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Pergunta nº: 1195/Question nº: 1195 

 
Título: /Title: Anomalia morfológica em plantas jovens de 

eucalipto 

 

    Por: / By:  Marco Aurélio C. dos Reis  

 
E-mail: assistencia@verdetambau.com.br  

 

 
Questão: /Question: 

 

Boa tarde! 
  
Meu nome é Marco Aurélio, sou técnico de campo da empresa Verde 

Tambaú, que realiza parceria com produtores rurais para plantio e 

condução de reflorestamento de Eucalyptus e Espécies Nativas diversas 

na região das bacias dos rios Pardo e Mogi no Estado de São Paulo. 
  
Primeiramente gostaria de agradecer pelos comunicados e noticias que 

vocês tem nos enviado, os mesmos estão nos mantendo atualizados e, é  

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:assistencia@verdetambau.com.br


claro, nos ajudando a conhecer mais sobre as culturas florestais e seus 

problemas, consequentemente suas soluções. 
  
Hoje, estou entrando em contato, pois de manhã em vistoria de rotina a 

uma área recém-plantada, encontrei algumas mudas com um aspecto 

estranho que desconheço, e por esse motivo estou enviando as fotos 

para serem analisadas, e se for algo familiar, poderem me ajudar. Se 

acaso ainda for um problema desconhecido, peço por favor se possível, 
me auxiliarem informando quem, ou que empresa eu poderia entrar em 

contato para pedir auxilio sobre o problema. Eu descartei a possibilidade 

de deficiência nutricional, pois o plantio além de ter sido feito com todos 

os nutrientes necessários (macro e micro), o problema ocorre apenas 
em algumas plantas, e não em toda a área, porém, a maioria das 

plantas afetadas se encontra a beira de um carreador, existem 

pouquíssimas mudas com o mesmo sintoma no interior da área recém-

plantada. 
 

Nas fotos, percebe-se que ao lado da muda com a anomalia, já foi 

plantada uma outra muda (futura reposição), do mesmo clone (I-144) 

que não apresenta sintoma algum. Não sei se trata de alguma doença, 
ou praga. 
  
Segue abaixo dados da área plantada: 
  
Munícipio – Santa Rita do Passa Quatro - SP 

Solo – Latossolo 

Espécie/Clone – E. urophylla x E. grandis (I-144); 

Área plantada – 2,56 ha (5.700 mudas); 
Número de mudas afetadas – Aproximadamente 250; 

Local mais afetado da área – Ao lado de um carreador; 

Cultura vizinha – Cana de açúcar (até o momento sem aplicação de 

herbicida, ou outros defensivos agrícolas desde o plantio do eucalipto); 

Adubação de plantio – Fosfato Organo-mineral, e microelementos (B, 
Zn, Cu, Fe, Mo e Mn); 

Adubação em cobertura – Aplicada aos 30 dias (30g/planta de 20-00-

20); 

Próxima cobertura agendada – Aos 90 dias (30g/planta de 20-00-20); 
  
Seguem fotos da anomalia: 

 



   
 

    
 
Desde já, agradeço pelo apoio, 
  
Marco Aurélio C. dos Reis 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Marco Aurélio – bom dia -   agradeço sua questão, mas vou ter que 

encaminhar as fotos para alguns amigos para que me ajudem a 
identificar o problema – envassouramento ou perda de dominância 

apical não são coisas comuns e possuem diversas razões (pragas, 

doenças, deficiência nutricional, etc.). 

Um abraço 

Celso 
__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 



 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 

Olá Teotônio Francisco de Assis – boa noite – recebi essa consulta 

mais abaixo pelo EucaExpert (já com mais de 1200 perguntas e 

respostas). 
 

Mais uma vez consulto sua expertise – você já viu esse fenômento de 

perda de dominância apical sem morte da gema e essa coloração 

avermelhada forte nos brotos? 

Veja as fotos e se puder ajudar a dar a resposta, ficaremos gratos,pois 
essa seção tem a missão de ajudar  voluntariamente a sociedade. 

Obrigado e fico no aguardo de sua visão do problema. 

Belas fotos e interessante morfologia da planta, não é mesmo? 

 
Um abraço 

Celso 

 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Teotônio Francisco de Assis 

 
E-mail: assisteo@terra.com.br  
 
 

Prezado Celso. 
 

Deriva de herbicida está dentro de uma das hipóteses levantadas. 

Seguramente as plantas apresentam sinais de intoxicação. Se não for 

herbicida, outra possibilidade é que seja excesso de algum 
micronutriente. A análise pelas fotos pode dar apenas uma ideia e 

descartar algumas coisas, mas o diagnóstico deve ser feito com 

análises. Chama atenção o fato de ser localizado nas beiradas dos 

talhões e as novas mudas plantadas não apresentarem sintoma. Isto 

pode reforçar a hipótese de algum fator que ocorreu em determinado 
momento e depois não mais. 

Esse clone é bastante eclético e não tem apresentado problemas com 

deficiência de boro. Portanto, por esta razão e pelo tipo dos sintomas 

não deve ser deficiência de boro. Também a ocorrência localizada tende 
a eliminar essa hipótese. 

 

Um abraço. 

mailto:foelkel@via-rs.net
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Téo. 
 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 
 

E-mail: foelkel@via-rs.net  
 
 

Bom dia Marco Aurélio, tomei a liberdade de enviar suas fotos ao meu 

grande amigo Teotônio Francisco de Assis, um dos maiores especialistas 

mundiais dos assuntos florestais relacionados aos eucaliptos. Ele avaliou 

o seu problema e com base nas informações que você forneceu deu um 
parecer que lhe envio com cópia e com meu sincero agradecimento ao 

Téo, por enriquecer com seus conhecimentos a seção Pergunte ao Euca 

Expert: 

  
“Prezado Celso. 

  

Deriva de herbicida está dentro de uma das hipóteses levantadas e 

prováveis. Seguramente as plantas apresentam sinais de intoxicação. Se 
não for herbicida, outra possibilidade é que seja excesso de algum 

micronutriente. A análise pelas fotos pode dar apenas uma ideia e 

descartar algumas coisas, mas o diagnóstico deve ser feito com 

análises. Chama a tenção o fato de ser localizado nas beiradas dos 

talhões e as novas mudas plantadas não apresentarem sintoma. Isto 
pode reforçar a hipótese de algum fator que ocorreu em determinado 

momento e depois não mais. 

Esse clone é bastante eclético e não tem apresentado problemas com 

deficiência de boro. Portanto, por esta razão e pelo tipo dos sintomas 
não deve ser deficiência de boro. Também a ocorrência localizada tende 

a eliminar essa hipótese. 

  

Um abraço. 
Téo” 

  

Sugiro continuar monitorando e tentar verificar se porventura não foi 

feita uma capina química nos aceiros laterais na beira do talhão, ou em 

sua propriedade ou na vizinha com cana de açúcar. Outra possibilidade 
é realizar análises foliares para avaliar intoxicações nutricionais, caso o 

fenômeno se repita. 
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Um abraço 

Celso 

 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Marco Aurélio C. dos Reis  

 
E-mail: assistencia@verdetambau.com.br  

 
 

Sr. Celso Foelkel, bom dia! 

 

Venho por meio de este agradecer pelas informações, e pelo empenho 
em buscar respostas para atender minha solicitação, mais uma vez, 

consigo enriquecer meus conhecimentos, e orientar melhor produtores 

de florestas através de sua ajuda (a 1a foi em relação aos Lignotubers). 

Agradeço da mesma forma ao Sr. Teotônio Francisco de Assis, pois sem 
sua vasta experiência no assunto, seria mais difícil chegar à uma 

hipótese muito provável sobre o problema. 

Ontem mesmo ao abrir e ler o e-mail com as informações do Sr. 

Teotônio, fui até uma propriedade que efetuou o controle de rebrota 
com herbicida sistêmico, (controle feito a 120 dias), e alguns tocos 

apresentaram ressurgência de brotação, e verifiquei que os sintomas 

nas folhas dessa nova brotação, eram muito parecidos com os sintomas 

presentes nas mudas de que mandei as fotos, por esse motivo, acredito 

sim, que como foi observado pelo Sr. Teotônio, o problema nas mudas 
fotografadas tem grandes chances de ser decorrente de deriva de 

herbicida, e que pode ser facilmente detectado através de uma análise. 

Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, e se Eu, ou a empresa Verde 

Tambaú, puder ser-lhes útil em algo, favor entrar em contato. 
 

Obrigado, 

Marco Aurélio C. dos Reis 

 
__________________________________________________ 
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