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Apresentação

Nos últimos 60 anos a superfície terrestre aqueceu em média 0,6°C (IPCC, 2014). As previsões 
mais pessimistas indicam um possível aumento de até 4°C até o final do século, caso não ocorra a 
mitigação da emissão dos gases de efeito estufa (IPCC, 2014). Em uma análise bastante simplória, 
apenas exemplificando o significativo impacto dessa mudança aos cultivos florestais, seria como se 
no ano de 2100 os plantios estabelecidos no estado de São Paulo estivessem sob as condições de 
temperatura do Tocantins ou do Mato Grosso. 

Com vistas a iniciar um plano conjunto de ideias, projetos e ações, o Programa Cooperativo so-
bre Silvicultura e Manejo (PTSM), representando todos os seus associados, realizou a 47ª Reunião 
Técnico-Científica. A temática foi a “Adaptação genotípica e silvicultural aos estresses abióticos e 
bióticos”. Durante o evento, os participantes puderam discutir e levantar propostas para que, desde 
já, fosse iniciada uma plataforma cooperativa de trocas de informações, pesquisa e desenvolvimento. 

Diante da relevância do tema e das implicações para o setor, o PTSM disponibiliza as discussões 
ocorridas durante seus encontros, indo de encontro a um dos objetivos principais do IPEF, que é a 
extensão do conhecimento para fortalecer o setor florestal brasileiro.

Coordenadores
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Adaptação genotípica e silvicultural aos estresses abióticos e 
bióticos na Vallourec – Apresentação institucional e Visita de campo

Anderson Cleiton Bogo1, Bernardo Pereira1, Bianca Vique Fernandes1, Gustavo Castelo Branco1, 
Hélder Bolognani Andrade1, José Luiz Lima1, Maurício Manoel Motter2, Saulo Barboza3, José Luiz Stape4

1Vallourec
2Klabin

3Engenheiro Florestal
4Suzano

E-mail para contato: anderson.bogo@vallourec.com

INTRODUÇÃO

A Vallourec Florestal é uma empresa que produz carvão vegetal oriundo de florestas plantadas 
de Eucalyptus sp. para atender as siderúrgicas do grupo Vallourec. O atendimento a esta demanda 
se concentra numa área de 233.907 ha (Tabela 1), sendo 57% destinado a plantios de eucalipto e 
42% a área de reserva legal (RL) e preservação permanente (APP) nas regiões norte e noroeste do 
estado de Minas Gerais (Figura 1).

Tabela 1 – Distribuição da área plantada, de RL+APP e total, nas diferentes regiões de atuação da 
Vallourec Florestal Ltda

Região Área Total Área plantada Área de RL+APP
___________________________ha ________________________________

Curvelo 43.980 24.852 13.565
João Pinheiro 89.234 40.737 29.857
Bocaiúva 53.335 33.776 14.023
Serra do Cabral 47.358 14.560 20.977
Total 233.907 113.925 78.422

RL –Reserva Legal; APP – Área de Preservação Permanente

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

Atuando em 22 municípios mineiros, as fazendas da empresa apresentam características de ge-
ologia, relevo, solo e clima distintos, sendo este último, um dos desafios da empresa, que é produzir 
madeira em condições de déficit hídrico acentuado (Figura 2). 
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Figura 2 - Histórico do balanço hídrico mensal (22 anos)

Devido a essa condição a empresa possui um programa de pesquisa e desenvolvimento visando 
estudos em melhoramento genético, manejo nutricional, manejo do espaçamento, manejo de pra-
gas e desenvolvimento operacional (Figura 3). Esse documento descreverá as principais atividades 
realizadas pela empresa para a Adaptação genotípica e silvicultural aos estresses abióticos e 
bióticos. 

Figura 3 - Fluxo do processo produtivo da Vallourec Florestal Ltda

LINHAS TECNOLÓGICAS

Melhoramento Genético
O norte de Minas Gerais é uma região com histórico de baixa precipitação média anual (1000 

mm ano-1), com chuvas concentradas no período de outubro a março, condição essa que proporcio-
na elevado déficit hídrico para as florestas de eucalipto. Uma das alternativas para contornar essa 
dificuldade e manter a sustentabilidade das florestas plantadas na região é a seleção de materiais 
genéticos adaptados a essa condição.

A Vallourec Florestal iniciou os trabalhos de melhoramento com a identificação das espécies 
tolerantes ao estresse hídrico. Para isso, foram introduzidas e avaliadas 41 espécies de eucalipto 
e 12 de outros gêneros. Os resultados evidenciaram que o Eucalyptus camaldulensis, E. urophylla, 
E. tereticornis, E. pellita, E. cloeziana e Corymbia citriodora são as espécies que apresentavam 
boa produtividade e aceitável nível de tolerância ao déficit hídrico. Nesses testes também se pode 
verificar que há variabilidade genética entre as procedências avaliadas e alta herdabilidade ao nível 
de média de progênie para a característica avaliada (Tabela 2). Essa condição é muito favorável 
para seleção de genótipos tolerantes ao estresse hídrico.
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Tabela 2 - Resumo da análise de variância da sobrevivência (%) ao nível de média, obtido na ava-
liação de famílias de meios-irmãos de diferentes procedências de E. cloeziana com 80 meses de 
idade, no município de Bocaiúva/MG

FV GL QM h2m Amplitude de 
variação (%)

Média 
(%)

ocos 9         697,937
Entre Famílias 318       3338,011** 0,957
Entre Procedências 7   128584,054** 0,998
Entre famílias/prodedência Ravenshoe 50           95,557 ns 83 a 100 98
Entre famílias/prodedência Cardwell 55         225,505 ** 0,374 67 a 100 98
Entre famílias/prodedência Blackdown 35           26,984 ns 92 a 100 99
Entre famílias/prodedência Helenvale 49           31,531 ns 97 a 100 99
Entre famílias/prodedência Monto 25       1548,205 ** 0,909 45 a 100 95
Entre famílias/prodedência Gympie 49       2067,812 ** 0,932 28  a  97 52
Entre famílias/prodedência Herberton A 24           24,352 ns 95 a 100 99
Entre famílias/prodedência Herberton B 24           46,481 ns 92 a 100 99
Erro 2862         141,120
Coeficiente de Variação Experimental (%) 13,06
Média (%) 90,97

h2m - herdabilidade ao nível de média de família. 

Após a etapa de identificação das espécies os trabalhos de melhoramento foram direcionados 
para a obtenção de híbridos interespecíficos. Essa estratégia tem o objetivo de associar característi-
cas presentes nas diferentes espécies e também explorar a heterose nos cruzamentos. Atualmente, 
visando à seleção de novos clones para o plantio comercial da empresa tem sido conduzido um 
programa de Seleção Recorrente Intrapopulacional em Populações Sintéticas (SRIPS). Essa estra-
tégia é bastante dinâmica, a qual permite que na etapa de recombinação sejam introduzidos novos 
genótipos (clones comerciais e outras espécies de interesse). Além disso, o tempo para fechar um 
ciclo de seleção recorrente e menor do que qualquer outra estratégia e, com isso, proporciona o 
maior ganho por unidade de tempo. As avaliações e seleção são feitas sobre condição de estresse 
(condição de campo). Para evitar anos com precipitação hídrica mais elevada, são montados testes 
com restrição de chuva e plantios adensados (Figura 4). Além disso, para efeito de comparação, em 
todos os testes são plantados materiais tolerantes (clone VM01) e não tolerantes (clone MN463).

Figura 4 - Sistema de exclusão de chuvas.

Como resultado do programa de melhoramento genético, atualmente, estão presentes 8 novos 
clones no plantio comercial da empresa. Esses clones foram selecionados nas regiões norte, noro-
este e central do estado de Minas Gerais e são híbridos espontâneos de Eucalyptus urophylla. Tal 
resultado evidência a importância da espécie Eucalyptus urophylla para condição de déficit hídrico, 
pois permite manter excelentes produtividades mesmo em condições de estresse. Cinco clones 
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apresentam adaptabilidade específica a determinado ambiente enquanto os outros três clones são 
de adaptação ampla. Os clones possuem produtividade média de 45 m3 ha-1 ano-1, densidade bá-
sica da madeira de 574 kg m-3, teor de lignina de 30%, extrativos 4,77% e são resistentes ao fungo 
Ceratocysitis fimbriata. Além disso, os clones selecionados nas regiões norte e noroeste do estado 
são tolerantes ao déficit hídrico.   

Para as regiões de atuação da empresa e para a finalidade desejada, a obtenção de híbridos 
entre as espécies do gênero Corymbia têm se mostrado ser uma excelente alternativa, pois associa 
boa produtividade, densidade básica da madeira e excelente tolerância ao déficit hídrico. Além disso, 
são resistentes aos principais insetos e à maioria das enfermidades de tronco e de folhas, presentes 
nas plantações de eucalipto.

Outro aspecto importante é o espaçamento, uma das principais medidas de manejo que se pode 
adequar em função das condições edafoclimáticas. Há clones que apresentaram mortalidade em 
todos os espaçamentos, outros clones não morreram. Os espaçamentos recomendados para os 
novos clones oscilam entre 6 e 9 m2 (Figura 5).

Figura 5 – Produtividade e volume individual por árvore em 
função de diferentes espaçamentos e arranjos

Manejo de Solos e Nutrição Florestal
A empresa investe grandes esforços em projetos de pesquisa e desenvolvimento no manejo de 

florestas em regiões com ocorrência de elevado déficit hídrico. O processo silvicultural demanda 
uma série de atividades que vão desde o preparo de solo, o plantio e o controle de plantas compe-
tidoras. Dentro destas atividades algumas são consideradas estratégicas sendo estas tratadas nos 
subitens subsequentes.

Mapeamento de solos e Unidades de Manejo
O conhecimento sobre as características físico-químicas de cada tipo de solo é fundamental para 

definir as melhores práticas tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Para isso a empresa 
atualmente conduz um trabalho de mapeamento e classificação dos solos das suas fazendas. A 
maior parte dos solos encontrados na empresa está dentro das classes dos Latossolos, Cambissolos 
e Neossolos Quartzarênicos (Figura 6). As principais práticas são recomendadas em função dos 
diferentes tipos de solos (Tabela 3).
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Figura 6 – Percentual de cada tipo de solo presente 
nas diferentes regiões de atuação da empresa

Tabela 3 - Resumo das recomendações técnicas para as principais classes de solos da empresa

Classe de Solo Profundidade 
de preparo

Largura de 
estrondamento lateral Período de colheita

Latossolos 50 cm 80 cm Período Seco (Inverno)
Cambissolos 100 cm 80 cm Período Seco (Inverno)
Neossolos Quartzarênicos 50 cm 80 cm Ano todo

É importante frisar que a qualidade da atividade de preparo de solo é extremamente 
importante em áreas com ocorrência de elevado déficit hídrico e deve ser cuidadosamente 
acompanhada. Esta é uma das práticas mais importantes que favorece o crescimento radicular 
e consequentemente garante uma maior tolerância das plantas à escassez de água. São 
emitidas diferentes recomendações de acordo com a unidade de manejo estabelecida. Nas 
fazendas Olhos D´água e Pindaíbas o aumento da profundidade do preparo do solo resultou 
em 28,6% e 29,0% de aumento da produtividade (IMA) aos 18 meses (Figura 7). Apesar dos 
resultados não serem definitivos, presume-se que o aumento do volume de solo preparado 
permitiu maior desenvolvimento do sistema radicular, explorando mais os nutrientes e a 
água estocada no solo.

Figura 7 – Incremente médio anual (m3 ha-1 ano-1) aos 
18 meses de idade, em função da profundidade de preparo de solo
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Fertilização
Os ganhos de produtividade são significativos em resposta à fertilização para a grande maioria 

das plantações de eucalipto no Brasil. Independentemente das condições climáticas, a magnitude 
da resposta depende da demanda nutricional do genótipo e da disponibilidade de nutrientes do solo. 
Sobretudo nos solos com baixa fertilidade, as remoções sucessivas de nutrientes com as colheitas 
aumentam consecutivamente o potencial de resposta à fertilização. Os nutrientes essenciais (macro 
e micronutrientes) exercem diversas funções vitais na planta (estrutural, ativação enzimática, com-
posição de moléculas, regulação osmótica, etc.), e entende-se que o adequado manejo nutricional é 
fundamental para o sucesso de projetos florestais em áreas de elevado déficit hídrico. O entendimento 
sobre a demanda da planta, a exportação de nutrientes após a colheita assim como os fenômenos 
que ocorrem no sistema solo-água-planta são importantes para que se possam utilizar todos os 
recursos disponíveis para manter equilibrado o estado nutricional dos plantios e consequentemente 
a sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Alguns exemplos podem ser citados como o do potássio (K) o qual tem extrema importância no 
processo de controle de abertura e de fechamento de estômatos nas folhas. A nutrição adequada de 
K favorece um melhor controle osmótico e aumenta a eficiência do uso da água. Outros nutrientes 
como o enxofre (S), cálcio Ca) e boro (B) são importantes no manejo e serão abordados na sequência.

Gesso agrícola
O gesso agrícola é um subproduto do processo de fabricação de fertilizantes fosfatados. Ele é 

composto de 28% de CaO e 15% de S. O gesso apresenta solubilidade de 2,07 g litro-1 de água o 
que significa ser em torno de 150 vezes mais solúvel que o calcário. O ânion sulfato contido no gesso 
quando em contato com a solução do solo se dissocia e tem a capacidade de formar par iônico com 
outros cátions do solo como, por exemplo, Ca+2, Mg+2 e K+ e aumenta a mobilidade destes nutrientes 
no perfil do solo. Este fenômeno promove uma percolação destes nutrientes para camadas mais 
profundas (40 – 60 cm de profundidade) e gera uma condição de maior fertilidade nas camadas 
subsuperficiais. Estas condições de solo favorecem o maior desenvolvimento do sistema radicular 
em profundidade, sobretudo o crescimento de raízes finas, o que garante também um maior volume 
de solo explorado e consequentemente maior conteúdo disponível de água e nutrientes.

Foi instalado um experimento com doses crescentes de gesso na fazenda Corredor, município 
de Bocaiúva em abril de 2010. O material genético foi o clone MN 144, e a fertilização utilizada foi 
a operacional da empresa. A aplicação do gesso ocorreu três meses após o plantio (julho de 2010), 
sendo aplicado em faixa de 80 cm na linha de preparo do solo nas doses menores e em área total 
nas doses maiores em função de questões operacionais.

Os resultados aos 27 meses são promissores (Tabela 4 e Figura 8), houve aumento de 47% do 
IMA no tratamento com 6.400 kg ha-1 de gesso comparado ao tratamento testemunha. O experimento 
continuará sendo analisado nos próximos anos para verificar se as diferenças se mantêm. Será feita 
também uma análise econômica. Outras atividades estão previstas como a mensuração de biomassa 
de raízes, estratificação entre raízes finas e grossas. Coleta de amostras de solos em diferentes 
profundidades para verificar a movimentação de nutrientes ao longo do perfil.

Tabela 4 - Valores médios de circunferência à altura do peito (CAP), altura, volume e IMA aos 27 
meses de idade do material genético MN 144
Tratamentos CAP Altura Volume IMA

cm m m³ ha-1 m³ ha-1 ano-1

T1 (testemunha) 31,1B 11,6 B 45,6 C 20,3 C (100*)
T2 (800 kg ha-1 em faixa de 80 cm) 31,9B 12,6AB 51,9BC 23,1BC (14%)
T3 (1.600 kg ha-1 em faixa de 80 cm) 33,8A 12,1AB 56,1 B 24,9 B (23%)
T4 (3.200 kg ha-1 em área total) 34,1A 12,3AB 57,8 B 25,7 B (27%)
T5 (6.400 kg ha-1 em área total) 35,5A 13,1 A 66,9 A 29,8 A (47%)

Letras que diferem entre si na vertical são estatisticamente diferentes pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.
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Figura 8 - Curva de resposta de crescimento em função 
de doses crescentes de gesso aos 27 meses de idade

Durante a visita de campo da reunião visitou-se o experimento. As trincheiras abertas para vi-
sualização do perfil do solo e do sistema radicular evidenciaram o bom desenvolvimento de raízes 
nas diferentes camadas, notadamente de raízes finas, responsáveis pela absorção de água e de 
nutrientes (Figura 9).

Figura 9 – Participantes da 47ª Reunião Técnico-Científica do PTSM durante a visita de 
campo à trincheira aberta no tratamento 5 (6.400 kg ha-1 de gesso) do experimento de gesso

Em termos operacionais a empresa realiza atualmente a aplicação de gesso em função do teor de 
argila (Fórmula 1) no solo com base equação abaixo, o que confere uma dosagem de 500 a 1000 kg 
ha-1 aplicados em faixa de 1 metro de largura na linha de plantio no período que compreende entre 
6 meses antes ou após o plantio.

Fórmula 1: NG = (50 x Teor de Argila (%) x 100) /3
Onde: NG = necessidade de gesso
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Manejo de Boro (B)
Nas áreas da empresa, o B é o micronutriente que apresenta os níveis mais limitantes ao cres-

cimento florestal. A ocorrência da deficiência de B se intensifica a medida que os reflorestamentos 
avançam para áreas de cerrado, onde o regime de chuvas é caracterizado por período prolongado 
de déficit hídrico durante o inverno (Figura 10). Nesses sítios, durante a estiagem, a mineralização 
da matéria orgânica, principal fonte de B nos solos tropicais, é menor, em razão da baixa atividade 
dos microrganismos, além de ocorrer uma menor absorção desse micronutriente, a qual é realizada 
preferencialmente por fluxo de massa (MALAVOLTA; KLIEMANN, 1985).

Figura 10 - Distribuição de chuvas na região de Bocaiúva/MG 
(média histórica dos últimos 26 anos)

O B de modo geral é transportado somente no xilema, sendo praticamente imóvel no floema (MALAVOLTA et 
al., 1997). Essa mobilidade restrita do elemento quanto à redistribuição, faz com que os sintomas de deficiência 
apareçam nos órgãos mais novos e nas regiões de crescimento (MALAVOLTA, 1980; COUTINHO et al., 1995; 
BROWN; SHELP, 1997; MALAVOLTA et al., 1997). O principal sintoma da deficiência é a seca de ponteiro. 
Igualmente ao que ocorre na parte aérea do eucalipto, os sintomas de deficiência manifestam-se também nas 
raízes. Rocha Filho et al. (1978) observaram que na ausência de B ocorreu atrofiamento do sistema radicular, 
e Coutinho et al. (1995) citam que a consequência imediata deste atrofiamento é a diminuição do volume de 
solo explorado pelas raízes que se traduz numa menor absorção de água e nutrientes.

Os primeiros trabalhos com B na Vallourec foram realizados na década de 90 com uso de Ácido 
Bórico (17% de B) via solo com uma aplicação de cerca de 2 kg ha-1 no final do período chuvoso 
(fevereiro) em florestas com até um ano de idade. No ano de 2003 foi realizado um experimento 
com diferentes doses e fontes em dois clones na região de Bocaiúva/MG (Tabela 5).   Os resultados 
mostraram que a produção máxima ocorreu com a dose de aproximadamente 4,6 kg ha-1 de B, in-
dependente da fonte utilizada (Figura 11).

Tabela 5 - Relação dos tratamentos
Tratamento Dose Fonte 1a cob. 2a cob.

kg ha-1 kg ha-1 (g planta-1)
1 0 - -
2 2,5 Ácido Bórico 5,9 (5,3) 8,8 (7,9)
3 5,0 Ácido Bórico 11,8 (10,6) 17,6 (15,8)
4 7,5 Ácido Bórico 17,7 (15,9) 26,4 (23,8)
5 2,5 Ulexita 5,9 (5,3) 8,8 (7,9)
6 5,0 Ulexita 11,8 (10,6) 17,6 (15,8)
7 7,5 Ulexita 17,7 (15,9) 26,4 (23,8)
8 Foliar+2,5 Ácido Bórico (1) 14,7 (13,2)

1ª cobertura realizada em março de 2004 e 2ª cobertura em fevereiro de 2005
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Figura 11 - Curva de resposta de crescimento em função a doses crescentes de duas fontes de B

Mesmo com a aplicação de doses maiores de boro, ainda existia ocorrência da seca de ponteiro. 
Dessa forma, em 2008 foram realizados dois experimentos com adubação complementar de B foliar 
nas fazendas Sussuarana (João Pinheiro/MG em novembro de 2007) e Pindaíbas (Curvelo/MG em 
janeiro de 2006). A fertilização foliar foi realizada em julho de 2008.

Tabela 6 - Relação dos tratamentos (Fazenda Pindaíbas – Curvelo/MG e Fazenda Sussuarana – 
João Pinheiro/MG)
Trat. Descrição – Fazenda Pindaíbas Descrição – Fazenda Sussuarana
1 0 g de B foliar/ha + (50 + 0 kg/ha de borogran) 0 g de B foliar/ha + (35 + 0 kg/ha de borogran)
2 540 g de B foliar/ha + (50 + 0 kg/ha de borogran) 540 g de B foliar/ha + (35 + 0 kg/ha de borogran)
3 1080 g de B foliar/ha + (50 + 0 kg/ha de borogran) 1080 g de B foliar/ha + (35 + 0 kg/ha de borogran)
4 1620 g de B foliar/ha + (50 + 0 kg/ha de borogran) 1620 g de B foliar/ha + (35 + 0 kg/ha de borogran)
5 3240 g de B foliar/ha + (50 + 0 kg/ha de borogran) 3240 g de B foliar/ha + (35 + 0 kg/ha de borogran)
6 0 g de B foliar/ha + (50 + 50 kg/ha de borogran) -
7 540 g de B foliar/ha + (50 + 50 kg/ha de borogran) -
8 1080 g de B foliar/ha + (50 + 50 kg/ha de borogran) -
9 1620 g de B foliar/ha + (50 + 50 kg/ha de borogran) -
10 3240 g de B foliar/ha + (50 + 50 kg/ha de borogran) -

Por meio dos resultados alcançados nestes experimentos (Figura 12 e 13) se passou a adotar 
como recomendação operacional em toda a empresa a aplicação de 1000 a 1250 g de B ha-1 via 
adubação foliar (dependendo da região) conjuntamente com o B no solo via adubações de cobertura. 
Estas doses correspondem ao limite inferior do nível crítico de B na folha que gira em torno de 35 
mg de B kg-1 de matéria seca.
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Figura 12 - Teor de B na folha em função de diferentes doses aplicadas via foliar (Curvelo/MG)

Figura 13 - Teor de B na folha em função de diferentes doses aplicadas via foliar (João Pinheiro/MG)

As adubações via solo ocorrem durante o período chuvoso (outubro a março) e a aduba-
ções foliares são realizadas no período mais seco do ano (julho e agosto).  As adubações 
foliares são feitas até o 2° ano após o estabelecimento inicial, o que corresponde a 2 ou 3 
aplicações dependendo do mês de plantio. Estas práticas tem mostrado um efeito muito 
positivo nas áreas da empresa, motivo pelo qual desde 2008 quando se adotou este novo 
manejo até os dias de hoje não foram observadas mais ocorrências de sintomas visuais de 
deficiência do nutriente como a seca de ponteiro.
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 Durante a visita de campo demonstrou se o equipamento da FM Copling (modelo Bandei-
rante Floresta Mix Canhão) (Figura 14) que pode ser utilizado para aplicação de B foliar, em 
povoamentos mais jovens. O equipamento possui tanque de fibra de vidro para 2000 litros 
com agitador hidráulico, a bomba hidráulica (modelo KPL) possui vazão de 80 litros minuto-1 

a 540 RPM, e a potência requerida é de 65cv. O equipamento esta em fase de teste na em-
presa. A demonstração mostrou que há uma boa cobertura de gotas nas folhas (Figura 14).

Figura 14 – Pulverizador da FM Copling na demonstração realizada durante a visita de campo da 
47ª Reunião Técnico-Científica do PTSM. À direita cartão demonstrando cobertura de gotas.

Água no solo e ciclagem biogeoquímica de nutrientes
Em 2005 foi instalado o experimento na fazenda Corredor no município de Bocaiúva/MG 

com o objetivo de estudar a dinâmica da água e dos nutrientes no sistema solo-água-planta 
nas áreas de eucalipto e cerrado. O clone plantado na área experimental foi o GG100 (E. 
urophylla x E. grandis). O solo foi classificado como Latossolo Vermelho com cerca de 70% 
de argila. Instalaram-se 4 parcelas na área com eucalipto e 4 parcelas no cerrado onde 
foram realizadas avaliações periódicas da umidade do solo em diferentes profundidades 
(até 3 metros) e do fluxo de nutrientes nestas camadas através de lisímetros coletores de 
água. Também foram realizadas mensurações de crescimento de CAP e Altura. As principais 
conclusões obtidas neste trabalho foram: 

O solo se recarrega com água após o corte raso e durante os 2 primeiros anos de crescimento 
(principalmente no primeiro ano quando ainda há baixa área foliar). Após o fechamento do dossel 
no segundo ano, praticamente toda a água da chuva é utilizada pela floresta e não há recarga de 
água em camadas mais profundas. 

 As árvores aproveitam o estoque de água no solo durante as épocas secas do primeiro e segundo 
ano de crecimento o que explica a maior taxa de crescimento neste intervalo (maior IAF e ICA princi-
palmente no segundo ano). O eucalipto se mostra adaptado a essa condição e apresenta incremento 
muito superior a espécies nativas do cerrado (Figura 15).

 A partir do terceiro ano de idade, as árvores crescem basicamente com chuva ocorrida no ano 
(alta sensibilidade à variabilidade inter-anual das chuvas)

Não há perda nutrientes por lixiviação.
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Figura 15 - Incremento do CAP entre o 1° e 5° ano de idade do plantio de Eucalipto e no Cerrado. 
As áreas em vermelho se referem aos meses correspondentes ao período de seca.

GESTÃO OPERACIONAL
Uma empresa de qualidade gira em torno do conceito de qualidade que é definido e disseminado 

internamente. Seguindo este conceito e ciente da importância de se padronizar diretrizes operacio-
nais nas quatro regionais da empresa, levando em consideração as particularidades de cada uma 
delas, a Vallourec Florestal desenvolveu um conceito denominado premissas técnicas da silvicultura 
cujo principal objetivo é garantir a correta execução das recomendações técnicas para obtenção de 
florestas de alto padrão. 

Esta metodologia auxilia as equipes de campo na elaboração do planejamento anual de forma 
padronizada seguindo as diretrizes definidas pela equipe operacional, planejamento e P&D (Pes-
quisa e Desenvolvimento). Após consolidado o arquivo este é repassado às equipes de campo para 
elaboração do planejamento anual em nível de região, fazenda e talhão gerando assim as linhas 
bases de volume de atividades ao longo do ano o que permite monitorar remotamente a correta 
execução em campo.

Destacar-se-á nos itens subsequentes  somente os critérios técnicos e a forma de gestão dos 
indicadores ligados às atividades que tem relação com o tema déficit hídrico dentro do fluxograma 
produtivo do setor (Figura 16).
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Figura 16 – Fluxograma do processo produtivo da silvicultura na Valllourec Florestal. 
Em amarelo, atividades variáveis, em azul, atividades obrigatórias

Calagem e gessagem
As atividades de calagem e gessagem são realizadas no perído seco entre os meses de março 

a setembro. A atividade de calagem é realizada em área total e  obrigatóriamente antes da atividade 
de gessagem, que tem a aplicação em faixas de 80 centímetros sobre a linha de plantio (Figura 
17). Todos o plantios de janeiro a setembro recebem a aplicação dentro do próprio ano, os plantios 
de outubro a dezembro no ano seguinte. As dosagens variam de acordo com a recomendação de 
análise de solo. Dependendo da análise financeira pode-se optar pela utilização de calcário calci-
nado enriquecido com enxofre, pois o produto apresenta maior reatividade e ganho de rendimento 
na operação.

Figura 17 – Demonstração da gessagem durante a visita 
de campo da 47ª Reunião Técnico-Científica do PTSM
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Matocompetição 
O manejo das plantas daninhas é realizado visando manter a floresta livre de matocompetição  

durante seu primeiro ano, momento após o qual já ocorre o fechamento de copa estando a floresta 
apta a gerenciar seu desenvolvimento livre da competição por água e nutrientes. Para se obter este 
resultado são realizadas as operações de herbicida pós-emergente em área total em 100% da área 
plantada, sendo a aplicação realizada com antecedência máxima de 7 dias.  Posteriormente é reali-
zada a aplicação de herbicida pré-emergente em faixa de 1,2 metro sobre a linha de plantio, podendo 
ou não ser ser realizada  uma segunda aplicação de acordo com o mês em questão (Figura 18) . 
Os intervalos entre aplicações dos diferentes produtos esta vinculado ao princípio ativo utilizadado 
(Isoxaflutole e Oxyfluorfen) e a época do ano.  Para completar este manejo da matocompetição até 
o fechamento da copa, é realizado o controle químico com glyfosato ou mesmo de forma mecânica 
de acordo com necessidade (tipo de erva e abrangência da infestação), mantendo-se o conceito de 
mato zero neste período.

Figura 18 – Sistemática de manejo das aplicações de pré-emergente 

Preparo de solo
De acordo com mapa pedológico, sites que apresentam problemas de adensamento ao longo do 

perfil do solo recebem uma atenção especial com a realização de uma subssolagem a profundidade 
de 1 metro, a operação é  realizada somente nos períodos secos quando os resultados do estron-
damento lateral são mais pronunciados. Todos os talhões de plantio recebem adubação fosfatada 
durante a ripagem  que é realizada a uma profundidade de 50 centimetros, sendo que o adubo  é 
aplicado a 25 centímetros de profunidade (Figura 19). 

Figura 19 - Demonstração do preparo do solo + fertilização de plantio 
durante a visita de campo da 47ª Reunião Técnico-Científica do PTSM
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Adubações

As recomendações de adubação na empresa são feitas de forma individualizada considerando 
a fertilidade do solo e a demanda futura da floresta a nível de talhão. São realizadas operações de 
adubação de plantio (covetas),  primeira e segunda cobertura de forma sistemática (Figura 20).  No 
período entre 18 e 24 meses após o plantio são realizadas a coleta de folhas durante a instalação das 
parcelas do inventário contínuo, momento em que se analisa o crescimento da floresta relacionando 
estes  ao nível nutricional,  para então verificar a necessidade da terceira adubação de cobertura 
que ocorre somente quando é necessário. O processo se retro-alimenta de forma a aperfeiçoar as 
recomendação das adubações para os próximos plantios e possilita a nutrição da floresta de forma 
equilibrada, sendo a época de aplicação  importante ferramenta para garantir a adequada nutrição 
da florestas em função da distribuição de chuvas devido ao fato dos nutrientes aplicados serem 
absorvidos através do fluxo de massa.

Figura 20 – Época de aplicação dos fertilizantes

Monitoramento das operações
Depois de finalizada a etapa de planejamento, com o estabelecimento das linhas bases das 

operações no nível de fazenda e talhão, inicia-se o processo de gestão propriamente dito. Todo o 
processo é gerenciado atrás da metodologia TQM (Total Quality Management) (Figura 21) sendo 
possível visualizar se existem desvios em relação ao procedimento técnico estabelecido visando 
identificar problemas futuros e explicar eventuais desvios.  A gestão passa a ser feita desde o nível 
de chão da floresta até a gerência, possibilitando a visualização e canalização de esforços para 
garantir o cumprimento do plano ao longo do ano. A realização das operações dentro da linha base 
prevista nos garante que a receita técnica esta sendo seguida e consequentemente temos condições 
de garantir de forma contundente a qualidade da floresta que estamos produzindo.  
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Figura 21 – Imagem ilustrativa da tela de gestão do TQM da silvicultura na Vallourec

Os níveis baixos de desvio são garantidos através do relatório de ritmo das operações (Figura 
22) que fornece informações atualizadas no nível de fazenda e operação, com delay máximo de 1 
dia, desta forma identifica-se  de forma rápida possíveis desvios a tempo de estabelecer ações de 
bloqueio para os mesmos. 

Figura 22 – Exemplo de relatório de ritmo de operações
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Após a implantação desta metodologia de gestão operacional no setor de silvicultura se observou 
uma melhoria representativa na assertividade do planejamento operacional e consequentemente 
melhoria na qualidade dos povoamentos florestais (Figura 23).

Figura 23 – Evolução nos desvios de planejamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BROWN, P. H.; SHELP, B. J. Boron mobility in plants. Plant and Soil, v.193, n. 1/2, p. 85-101, 1997.

COUTINHO, J.; BENTO, J.; VALE, R. Efeito da aplicação de boro em povoamentos de Eucalyptus globulus no norte e 
no centro de Portugal. Alto Douro: Universidade de Trás-os-Monte e Alto Douro, Soporcel S.A. e Boráx Consalidated 
Ltda., 1995, 31 p. (Relatório intercalar do projeto de investigação do CEDR, 2)

MALAVOLTA, E. Elementos de Nutrição Mineral de Plantas. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 1980. 251 p.

MALAVOLTA, E.; KLIEMANN, H.J. Desordens nutricionais do cerrado. Piracicaba, Potafos, 1985. 136 p.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. Funções. In: MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. 
(Eds.). Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: Potafos, 
1997. 319 p.

ROCHA FILHO, J. V. C.; HAAG, H. P.; OLIVEIRA, G. D. Deficiência de macronutrientes, boro e ferro em Eucalyptus 
urophylla. Anais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, v.35, p.19-34, 1978.



24 ■ Anais da 47ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - De 09 e 10 de maio de 2013

Série Técnica IPEF, v. 20, n. 41, novembro de 2015
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INTRODUÇÃO
Segundo o Quinto Relatório do IPCC – AR5 (ALLEN et al., 2013) o aquecimento do sistema climá-

tico é inequívoco, e desde os anos 1950, muitas das mudanças observadas não têm precedentes. 
Esse crescimento estatisticamente significativo da temperatura média da superfície global pode ser 
detectado/estimado em regiões onde as observações das variáveis climáticas são consideradas sufi-
cientemente completas (1901-2012). O monitoramento de fatores causais do aumento de temperatura 
reforça a sua forte relação com o aquecimento global como, por exemplo, os aumentos observados 
nas concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa devido à atividade humana desde 1750. 
Para o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) as respectivas concentrações 
em 2011 foram de 391 ppm, de 1803 ppb, 324 ppb, o que superou os níveis pré-industriais por cerca 
de 40%, 150% e 20%. Assim, é valido considerar que o aquecimento global já é uma das principais 
preocupações ambientais da atualidade.

MUDANÇAS jÁ DETECTADAS NO CLIMA BRASILEIRO 
Deve-se apontar que algumas das mudanças percebidas são decorrentes da variabilidade inte-

ranual e interdecadal natural, muitas vezes confundidas com efeitos de mudanças climáticas. No 
entanto, outras características reforçam os efeitos de uma mudança de clima. Ao se analisarem as 
séries históricas de temperatura no Brasil, é possível detectar uma significativa tendência de aque-
cimento, consistente e contínuo ao longo dos anos, nas regiões norte, leste e sul do Brasil, tanto no 
verão (dezembro a fevereiro) como no inverno (junho a agosto), o que é evidência dessas alterações. 
Detecta-se também um aumento geral nas temperaturas de inverno acarretando em temperaturas 
relativamente mais quentes no inverno, associadas a uma menor frequência de temperaturas muito 
baixas e geadas. No sul do Brasil detecta-se ainda uma diminuição da frequência de noites frias e 
maior frequência de noites quentes. Particularmente neste caso vale citar a disponibilidade de dados 
de temperatura diária para reforçar este fenômeno (PBMC, 2013).

PROjEÇõES DO CLIMA FUTURO PARA O BRASIL
As projeções do clima futuro para o Brasil foram apresentadas no segundo Relatório de Avaliação 

Nacional (RAN1) do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC). O clima no Brasil nas pró-
ximas décadas deverá ser mais quente – com aumento gradativo e variável da temperatura média 
em todas as regiões do país. A ocorrência de chuvas deverá diminuir significativamente nas regiões 
central, Norte e Nordeste do país. Nas regiões Sul e Sudeste, por outro lado, haverá um aumento do 
total precipitado. Embora os modelos climáticos usados tenham melhorado consideravelmente nos 
últimos anos, ainda são apontadas as dificuldades para as projeções das precipitações e eventos 
climáticos extremos.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E FLORESTAS
Adaptação e mitigação são as duas principais respostas às mudanças climáticas e tem sido cres-

cente a ênfase sobre a necessidade que sejam feitas de forma concomitante. Mitigação aborda a 
diminuição da quantidade de gases de efeito estufa presentes na atmosfera e que são a causa das 
mudanças climáticas. Estratégias de mitigação no setor florestal são focadas principalmente em: 
redução de emissões por desmatamento e redução de emissões por degradação florestal; retirada de 
gás carbônico da atmosfera pelas florestas, que atuam como sumidouros de carbono, e ainda podem 
substituir o uso de combustíveis fósseis (FAO, 2013). Algumas técnicas de manejo que aumentem 
o acúmulo de matéria orgânica nos solos sob florestas e seu cultivo mínimo ou a redução do uso de 
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fertilizantes nitrogenados, onde essas práticas no ocorriam, também podem se caracterizar como 
práticas mitigadoras no setor.

Adaptação se refere ao aumento da resistência ou da resiliência de um determinado sistema 
quando no novo clima projetado para o futuro. Em outros termos, a adaptação leva à redução da 
vulnerabilidade do sistema reduzindo sua exposição aos eventos prejudiciais e/ou alterando sua 
sensibilidade ou características atuais, o que leva à redução dos impactos. Espécies arbóreas são 
mais sensíveis a mudanças das condições ambientais durante a fase inicial ou de estabelecimen-
to, seja este a partir da regeneração natural ou do plantio de sementes e mudas. O impacto das 
mudanças climáticas na fenologia e disponibilidade de recursos pode afetar a amplitude espacial 
e temporal de um nicho de regeneração de espécies. Esse impacto, por sua vez, pode aumentar a 
sensibilidade das espécies à mudança climática projetada (THOMPSON et al., 2009). A adaptação 
ainda pode incluir mudanças nas práticas de manejo destinadas a diminuir a vulnerabilidade das 
florestas às alterações climáticas, como aumento do espaçamento, alteração da época de plantio 
definido regionalmente e em função da espécie ou material genético.  

Vulnerabilidades do setor 
A vulnerabilidade é a suscetibilidade de um sistema a impacto negativo e é função do nível de 

exposição a um determinado fenômeno e da sensibilidade do sistema exposto. Ela só é conhecida 
quando os fatores que determinam a exposição e os fatores que regem a sensibilidade são conhe-
cidos e, no contexto florestal, a sensibilidade é governada por características intrínsecas à espécie 
e em caso de exposição a fatores extrínsecos às espécies (WILLIAMS et al., 2008). Para algumas 
espécies ou comunidades, a sensibilidade dos sistemas florestais pode ser representada por mo-
delos e sua vulnerabilidade pode ser simulada como forma de antecipar sua determinação diante 
das tendências de mudanças climáticas, ou seja, da alteração da exposição a condições climáticas 
adversas.  Para outras espécies ou comunidades mais complexas, a vulnerabilidade não pode ser 
antecipada, e só seria conhecida após a ocorrência das alterações no clima. O que define essa di-
ficuldade de antecipação é a lacuna de conhecimento do comportamento da maioria das espécies 
em condições de estresse abiótico e abiótico.

A vulnerabilidade varia ao longo do tempo de acordo com as diferentes sensibilidades das espécies 
em função de seus estádios fenológicos e com o agravamento dos fenômenos climáticos. Dessa 
forma, cada fase de desenvolvimento deve ser observada para se compreender a sua sensibilidade, e 
também sua vulnerabilidade, e para se melhorar as características que promovem sua adaptabilidade. 
Espécies arbóreas são mais vulneráveis durante a fase de estabelecimento (NITSCHKE et al., 2008). 

Um exemplo de vulnerabilidade no setor florestal está relacionado às pragas e doenças. Condições 
climáticas são fatores-chave que contribuem para a epidemia de pragas e de doenças florestais. 
A mudança climática afetará esses organismos, alterando diretamente a sua fisiologia, desenvol-
vimento e reprodução, e alterando a saúde e vigor de seus hospedeiros. As mudanças climáticas 
provavelmente aumentarão o estresse abiótico em muitas áreas, e estresse da planta, o que muitas 
vezes precede as epidemias de patógenos e de insetos (KIRILENKO e SEDJO, 2009). Especial-
mente plantios comerciais são mais propensos aos ataques de fungos e insetos, no entanto, muitos 
desses plantios com espécies introduzidas têm apresentado baixa incidência de pragas ou doenças, 
atribuída a um intenso manejo e ausência de pragas nativas (THOMPSON et al., 2009).

A quantidade de literatura sobre o impacto das mudanças climáticas em florestas nos últimos 
anos é considerável, no entanto a maioria das publicações tem como foco o impacto nas florestas 
naturais ou ecossistemas (THOMPSON et al., 2008; FAO, 2010; FAO, 2011, FAO, 2012; FAO, 2013; 
LOCATELLI, 2010; GUARIGUATA et al., 2012) e são escassas no impacto nas florestas plantadas, 
especialmente as de rápido crescimento como as do Brasil. 

Considerando a extensão territorial brasileira que apresenta uma grande diversidade de condições 
ambientais, prever o impacto e a vulnerabilidade  depende da exposição e sensibilidade de plantações 
florestais no Brasil torna-se uma atividade complexa. É necessário o acompanhamento dos agentes 
de perturbação bióticos; quantificação mais precisa da extensão, gravidade e tipos de efeitos nas 
florestas. Respostas aos desafios das mudanças climáticas dependem do acesso a ferramentas e 
tomada de decisão adequada (RYAN et al., 2012). A ciência da mudança climática está evoluindo 
rapidamente em sistemas de monitoramento, coleta e análise de dados e no entendimento de como 
a mudança climática implica em mudanças nos ecossistemas. (PETERSON, et al., 2011). 
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Projetar futuras distribuições de aptidão climática de ecossistemas ou espécies tem sido ampla-
mente utilizado para avaliar os potenciais impactos das mudanças climáticas (McKENNEY et al., 
2007; IVERSON et al., 2008). No entanto, a variabilidade dessas projeções para os períodos futu-
ros, em particular a variabilidade decorrente de incertezas dos modelos climáticos, permanece um 
desafio crítico para que possam ser adotadas estratégias de adaptação às alterações climáticas. A 
combinação de técnicas pode orientar o planejamento de reflorestamento. Os efeitos ambientais e 
genéticos podem ser quantificados simultaneamente e comparados para se ter um melhor entendi-
mento das relações planta-clima e melhorar a nossa capacidade de prever os efeitos das mudanças 
climáticas sobre as populações. (WANG et al., 2010)

Adaptação florestal
Adaptação e aclimatação são estratégias que as florestas podem adotar para lidar com a mudança 

climática. Ambas as estratégias consistem em adaptações genotípicas e fenotípicas que permitem 
que as plantas cresçam e se reproduzam com sucesso sob estresse. Ambos os aspectos podem ser 
usados nos programas de reflorestamento. As fases principais para isto consistem em (1) seleção das 
procedências e dos genótipos mais adequados, (2) adoção de técnicas culturais adequadas em viveiro, 
e (3) monitoramento das plantações. Conhecimento de fisiologia é essencial para auxiliar em todas 
as fases do processo para monitorar as condições de estresse e da eficácia das práticas culturais. A 
extensão dos efeitos dependerá da magnitude das alterações climáticas, da capacidade de árvores 
individuais para aclimatação e, no caso de populações naturais, da capacidade para se adaptar in situ 
ou a migrar para habitats adequados. Esses mecanismos de sobrevivência podem ser insuficientes 
para responder às rápidas mudanças climáticas. Respostas fisiológicas aos estresses climáticos são 
relativamente bem entendidas na escala do órgão ou em toda a planta, mas não em escala de pai-
sagem, o que é necessário para avaliar a vulnerabilidade de um sistema, como plantações florestais. 
Abordagens genéticas (CHEN et al., 2010; LEIBING et al., 2013) e silviculturais para aumentar as 
capacidades de adaptação e para diminuir as vulnerabilidades de plantações florestais relacionadas 
com o clima podem ser baseadas em conhecimento de processos ecofisiológicos (CHMURA et al., 
2010). Chmura et al. (2010) citam, como principais fatores que podem afetar o desenvolvimento de 
espécies arbóreas, o aumento na concentração de CO2, o aumento da temperatura, as precipitações 
muito acima do normal e a estiagem. Entre esses, estiagem, em combinação com o aquecimento e 
outros agentes de mortalidade, pode ser responsável pelos recentes aumentos na mortalidade de 
árvores em vários locais do mundo (ALLEN et al., 2010). Secas estão sem dúvidas entre os principais 
fatores que afetam diretamente as árvores e as florestas predispondo a danos causados por insetos, 
doenças e incêndios florestais, e impactar de forma negativa a produtividade de florestas plantadas. 
Em particular, os efeitos de interação de múltiplos fatores de estresse não são bem conhecidos.

Monitoramento e modelagem dos sistemas florestais
A pesquisa é normalmente usada para resolver problemas específicos ou estabelecer ligações 

entre as ações e os impactos, também pode ser usada para uma compreensão mais aprofundada 
dos processos. Normalmente uma boa rede de estações meteorológicas e parcelas permanentes 
podem fornecer uma boa contribuição para o monitoramento e para a análise dos efeitos das mu-
danças climáticas sobre as florestas.

Um monitoramento eficiente precisa ter objetivos claros, o mais simples possível, nem sempre as 
atividades necessárias para atingir esses objetivos são evidentes. A razão pode ser atribuída à falta 
de experiência, a incerteza sobre como o clima vai mudar e como essa possível mudança afetará a 
floresta e o seu manejo florestal, isso pode tornar o monitoramento impraticável e caro (FAO, 2012).

Uma das ferramentas mais utilizadas, aliadas a um sistema de observação ou monitoramento 
apropriado, é a modelagem. Modelos estatísticos ou empíricos existentes são limitados para explicar 
os efeitos das mudanças climáticas e o aumento da concentração de dióxido de CO2 em florestas. 
Modelos baseados em processo podem explicar os efeitos do aumento na concentração de CO2 e 
das mudanças climáticas, geralmente são complexos e necessitam de uma grande quantidade de 
informações, mas podem ser eficientes em simular mudanças relativas à produtividade.

Outras estratégias proativas que devem ser consideradas para o monitoramento e a adaptação de 
florestas às mudanças climáticas dizem respeito à avaliação do risco, reconhecendo as incertezas 
e o desenvolvimento de novas abordagens que podem tratar de problemas imprevistos.
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COMENTÁRIOS FINAIS
Estratégias para a gestão e a conservação dos recursos genéticos florestais e, mais especifica-

mente, a implantação de pomares de sementes para plantios precisam ser ajustados para garantir 
plantações adaptadas a climas futuros. Isso requer um bom entendimento dos efeitos do clima em 
fenótipos e a quantificação desses efeitos para prever o impacto da mudança climática sobre a 
adaptação e a produtividade da floresta. 

A estratégia genética deve ser acompanhada da estratégia de manejo, que pode ser bastante va-
riada dependendo da vulnerabilidade do local. Pode variar desde a realocação do plantio para áreas 
com climas mais adequadas como mudança de práticas silviculturais como espaçamento, fertilização, 
época de plantio, preparo de solo etc., muitas das quais já vêm sendo alteradas em novos plantios. 

Algumas ações devem ser de caráter emergencial como:
- estudos de longo prazo sobre os efeitos do aumento na concentração de CO2 em povoamentos 

e árvores individuais que fornecem uma ampla perspectiva sobre o assunto;
- estabelecimento de protocolos;
- definir as medições de longo prazo, simples, qualitativa e quantitativa que são úteis, ou podem 

ser modificados para acompanhar os efeitos das mudanças climáticas;
- uso de ferramentas como imagens para detectar os efeitos da variabilidade do clima;
- criação de banco de dados intergrados sobre condições climáticas e impacto na produtividade 

em níveis regionais e nacionais;
- avaliar a incerteza e risco nas avaliações de vulnerabilidade;
- planejamento da adaptação.
Os reflorestamentos vêm se expandindo em novas áreas no Brasil, cada vez mais distantes, mais 

marginais e mais vulneráveis às condições climáticas. Novas ferramentas, novos conhecimentos, 
especialmente na área do melhoramento genético, aliados a um sistema de monitoramento, a polí-
ticas públicas e aos programas de adaptação estratégicos são essenciais para minimizar os riscos 
das mudanças climáticas. É necessário que essas estratégias sejam desenvolvidas em conjunto com 
os diferentes atores do setor florestal, público e privado, e assim resguardar o patrimônio genético 
e garantir a produção para futuros programas de reflorestamento.
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INTRODUÇÃO
As florestas plantadas no Brasil, constituídas principalmente por plantios de Eucaliptos e Pinus, 

abrangem cerca de 7 milhões de hectares (ABRAF, 2013). Nos últimos 40 anos, a produtividade das 
florestas plantadas de eucalipto aumentou sensivelmente, atingindo valores atuais médios anuais 
acima de 35 m3 ha-1 ano-1, principalmente devido a avanços técnicos das práticas silviculturais e do 
melhoramento genético (GONÇALVES et al., 2013). 

Por sua vez, o aperfeiçoamento das práticas silviculturais e a adição de recursos por meio da 
fertilização e, até mesmo da irrigação, podem influenciar a condutância estomática, a área foliar, a 
área de alburno e o potencial de água nas folhas, impactando na taxa da transpiração e fotossíntese 
(HUBBARD et al., 2010).

A quantidade de água transpirada, relativamente à quantidade de biomassa (ou carbono) produzida, 
define a eficiência de uso da água na produção de madeira (DYE, 2000). No Brasil, a crescente pro-
dutividade das florestas plantadas obtida nas últimas décadas também está associada a um aumento 
na eficiência de uso da água (STAPE et al., 2004). Contudo, plantações florestais mais eficientes do 
ponto de vista do uso da água, não são garantia de que esta maior eficiência seja também refletida 
no balanço hídrico da microbacia. Não há garantia de que um aumento de 20% na eficiência de uso 
da água produza, similarmente, 20% a mais de água no riacho.

Apesar dos avanços obtidos no entendimento dessas relações, o consumo de água pelas florestas 
plantadas continua a ser assunto polêmico. Por outro lado, há também a percepção generalizada de 
que florestas plantadas, ao contrário das florestas naturais, seriam prejudiciais, e mesmo antagônicas, 
aos recursos hídricos (VANCLAY, 2009; VAN DIJK, 2007; CALDER, 2007).

Embora hoje já se disponha de informações suficientes para o esclarecimento desta polêmica, 
a mesma é recorrentemente, pois o consumo de água em si, ou seja, a evapotranspiração das flo-
restas plantadas é apenas parte do problema.  É necessário avançar em direção ao estudo deste, 
desdobrando a questão do consumo de água em dois aspectos: o do “quanto” e o do “como” (LIMA, 
2010). Uma vez conhecido o “quanto” de água as florestas plantadas consomem, deve-se analisar 
também se esse consumo está ou não dentro das possibilidades do meio, ou seja, se existe água 
suficiente para atender esse consumo e as demais demandas desse recurso.

Nesse sentido, a microbacia hidrográfica, como escala natural da água na paisagem, constitui-se na 
forma adequada de avaliação das relações entre a silvicultura e a água. Por essa razão, o Programa 
de Monitoramento Ambiental em Microbacias (PROMAB) do IPEF adota como área experimental a 
microbacia. O programa realiza o monitoramento de 18 microbacias experimentais, localizadas em 
diferentes regiões do Brasil, assim como no Uruguai. 

A questão da água, sem dúvida, permeia a busca do manejo sustentável de florestas plantadas, o 
que significa que o manejo florestal deve ser planejado de forma a garantir que a demanda por água 
verde, a qual atende ao crescimento e à produção florestal, não prejudique o fluxo de água azul, que 
atende a todas as demais demandas de água, inclusive a ambiental (LIMA, 2010). Por essa razão, o 
monitoramento realizado pelo PROMAB é uma ferramenta que visa contribuir para o entendimento e 
a avaliação dos efeitos das práticas de manejo sobre os recursos hídricos, permitindo uma melhoria 
contínua das práticas florestais (manejo adaptativo) em relação às características hidrológicas locais.

O manejo florestal e a água
O manejo das florestas plantadas pode resultar em efeitos sobre os recursos hídricos, tanto em 

relação à quantidade anual de água, quanto em relação ao regime de vazão (RODRIGUEZ-SUAREZ, 
2010; BROWN et al, 2005; FARLEY et al., 2005; JACKSON et al, 2005; LIMA et al., 2012; LARA et 
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al., 2009; SCOTT, 2005). Estes efeitos ocorrem na escala da microbacia hidrográfica, mas não cons-
tituem regra universal, ou seja, eles não acontecem sempre e em todas as condições (BROWN et 
al., 2013). Contudo, duas situações merecem especial atenção do ponto de vista das relações entre 
as florestas plantadas e a água, no sentido de se evitar conflitos em relação aos recursos hídricos. 

A primeira relaciona-se com a mudança de uso do solo. As espécies de porte florestal, nativas ou 
exóticas, consomem mais água relativamente à vegetação de menor porte (LIMA et al., 1990) (Figura 
1). Assim, a substituição de pastagens degradadas por florestas plantadas, o que comumente ocorre 
no Brasil, pode acarretar em efeitos sobre a disponibilidade de água em microbacias (ZHANG et al., 
2001) (Figura 2). Contudo, se por um lado as florestas podem consumir mais água, elas também, 
quando bem manejadas, podem diminuir os processos erosivos devido a proteção das camadas 
superficiais do solo, contribuindo assim para manter a infiltração de água e conservação do solo e 
dos recursos hídricos. 

Figura 1 -  Balanço hídrico do solo comparativo entre o cerrado, plantação de Pinus caribaea e 
de Eucalyptus grandis, realizado no Vale do Jequitinhonha, MG. Os números mostrados 

representam média de dois anos consecutivos de medições. (LIMA et al., 1990)

Figura 2 - Relação entre a evapotranspiração e a precipitação anual. A linha cheia 
superior corresponde a resultados medidos em microbacias com florestas e, a linha 

pontilhada inferior, a resultados de microbacias com pastagens (ZHANG et al. 2001).
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A segunda situação que merece atenção refere-se à influência das características climatológicas 
regionais. Quando o uso do solo muda de uma cobertura de menor porte para uma cobertura de porte 
florestal, o efeito dessa conversão sobre os recursos hídricos poderá ser mais ou menos pronunciado 
dependendo das características climatológicas locais, em especial da demanda evapotranspirativa. 
Em regiões onde naturalmente o excedente hídrico é menor que 10% da precipitação total anual, a 
conversão de vegetação de menor porte (menos produtiva) em vegetação florestal (mais produtiva) 
pode acarretar na perda total de vazão dos riachos. Já em locais onde o excedente hídrico corres-
ponde a 30% do total da precipitação, a diminuição da água dos riachos pode ficar em torno de 50% 
ou mais (FARLEY et al., 2005). No Brasil, as novas fronteiras de expansão dos plantios florestais têm 
caminhado rumo a regiões reconhecidamente com menor disponibilidade hídrica. Por essa razão, é 
necessário que as estratégias de manejo levem em consideração os possíveis efeitos das florestas 
plantadas sobre os recursos hídricos nesses locais.

O consumo de água não é uniforme durante todo o ciclo de crescimento das árvores. A evapo-
transpiração acompanha o índice de área foliar e as alterações nas variáveis climáticas como, por 
exemplo, o déficit de pressão de vapor, a radiação solar e o regime de precipitação (ALMEIDA et al., 
2007; RODRíGUEZ-SUÁREZ et al., 2011; VANCLAY, 2009). Por essa razão, plantios em idades mais 
avançadas tendem a consumir menos água, pois o índice de área foliar diminui com a idade do plantio, 
diminuindo também a taxa de crescimento (KUCZERA, 1987; CâMARA; LIMA, 1999) (Figura 3).

Figura 3 - Valores anuais de precipitação e deflúvio obtidos na microbacia experimental de 
Itatinga. No período anterior ao corte, a microbacia continha uma floresta formada por uma 
rebrota de Eucalyptus saligna de mais de 50 anos de idade. Após o corte, foi implantada 

na microbacia uma nova floresta de Eucalyptus saligna.  (CâMARA; LIMA, 1999).  

Os efeitos do consumo de água pela floresta sobre alguns componentes do balanço hídrico refle-
tem também na quantidade de água disponível no solo e na dinâmica do lençol freático (ALMEIDA 
et al., 2007; RODRíGUEZ-SUÁREZ et al., 2011). 

O acesso à água pelas plantas ocorre por meio do sistema radicular. De modo geral, as raízes 
das árvores podem explorar maiores profundidades do solo em relação às culturas agrícolas anuais. 
No caso dos plantios florestais, a distribuição do sistema radicular, em profundidade e lateralmente, 
apresenta um papel importante na adaptação da cultura às características edafoclimáticas locais. 
Espécies ou híbridos florestais que apresentam baixa tolerância a períodos secos produzem uma 
grande quantidade de raízes laterais finas e médias nos horizontes superficiais do solo, em detrimento 
de raízes fortes e profundas. Por outro lado, espécies altamente tolerantes à seca produzem raízes 
pivotantes profundas e vigorosas, além de raízes finas que emergem lateralmente à raiz de fixação 
e crescem verticalmente para baixo (GONÇALVES et al., 2013).
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Estudos mais recentes demonstram que na ausência de barreiras físicas e químicas as raízes 
finas de plantações florestais de eucalipto podem crescer até maiores profundidades, permitindo a 
aproximação das raízes ao lençol freático, dependendo da profundidade natural deste (CHRISTINA 
et al., 2011). 

Nas microbacias, o lençol freático comumente é mais raso nas áreas mais baixas, onde frequen-
temente ocorrem também as zonas ripárias. Considerando-se que as zonas ripárias desempenham 
papel fundamental na manutenção dos recursos hídricos, em termos de vazão e qualidade da água, 
é importante a identificação dessas áreas para seu correto manejo (LIMA E ZAKIA, 2006). 

A proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP) prevista na legislação nem sempre 
garante a proteção integral das zonas ripárias, pois estas não se localizam de maneira simétrica ao 
longo dos riachos (ZAKIA, 1998). Assim, em regiões mais críticas do ponto de vista da disponibili-
dade hídrica, localizar e proteger as zonas ripárias constitui uma opção estratégica de manejo que 
pode contribuir com o aumento do deflúvio e com a regulação hídrica (LIMA et al., 2012). Da mesma 
forma, a proteção das zonas ripárias pode aumentar a proporção entre áreas destinadas à vegetação 
nativa em relação às áreas de efetivo plantio na escala das microbacias hidrográficas, o que pode 
ser positivo para a produção de água e o regime de vazão (FERRAZ et al., 2013a).

A construção e a manutenção das estradas consistem em atividades florestais com grande potencial 
de alterar a dinâmica hidrológica da paisagem, pois interferem nos padrões naturais de drenagem e 
tendem a promover a concentração das águas de vários modos, devido a compactação da superfície 
que dificulta a infiltração e eleva as taxas do escoamento superficial (BAESSO; GONÇALVES, 2003). 
Esses fatores podem acelerar os processos erosivos e, consequentemente, degradar a qualidade 
dos recursos hídricos (GRACE III, 2000).

A melhor prática de mitigação da erosão pode ser alcançada através de um planejamento cuida-
doso da locação, do desenho, da construção e da manutenção das estradas florestais (GRACE III, 
2000). Da mesma forma, o planejamento da colheita florestal também pode contribuir na diminuição 
dos processos erosivos. Não é a colheita florestal em si que pode causar impactos aos recursos 
hídricos, mas sim a maneira como esta prática é conduzida e as alterações que pode causar na 
superfície do solo (Lima, 2010).

Alternativas de manejo florestal para a redução do “efeito plantação”
Como visto, as florestas plantadas podem, em determinadas situações, alterar a produção de água 

e a disponibilidade hídrica sazonal. Tais mudanças caracterizam o “efeito plantação”. Por outro lado, 
alguns estudos apontam práticas diferenciadas de manejo que podem diminuir os efeitos das flores-
tas plantadas sobre os recursos hídricos, considerando-se a escala das microbacias hidrográficas.

O aumento da cobertura florestal nativa na paisagem, por exemplo, aumenta o potencial de ofe-
recimento de serviços ecossistêmicos, independentemente da cobertura dominante (matriz) (FER-
RAZ et al., 2013a). Por essa razão, quando florestas plantadas são entremeadas por fragmentos de 
vegetação nativa, especialmente quando localizados nas áreas de preservação permanente e nas 
zonas ripárias, aumenta-se a manutenção dos processos hidrológicos relacionados à produção de 
água e regulação do regime de vazão. No entanto, deve-se observar que somente florestas maduras 
e estáveis são capazes de oferecer o potencial máximo de serviços de regulação hídrica, sendo que 
florestas degradadas, ou em estágios iniciais de regeneração podem não oferecer tais serviços e até 
mesmo aumentar a evapotranspiração na fase de crescimento (FERRAZ et al., 2013b).

O planejamento da distribuição dos plantios florestais, de acordo com a idade, também constitui 
uma estratégia de manejo que pode resultar em aspectos positivos aos recursos hídricos. Simulações 
realizadas na microbacia experimental da Estação Experimental de Itatinga-SP (EECFI- ESALQ/
USP) mostraram que é possível reduzir o consumo de água e estabilizar as alterações de vazão 
causadas pelo crescimento da floresta, quando se adota o plantio florestal em mosaicos de idade, 
associado à manutenção de 30% da área da microbacia com floresta nativa (FERRAZ et al., 2013a). 
Da mesma forma, a manutenção de árvores com pelo menos duas diferentes idades distribuídas na 
escala de microbacias pode resultar em uma redução da variação no nível do lençol freático durante 
o desenvolvimento do plantio florestal (ALMEIDA, et al., 2007).  Estes resultados demonstram que 
é possível manejar florestas plantadas de ciclo curto de maneira a minimizar os impactos sobre o 
consumo e a regulação hídrica na escala das microbacias.
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Outra importante evidência relacionada à idade da plantação tem sido relatada em trabalhos expe-
rimentais. Plantações de eucaliptos com idade superior a cinco anos tendem a reduzir o consumo de 
água, principalmente como resultado da diminuição da área foliar (ALMEIDA et al, 2007). Em termos 
práticos, um período de rotação maior do que o que se pratica atualmente no manejo das florestas 
plantadas poderia, eventualmente, permitir tempo suficiente para que o balanço hídrico da microbacia 
restabelecesse seu equilíbrio original, contribuindo assim para uma melhoria na disponibilidade de 
água nas microbacias (LIMA, 2010; FERRAZ et al., 2013a). 

Há também evidências de que o espaçamento pode ser uma ferramenta estratégica no processo 
adaptativo de diminuir os impactos sobre o balanço hídrico da microbacia, muito importante em regi-
ões onde as condições naturais de disponibilidade hídrica já são reconhecidamente fatores limitantes 
(GONÇALVES et al., 2013). 

O investimento em programas de melhoramento para obtenção de materiais genéticos mais efi-
cientes com relação ao uso da água tem sido uma estratégia para o aumento da produtividade em 
regiões com déficit hídrico. No entanto, a eficiência no uso da água nestas regiões deve ser obser-
vada para que se possa manter a produtividade, reduzindo o consumo de água.

Com relação à colheita florestal, esta deve ser realizada de forma a não causar perturbações 
na superfície do solo e na taxa de infiltração. Dessa maneira, a diminuição da evapotranspiração 
após o corte deve resultar em um aumento da recarga do lençol freático e, consequentemente, da 
vazão durante os meses mais secos (LIMA, 2010). Da mesma forma, a identificação e a remoção 
de trechos de estradas mal desenhados e/ou localizados nas zonas ripárias consistem nos primeiros 
passos para minimizar os processos erosivos, melhorar as taxas de infiltração e, consequentemente, 
garantir a qualidade dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água (FERRAZ et al., 2007).

CONSIDERAÇõES FINAIS
Como visto, comumente as florestas plantadas de eucalipto são associadas ao uso excessivo 

dos recursos hídricos. Estudos realizados em diferentes regiões do mundo têm demonstrado que a 
substituição da vegetação de menor porte por uma vegetação de porte florestal aumenta a evapo-
transpiração, ou seja, o consumo de água. Em algumas regiões, principalmente naquelas em que 
naturalmente a disponibilidade hídrica é baixa, o aumento nos valores da evapotranspiração podem 
acarretar mudanças na dinâmica hidrológica dos riachos na escala de microbacias. Tais mudanças 
podem resultar em conflitos pelo uso da água.

O manejo das florestas plantadas deve ser realizado de forma a fortalecer o conceito de “florestas 
plantadas”, em contraponto ao conceito de “plantio de árvores”, mudança esta que não representa 
apenas um jogo de palavras, mas fundamentalmente de conceito (LIMA, 2013).

Por essa razão, a fim de não alimentar o mito de que “eucalipto seca o solo”, é necessário que as 
práticas silviculturais sejam adequadas, do ponto de vista dos recursos hídricos, às características 
(sociais, ambientais e econômicas) da região na qual os plantios florestais estão ou serão implantados. 

Desta maneira, as florestas plantadas podem oferecer mais serviços ecossistêmicos à sociedade, 
conciliando finalmente a produção florestal com a conservação dos recursos naturais (FERRAZ et 
al., 2013b).
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RESUMO
A pergunta sobre qual o espaçamento ideal para plantio de eucalipto tem sido feita há quase um 

século. Dezenas de estudos têm abordado esse tema, mas alguns fatores levam a novas investiga-
ções, como o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos associados a novas pragas e 
doenças. Os novos plantios em áreas sujeitas a elevado estresse hídrico, principalmente as chamadas 
fronteiras florestais e a mudança constante do potencial produtivo pela introdução de clones de alta 
produtividade contribuem para estes novos questionamentos. Nesse trabalho são apresentados os 
resultados obtidos em dois ensaios de espaçamento de plantio de eucalipto montado em delinea-
mento sistemático tipo “leque” em um Neossolo Quartzarênico na região centro-norte do Tocantins, 
no município de Colinas do Tocantins. Trata-se do primeiro relato técnico-científico sobre o efeito do 
espaçamento em clones de Eucalyptus grandis x E.urophylla na sobrevivência e crescimento das 
plantas na região. Com densidade de plantio acima de 1.500 plantas ha-1 foi registrada a morte de 
todos os indivíduos aos 3,5 anos de idade. Em clones menos susceptíveis ao estresse hídrico a 
sobrevivência acima de 80% foi garantida com densidade de plantio de até 650 plantas ha-1. Já para 
os clones mais susceptíveis esse valor foi de 380 plantas ha-1. Para os seis clones avaliados o incre-
mento médio anual não foi superior a 15 m³ ha-1 ano-1 aos 3,5 anos de idade, mostrando que, nessas 
condições edafoclimáticas, além do desafio em manter a sobrevivência das plantas há um desafio 
em aumentar a produtividade para que os plantios se tornem viáveis a médio e longo prazo. Para 
a região do estudo e áreas de expansão das florestas plantadas com características semelhantes, 
os resultados evidenciam a necessidade da realização de estudos de médio e longo prazo antes do 
estabelecimento de plantios em larga escala, pois decisões tomadas precocemente podem resultar 
em elevado nível de insucesso dos novos plantios.

INTRODUÇÃO
Há quase um século Navarro de Andrade relatou em seu célebre livro O Eucalipto (ANDRADE, 

1939) os primeiros resultados de pesquisa em espaçamento de plantio de Eucalipto no Brasil (Figura 
1).  Ele investigou qual seria o espaçamento adequado para o Eucalyptus saligna, plantado em Rio 
Claro, SP em um Latossolo Vermelho de textura média. Ao final de um ciclo de 8 anos o intervalo 
de máxima lucratividade para aquela situação ocorrera entre os espaçamentos 2,0 m x 3,0 m e 2,0 
m x 4,0 m, que correspondem a 1.667 e 1.250 plantas por hectare. 

Após esse período, onde diversos estudos foram realizados e intensificados principalmente a partir 
da década de 1970 (RENSI COELHO, et al., 1970; MELLO et al., 1972; BALLONI, SIMõES, 1980, 
GARCIA et al., 1991; CAMARGO et al., 1997), a maioria dos plantios se encontram em intervalo 
semelhante àquele encontrado por Navarro de Andrade. Por que estudar novamente esse assunto?
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Figura 1 - Lucro líquido baseado na produtividade em relação ao espaçamento de plantio. 
A área preenchida representa o intervalo onde ocorre a máxima lucratividade, entre 
2,0 m x 3,0 m e 2,0 m x 4,0 m, correspondentes a 1.667 e 1.250 plantas por hectare 

(Adaptado de ANDRADE, 1939)

São cinco os motivos que interagem entre si e levam a uma “re-investigação” do tema: 

1. Ocorrência de eventos climáticos extremos (BOOTH, 2013; LANDSBERG, WARING, 2014). 
A temperatura global se elevou em 0,9°C no último século e estimativas apontam para um 
aumento de mais de 2°C até o final do século XXI, caso as emissões de CO2 continuem no 
ritmo atual. Essa mudança tem levado ao aumento da frequência de eventos climáticos ex-
tremos. Com isso, os plantios são expostos a elevado nível de estresse, com destaque ao 
estresse hídrico.

2. Plantio em áreas sujeitas a elevado estresse hídrico, notadamente as áreas de expansão nas 
regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. 

3. Surgimento de novas pragas e doenças, que associadas ao estresse hídrico, podem interagir 
fortemente na questão do espaçamento. 

4. Necessidade de adaptação de práticas silviculturais que aliviem o consumo de água das flo-
restas plantadas. A mudança de espaçamento pode servir como uma alternativa. 

5. Alta produtividade de novos materiais genéticos, que demandam a necessidade do conheci-
mento dessa interação. 

Figura 2 - Exemplo da associação de eventos climáticos extremos e povoamentos 
de eucalipto ocorreu em 2010. Uma estiagem de cerca de 6 meses na região 

nordeste do estado de São Paulo foi associado à presença do percevejo bronzeado 
(Thaumastocoris peregrinus) e atingiu, com diferentes níveis de dano, cerca de 28.000 hectares
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O presente trabalho deu o enfoque nos resultados de uma pesquisa elaborada na região Centro-
-Norte do Tocantins, município de Colinas do Tocantins (08° 03’ S e 48° 28’ O). A região se encontra 
em plena expansão florestal, vide o aumento da área plantada nos últimos anos. Em 2008 o estado 
não figurava no anuário estatístico de florestas plantadas e em 2012 já possuía 109 mil hectares, 
sendo cerca de 60 mil plantados entre 2010 e 1012 (ABRAF, 2013).  

Uma das principais decisões na implantação de um povoamento florestal é a escolha do espaça-
mento de plantio, que influencia diretamente o sortimento da madeira, o crescimento e sobrevivência 
das árvores e também os custos em todo o processo de formação e exploração do povoamento. 
Devido à região não possuir histórico de plantios de eucalipto, não há relatos de qual seria o es-
paçamento adequado, principalmente pelo fato de os materiais genéticos terem sido melhorados e 
adaptados na região sudeste. 

O objetivo desse trabalho foi, portanto, avaliar o efeito do espaçamento de plantio na sobrevi-
vência inicial de clones de Eucalyptus grandis x E.urophylla plantado em solo arenoso na região 
centro-norte do Tocantins.

MATERIAIS E MéTODOS
Utilizaram-se dois ensaios montados em delineamento sistemático tipo “leque” em novembro  de 

2010 e fevereiro de 2011 (Figura 3a). Os espaçamentos abrangem um intervalo de estoque inicial 
entre 336 e 7.150 plantas por hectare, onde os raios internos do ensaio representam os espaçamentos 
mais adensados (Figura 3b). O clima é caracterizado como Aw (Koeppen), com temperatura média de 
26 °C e precipitação pluviométrica média anual entre 1.800 e 2.000 mm com 70-75% concentrados 
no verão (Outubro-Março). A região possui déficit hídrico médio de 450 mm ao ano e o solo onde 
foi instalado o ensaio é o Neossolo Quartzarênico com teor de argila de 4%, ou seja, um solo muito 
arenoso. Foram avaliados 6 clones de Eucalyptus grandis x E.urophylla, divididos em mais suscep-
tíveis e menos susceptíveis ao estresse hídrico. Todos os materiais genéticos foram selecionados 
em programas de outras regiões de cultivo de florestas. O volume individual foi estimado por meio 
do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) e Altura pela equação (1), utilizada para clones de Eucalyptus 
grandis x E.urophylla.

Log (Volume) = -10,083193+ 1,908235 ln(DAP)+ 1,031053 ln(H) (1)

Figura 3 – (a) Esquema ilustrativo de um delineamento sistemático de espaçamento tipo 
“leque”, onde o círculo interno representa uma densidade de plantio de 7.150 plantas ha-1 e 
o circulo externo 336 plantas ha-1. (b) representação da distribuição dos clones cada ensaio

SOBREVIVÊNCIA NA METADE DO CICLO NOS DIFERENTES ESPAÇAMENTOS E CLONES
A sobrevivência foi igual a zero nos 6 clones avaliados quando a densidade de plantio foi superior 

a 2.266 plantas ha-1, ou seja, em arranjo de 3,0 m x 1,5 m. Nos espaçamentos convencionais, que 
compreendem entre 1.000 e 1.500 plantas ha-1, a sobrevivência dos 3 clones mais susceptíveis ao 
déficit hídrico foi em média de 10% (Figura 4a) e os 3 clones menos susceptíveis cerca de 50% 
(Figura 4b). 
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O elevado déficit hídrico da região (>450 mm), potencializado pelo solo arenoso e associado a 
materiais genéticos não adaptados, proporcionaram um limite máximo de densidade inicial de plantio 
semelhante a plantios em clima semiárido (UNGAR et al., 2013). 

Resultados semelhantes foram encontrados por White et al. (2009) ao avaliarem o máximo es-
toque para a manutenção da sobrevivência em plantios de Eucalyptus globulus no sul da Austrália. 
Crous et al. (2013) avaliaram o efeito do espaçamento com o aumento de ocorrência de eventos 
climáticos extremos na sobrevivência de E.dunnii, E.grandis e E.grandis x E.camaldulensis no sul da 
África do Sul. Independentemente da espécie, a menor densidade de plantio avaliada (800 plantas 
ha-1), proporcionou a maior sobrevivência.

Figura 4 - Sobrevivência aos 3,5 anos dos três clones mais (a) e menos (b) susceptíveis 
ao estresse hídrico em solo arenoso na região centro-norte do Tocantins

Para que seja atingido um patamar de no mínimo 80% de sobrevivência, os resultados apontam 
para uma densidade inicial de plantio de no máximo 380 e 650 plantas ha-1 para os clones mais e 
menos susceptíveis ao estresse hídrico, respectivamente (Figura 5). Esses resultados evidenciam 
a alta especificidade dessa região, pois em regiões tradicionais de cultivo de eucalipto em solos 
arenosos o intervalo de densidade inicial está entre 800 e 1.700 plantas ha-1. É importante ressaltar 
que esses ensaios ainda não passaram pelo 4º ano de plantio, que é quando ocorre o pico de cres-
cimento e estresse hídrico em povoamentos de eucalipto.

Figura 5 - Relação entre a sobrevivência e a densidade inicial de plantio. 
A linha tracejada representa o máximo número de plantas para a 
obtenção de 80% de sobrevivência para os dois grupos de clones
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O Incremento Médio Anual (IMA) aos 3,5 anos foi muito inferior àqueles obtidos em regiões tra-
dicionais de cultivo sob o mesmo tipo de solo (GONÇALVES et al., 2013), tanto nos clones mais 
susceptíveis (Figura 6a) como nos menos susceptíveis ao estresse hídrico (Figura 6b). 

 

Figura 6 – Incremento médio anual aos 3,5 anos dos três clones mais (a) e menos (b) 
susceptíveis ao estresse hídrico em solo arenoso na região centro-norte do Tocantins

Duas práticas devem ser realizadas conjuntamente, com o enfoque na redução do estresse hí-
drico e manutenção da sobrevivência do povoamento nessa região e em áreas com características 
semelhante:

 
1. Plantio em larga escala apenas de clones já avaliados em diferentes sítios da região e até, 

no mínimo, 3,5 anos de idade ( pico de crescimento e estresse hídrico). Há uma forte preo-
cupação em relação às plantações comerciais que estão sendo estabelecidas na região sem 
conhecimento prévio do comportamento do material genético utilizado.

2. Espaçamento de no mínimo 12 m² planta-1 (cerca de 800 plantas ha-1) para solos arenosos na 
região centro-norte do estado. Esse resultado também pode ser aplicado a outras regiões de 
elevado estresse hídrico, principalmente àquelas sem histórico de florestas plantadas. 

Em longo prazo, programas de melhoramento genético e manejo silvicultural, como espaçamento 
e fertilização, específicos para a região devem ser implantados, bem como deve ocorrer o com-
partilhamento do conhecimento entre as partes interessadas da região. Órgãos de extensão rural 
devem ter o papel de transmitir o conhecimento gerado a partir dessas redes experimentais e deve 
ser evitada a aplicação de informações de regiões distintas. 

CONCLUSÃO
A grande mortalidade registrada na região, aos 3,5 anos de idade da floresta, com densidade de 

plantio acima de 800 plantas ha-1 e o comportamento distinto entre os materiais genéticos evidenciam 
a importância dos resultados experimentais para a tomada de decisão em larga escala.

É fundamental que estudos de longo prazo sejam realizados nas áreas das chamadas fronteiras 
florestais, pois decisões tomadas precocemente podem resultar em elevado nível de insucesso dos 
novos plantios. 
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Práticas de manejo como forma de minimizar o estresse 
hídrico em plantios de eucalipto – Preparo de solo e Plantio
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INTRODUÇÃO
O manejo do solo tem-se destacado na obtenção de altas produtividades. Dentre as práticas de 

manejo, o preparo de solo apresenta grande importância, pois está diretamente relacionado com a 
garantia do potencial produtivo em determinados ambientes. Porém, o preparo do solo na silvicul-
tura enfrenta inúmeras dificuldades, principalmente decorrentes da evolução de outras práticas da 
silvicultura e da colheita, como por exemplo a grande quantidade de resíduos deixada na área após 
a colheita e a presença de tocos remanescentes das rotações anteriores. Manter o preparo do solo 
dentro do conceito de cultivo mínimo e garantir a qualidade da operação é um desafio que requer 
conhecimentos sobre o solo, sobre equipamentos e sobre o processo. Soluções precisam ser pen-
sadas e novos critérios devem ser estabelecidos, para que a qualidade do preparo seja garantida. 
Principalmente em áreas onde o uso eficiente da água é fundamental para se obter produtividades 
economicamente viáveis. No preparo de solo planejamento e gestão tecnológica são fundamentais 
e os erros devem ser mínimos. É importante que se tenha consciência da necessidade de análises 
prévias que contemplem cultura antecessora, tipo de solo, capacidade de retenção de água, fertili-
dade, textura, estrutura, profundidade e camadas compactadas. Também é importante considerar 
a quantidade e qualidade dos resíduos presentes na área e a presença de tocos de rotações ante-
riores. Parece muito óbvio, mas certamente nem todo preparo é feito com base nessas análises. O 
simples fato de se utilizar a mesma tecnologia de preparo em Latossolos e Argissolos já evidencia o 
que foi dito. A regulagem do equipamento e sua capacidade de realizar as operações para as quais 
foi desenvolvido também é motivo de análise. Equipamentos desenvolvidos para realizar opera-
ções conjugadas - tal como o preparo do solo e a adubação – nem sempre são a melhor opção. A 
presença de resíduos limita a aplicação do adubo, embora possa não limitar o volume de solo mo-
bilizado. A presença de tocos limita o volume de solo mobilizado. E é um desastre para a aplicação 
do adubo. Melhor, então, seria desvincular as operações e não insistir na busca de qualidade com 
as operações conjugadas. Em áreas de tocos, como outro exemplo de busca fácil da solução, é 
preciso fazer o preparo em cova – e é até possível mecanizar - mobilizando menor volume de solo. 
Porém, deve-se estar ciente de que a redução no volume mobilizado pode implicar em perda de 
produtividade. Antes de se buscar perspectivas para o preparo do solo, é fundamental que se tenha 
claro o que se pretende com a operação. Por exemplo, com operações conjugadas, que associam 
preparo de solo e adubação, situação que é muito comum. Pode-se agradar a um e descontentar 
a outro. Ou desagradar a ambos. Parece certo que custa menos conjugar operações. Menos fácil 
é entender que o custo pode ser maior. O conceito mais recentemente incorporado na prática de 
preparo de solo é o de precisão. Embora muito mais aplicado às atividades como adubação, con-
trole de plantas daninhas e colheita, para citar algumas, a perspectiva de aplicação na atividade de 
preparo do solo é boa. Pode-se monitorar e registrar a profundidade de preparo em toda a área. 
Sem dúvida alguma, o conceito de precisão é fundamental para melhorar o controle de qualidade 
das operações e dar maior clareza às decisões operacionais e técnicas, assim como, nortear os 
programas de P&D. Porém, devemos estar atentos ao fato de que, dentre todas as operações que 
têm reflexo direto na produtividade, o preparo de solo é a única que não pode ser refeita. Não sem 
que se tenha um custo altíssimo. Significa simplesmente refazer tudo. Nesse negócio chamado de 
preparo do solo, não é difícil entender que o fundamental é não errar. Temos que evoluir no conceito 
do preparo do solo e buscar soluções que permitam acompanhar a evolução das outras atividades 
que lhe causam impactos, tal como a colheita. Temos que repensar as operações conjugadas, no 
sentido de termos claro se ela própria não é o maior limitante à obtenção da qualidade no preparo 
do solo. Equipamentos especializados podem ser mais eficientes e dar melhores resultados do que 
equipamentos generalistas. O conceito de precisão deve possibilitar a garantia da qualidade e não 
apenas o seu registro. Há que se buscar estabelecer níveis críticos para volume de solo mobilizado. 

π



Anais da 47ª Reunião Técnico-Científca do Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo - De 09 e 10 de maio de 2013 ■ 43

Série Técnica IPEF, v. 20, n. 41, novembro de 2015

Finalmente, melhorar o preparo de solo é o primeiro passo para se melhorar toda a silvicultura. Para 
se melhorar todo o manejo.

PLANEjAR O MANEjO é FUNDAMENTAL

O início do planejamento para o estabelecimento das plantações passa pelo rigoroso trabalho de 
mapeamento e monitoramento do solo (Figura 1). Nesta etapa são realizados os mapeamentos de 
solos e de clima das áreas de produção com a separação das áreas aptas e áreas não aptas para 
os plantios. Após a classificação dos solos é feito o agrupamento em unidades de manejo florestal, 
que reúnem solos com condições semelhantes de manejo para facilitar as atividades da silvicultura. 
Além disso, a estratificação dos solos permite aumentar a capacidade de investigação, num primei-
ro momento focando as limitações mais importantes e a partir dai dando maior detalhamento aos 
fatores limitantes da produtividade.

Figura 1 – Classificação e mapeamento detalhado do solo 
nas fazendas destinadas ao estabelecimento de florestas plantadas

Com a definição das classes de manejo o preparo de solo é fundamental para se garantir rápido 
estabelecimento das mudas e maior eficiência de uso da água pelas plantas, por proporcionar con-
dições favoráveis ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas, o que permite a exploração 
de maior volume de solo. O preparo atua no sentido de melhorar o solo onde há maior variação dos 
seus atributos físicos, ou seja, no sentido vertical, melhorando as condições para o aprofundamento 
do sistema radicular e aumentando a tolerância das plantas em situações de restrição hídrica. Pode-
-se afirmar que há uma dependência do material genético por condições adequadas de solo, ou de 
preparo de solo, sem as quais seu potencial de tolerância pode ficar comprometido.

No manejo do solo é recomendável que se use a técnica do cultivo mínimo, com a manutenção 
dos resíduos sobre o solo, sendo que a faixa de preparo de solo, onde as mudas serão plantadas, 
pode variar, a depender das características específicas de cada classe de solo. Alguns indicadores 
são utilizados para a definição das recomendações técnicas do preparo. São eles: A susceptibilidade 
à erosão do solo, a compactação e a umidade do horizonte superficial, a transição de horizontes, 
a coesão e a umidade do horizonte de sub superfície. Por exemplo, em ambientes onde há predo-
minância da ocorrência de Argissolos, os indicadores específicos que definem a profundidade de 
preparo são a posição e a profundidade do horizonte Bt e a transição textural entre os horizontes. 
Três situações podem ser descritas quanto ao preparo de solo em tais situações (Figura 2). Uma 
primeira situação é quando há baixo efeito do preparo de solo profundo (Figura 2A), quando o ho-
rizonte Bt está no limite da ação do subsolador; Uma segunda é quando preparo de solo profundo 
torna-se inviável (Figura 2B), quando o horizonte Bt está abaixo da ação do subsolador; E uma ter-
ceira, quando o preparo de solo profundo torna-se altamente viável (Figura 2C), quando o horizonte 
Bt está numa posição que pode ser trabalho pelo subsolador.
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Figura 2 – Efeito do preparo de solo para diferentes posicionamentos do 
horizonte B textural (Bt): A – Baixo efeito do preparo de solo profundo, 

(B) Preparo de solo profundo inviável, (C) Alto efeito do preparo de solo profundo

Um indicador importante da qualidade do preparo de solo é a área de solo mobilizada, que depende, 
em última análise, da adequação da potência da máquina à limitação física do solo, e da realização 
do trabalho em condições ideais de umidade do solo. A velocidade de preparo também é importante 
o que implica na necessidade de sobra de potência para se realizar a operação com sucesso. Ou 
seja, a potência não deve estar limitada apenas à necessidade de tração do equipamento. Também 
importante é a utilização de equipamentos adequados e devidamente regulados.

A umidade do solo no momento de seu preparo é fator preponderante para o sucesso do esta-
belecimento das plantações. Quando a umidade do solo é desprezada e a atividade se dá fora das 
condições ideais situações de alto risco às plantações são criadas. Estima-se que em situações de 
preparo inadequado o potencial produtivo das florestas pode ser reduzido, sendo que em alguns 
casos, em até 50% ou mais, a depender da restrição hídrica e do clone a ser plantado. Em tais si-
tuações, eventualmente pode ocorrer perda das plantas. A umidade solo no momento do preparo, 
quando inadequada, pode também criar bolsões no sulco e pode levar à migração do fertilizante 
para o fundo do sulco de plantio, dificultando o acesso das plantas aos nutrientes e podendo fazer 
com que o sistema radicular das árvores fique com o desenvolvimento limitado e tenha uma baixa 
eficiência para absorver água e nutrientes. (Figura 3).

Condições para a definição da potência da máquina podem ser estabelecidas, conforme indicado 
na sequência.

(i) Potência acima de 180cv – ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO, distrófico abrúptico. A 
moderado, textura arenosa/média (com mudança texturalabrúptica entre 90 e 95 cm de espessura);

(ii) Potência de 160cv – ARGISSOLO AMARELO distrófico típico, A moderado, textura arenosa/
média; LATOSSOLO Vermelho distrófico típico;

(iii) Potência de 140cv – NEOSSOLO QUARTZARêNICO típico
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Figura 3 – Resultado do preparo de solo em condições inadequadas de umidade. 
Formação de torrões que prejudicam o desenvolvimento das mudas e 

diminuem a eficiência operacional das práticas silviculturais subsequentes

Para aumentar o sucesso do estabelecimento inicial das mudas em situações de estresse hídri-
co podem ser adotadas estratégias específicas durante a operação de plantio. O plantio pode ser 
feito com aplicação de hidrogel no sistema semi-mecanizado, acoplado ao um tanque de irrigação 
(Figura 4). Para melhoria da eficiência das práticas de irrigação pode ser adicionado no tanque um 
aditivo. Este produto tem a finalidade de diminuir a percolação da água no solo, mantendo por mais 
tempo a água à disposição das mudas. A solução é preparada diretamente no tanque e a aplicação 
é realizada em sistema semi-mecanizado.

Figura 4 – Preparo e aplicação da água de irrigação com aditivo 
(hidrogel) para aumentar a disponibilidade hídrica às plantas
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CONSIDERAÇõES FINAIS
Por se tratar de uma cultura de ciclo longo, a produção de florestas plantadas de eucalipto requer 

muita cautela e adequado planejamento, principalmente em áreas onde os plantios de eucalipto são 
mais recentes. Investimento em pesquisa e tecnologia é fundamental para se garantia do sucesso 
do empreendimento. Em regiões de baixa disponibilidade hídrica, com déficit hídrico acentuado é 
possível, por meio da adoção de práticas de manejo adequadas, mitigar o efeito do estresse. O bom 
planejamento do preparo de solo e a adoção de práticas que aumentem a eficiência da irrigação 
para o estabelecimento das mudas podem assegurar maior sobrevivência das mudas e proporcionar 
bom estabelecimento inicial do plantio do eucalipto, levando ao aumento da eficiência dos recursos 
de produção investidos e à garantia de obtenção do potencial produtivo do site.
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RESUMO
O livre acesso aos recursos naturais essenciais ao desenvolvimento das plantas, como água, 

luz e nutrientes tornam possível a expressão máxima do potencial genético das plantas que, aliado 
às condições ambientais, definem a produtividade potencial da floresta. Sobre esta produtividade 
atuam fatores que limitam e reduzem sua expressão potencial (produtividade real), como é o caso 
das plantas daninhas. O presente trabalho objetivou avaliar a eficácia da aplicação de herbicidas 
pré-emergentes aplicados em área total, com o enfoque principal na mecanização da atividade. Foi 
comprovada por meio de testes pilotos em escala experimental e comercial a eficiência de utilização 
de herbicidas pré-emergentes em área total em plantações de eucalipto manejadas no sistema de 
cultivo mínimo do solo. Mesmo com a presença dos resíduos florestais sobre o solo a eficiência no 
controle de ervas foi verificada. Estas informações são de grande relevância para o setor que en-
frenta, nos dias atuais, forte pressão para redução dos custos de produção. Com esta mudança de 
manejo é possível aumentar o nível de mecanização das operações de controle de ervas, aumentar 
o período em que o eucalipto se mantém livre da presença de ervas e reduzir os custos operacionais. 
A utilização de herbicidas pré-emergentes requer grande atenção quanto à época de aplicação e 
período ideal de controle para que se alcance a eficiência operacional desejada.

INTRODUÇÃO 
O livre acesso aos recursos naturais essenciais ao desenvolvimento das plantas, como água, 

luz e nutrientes tornam possível a expressão máxima do potencial genético das plantas que, aliado 
às condições ambientais, definem a produtividade potencial da floresta. Sobre esta produtividade 
atuam fatores que limitam e reduzem sua expressão potencial (produtividade real), mas que podem 
e devem ser manejados pelos silvicultores.

As atividades de silvicultura quando bem planejadas e executadas contribuem para a redução 
dos fatores que restringem a produtividade e devem ser empregadas para elevar o desenvolvimen-
to dos plantios florestais. Pallet e Sale (2004) comprovaram ganhos em produtividade em florestas 
de eucalipto na África do Sul com adoção de práticas silviculturais que limitam a ação dos fatores 
redutores, como nutrição e controle de ervas. Estes autores verificaram que a silvicultura intensiva 
foi responsável por 80% do incremento da produtividade frente aos 20% de ganhos com melhora-
mento genético.

O eucalipto é bastante sensível à competição das plantas daninhas por água, luz e nutrientes e 
os cuidados devem ser maiores na fase de estabelecimento do povoamento. Nesta fase as ervas 
daninhas possuem sistema radicular mais desenvolvido que as mudas e conseguem explorar maior 
volume de solo. Na fase de desenvolvimento os efeitos da competição são menos pronunciados, 
as árvores são capazes de obter água em camadas profundas do solo as quais não são acessadas 
pelo sistema radicular das ervas daninhas (GONÇALVES et al., 2013).

As características edafoclimáticas do sítio afetam a severidade da competição em função da 
disponibilidade dos recursos. Trabalhos que avaliam o período de coexistência entre eucalipto e 
planta daninha têm sido realizados para definição do grau de interferência e período ideal de con-
trole. Toledo et al. (2000) avaliaram o efeito da convivência de Eucalyptus grandis x urophylla com 
Brachiaria decumbens e Spermacocea latifola no município de Três Lagoas (MS). O clima é classi-
ficado como Aw (Köppen), possui precipitação anual de 1.300 mm, temperatura média de 23,8 oC e 
estação seca que varia de 4 a 6 meses com déficit de 200 mm na disponibilidade hídrica do solo. A 
convivência entre eucalipto e planta daninha foi avaliada até 364 dias após o plantio. Aos 364 dias a 
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presença das ervas reduziu 74% o diâmetro à altura do peito (DAP) e 68% da altura total da planta. 
A presença das plantas daninhas afetou o desenvolvimento das árvores no período de 14 a 140. 
Após este período, a presença das plantas daninhas teve pouca influência no desenvolvimento das 
árvores definindo, portanto, o período crítico de controle (14 a 140 dias).

Tarouco et al. (2009) conduziram estudo similar no município de Cerrito (RS), que possui condi-
ções climáticas distintas: clima Cfa (Köppen), precipitação anual de 1.400 mm e temperatura média 
de 17,8 oC, com presença de 1 a 2 meses do ano com menos de 50 mm de déficit hídrico. As ervas 
infestantes presentes no local (Lolium multiflorum, Brachiaria fasciculata e Cynodon dactylon) afetaram 
o crescimento do eucalipto após 107 dias de convívio, reduzindo o DAP em 61%. Neste estudo, com 
condições de clima mais amenas, a competição do eucalipto com ervas daninhas ocorreu em um 
estágio mais avançado em relação ao trabalho desenvolvido em Três Lagoas, tendo como período 
crítico o intervalo de 107 a 150 dias.

Em algumas situações também são encontradas respostas ao controle de ervas daninhas em 
idades mais avançadas do povoamento. Lourenço e Silva (2014) avaliaram a resposta ao controle de 
ervas em florestas de E. grandis x urophylla com 4 a 10 anos, utilizando o delineamento de parcelas 
gêmeas. Após dois anos de monitoramento, a eliminação das matocompetição foi responsável pelo 
incremento de 11% na produtividade, média de 6 m³ ha-1 ano-1. Estas evidências indicam oportunidade 
de melhoria do processo de estabelecimento das florestas uma vez que plantações bem formadas 
terão menor expectativa de resposta ao manejo de ervas em função do sombreamento da área após 
o fechamento de copas, que impede a germinação de novas plantas.

A diminuição do crescimento da floresta está associada à competição por água e luz que se esta-
belece entre a cultura e as ervas infestantes. Em estudo conduzido por Garau et al. (2008), avaliou-se 
a influência das plantas daninhas na disponibilidade de água e luz em um ambiente artificialmente 
preparado. Mudas de eucalipto foram plantadas em caixas com três níveis distintos de infestação de 
ervas daninhas: (i) zero, (ii) 25% de cobertura e (iii) 100% de cobertura. As plantas foram avaliadas 
num período de XXX dias. Neste período, o teor de água no solo foi reduzido em 30% no nível de 
maior infestação e a radiação fotossinteticamente ativa decresceu em 50 a 75%. Estas alterações 
promoveram mudança no status hídrico das plantas de eucalipto. Na ausência das ervas, tratamento 
controle, o potencial hídrico da planta (Ψpd) foi de -0,5 MPa e de -30,0 MPa no tratamento com maior 
incidência de ervas (100% de cobertura das caixas). A diminuição da disponibilidade hídrica e menor 
acesso à luz acarretaram em alterações fisiológicas das plantas no presente estudo, que impacta 
no desenvolvimento do vegetal.

Os nutrientes também são postos em competição e, em função do rápido estabelecimento do 
sistema radicular e grande volume de solo explorado inicialmente, as plantas daninhas conseguem 
se beneficiar destas vantagens para promover maior absorção, diminuindo a oferta para a plantação. 
Em plantios de Pinus elliottii e Pinus taeda aos 6 anos na Flórida Dallatea e Jokela (1991) estudaram 
o desenvolvimento das árvores quando submetidas ao controle de ervas daninhas e emprego de 
fertilizantes. Neste trabalho verificou-se que com a eliminação das ervas daninhas o aumento do 
índice de área foliar (IAF) foi de 1,8 vezes para o P. elliottii e 4,5 vezes para o P. taeda e a produção 
de biomassa foi superior em 1,2 vezes para o P. elliottii e 4 vezes para o P. taeda quando comparada 
tratamento controle. Em função do rápido crescimento, a demanda destas ervas por nutrientes é 
mais elevada nas fases iniciais. Eyles et al. (2012) estudando florestas de E. globulus na Austrália 
na presença e ausência das plantas daninhas, verificaram que após 18 meses de plantio, 19% do 
nitrogênio aplicado foi acumulado na biomassa das plantas daninhas. Esta mesma avaliação feita 
aos 7 meses de idade do povoamento apontou que 70% do nitrogênio aplicado estava presente na 
biomassa das ervas.

Fica evidente, portanto que as plantas daninhas interferem no desenvolvimento da floresta e 
competem com o eucalipto pelos fatores de crescimento (água, luz e nutrientes). Esta ávida com-
petição acarreta na diminuição dos recursos naturais e gera maior heterogeneidade da floresta. A 
convivência com plantas daninhas induz a floresta ao estresse, diminuindo sua produção de folhas 
e interceptação de luz, reduzindo assim a produção de madeira (SANDS; NAMBIAR, 1984).

Oportunidades do manejo de plantas daninhas na busca pela mecanização florestal
Haja vista a importância da realização do controle das plantas daninhas nas plantações florestais 

faz-se necessário desenvolver ferramentas eficazes na eliminação das ervas aliadas ao compro-
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misso de redução de custos operacionais. As práticas silviculturais de controle de plantas daninhas 
representam uma parcela significativa no desembolso para formação das plantações, em torno de 
18 a 22%, distribuídos entre insumo e serviços. Com a elevação dos preços e a diminuição da oferta 
de mão de obra, a automação das operações e o uso de moléculas com maior tecnologia (menores 
doses, maior efeito residual, aplicação em pré-emergência) mostram-se como alternativas promis-
soras para manutenção da qualidade da floresta e otimização dos custos.

No ano de 2010 foi realizada, em Campo Grande, a 40ª Reunião do Programa de Silvicul-
tura e Manejo do IPEF para tratar dos avanços conseguidos na área de controle de plantas 
daninhas e fomentar a discussão com fabricantes de moléculas de herbicida sobre o aumento 
das opções de produtos para o setor florestal. Desde então novos produtos foram lançados 
e novas moléculas estão sendo desenvolvidas e mostram-se bastante promissoras quanto 
ao uso em ambiente florestal (Tabela 1).

Tabela 1 – Relação de moléculas de herbicidas registradas para o setor florestal até 2010 e novas 
possibilidades de registro

Ingrediente Ativo Modo de ação
Produtos registrados até 2010
Glyphosato Pós-emergente
Glyphosato sal de potássio Pós-emergente
Glufosinato Pós-emergente
Carfentrazone Pós-emergente
Clorimuron Pós-emergente
Clomazone+carfentrazone Pré e Pós-emergente
Oxifluorfen Pré-emergente
Isoxaflutole Pré-emergente
Pendimetalina Pré-emergente
Sulfentrazone Pré-emergente
Produtos registrados após 2010
Flumioxazina Pré-emergente
Fluazifop Pós-emergência
Possibilidade de registro
Indaziflan Pré-emergente
Indaziflan+isoxaflutole Pré-emergente
Indaziflan+iodosulfuron Pré e Pós-emergente
Glyphosate+ sulfentrazone Pré e Pós-emergente
Glyphosate+s-metolaclhor Pré e Pós-emergente
Haloxyfop Pós-emergente
Saflufenacil Pós-emergente
2,4-d Pós-emergente

Com o surgimento de novas moléculas para serem utilizadas no campo e a necessidade 
de mecanização das práticas feitas anteriormente de modo manual (controle de herbicida 
na linha de plantio com bombas costais) novos conceitos têm sido introduzidos no manejo 
florestal para aumentar a eficiência do controle de ervas. Dentre estes, destaca-se a adoção 
de herbicidas pré-emergentes aplicados em área total. Porém em função de grande parte 
das florestas plantadas no Brasil serem manejadas em sistema conservacionista do solo 
(cultivo mínimo), que mantém uma camada de resíduos da colheita sobre o solo, o uso de 
pré-emergentes restringia-se às linhas de plantio, com aplicações pré ou pós-pantio. 

É intenção deste documento, todavia, apresentar dois estudos de caso com resultados 
bastante promissores realizados em diferentes regiões, um em escala experimental e semi-
operacional e outro já empregado em larga escala, com intuito de divulgar as informações 
e promover maiores discussões a respeito do tema.
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Estudo de caso 1 – Adoção de Pré – Emergente em área total nas áreas da International Paper
Os testes forma realizados em plantios comerciais de eucalipto situados no nordeste do Estado 

de São Paulo e pertencentes à empresa International Paper. Após vários estudos desenvolvidos 
pela empresa chegou-se a uma proposta para alteração do manejo adotado para controle de plantas 
daninhas (Figura 1). Experimentos realizados previamente definiram as melhores opções de alternân-
cia entre moléculas e épocas de aplicação, bem como as respectivas doses. Os melhores modelos 
utilizados nestes testes foram então selecionados e tiveram suas aplicações repetidas em escala 
experimental seguida de expansão em testes pilotos repetidos em três situações distintas (Figura 2).

Figura 1 – Sequência das aplicações de herbicidas atualmente adotada pela 
International Paper. A aplicação dos herbicidas pré-emergentes é feita somente na 

linha de plantio e adota-se o glyphosato com opção para as situações de pós emergência (a). 
Novo modelo proposto para manejo de plantas daninhas, com duas aplicações de 

herbicidas pré-emergentes em área total e sobre os resíduos da colheita e a utilização 
de graminicidas pós-emergente, seletivo para a cultura do eucalipto (b)

Os testes realizados tiveram por objetivo avaliar a aplicação de pré-emergência em área total em 
relação ao espectro de ação das moléculas utilizadas, a relação dose e alvo, o período residual e a 
disponibilidade hídrica (precipitação), a fitotoxicidade das moléculas às plantas de eucalipto (incluindo 
a sensibilidade dos clones comerciais utilizados pela empresa), a interação entre as diferentes molé-
culas na alternância das aplicações, a eficiência da aplicação antes e após o plantio, a composição 
dos custos de aplicação e insumos utilizados, o desenvolvimento posterior das plantas de eucalipto 
bem como suas respostas fisiológicas à aplicação. Para tanto, com o modelo do novo manejo definido 
partiu-se para avaliação das diferentes opções de moléculas de pré e pós-emergentes em diversas 
composições e doses de aplicação.
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Após levantamento de todas estas informações chegou-se a dois modelos considerados como 
ideais e aplicáveis às situações da International Paper. Estes modelos foram novamente repetidos 
em escala experimental para confirmação dos resultados obtidos nos ensaios anteriores. Os modelos 
adotados foram:
• Aplicação de Flumioxazina (200 g i.a. ha-1) com reaplicação após 35 dias de isoxaflutol (150 g 

i.a. ha-1)
• Aplicação de Isoxaflutol (150 g i.a. ha-1) com reaplicação aos 35 dias de Isoxaflutol (150 g i.a. ha-1)

O modelo com maior eficiência no controle das ervas foi novamente posto a prova em testes 
pilotos realizados em diversas situações e regiões da empresa. Como critério para instalação dos 
experimentos considerou-se: (i) dessecação da área 15 dias antes da instalação dos ensaios, (ii) 
instalação do teste nos períodos de maior precipitação (entre os meses de dezembro e janeiro) e (ii) 
foram selecionadas áreas historicamente conhecidas pela presença de vasto banco de sementes 
de gramíneas e espécies de folha larga.

Figura 2 – Aplicação de herbicida pré-emergente em área total. 
Testes realizados em escala experimental (a) e operacional, testes pilotos (b)

Os resultados obtidos em escala comercial apontam para a interação entre as moléculas Flumio-
xazina e Isoxaflutol como ideal no controle de ervas daninhas nas áreas testadas (Figura 2). Esta 
associação manteve a área livre da infestação de ervas por mais de 100 dias após o plantio. No trata-
mento que recebeu somente a aplicação de Isoxaflutol foi necessária uma reaplicação na entrelinha 
de plantio aos 80 dias. Por ter apresentado melhor desempenho o modelo Flumioxazina+Isoxaflutol 
foi levado à aplicação em escala operacional em três situações distintas (Figuras 3 a 6)
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Figura 3 – Eficiência de controle de plantas daninhas em função dos diferentes modelos testados
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Figura 4 – Teste Piloto 1. Avaliação aos 70 dias após o plantio

TESTE PILOTO #1

Figura 5 – Resultado do ensaio com aplicação de herbicida pré-emergente em área total. 
Teste piloto 1 100 dias após a aplicação
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TESTE PILOTO #2

Figura 6 – Resultado do ensaio com aplicação de herbicida pré-emergente em área total. 
Teste piloto 3 100 dias após a aplicação

Os resultados alcançados apontam de modo bastante consistente para uma nova oportunidade 
de otimização de mão-de-obra.
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Estudo de Caso 2 – Manejo de plantas daninhas na fibra 
O manejo de ervas daninhas na Fibria contempla quatro operações distintas, capina química 

manual (pós-emergente), capina química com barra protegida (pós-emergente), capina química em 
área total (pós-emergente) e aplicação de pré-emergente em conjunto com a operação de subsola-
gem. Para que se tenha eficiência no manejo de ervas está estruturado na empresa um sistema de 
monitoramento e controle de qualidade destas operações. Este sistema é desenvolvido ao nível de 
talhão e engloba o levantamento prévio e espacializado da infestação de ervas e a avaliação das 
condições dos equipamentos e implementos utilizados (Figura 7).

Figura 7 – Relatórios de monitoramento de infestação de 
ervas no talhão e controle de qualidade de pulverização

O controle químico corresponde a 22% do desembolso realizado para formação do povoamento 
florestal (Figura 8). Aproximadamente 80% deste custo ocorrem durante o primeiro ano da rotação 
florestal, fase que corresponde ao período de maior susceptibilidade das plantas de eucalipto pela 
competição por água, luz e nutrientes em relação às ervas infestantes.

Nas áreas de reforma, 50% do desembolso é efetuado até 30 dias pós-plantio com as atividades 
de aplicação de herbicida pós-emergente em área total e aplicação de pré-emergente na linha de 
plantio em conjunto com a subsolagem. Em área de condução da brotação, 70% do desembolso é 
realizado no período de manutenção do primeiro ano. Nos anos subsequentes até a idade de corte, o 
desembolso com controle químico é menos expressivo pois com o pleno desenvolvimento da floresta 
e fechamento das copas a competição pelos recursos naturais é menos acentuada.
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Figura 8 – Participação do controle químico de ervas daninhas 
no desembolso para formação dos povoamento florestais na Fibria

Com o objetivo de se aumentar a eficiência operacional do manejo de ervas e reduzir os custos 
inerentes da atividade, testes em escala operacional têm sido realizados visando a aplicação de 
herbicidas pré-emergentes em área total sobre os resíduos da colheita. A viabilização da aplicação 
de herbicida pré-emergente em área total assegura maior rendimento operacional às operações 
de pulverização e confere maior segurança ao plantio, pois sua intervenção é realizada anterior à 
emergência das ervas. O grande desafio é tornar esta atividade eficiente no controle das ervas uma 
vez que os resíduos florestais deixados após a colheita formam uma camada acima do solo que 
dificultam o contato do herbicida com o solo.

Os testes realizados em campo substituem a aplicação do pré-emergente na linha de plantio pela 
sua aplicação em área total (Figura 9).

Os resultados obtidos com os testes pilotos mostraram grande eficiência da aplicação do herbicida 
pré-emergente em área total. Sua utilização promoveu aumento do efeito residual, deixando a área 
livre de ervar por um período mais prolongado. Este ganho foi de, aproximadamente, 60 dias em 
relação às áreas convencionais (Figura 10). Com isto foi possível reduzir uma intervenção química 
na área que gerou redução de 16% no custo da capina química manual de catação e 60% no custo 
da capina química mecanizada em área total.

É possível elencar uma série de vantagens trazidas com a adoção deste novo sistema: (i) aumento 
no tempo em que a área permanece livre da incidência das plantas daninhas conferindo maior 
segurança ao plantio, (ii) aumento do nível de mecanização das operações de controle químico, 
com grande redução no volume de atividades realizadas manualmente; (iii) possibilidade de redução 
de uma capina química praticada atualmente, gerando redução de custos e de volume de produtos 
utilizados e (iv) diversificação das moléculas de herbicidas, reduzindo a pressão de seleção de 
indivíduos resistentes.
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Figura 9 – Processo de silvicultura padrão realizado pela Fibria (a); 
processo de silvicultura com modificações no controle químico 

devido à aplicação de herbicida pré-emergente em área total (b)

Figura 10 – Efeito residual da aplicação de herbicida pré-emergente em eucalipto 
com aplicação do produto em área total (TESTE) e na linha de subsolgaem 

(ÁREA DE TESTEMUNHA) (a); Redução no custo das aplicações de herbicida 
pós-emergente com no sistema de aplicação de herbicida pré-emergente em área total
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CONSIDERAÇõES FINAIS
Foi comprovada por meio de testes pilotos em escala experimental e comercial a eficiência de 

utilização de herbicidas pré-emergentes em área total em plantações de eucalipto manejadas no 
sistema de cultivo mínimo do solo. Mesmo com a presença dos resíduos florestais sobre o solo a 
eficiência no controle de ervas foi verificada. Estas informações são de grande relevância para o 
setor que enfrenta, nos dias atuais, forte pressão para redução dos custos de produção. Com esta 
mudança de manejo é possível aumentar o nível de mecanização das operações de controle de ervas, 
aumentar o período em que o eucalipto se mantém livre da presença de ervas e reduzir os custos 
operacionais. A utilização de herbicidas pré-emergentes requer grande atenção quanto à época de 
aplicação e período ideal de controle para que se alcance a eficiência operacional desejada. Busca-se 
também pela liberação de registro de moléculas pós-emergentes seletivas para a cultura do euca-
lipto. Esta ação aumentaria ainda mais o potencial de mecanização e os rendimentos operacionais 
das atividades de modo a contribuir com a manutenção da competitividade das florestas nacionais.
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Nos últimos 60 anos a superfície terrestre aqueceu em média 0,6°C (IPCC, 2012). As 
previsões mais pessimistas indicam um possível aumento de até 4°C até o final do século, 
caso não ocorra a mitigação da emissão dos gases de efeito estufa (IPCC, 2012). Em uma 
análise bastante simplória, apenas exemplificando o significativo impacto dessa mudança 
nos cultivos florestais, seria como se no ano de 2100 os plantios estabelecidos no estado 
de São Paulo estivessem sob as condições de temperatura do Tocantins ou Mato Grosso. 

As principais mudanças que podem resultar em impactos negativos às florestas são o 
aumento da temperatura e da concentração de CO2 atmosférico, a ocorrência de precipi-
tações acima da média e a estiagem (ALLEN, 2010). É preciso compreender as mudanças 
em diferentes escalas, para que possam ser apresentadas soluções nos diferentes níveis. 
Nesse texto serão apresentadas as discussões e propostas para as escalas regional, nesse 
caso abrangendo todo o país, e local, com resultados de trabalhos desenvolvidos em locais 
específicos do Brasil.

Adaptações silviculturais aos estresses abióticos e bióticos em plantios florestais: 
escala regional

De acordo com Higa e Pellegrino (2015), as principais necessidades na questão das mudanças 
climáticas para o setor florestal são:

- estudos de longo prazo sobre os efeitos do aumento na concentração de CO2 em povoamentos 
e árvores individuais que fornecem uma ampla perspectiva sobre o assunto;

- estabelecimento de protocolos;
- definir as medições de longo prazo, simples, qualitativa e quantitativa que são úteis, ou podem 

ser modificados para acompanhar os efeitos das mudanças climáticas;
- uso de ferramentas como imagens para detectar os efeitos da variabilidade do clima;
- criação de banco de dados integrados sobre condições climáticas e impacto na produtividade 

em níveis regionais e nacionais;
- avaliar a incerteza e risco nas avaliações de vulnerabilidade;
- planejamento da adaptação.
 Já Rodrigues et al. (2015) sugerem que algumas ações de manejo florestal sejam consi-

deradas, com fins a estabelecer um balanço entre a produção madeireira e a produção de água, 
principalmente e regiões sujeitas a elevado déficit hídrico. Uma delas é o estabelecimento nas áreas 
de preservação permanente (APP) nas chamadas zonas ripárias. Essas áreas caracterizam-se por 
proteger os recursos hídricos e, quando bem preservadas, contribuem com a qualidade e quantidade 
de água em um riacho (ZAKIA, 1998). Outro aspecto destacado foi a locação, desenho, construção 
e manutenção das estradas florestais. Quando realizados adequadamente, auxiliam na infiltração 
da água no solo e consequentemente na quantidade e qualidade da água na microbacia.
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Adaptações silviculturais aos estresses abióticos e bióticos em plantios florestais: 
escala local 

Resultados da região Norte de Minas Gerais
Práticas inovadoras na região têm apresentado resultados promissores na manutenção da 

produtividade de eucalipto. O uso do gesso agrícola, que provavelmente está associado ao maior 
enraizamento em profundidade e aumento da tolerância a longos períodos de estiagem, tem apre-
sentado resultados positivos. Avaliações realizadas precocemente, aos 2,3 anos de idade, mostram 
ganhos de até 50% em volume madeireiro quando aplicado o gesso em doses elevadas, de até 6,4 
toneladas ha-1, comparado à fertilização convencional (BOGO et al., 2015). Atualmente a empresa 
adota uma dose que varia entre 500 e 1000 kg ha-1 aplicados em faixa na linha de plantio. Apesar 
de ainda não haver resultados científicos, observações de campo demonstram a maior tolerância 
ao estresse hídrico onde há a aplicação de gesso, podendo esta ser uma prática a ser adequada a 
outras regiões do país.

A aplicação de boro foliar até o segundo ano tem demonstrado efetivos resultados para evitar o 
chamado die-back ou a seca de ponteiros. Resultados experimentais mostram ganhos de até 30% 
com a introdução dessa aplicação em escala comercial, na dose de 1 a 1,3 kg ha-1. 

Outra prática que tem apresentado resultados positivos e que já foi reportada em outras regiões é 
o preparo de solo profundo, ou seja, com até 100 cm de profundidade e estrondamento lateral. Com 
o objetivo de aprofundar as raízes, essa prática tem demonstrado em escala experimental ganhos 
de cerca de 30% em relação à subsolagem convencional, feita a 50 cm de profundidade.

Por fim, a gestão de todas as atividades realizadas através da ferramenta Total Quality Manage-
ment (TQM) tem feito com que todas as atividades sejam realizadas conforme a prescrição. Dessa 
forma, garante-se que os recursos ao crescimento sejam disponibilizados.

Resultados da região Norte/Nordeste
Seguindo os resultados obtidos na região Norte de Minas Gerais, o preparo de solo adequado 

a cada tipo de solo tem sido fundamental na sobrevivência e crescimento das plantas em plantios 
realizados no Maranhão (MORAES; GAVA, 2015). Deve-se levar em conta a susceptibilidade à 
erosão do solo, a compactação e a umidade do horizonte superficial, a transição de horizontes, a 
coesão e a umidade do horizonte de sub superfície. Um exemplo do manejo sítio-específico nessa 
região pode ser dado utilizando um Argissolo. Nesse caso, quando o B textural está localizado a 
uma profundidade em que o subsolador possa penetrá-lo, é recomendado o preparo profundo (> 90 
cm). Essa prática auxiliar no manejo de precisão com fins a reduzir os efeitos do estresse hídrico.

A mudança do espaçamento para reduzir o consumo hídrico é uma prática recorrente em várias 
regiões do mundo (WHITE et al., 2009; FORRESTER, 2014). No entanto, para a região norte do 
Brasil, os primeiros resultados começam a ser produzidos. Em solo muito arenoso (< 5% de argila), 
estoques máximos de 800 árvores ha-1 devem ser planejados. Evidenciou-se que antes de qualquer 
investimento em florestas plantadas nessas condições edafoclimáticas, deve-se investir fortemente 
em materiais genéticos adequados, além do conhecimento local das práticas silviculturais. 

O maior tempo de controle das plantas daninhas pode auxiliar na redução do efeito do déficit 
hídrico pela redução da competição por água pelas ervas, principalmente as gramíneas. Teixeira 
et al. (2015) observaram que o uso de herbicidas pré-emergentes em área total com reaplicações 
em intervalos de cerca de 50 dias manteve o povoamento praticamente sem a presença de plantas 
daninhas. Esse resultado associa tanto uma redução no uso de mão-de-obra, que é um problema 
recorrente para o setor florestal (HAKAMADA et al., 2013), como aumenta a disponibilidade de água 
para o desenvolvimento da cultura (EYLES et al., 2012).

Com o avanço dos plantios às regiões de maior estresse hídrico e com o aumento da ocorrência 
de eventos climáticos extremos torna-se necessária a integração e cooperação entre empresas do 
setor florestal, produtores independentes, universidades e institutos de pesquisa. É com o intuito de 
“traduzir” o conhecimento técnico-científico em aplicações práticas que o programa de Silvicultura 
e Manejo do IPEF torna disponível as discussões geradas em seus encontros técnicos, esperando 
que possam servir de fonte de consulta para profissionais, pesquisadores e estudantes.   
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