potencial produtivo. No entanto, 
apesar desse tipo de solo possuir maior capacidade produtiva (GAVA; GONÇALVES, 2008), eles 
também são mais susceptíveis à compactação (FERREIRA, 2010). Sob segunda rotação, Dede-
cek e Gava (2005) encontraram um efeito negativo na produtividade de Eucalyptus saligna quando 
houve a compactação do solo. Quando o preparo de solo foi realizado por meio da subsolagem na 
entrelinha, houve um incremento de produção madeireira no solo argiloso, mas não no solo arenoso 
(CAVICHIOLO et al., 2003). Esses resultados, em conjunto com os obtidos no presente trabalho, 
sugerem que as áreas com os solos mais argilosos, mesmo contendo um maior potencial produtivo, 
sejam destinadas à reforma, principalmente quando o sistema de colheita causar o adensamento 
ou compactação do solo, que podem ser minimizados com o preparo de solo na ocasião da reforma 
da área.

Já as áreas manejadas sob talhadia em solos arenosos obtiveram uma perda de produtividade 
de 13% em relação às áreas reformadas. Alguns trabalhos mostram que o vigor das plantas adultas 
intactas interfere diretamente no vigor da brotação e, consequentemente, da sua produtividade (SI-
MõES et al., 1987). Outro fator que pode interferir na redução da produtividade é a maior partição 
de carbono para o sistema radicular na brotação (REIS; REIS, 1997), que pode reduzir a proporção 
de carbono alocado para o tronco. 
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Figura 6 - Diferença entre a produtividade de áreas manejadas sob reforma (barras escuras) e 
condução da brotação (barras claras) em três diferentes classes de textura.

NOVAS RECOMENDAÇÕES PARA MANEJO DA BROTAÇÃO
Sugere-se por meio desse trabalho a adoção de novas práticas visando à manutenção da produ-

tividade do Eucalyptus manejado sob talhadia. Vale reforçar que qualquer prática silvicultural deve 
passar por uma avaliação crítica, levando em conta fatores ambientais, operacionais e silviculturais 
e a interação entre eles. Como exemplo, se uma área possui um elevado índice de sobrevivência, 
espera-se que a sua produtividade seja relativamente maior que uma área com baixa sobrevivência. 
Mas caso essa mesma área possua a interferência de uma doença foliar como a ferrugem, já não 
se pode esperar o mesmo nível de produção, apesar da elevada sobrevivência. A área com a sobre-
vivência menor, mas sem a presença da doença pode ter uma produção igual ou superior àquela. 
Com isso levado em conta, recomenda-se:

• Avaliar a viabilidade financeira de reformar áreas com sobrevivência inferior a 80%, pois nesse 
caso, a recomposição do número de fustes original por meio do manejo da desbrota, deixando 
dois fustes na ocasião de falhas, não evita a perda de produtividade. É importante destacar 
que a produtividade é apenas um critério para a tomada de decisão em relação ao sistema 
silvicultural a ser implantado.  

• Realizar o planejamento de modo a priorizar para indicação de condução da brotação, talhões 
colhidos com Motosserra > Harvester > Feller Buncher;

• Dar preferência à colheita das áreas que serão destinadas ao manejo de brotação, principal-
mente quando ela ocorrer por meio do sistema Feller Buncher + Skidder, na época seca, pois 
os riscos de danos às cepas são menores;

• Dar preferência aos talhões relativamente menores para o sistema de talhadia, devido ao 
menor tráfego de máquinas sob as cepas remanescentes;

• Dar preferência às áreas com solos de textura média (15-35% de argila), pois possuem menor 
risco de compactação quando comparados aos solos argilosos, e maior potencial produtivo 
em comparação aos solos arenosos.  

CONCLUSÕES
O inventário florestal pode ser utilizado para auxiliar no manejo silvicultural e no planejamento 

da talhadia, pois permite identificar a interferência de aspectos ambientais e silviculturais na produ-
tividade em maiores escalas. Evidencia-se, também, que a observação de práticas em larga escala 
pode modificar conceitos capturados em escala experimental, devido à forte interação das plantas 
com o ambiente. Apesar do avanço no conhecimento técnico, científico e operacional em talhadia 
obtido ao longo das últimas décadas, ainda falta o entendimento de muitas dessas interações, que 
só poderão ser melhor compreendidas por meio de pesquisas detalhadas que envolvam, dentre 
outros, os aspectos fisiológicos das plantas e sua relação com o ambiente. 
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INTRODUÇÃO
A CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S/A), com sede localizada às margens da BR 381, no 

município de Belo Oriente, estado de Minas Gerais, é uma empresa produtora de celulose branque-
ada a partir de madeira de florestas plantadas de eucalipto. Dirigida integralmente pelo grupo JBP, 
atingiu em 2012 o recorde de produção de 1 milhão e 215 mil tSA (tonelada seca ao ar) de celulose 
branqueada. Praticamente toda sua produção é destinada ao mercado externo, principalmente Eu-
ropa (37%), seguido por Ásia (22%), Japão (22%), América do Norte (10%) e América Latina (1%). 
Somente 8% da produção é direcionada ao abastecimento do mercado interno. 

A produtividade dos plantios de 2005 atingiu 39 m³ ha-1 ano-1 ao final da primeira rotação, aos 
sete anos. A estimativa para os plantios de 2013 é de 41,1 m³ ha-1 ano-1 e de 43,0 m³ ha-1 ano-1 para 
os plantios de 2027. No entanto, o foco do melhoramento genético tem sido a produtividade de ce-
lulose por área (ha), alcançando 9,4 tSA ha-1 ano-1 nos plantios de 2005, e a estimativa é que sejam 
alcançadas 9,83 tSA ha-1 ano-1 com os plantios de 2013 e de 10,45 tSA ha-1 ano-1 com os plantios de 
2027, ao final do mesmo período de rotação.

CRITÉRIOS PARA O MANEJO DA REgENERAÇÃO
Para que o manejo seja realizado por meio de regeneração, cinco (5) critérios devem ser atendidos:
• O número de árvores no inventário florestal pré-corte (IFPC) deve ser superior a 950 por hectare; 
• A idade do plantio deve ser inferior a 12 anos; 
• O material genético utilizado deve ser adequado possuindo características morfológicas ex-

pressadas fisiologicamente em alta produtividade, boa forma, maior tolerância à doenças e 
pragas e à ação de ventos; 

• O custo da madeira posto fábrica não deve ultrapassar o valor despendido quando do manejo 
por reforma; 

• Deve haver uma população mínima de 90% de cepas vivas (brotadas após corte) de acordo 
com população inicial de plantas adotada no plantio. 

MANEJO DA REgENERAÇÃO
Para 2014, 60% das áreas destinadas ao manejo de eucalipto da CENIBRA serão conduzidas 

sob regime de reforma e 40% sob regeneração.
O percentual de produtividade da segunda rotação em relação à primeira tem variado em torno 

de 81 a 84% nos últimos 6 anos. Este valor é inferior à meta proposta para os anos de 2007 a 2012 
pela área de Planejamento, que, para as áreas de regeneração é de 90% da produtividade obtida 
nos plantios (Figura 1).
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Figura 1 - Percentual da produtividade obtida de 2007 à 2012 da segunda rotação (regeneração) 
em relação à primeira rotação (plantio) de acordo com o Inventário Florestal Contínuo

O custo previsto da silvicultura nas áreas manejadas por regeneração, em relação às áreas de 
reforma em 2012, foi de 70%, que pode ser explicado pela ausência de atividades inerentes ao 
manejo de reforma. Mas, os percentuais dos custos com insumos e serviços do total advindos da 
realização do manejo por meio de reforma e regeneração são distintos. Em 2012, observou-se que, 
os insumos despenderam 24% do custo total na regeneração, enquanto que na reforma este valor 
foi de 18% do total. Em contrapartida, quanto aos custos com serviços, a regeneração despendeu 
76% do total e a reforma 82% (Figura 2).

Do total gasto pela silvicultura com serviços, mais de 80% dos gastos previstos foram relaciona-
dos com apenas as atividades de capina química e adubação nas áreas de regeneração, enquanto 
que na reforma observou-se a adubação em primeiro lugar, seguida pela capina química, plantio 
e combate à formiga para atingir valores acima de 80% do custo total (Figura 3). A menor relação 
do custo dos serviços em relação ao total da regeneração comparativamente à reforma e o menor 
custo com a atividade de adubação da regeneração é explicado pela retirada de uma atividade de 
adubação neste manejo. 

Em relação aos gastos com insumos no manejo de 2012, o desembolso previsto com adubos 
representou mais de 80% do total de insumos, com valores percentuais maiores em relação ao total 
gasto com insumos na regeneração (Figura 4) e valores percentuais menores com isca formicida 
em relação à reforma.

Figura 2 – Percentual do custo com insumos e serviços da silvicultura em relação 
aos custos totais em manejos distintos (reforma e regeneração) em 2012.
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Figura 3 – Percentual do custo de serviço por atividade e acumulado da 
silvicultura em manejos distintos (reforma e regeneração) em 2012.

Figura 4 – Percentual do custo por insumo e acumulado da silvicultura 
em manejos distintos (reforma e regeneração) do total em insumos gastos em 2012.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE SILVICULTURA (RT)
São recomendados 13 clones para o plantio em áreas de implantação e de reforma os quais 

possuem as características desejáveis. No entanto, além destes, clones já retirados do programa de 
plantio, podem ou não ser indicados para regeneração, se atender aos 5 critérios citados.

Em relação ao manejo da regeneração a época da desbrota tem efeito sobre a produtividade. 
Constatou-se ganhos da ordem de 22% ou 5% aos 4 anos de idade ao se reduzir a altura média 
dos brotos no ato da desbrota de 5,0 ou 3,0 para 1,5 m, respectivamente (Figura 5). Denominada de 
desbrota precoce, internamente, é recomendado que a brotação tenha altura média entre 0,70 m e 
1,50 m no ato da desbrota, deixando-se um broto por cepa, sendo operacional em 100% das áreas 
destinadas à condução da regeneração. Para obter boa qualidade da atividade é necessário deslo-
car (remover) toda a protuberância de onde foram emitidos os brotos que não serão conduzidos, ou 
seja, é necessário remover os brotos e as gemas remanescentes das cepas, deslocando inclusive 
parte da casca que estiver ao redor das gemas.
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Figura 5 – Produtividade (m3 ha-1 ano-1) da brotação aos 4 anos, no experimento 
(município de Ipaba-MG), em função da altura média dos brotos no ato da desbrota.

O controle do broto ladrão deve ser feito até 4 meses após a desbrota. Neste caso, a primeira 
intervenção para controle do broto ladrão deve ser realizada com uso da cavadeira deslocando toda 
a protuberância de onde os brotos foram emitidos, pois experimentos internos evidenciam perda pro-
dutiva após 2 anos do controle utilizando herbicida. A partir da segunda intervenção (se necessária) 
pode ser feita utilizando cavadeira ou herbicida. Caso tenha ocorrido algum problema com o broto 
anteriormente selecionado para condução, deve-se conduzir o melhor broto ladrão em substituição 
ao broto danificado. Os rendimentos operacionais orçados em 2013 para as atividades de desbrota 
e de controle do broto ladrão foram de 15 e 10 HH ha-1, respectivamente.

O combate à formiga inicia antes da colheita, e é realizado de maneira convencional e sistemá-
tica, utilizando isca formicida à base de sulfluramida. No combate convencional, recomenda-se 6 
g m-² de terra solta para os sauveiros e, se for o caso, 6 g por quenquenzeiro e sauveiro inicial. O 
combate convencional deve ser realizado no mínimo 5 dias após a roçada pré-corte e até 30 dias 
antes do corte. No caso da distribuição sistemática de isca formicida, a dose recomendada é de 4,4 
kg ha-1, sendo distribuída 15 dias após o combate convencional e 10 dias antes do corte. No primeiro 
ano da regeneração, o combate às formigas deve ser feito da forma convencional (mesmas doses 
acima mencionadas), a partir do mês de abril, após a limpeza da área. A partir do segundo ano da 
regeneração, o combate também se dá de forma convencional, e a época de combate é indicada 
pelo monitoramento e uso do software MipiFor 3.1.

A recomendação de fertilização, com exceção da adubação de arranque de plantio, não difere 
entre o manejo da regeneração e da reforma. A recomendação é baseada em sete (7) unidades de 
manejo de adubação, de acordo com o tipo de solo e potencial produtivo da região, variando de 500 
à 1000 kg ha-1 do NPK 06.10.29 e micronutrientes, além de 650 à 1800 kg ha-1 de calcário nas áreas 
onde não é realizado o descascamento das árvores no campo. Nas áreas onde o descascamento é 
realizado, reduz-se 100 kg ha-1 do formulado NPK e 500 kg ha-1 de calcário em qualquer unidade de 
manejo de adubação da CENIBRA, havendo uma unidade de manejo como exceção. 

O manejo das plantas daninhas é baseado no monitoramento, cuja frequência varia em função 
da regional, época do ano e idade da floresta. O período crítico de controle é até aos 36 meses de 
idade. Nesse período, a partir do nível de infestação 1 em uma escala de 0 a 3 é preciso entrar com 
controle. Entre os 36 e 72 meses o controle só é realizado quando se atinge níveis 2 e 3, a partir do 
84 meses somente se atingir nível 3 de infestação. 

Para avaliar a qualidade das áreas de plantio e regeneração com até 1 ano de idade, boa parte 
das mesmas são percorridas e notas de 0 a 5 são atribuídas aos parâmetros pelos avaliadores das 
áreas de Proteção; Qualidade Florestal; Solos, Nutrição e Manejo; e Melhoramento, no início de 
todos os anos. No caso da regeneração, os quesitos avaliados são: desbrota, broto ladrão, sobrevi-
vência, homogeneidade, matocompetição, danos mecânicos, danos por formigas, pragas, doenças, 
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nutrição, erosão, estrada, madeira dentro do talhão e madeira na borda do talhão. Na avaliação de 
2013 referente à 2012, notou-se que a homogeneidade, matocompetição, qualidade do controle do 
broto ladrão e sobrevivência foram os itens mais críticos. No entanto, observou-se boa aproximação 
de todos os itens avaliados da regeneração em comum com o plantio, evidenciando evolução no 
manejo da regeneração (Figura 6).

Figura 6 - Pontuação obtida nos parâmetros em comum das 
áreas manejadas por regeneração e plantio em 2012 avaliados em 2013

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas ações recentes, de 2010 a 2014, foram e estão sendo tomadas para elevação do per-

centual da produtividade da segunda rotação (regeneração) em relação à primeira rotação (plantio) 
para valores acima de 90%. Em 2010, foi realizada mudança de espaçamento. Em 2011, realizou-
-se ajuste na recomendação da altura média da desbrota. Em 2012, realizou-se ajuste no controle 
do broto ladrão, recomendando o primeiro controle sem uso de herbicida, mas ainda em avaliação 
efeito do herbicida nos demais controles quando necessários. Para 2014, está previsto aumento de 
30% na dose média de calcário e realização do projeto especial de adubação específica (baseada 
no balanço nutricional, não apenas na unidade de manejo de adubação) em 20% da regeneração 
manejada em 2014. Além disso, há o lançamento contínuo de materiais genéticos superiores e a 
busca pelo entendimento e redução dos desvios no campo em relação à Recomendação Técnica e 
procedimentos vigentes.
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Práticas silviculturais na BSC Copener

Guilherme Gegenheimer Ornelas Christo
Engenheiro Florestal

E-mail de contato: david_arbex@bahiaspeccell.com

INTRODUÇÃO
O manejo da talhadia do eucalipto, como alternativa à redução de custos, deve ser embasado em 

critérios técnicos e econômicos, como capacidade de brotação do material genético, produtividade, 
distância da fábrica, susceptibilidade a pragas e doenças e precipitação média local. O desenvolvi-
mento e atualização de critérios para seleção de áreas para condução da segunda rotação mantêm-se 
em constante revisão nas áreas da BSC Copener, localizadas na região nordeste da BA. 

Até o ano de 2011 acreditava-se que apenas áreas com elevadas produtividades e precipitação 
seriam capazes de produzir brotos vigorosos e com baixas taxas de mortalidade. A partir de 2012, 
a Copener atualizou seu mapa de tomada de decisões para seleção de áreas para condução da 
talhadia, com base em resultados operacionais e avaliando os principais agentes limitantes ao desen-
volvimento das brotações. A precipitação, utilizada como critério para seleção das áreas até então, 
foi descartada e substituída pelo critério de resistência dos materiais genéticos a doenças como o 
cancro e a murcha de ceratocystis (Tabela 1). O critério de produtividade foi mantido, contudo, ao 
invés de se utilizar um valor fixo (IMA>40 m3 ha-1 ano-1), para que a área seja selecionada para ta-
lhadia, a produtividade da primeira rotação deve ser igual ou superior à produtividade potencial do 
site. O percentual mínimo de sobrevivência após a colheita antes estabelecido a 90% foi revisado 
e passou a ser 85% .

Tabela 1 – Critérios para seleção das áreas para condução da brotação na BSC Copener, Bahia

Critérios de Decisão Precipitação Produtividade Doenças Sobrevivência
mm ano-1 m3 ha-1 ano-1 %

Até 2011 > 1200 > 40 -- 90
Atualmente -- > IMA Potencial Cancro e Ceratocystis 85

Com esta atualização de critérios, houve um aumento no potencial de áreas a serem 
conduzidas no sistema de talhadia, contudo resultando em diminuições de 22% na produ-
tividade, com 41 m3 ha-1 ano-1 e 13% na sobrevivência das cepas da segunda rotação. O 
número médio de fustes também diminuiu, caindo para 987 fustes ha-1. Mesmo com estas 
reduções, os ganhos com a adoção da talhadia se mantiveram. De acordo com o VPL cal-
culado, a opção pela talhadia se mantém mais rentável que a reforma da área em condições 
de até 30% de perda da produtividade entre a primeira e segunda rotação, com base nos 
novos critérios adotados.

ATIVIDADES SILVICULTURAIS

Desbrota
O manejo dos brotos também sofreu atualizações após 2011. Antes, a seleção dos fustes (desbrota) 

era realizada entre os 8 a 12 meses após o corte raso da rotação anterior. Atualmente, a desbrota é 
realizada quando os brotos atingem 1 metro de altura, sendo selecionado o broto mais vigoroso e mais 
próximo à base da cepa, para evitar quebras por vento. Os brotos não selecionados são deslocados 
da cepa, removendo também a casca onde estava aderido com auxílio de uma cavadeira. Desta 
forma, reduz-se a intensidade de brotos ladrões. É deixado 1 broto por cepa, independentemente 
da ocorrência de falhas nas cepas adjacentes (Figura 1). O controle do broto ladrão, ou seja, brotos 
nascidos após a desbrota e que podem competir com o broto principal por água e nutrientes é feito 
mecanicamente por meio do conjunto facão e foice.
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Figura 1 – Desbrota manual realizada na BSC Copener

A fertilização do sistema de talhadia para alto fuste difere na quantidade, formulação e práticas de 
fertilização realizadas (Tabela 2). Para 1ª e 2ª rotação é realizada a aplicação de calcário e fertilização 
de cobertura. A fertilização de base para a segunda rotação foi conjugada à primeira adubação de 
cobertura, que ocorre no momento em que é realizada a desbrota. Fertilizações adicionais somente 
são recomendadas em caso de deficiências nutricionais verificadas por meio de monitoramentos 
nutricionais sistemáticos.

Tabela 2 – Manejo da brotação na BSC Copener

Manejo Desbrota No de fustes Controle broto 
ladrão Calagem Ad.  Base Cobertura

Até 2011 8 a 12 meses 1+1** Mecânico Sim 06-30-06 3
Atualmente H* > 1 metro 1 Mecânico Sim 08-12-25 + 0,5% B Mon. nutricional

*H= Altura; **Em caso de falha é deixado mais um broto

Rebaixamento de tocos
A presença de tocos de rotações anteriores nas entrelinhas, muitas vezes advindos de florestas 

de segunda rotação (tocos com altura superior a 20cm e diâmetros de até 40cm) dificultam tanto 
as operações de colheita florestal quanto as atividades subsequentes de silvicultura, reduzindo a 
eficiência operacional e impactando negativamente na qualidade das atividades. Para se evitar a 
perda de qualidade e eficiência de operações como o preparo de solo, é realizado nestas áreas o 
rebaixamento de tocos. Esta atividade é realizada por meio de implementos acoplados a tratores 
ou minicarregadeiras (Figura 2).

Figura 2 – Equipamento para rebaixamento de tocos em área de 
pré corte (a), e rebaixamento de tocos pós corte (b) 
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De acordo com a complexidade da área, a atividade pode ser classificada em até 4 níveis, le-
vando consideração o tamanho e o diâmetro dos tocos. A eficiência operacional da operação está 
diretamente ligada a estes parâmetros. A atividade pode ocorrer antes ou após o corte da floresta. 
Quando os tocos do ciclo anterior permanecem na área e se tornam riscos à atividade de colheita, 
o rebaixamento de tocos é realizado pré-corte, para se evitar prejuízos econômicos e operacionais 
com a atividade de colheita. 

Tabela 3 – Equipamentos, período de realização e características das atividades de rebaixamento 
de tocos

Marca Modelo Cabeçote Potência Período Nível
Tocos Tocos EOdiâmetro altura

cv ______cm______ un ha-1 ha h-1

Bobcat S-650 DAF 180E 74 Pré-corte
1 <20 <25 - 0,58
2 <35 <40 - 0,43
3 <50 <40 - 0,33

Prentice/
Caterpillar

Hidro 
AX 2864 DC DAF 250E 260 Pós-corte

1 30 30 - 1,00
2 40 40 - 0,80
3 >40 >40 - 0,67
4 >40 >40 >1111 0,57

Preparo de solo - Subsolagem
As áreas da Copener estão localizadas na região norte da Bahia com boa parte de suas 

áreas localizadas próximo ao litoral (Figura 3). Estas áreas apresentam solos coesos, ori-
ginários da formação Barreiras, com sérias restrições físicas e químicas à silvicultura. Para 
que se viabilize a cultura do eucalipto em muitas destas áreas, o preparo do solo deve atingir 
profundidades superiores à 90 cm (Silva, 2002).

Figura 3 – Distribuição geográficas das áreas pertencentes à BSC Copener
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O preparo do solo nas áreas da BSC Copener é realizado de acordo com o tipo de solo e ocorrência 
de camadas de impedimento. Em áreas sem camada de impedimento o solo é preparado até 60 cm 
de profundidade, nas áreas com camada de adensamento (Fragipã ou Duripã) os solos são prepa-
rados com profundidade efetiva variando entre 90 a 110 cm. Para realização destas atividades são 
utilizados tratores de pneu e esteira, com potência e eficiências operacionais diferenciadas (Tabela 4). 

Tabela 4 – Tratores, profundidade de preparo do solo e atividades conjugadas à subsolagem

Trator Potência Profundidade Atividade Conjugadacv cm

VALTRA BH 165 165 60 Fertilização de base a 20 cm de profundidade; Fosfatagem a 
35 cm de profundidade e Marcação de Covas

CAT. D6 204 90 Remoção de resíduos na linha de subsolagem
CAT. D8 310 110 Destorroamento do solo na superfície

Figura 4 – Subsolagem com trator de pneu a 60 cm de profundidade (a), 
Subsolagem com trator de esteira D6 a 90 cm de profundidade (b) e 
subsolagem com trator de esteira D8 a 110cm de profundidade (c) 

As camadas de impedimento ocorrem em geral a partir dos 60 cm de profundidade e podem ser 
identificadas pelo mosqueamento do solo nessa camada, resultante do rebaixamento do lençol freático 
e alterações nas formas de ferro (Fe) presentes (Figura 5a) e formação de concreções ferruginosas 
que se tornam muito difíceis de serem rompidas quando secas. Estas camadas concrecionárias 
ocorrem geralmente em argissolos, latossolos e espodossolos nos quais há grande concentração 
de argila nas camadas subsuperficiais. Nos argissolos o horizonte Bt é resultante do processo de 
eluviação de argila, responsável pelo processo de formação destes solos. O crescimento radicular 
se torna restrito ao volume de solo preparado e pode determinar o desenvolvimento da floresta caso 
não seja realizado da maneira correta (Figura 5b).

Figura 5 – Argissolo utilizado em áreas de implantação e reforma na BSC Copener 
(a) e o desenvolvimento radicular resultante do preparo do solo até 110 cm de 

profundidade em solos com camadas de impedimento (b)
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O momento ideal de preparo do solo torna-se muito importante nestes solos argilosos. Quando 
muito úmidos tendem a apresentar alta plasticidade e o preparo de solo pode causar o efeito de 
espelhamento. Em condições de baixa umidade, a argila apresenta alta coesão e aliado à presença 
de horizontes concrecionários, torna-se mais difícil preparar até a profundidade recomendada.

Controle de plantas daninhas mecanizado em condições de pré-emergência
As atividades de controle de plantas daninhas ocorrem nas áreas da BSC Copener em aplica-

ções de herbicidas sob condições de pré e pós-emergência. Para o controle em pré-emergência são 
utilizados 2 produtos, o Fordor na concentração de 150 a 200 g ha-1 e o Flumyzin, na concentração 
de 200 a 250 g ha-1. A primeira aplicação é realizada antes do plantio e a remonta é realizada entre 
45 a 60 dias após.

Figura 6 – Aplicação de herbicida pré-emergente em áreas de reforma da BSC Copener

ExPERIMENTOS

Manejo da talhadia em 2ª Rotação
A condução da talhadia apresentou bons resultados em plantações cortadas aos 9 anos. Ao se 

optar pela condução dos brotos verificaram-se perdas de 22% na produtividade da segunda rotação 
com incremento médio anual de 38,6 m3 ha-1 ano-1 e sobrevivência de 87% das cepas. Como um dos 
critérios de seleção das áreas para condução, utiliza-se o VPL das áreas em segunda rotação para 
determinação das áreas a serem conduzidas. Áreas com redução de até 30% no VPL tornam-se 
interessantes para o manejo em 2ª rotação.

Nelder de Eucalyptus
A definição dos espaçamentos ideais para os novos materiais genéticos desenvolvidos pela BSC 

Copener é obtida a partir de ensaios de espaçamento realizados em leque (Nelder). Por meio destes 
ensaios é possível verificar quais os espaçamentos que apresentam os maiores volumes de madeira 
produzidos e qual o material genético mais adaptado àquelas condições. Esta prática garante o bom 
desenvolvimento das florestas e permite o desenvolvimento de plantações de eucalipto em condições 
de precipitação anuais que variam de 600 a 1800 mm. Em região de precipitação média anual de 
800 mm foi instalado um teste de espaçamento em Nelder em uma área de 0,6 ha, com 6 clones e 
4 repetições. O experimento, ainda em estádio inicial, apresenta diferentes respostas aos materiais 
genéticos utilizados e permitirá a definição do novo material genético a ser utilizado na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As condições edafoclimáticas nas quais a BSC Copener se encontra, com grande número de 

isoietas e elevado percentual de áreas com camadas de impedimento, demanda de sua equipe, o 
desenvolvimento de técnicas diferenciadas de manejo com equipamentos mais robustos e a defi-
nição de materiais genéticos bem adaptados para que se torne possível a prática da silvicultura. A 
utilização de tratores de esteira para o preparo do solo até 110 cm e a preocupação com a definição 
de materiais genéticos e espaçamentos adequados descreve bem essa preocupação.
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De acordo com relatório da ABRAF (2014), entre 2003 e 2013 o custo de produção de madeira 
no Brasil aumentou 93%, ficando atrás de Chile, Estados Unidos e Indonésia. Esse aumento se 
deve em parte aos custos crescentes com energia, mão de obra e carga tributária, e infraestrutura 
e logística deficientes. Até a crise de 2008, o sistema de manejo por talhadia era praticado de forma 
menos frequente entre as empresas florestais, apesar de ser um sistema muito utilizado e viável para 
pequenos e médios proprietários. A formação de novos plantios após a primeira rotação (reforma), 
geralmente com 7 anos, vinha sendo o manejo mais adotado, incentivado pelo desenvolvimento 
de materiais genéticos superiores, ou seja, de maior produtividade e qualidade da madeira, além 
de melhores adaptados às condições edafoclimáticas específicas de cada região (ALMADO, 2015; 
GOMES, 2015). Porém, diante do contexto econômico atual, os benefícios da talhadia voltaram a 
ser fundamentais para superar a crise e o aumento do custo de produção florestal no país. 

Chaves e Marrichi (2015) destacaram como benefícios do manejo da talhadia a ausência dos 
custos de implantação com o preparo de solo, as mudas, a irrigação, o replantio e o controle de 
brotação em áreas de reforma, o que resulta 33% menos custo na formação da floresta em 2ª 
rotação, em comparação com as florestas em 1ª rotação. Na ArcelorMittal BioFlorestas, manejar 
a brotação representa em torno de 50% de redução no investimento da formação de um novo 
plantio, principalmente pelo fato de que das 13 operações realizadas na reforma, sete deixam de 
ser necessárias (ALMADO, 2015). Na Gerdau, o manejo da talhadia fica em torno de 75% a 80% 
do custo da reforma (GOMES, 2015), na Cenibra e na International Paper, cerca de 70% (JESUS, 
2015; HAKAMADA et al, 2015). Na Copener, a operação de preparo do solo custa R$ 4.150,00 
por hectare, nesse sentido, conduzir a talhadia reduz os custos em 40%, além disso, o reflexo final 
está no custo da madeira colocada na fábrica, mesmo com perda média de 10,4% de produtividade 
da primeira para a segunda rotação, o custo reduz de R$ 23,00 m-³ para R$ 16,00 m-³ para área 
manejada por talhadia (ARBEX; SILVA, 2015).

Sob o ponto de vista ambiental, quando comparado à reforma ou implantação de uma nova área, 
esse sistema silvicultural resulta em menor consumo de água e redução no uso de fertilizantes e de 
combustíveis fósseis (HAKAMADA et al, 2015), além da redução dos problemas com tocos, melhor 
conservação do solo e, menor pressão ambiental (CHAVES; MARRICHI, 2015).

A perda de produtividade entre rotações é a principal desvantagem observada, com redução da 
primeira para a segunda rotação de 10% (ALMADO, 2015). Na Cenibra, o percentual de produtividade 
da segunda rotação em relação à primeira tem variado em torno de 81 a 84% nos últimos 6 anos, 
porém, com o estabelecimento de uma meta de 90% (JESUS, 2015).

DESBROTA
Resultados da Gerdau mostraram 22% de ganho em IMA (m3 ha-1 ano-1) quando a altura do broto 

no momento da desbrota foi reduzida de 2 m para 1 m (GOMES, 2015). Na Cenibra, é recomendado 
que a brotação tenha altura média entre 0,70 m e 1,50 m no ato da desbrota, deixando-se um broto 
por cepa, sendo operacional em 100% das áreas destinadas à condução da regeneração (JESUS, 
2015). Segundo Arbex e Silva (2015), a desbrota a 1 m é menos onerosa que a desbrota convencional, 
com potencial de redução de custo de aproximadamente R$ 63,00 por hectare com essa operação 
conjugada com outras atividades.
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Christo (2015) ressaltou que na desbrota precoce é ainda mais importante o cuidado de se escolher 
o broto mais vigoroso e mais próximo à base da cepa, para evitar quebras por vento. Outro aspecto 
discutido, devido a desbrota precoce, foi o controle do broto ladrão. Em levantamento realizado nas 
áreas de talhadia da Gerdau, Gomes (2015) verificou perdas próximas a 20% de acordo com a con-
centração do herbicida aplicado para o controle químico do broto ladrão. Na Cenibra, Jesus (2015) 
evidenciou perda de produtividade após dois anos do controle do broto ladrão utilizando herbicida. 
Para evitar estas perdas, o manejo adotado na empresa é o controle com uso da cavadeira deslocando 
toda a protuberância de onde os brotos foram emitidos até 4 meses após a desbrota, e se necessária 
segunda intervenção esta pode ser feita utilizando cavadeira ou herbicida. Para evitar os danos do 
controle químico, na Copener o controle é feito manualmente com facão e foice (CHRISTO, 2015).

Informações sobre o manejo da desbrota da talhadia adotado pelas empresas filiadas ao PTSM 
estão sintetizadas na Tabela 1.

COLHEITA
A colheita é a atividade mais impactante para o manejo por talhadia. Ela pode ocasionar danos 

as cepas, com redução em seu percentual de sobrevivência e de emissão de brotos. Os danos po-
dem ocorrer no corte, no arraste e também na disposição da galhada sobre as cepas. Para Arbex e 
Silva (2015), o manejo de brotação se inicia pela forma como a colheita é conduzida. Gomes (2015) 
mensurou perdas de até 27% na sobrevivência quando comparou a colheita mecanizada ao método 
tradicional com motosserras na Gerdau. Já na International Paper, o sistema motosserra + carrega-
dor danificou cerca de 20% das cepas avaliadas e resultou em 4% de falhas, o sistema Harvester 
+ Forwarder causou 30% de danos às cepas e 7% de falhas e o sistema Feller Buncher + Skidder 
danificou 70% das cepas e causou 12% de falhas (HAKAMADA et al, 2015).

A altura de corte da cepa para manejar para talhadia é de 10 a 15 cm do nível do solo. Entretanto, 
Chaves e Marrichi (2015) destacaram que esta altura foi estabelecida para plantios seminais, os quais 
possuem maior dificuldade de brotação. Devido a diversidade de materiais clonais e capacidades 
de brotação, estudos demonstraram que dependendo do material a altura pode ser reduzida para 
5 cm, aumentando assim o aproveitamento de madeira na fábrica e reduzindo o problema com “pé 
de camelo” (CHAVES; MARRICHI, 2015).

Estudando a influência da época do ano sobre a sobrevivência das cepas, Hakamada et al. (2015) 
observaram que a maior sobrevivência ocorreu quando os talhões foram colhidos no período de déficit 
hídrico devido ao sistema de colheita predominante (Feller Buncher + Skidder), que é aquele de maior 
impacto às cepas, principalmente quando o solo está úmido ou encharcado (HAKAMADA et al, 2015).

FERTILIZAÇÃO
Em síntese as principais recomendações para o manejo nutricional da talhadia são (GONÇALVES 

et al., 2015):
• A reposição nutricional, com base nas quantidades exportadas de nutrientes na madeira, é 

um bom critério para recomendação de fertilizantes;
• O K, nutriente mais limitante e responsivo nas plantações conduzidas por talhadia, deve ser 

aplicado em doses que variam entre 110 e 190 kg de K2O ha-1, para produtividades esperadas 
de madeira com casca entre 30 e 50 m3 ha-1 ano-1, respectivamente. Para esta mesma variação 
de IMA, se a casca for mantida no campo, as doses devem variar entre 70 e 110 kg de K2O ha-1; 

• Se o teor de Ca trocável for ≤ 7 mmolc dm-3 na camada 0-20 cm do solo e for colhida madeira com 
casca, recomenda-se aplicar, entre 200 e 350 kg ha-1 de Ca, ou seja, aproximadamente, 1.000 a 
1.700 kg ha-1 de calcário dolomítico, para essa mesma variação de IMA. Se a casca for mantida 
no campo, as doses de calcário dolomítico devem ser bem menores, entre 400 e 700 kg ha-1;

• Ainda que sejam baixas as expectativas de resposta às aplicações de N e P, deve-se aplicar 
40 a 60 kg ha-1 de N e 30 kg ha-1 de P2O5. Também é recomendável aplicar o B, com dose 
variando entre 3 e 8 g por planta, dependendo da deficiência hídrica local e do teor de matéria 
orgânica de solo; 

• Devido à pré-existência de sistema radicular e ao rápido crescimento dos brotos, a demanda 
nutricional é antecipada, devendo a fertilização ser realizada em idades mais jovens do que 
na primeira rotação de cultivo. A fertilização é feita em cobertura, depois da desbrota, que 
pode ser precoce, entre 3 e 6 meses pós-colheita ou, tardia, entre 12 e 15 meses pós-colheita;
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• Os fertilizantes podem ser aplicados em dose integral ou parcelada em duas vezes. A distri-
buição dos fertilizantes pode ser feita a lanço sobre a superfície do solo, sem incorporação.

Informações sobre o manejo nutricional da talhadia adotado pelas empresas filiadas ao PTSM 
estão sintetizadas na Tabela 2.

CRITÉRIOS PARA CONDUÇÃO DA TALHADIA
A sobrevivência foi destacada como o critério mais importante no processo decisório. Esta é 

verificada em dois momentos: no inventário pré-corte (percentual de falhas do povoamento) e o 
percentual de sobrevivência após a colheita (ARBEX; SILVA, 2015). Outros fatores importantes 
destacados foram a produtividade do ciclo anterior, a susceptibilidade à pragas e doenças, custo 
posto fábrica, entre outros (Tabela 2).

Tabela 2 – Critérios utilizados pelas empresas filiadas ao PTSM para seleção de talhões para con-
dução da talhadia
Empresa Critério(s) para condução da talhadia
ArcelorMittal BioFlorestas produtividade, sobrevivência (>90%), demanda do cliente, patologia

BSC Copener sobrevivência (>90%), produtividade superior ao IMA potencial, suscetibilidade 
a doenças

Cenibra

sobrevivência de 950 fustes ha-1 no pré-corte, <12 anos, material genético 
resistente (vento, ferrugem e Ceratocystis sp), 90% de cepas vivas após corte, 
custo da madeira posto fábrica não deve ultrapassar o valor despendido quando 
do manejo por reforma

Duratex
planejamento estratégico: 02 rotações, produtividade potencial, lotação, 
sobrevivência e material genético, ajuste operacional após confirmação da 
sobrevivência da brotação

Fibria sobrevivência de acordo com a região entre 850 a 1250 fustes ha-1, análise de 
custo x benefício

Gerdau produtividade maior que a média, sobrevivência (>70%)

International Paper incidência de doenças, fatores abióticos (vento, seca), sobrevivência (>88%), 
material genético, distância da fábrica, área do talhão, época e sistema de colheita

Vallourec
produtividade do ciclo anterior maior ou igual a 180 m³ ha-1 aos 7 anos, 
sobrevivência aos 120 dias >80%, eliminação de clones suscetíveis ao fungo 
Ceratocystis

Veracel material genético, ambiente favorável, > 750 fustes ha-1, sobrevivência (>90%)

Hakamada et al. (2015) identificaram que o tamanho do talhão interfere diretamente na sobrevi-
vência e na produtividade em áreas manejadas sob talhadia, sendo os menores talhões aqueles que 
obtiveram a maior sobrevivência e produtividade aos 4 anos. É possível que esse impacto ocorra 
devido à distância interna percorrida pelas máquinas de colheita (HAKAMADA et al, 2015).  Além 
disso, recomendam que áreas com solos mais argilosos, mesmo sendo de maior potencial produtivo, 
sejam destinadas à reforma, principalmente quando o sistema de colheita causar o adensamento 
ou compactação do solo, que podem ser minimizados com o preparo de solo na ocasião da reforma 
da área (HAKAMADA et al, 2015).

PLANEJAMENTO
O planejamento foi destacado por todas as empresas como sendo ponto fundamental para o su-

cesso da condução da talhadia. Para Almado (2015), o planejamento é estratégico, de médio e de 
longo prazo, que se inicia desde o momento de indicação de material genético, no qual o potencial 
de regeneração é fator primordial. Para condução da talhadia, o nível de gestão e de planejamento 
deve ser semelhante à de uma área de implantação ou de reforma (ARBEX; SILVA, 2015), não se 
admitindo falta de execução de atividades que, em um plantio normal, não são tolerados (ALMADO, 
2015; GOMES, 2015). O planejamento para condução da talhadia inicia no ato da implantação, por 
meio da correta escolha do material genético e do espaçamento, e pelas práticas de manejo que 
garantam boa sobrevivência e homogeneidade até o final do ciclo (GOMES, 2015). Mesmo com a 
seleção dos melhores talhões para condução, caso não se realize boas práticas de manejo, as altas 
produtividades não se repetirão durante a segunda rotação (GOMES, 2015).
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Chaves e Marrichi ressaltam que é imprescindível para o sucesso da 2ª rotação realizar o mesmo 
nível de fertilização, de manutenção da cepa sem galhada e de controle de formigas. Gomes (2015) 
acrescenta ser necessário evitar danos às cepas planejando bem a colheita, minimizar tráfego dentro 
dos talhões, evitar manobras dentro do mesmo e realizar eficiente controle de formigas.

Para o sucesso do planejamento florestal, é preciso quantificar as incertezas, convertendo-as 
em riscos, e para isso o uso de ferramentas matemáticas e estatísticas é essencial. No trabalho 
conduzido por Guedes (2015), a análise probabilística do método de Monte Carlo revelou que, inva-
riavelmente, há viabilidade econômica para as várias opções de reforma e de talhadia, minimizando 
as incertezas e, consequentemente, aumentando a confiança na tomada de decisões. O uso das 
informações silviculturais de custo e de produção aliado a estatística permite gerar vários cenários 
e assim tomar a decisão com maior assertividade.

DEMANDAS E PERSPECTIVAS
Para Arbex e Silva (2015) alguns aspectos precisam ser melhores compreendidos para um maior 

aperfeiçoamento do manejo da talhadia:
• Relações entre altura da desbrota, sítio e broto ladrão;
• Relações entre idade da desbrota, tombamento e material genético;
• Relações entre percentual de broto ladrão, material genético e sítio;
• Método e momento de controle do broto ladrão;
• Percentual de sobrevivência e maximização da produtividade.

Ainda elencam os pontos chaves para a evolução da talhadia na Copener (ARBEX; SILVA, 2015):
• Equilíbrio entre econômico x sustentabilidade de abastecimento da fábrica;
• Intensificar experimentação e operacionalizar resultados;
• Melhoria da qualidade das operações e assertividade clonal;
• Aumento do IMA Médio da primeira rotação (mínimo de 10%).
Apesar do avanço no conhecimento sobre a talhadia ao longo das últimas décadas, ainda 

falta o entendimento das interações, que só poderão ser melhor compreendidas por meio de 
pesquisas detalhadas envolvendo, dentre outros, a compreensão de aspectos fisiológicos 
das plantas e sua relação com o ambiente (HAKAMADA, et al, 2015).
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Lista de participantes

Adailton José da Mota – Emflors Jacyr Mesquita Alves – BSC Copener
Adriano Soares Coelho – Emflors Jaime de Oliveira Gonzaga – Caxuana
Alejandro González – Montes del Plata James Stahl – Klabin
Alex Sandro Alves – BSC Copener Jansen Barrozo Fernandes – Suzano
Alfredo Murara Garcia – MAT Mecanização Agrícola Jefferson Vicente de Oliveira – Emflors
Alisson Carlos da Silva – Fibria José Carlos Arthur Junior – PTSM/IPEF
Álvaro Vieira Zanelato – Emflora José Henrique Bazani
Amanda Fernandes Franci José Henrique Tertuliano Rocha
Ana Rosário Sclifo Zucon José Leonardo de Moraes Gonçalves – LCF/ESALQ/USP
Anderson Jones Bobko – BSC Copener Jovane Pereira da Cruz – BSC Copener
Antonio Marcos Rosado – BSC Copener Luciana Duque Silva – LCF/ESALQ/USP
Artur Ilídio Maciel – Sollum Empreendimentos Florestais Luis Carlos de Souza dos Santos – Ferbasa
Bernardo Alves Pereira – Vallourec Maicon de Araújo Arantes – Fibria
Camila Denoni Marcelo da Silva Ferreira – Veracel
Carla Arianne Papai Lobato Marcio Barbosa da Conceição – BSC Copener
Cícero Sandro Freire Costa – Florestal Araguari Marcos Antonio Guimarães – BSC Copener
Cláudio Amaral Guedes – ArcelorMittal BioFlorestas Marcos Sandro Felipe – Eucatex 
Dandara Maria Real e Silva – BSC Copener Marcus Vinicius Masson – BSC Copener
Darian Girelli – CMPC Celulose Riograndense Maurício Manoel Motter – Vallourec
Darlan Michel Bonacina – CMPC Celulose Riograndense Miguel de Matos Junior – Suzano
David Calaes Arbex – BSC Copener Milton Sérgio Freire – Eucatex
Derivaldo de Santana Santos – Florestal Araguari Murilo Prado de Lima – BSC Copener
Domingos Alves Gonçalves Junior Nery Barbosa Fagundes – Tecnoplant 
Domingos Pereira dos Santos – BSC Copener Nicole Queiroz Santos – BSC Copener 
Eduardo Aparecido Sereguin Cabral de Melo Nildo Lembrance Junior – Tecnoplant
Emerson Eduardo de Carvalho – Fibria Osmar Menegol – Fibria
Ercy José Gomes Júnior – Agrocity Paulo Rosa Gonçalves – Ferbasa
Fabio Darlan Cruz Nascimento – BSC Copener Pedro Alencar Silva Nascimento – Emflors 
Fernando Acle – Montes del Plata Raul Chaves – Duratex
Flancer Novais Nunes – BSC Copener Reginaldo Alves de Oliveira – BSC Copener
Francisco Sérgio Gomes – Gerdau Ricardo Previdente Martins – Suzano
Guilherme Gegenheimer Ornelas Christo – BSC Copener Rogério Rezende Malheiros – Ramires
Guilherme Luiz de Jesus – Cenibra Ronaldo Francisco Loss – Fibria
Guilherme Sonni Brito – BSC Copener Santiago Ferrando – Montes del Plata
Guilherme Zaghi Borges Batistuzzo – International Paper Sebastian Toscanini – Montes del Plata
Helton Maycon Lourenço – Veracel Sebastião da Fonseca – Fibria
Hildebrando José Moreira – BSC Copener Sebastião Teixeira – Emflors
Humberto de Bessas Vieira – Emflors Silvio Carlos Mella – Brasilwood 
Igor Dutra de Souza – Vallourec Vagner Guidolini – BSC Copener
Isabel Carolina De Lima Guedes – Plantar Valentim A. Colombo – Brasilwood
Jacimar Zanelato – Emflora yesid Alejandro Marino Macana
Jackson Mendes Santos – BSC Copener




