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RESUMO 

 
O cedro-australiano (Toona ciliata var. australis F. Muell. Bahadur, Meliaceae) 
é uma espécie exótica que apresenta grande potencial para instalação de 
plantios no Brasil. Comparada ao mogno e outras meliáceas nativas quanto à 
qualidade da madeira, tem a vantagem de possuir rápido crescimento e não ser 
atacada por Hypsipyla grandella (broca-do-cedro). O uso da técnica de 
clonagem pode auxiliar na seleção de indivíduos superiores e aumentar a 
produtividade da espécie. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo geral elaborar um protocolo para o resgate vegetativo e propagação 
via estaquia e miniestaquia de indivíduos adultos selecionados de cedro-
australiano, visando à multiplicação de materiais geneticamente superiores. 
Efetuou-se a aplicação de diferentes formas de resgate vegetativo de 
indivíduos adultos: corte raso, anelamento e semianelamento. Com as 
brotações resultantes do resgate vegetativo testou-se o enraizamento das 
estacas em cada uma das técnicas com a influência do AIB (6000 mg L-1). 
Também foi testada a influência da área foliar e da aplicação de AIB (6000 
mgL-1). Buscou-se verificar também se diferentes matrizes proporcionam 
respostas diferentes no enraizamento. Com as mudas aclimatadas produzidas 
a partir de estacas enraizadas do experimento de plantas matrizes foi instalado 
o minijardim clonal, buscando-se avaliar a adaptação da espécie ao cultivo 
nesse sistema sob diferentes soluções nutritivas e em coletas sucessivas. Após 
a aplicação dos tratamentos de resgate vegetativo foi verificada a emissão de 
brotações e foi realizada a contagem do número de brotos por árvore. O corte 
raso proporcionou a maior produção de brotos, entretanto o anelamento e 
semianelamento, apesar de uma produção menor de brotos por árvore, podem 
ser utilizados quando o objetivo não é abater as árvores. As estacas obtidas do 
semianelamento apresentaram maior sobrevivência e enraizamento. Estacas 
com folíolos inteiros em presença de AIB obtiveram uma maior taxa de 
sobrevivência e enraizamento. Houve grande variação na sobrevivência e 
capacidade de enraizamento entre matrizes. Observou-se diferença em relação 
à sobrevivência das minicepas e a produtividade de miniestacas. A solução 
nutritiva I (com maior dose de nitrato) apresentou menor sobrevivência das 
minicepas, porém maior produtividade de miniestacas, além de maior 
sobrevivência e enraizamento, resultando também em maior taxa de 
multiplicação. O minijardim clonal de cedro-australiano se mostrou uma boa 
opção para a multiplicação clonal da espécie, com grande potencial para uso 
extensivo. Em geral, os resultados obtidos para o resgate vegetativo e 
clonagem mostraram grande potencial para a propagação da espécie, sendo 
necessários ajustes no minijardim clonal para aumentar a produção de 
miniestacas. A partir destes resultados a produção de mudas e fixação de 
genótipos selecionados será facilitada podendo resultar em um aumento nos 
plantios de cedro-australiano, além do incremento da produtividade da espécie. 
 
Palavras-chave: Propagação vegetativa. Cedro-australiano. Propagação 

assexuada. Enraizamento. Minijardim clonal. 
 
 



ABSTRACT 
 
The Australian red cedar (Toona ciliata var. australis F. Muell. Bahadur, 
Meliaceae) is an exotic species that has great potential for installation of 
plantations in Brazil. Compared to mahogany and other native Meliaceae as to 
the quality of wood, has the advantage of rapid growth and not be attacked by 
Hypsipyla grandella (cedar berry borer). The use of the cloning technique can 
assist in selecting better individuals and increase the productivity of the species. 
In this context, the present work was to develop a general purpose protocol for 
vegetative propagation by cuttings and rescue and minicutting adult individuals 
selected Australian red cedar, aiming to multiplication of genetically superior 
materials. Performed the application of different forms of vegetative rescue of 
adults: clearcutting, girdling and semi girdling. With the growing shoots resulting 
rescue was tested on the rooting each technique with the influence of IBA (6000 
mg L -1). Also tested the influence of leaf area and the application of IBA (6000 
mg L - 1). We attempted to also check matrices provide different answers on 
rooting. With acclimated seedlings grown from rooted cuttings from mother 
plants of the experiment the clonal mini garden was installed, trying to evaluate 
the suitability of species for cultivation in this system under different nutrient 
solutions and successive collections. After the application of vegetative rescue 
treatments was observed issuing shoots and counting the number of shoots per 
tree was performed. The clearcutting provided the highest yield of shoots, 
however annealing and semi girdling, despite lower production of shoots per 
tree, can be used when the goal is not to kill the trees. The cuttings obtained 
from semi girdling showed higher survival and rooting. Cuttings with integers in 
the presence of IBA leaflets had a higher survival rate and rooting. There was 
wide variation in survival and rooting ability between arrays. Difference was 
observed in survival and productivity of ministumps cuttings. The nutrient 
solution I (with higher nitrate dose) showed a lower survival ministumps, but 
higher productivity cuttings as well as increased survival and rooting, also 
resulting in higher rate of multiplication. The clonal minigarden Australian red 
cedar proved to be a good option for clonal multiplication of the species, with 
great potential for extensive use. In general, the results obtained for vegetative 
recovery and cloning showed great potential for the propagation of the species, 
being necessary adjustments in clonal minigarden to increase production of 
cuttings. From these results seedling production and establishment of selected 
genotypes will be facilitated and may result in an increase in plantings of 
Australian red cedar, besides the increase in productivity of the species. 
 
Keywords: Vegetative propagation. Australian red cedar. Asexual propagation. 
Rooting. Clonal minigarden. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A exigência mundial e o aumento do consumo de madeira são uma 

realidade nos dias de hoje, devido à existência dos mais variados tipos de 

mercado consumidor, como a indústria moveleira com o consumo de madeiras 

nobres, a indústria de papel, madeira tratada, lenha, carvão e outros 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

A demanda pelo cultivo de novas espécies florestais como cedro-

australiano, mogno-africano, nim-indiano, teca e outras, tem sido crescente e a 

madeira de tais espécies vem sendo cada vez mais valorizada 

economicamente (ABRAF, 2012). Dentre as espécies alternativas potenciais 

para a produção de madeira nobre, Toona ciliata var. australis (F. Muell.) 

Bahadur da família Meliaceae, conhecida popularmente como cedro-

australiano, vem se destacando em países como Brasil, Argentina, Havaí, 

Porto Rico, Honduras e outros. Esta espécie é originária da Austrália e de parte 

da Ásia (BYGRAVE; BYGRAVE, 2005, p. 7). 

Na América do Sul, o cultivo da espécie vem sendo amplamente 

difundido, em razão dos excelentes resultados obtidos em termos de 

crescimento e adaptação às condições de solo e clima nas diferentes regiões. 

As árvores apresentam um tronco que é predominantemente monopodial 

(NASSUR, et al., 2013, p. 44). Até o presente momento, não há referências de 

ataques da broca-do-cedro (Hypsipyla grandella) e da ocorrência da broca-de-

ponteira (Hypsipyla robusta) nas Américas (BYGRAVE; BYGRAVE, 2005, p. 

11) mesmo em condições de monocultivo. 

A espécie difundiu-se no Brasil nos últimos anos, principalmente em 

regiões mais tropicais, sendo também bastante cultivado na Argentina e 

Uruguai. No Brasil, a espécie se destaca pela adaptação às condições 

edafoclimáticas favoráveis ao seu desenvolvimento e por não ser atacado por 

pragas comuns a outras Meliáceas brasileiras, como Cedrela fissilis e 

Swietenia macrophylla. 

Além da ausência dos ataques, outra característica relevante diz 

respeito à capacidade da espécie em tolerar a sombra, particularidade esta que 

implica em diversas vantagens, principalmente para produtores que desejam 



15 
 

investir em plantios consorciados. Deve-se ressaltar que plantios mistos são 

menos suscetíveis a ataques de fungos e insetos do que as monoculturas 

(BRISTOW et al., 2005, p. 45). 

A madeira do cedro-australiano pode ser utilizada para diversos fins, 

destacando-se a laminação, indústria moveleira (móveis finos) e acabamentos 

de construção. Por ter uma coloração avermelhada possui alto valor de 

mercado, podendo ser considerada como uma madeira nobre, muitas vezes 

comparada ao mogno e ao cedro brasileiro. Como é uma espécie exótica, o 

seu cultivo pode auxiliar na redução do desmatamento e na diminuição da 

pressão sobre as florestas nativas. Investimentos em reflorestamento no Brasil 

têm se mostrado promissores porque o país tem condições adequadas para o 

desenvolvimento de várias espécies florestais. Essa espécie tem rápido 

crescimento, chegando a seis metros de altura em dois anos e oito meses 

(BELA VISTA FLORESTAL, 2011). 

No caso do cedro-australiano, diversos estudos vêm sendo feitos 

visando seu melhoramento sob os mais variados aspectos. O método de 

propagação mais utilizado para a espécie é via seminal, mas a oferta sazonal 

das sementes e sua curta viabilidade ao longo do tempo, mesmo sendo 

ortodoxas (SCOCCHI et al., 2003, p. 22), representam problemas na oferta 

contínua de mudas para implantação de povoamentos. 

Para a maximização de características de interesse, como seleção de 

indivíduos com alta produtividade, tolerância a pragas e doenças, melhoria de 

características da madeira, dentre outras, é indispensável que se selecione 

materiais superiores. Porém, devido à grande variabilidade dos povoamentos e 

a consequente manifestação de características genéticas indesejáveis 

(SOUZA, et al., 2009, p. 206), têm-se a necessidade de investir em pesquisas 

sobre seleção e propagação vegetativa da espécie. 

As matrizes selecionadas e multiplicadas assexuadamente passam a 

constituir os clones. Esse processo é também conhecido como resgate do 

material superior. Para tanto, o primeiro passo após a seleção da matriz é a 

promoção de seu rejuvenescimento para se obterem brotos fisiologicamente 

aptos ao enraizamento (juvenis). A forma mais simples de reversão à 

juvenilidade de árvores adultas é a indução de brotações basais obtidas 

através do corte raso da planta ou anelamento (ALFENAS et al., 2004, p. 26). A 



16 
 

partir da obtenção de material juvenil é possível viabilizar a propagação da 

espécie de forma assexuada. 

Dentre os métodos de propagação vegetativa, a estaquia e a 

miniestaquia são as técnicas de maior domínio e conhecimento científicos, 

representando alguns dos maiores avanços tecnológicos na área florestal. No 

entanto, a estaquia apresenta algumas limitações no que se refere à 

propagação de material adulto, devido ao grau de maturação dos propágulos, 

levando à redução da competência ao enraizamento adventício em alguns 

clones (ASSIS, 1997, p. 301). 

Em contrapartida, a miniestaquia é uma técnica que possui alto potencial 

para a propagação de espécies florestais, pouco se conhecendo sobre esta 

técnica quando aplicada ao nível comercial para espécies florestais exóticas 

implantadas recentemente no Brasil. O cedro-australiano faz parte do grupo de 

espécies com alto potencial comercial que necessita de estudos quanto à sua 

propagação vegetativa. 

 Para viabilizar a técnica de miniestaquia pode-se utilizar o cultivo em 

minijardim clonal em sistema de canaletão com leito de areia. Para o cedro-

australiano são necessários ajustes no sistema de produção de minicepas, 

principalmente no que diz respeito à solução nutritiva ofertada ao material. A 

carência de estudos envolvendo a absorção de nutrientes e requerimentos 

nutricionais da espécie, bem como envolvendo a sensibilidade a variadas 

condições de estresses químicos e físicos, vêm sendo um entrave para que 

sua utilização se torne amplamente difundida. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAIS 

 

 

Desenvolver um protocolo para o resgate vegetativo e propagação via 

estaquia e miniestaquia de indivíduos adultos de Toona ciliata var. australis 

visando a multiplicação de indivíduos geneticamente superiores. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

- Avaliar os métodos de anelamento total, parcial e corte raso no resgate 

vegetativo de árvores adultas; 

- Verificar a emissão de brotos após sucessivas coletas em árvores aneladas e 

podadas drasticamente; 

-Avaliar o enraizamento de estacas em função dos métodos de resgate e 

diferentes épocas de coleta das brotações; 

- Verificar a influência da área foliar e da aplicação de AIB no enraizamento das 

estacas; 

- Avaliar o enraizamento de estacas em função da coleta em diferentes 

matrizes; 

- Avaliar a adaptação da espécie ao cultivo em minijardim clonal sob diferentes 

soluções nutritivas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 CEDRO-AUSTRALIANO (Toona ciliata M. Roem. var. australis (F. Muell.) 

Bahadur) 

 

 

O cedro-australiano, pertencente a família Meliaceae, distribui-se 

naturalmente no leste da Austrália estendendo-se desde Ulladulla, ao sul de 

Sidney no Estado de New South Wales, até Atherton, no norte do estado de 

Queensland (GRIJPMA; RAMALHO, 1969, p. 534) (Figura 1). Das espécies do 

gênero Toona, o cedro-australiano é a mais amplamente encontrada em seu 

ambiente natural em uma grande área, compreendendo o oeste da Índia e 

Paquistão até o sul da china e o sudoeste da Austrália (BYGRAVE, BYGRAVE, 

2005, p.7). 

Há apenas 200 anos crescia em grande abundância ao longo de toda a 

costa leste da Austrália, desde o rio Clyde, no sul da New South Wales para o 

norte de Queensland, antes de ser praticamente dizimado pela intervenção 

humana no início do século passado (BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p.1). 

 

  
FIGURA 1 – MAPA DA AUSTRÁLIA COM A DIVISÃO POR ESTADOS (A); 

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE, DE ATHERTON (PONTO A) ATÉ 
ULLADULLA (PONTO B) (B). FONTE: GOOGLE MAPS. 

 

A B 
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Os habitats naturais do cedro-australiano são as baixas e médias 

elevações que apresentam clima úmido (HOLDRIDGE; POVEDA, 1975, p. 

284). A preferência da espécie é por solos ricos, vulcânicos ou aluviais com 

locais bem drenados localizados, em grande parte, em ravinas úmidas ou 

habitats de floresta tropical fechada (BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p.7). 

Essa espécie possui similaridade botânica (Figura 2) com outras 

espécies nativas brasileiras da família Meliaceae, como os cedros (Cedrela 

fissilis e Cedrela odorata), da Mata Atlântica e o mogno (Swietenia 

macrophilla), da Amazônia (LORENZI et al., 2003, p. 236) (Figura 2). 

 

 
FIGURA 2 – ESPÉCIES COM SIMILARIDADE BOTÂNICA COM Toona ciliata var 

australis (A): Cedrela odorata (B), Cedrela f issil is (C), Swietenia 
macrophilla (D). FONTE: A: www.fl ickr.com; B: 
www.biogeodb.str i.si.edu; C: www.florestaombrofilamista.com.br; D: 
www.biogeodb.str i.si.edu. 

 

Por algum tempo Toona e Cedrela foram considerados do mesmo 

gênero. Hoje, entretanto, sabe-se que os gêneros são diferentes, apesar de 

A B 

C D 



20 
 

estarem intimamente relacionados. Características que distinguem os dois 

gêneros são o androceu colunar (sendo maior do que o ovário) e as mudas, 

que têm folíolos inteiros. Uma diferença adicional revelada recentemente é a 

composição química das folhas e caules, diferente para os dois gêneros 

(BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p.7). 

Espécies de mogno, cedro-australiano e os cedros da América Central e 

América do Sul estão entre as árvores com madeiras mais valiosas, 

encontradas em todo o mundo nas florestas tropicais. A madeira destas 

espécies é muito procurada por causa de sua cor, de grã estreita e alta 

durabilidade. (BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p.1). Ambas as espécies 

pertencem à subfamília Swietenioideae, família Meliaceae. A tribo Cedreleae 

compreende os gêneros Cedrela e Toona (BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p.7). 

A espécie é descrita como uma árvore de grande porte, podendo 

alcançar cerca de 50 m de altura e 2 m de diâmetro. Seu tronco é retilíneo, às 

vezes bifurcado apresentando sapopemas baixas, assimétricas e pouco 

desenvolvidas (Figura 3). A casca é grossa, dura, com deiscência em placas 

retangulares e escamiformes, de coloração cinza a marrom, com manchas de 

liquens, placas com 7 a 25 mm de largura e 10 a 30 mm de comprimento por 

10 mm de espessura (PINHEIRO et al., 20061 apud FERREIRA, 2009, p. 4). 

 

  
FIGURA 3 - TRONCO DE Toona cil iata var. australis , APRESENTANDO 

SAPOPEMAS BAIXAS (A) E DETALHE DA CASCA GROSSA E 
COM DEISCÊNCIA EM PLACAS (B). FONTE: PEREIRA (2012). 

                                                 
1 PINHEIRO, A. L.; LANI, L. L.; COUTO, L. Cultura de cedro australiano para produção de 
madeira serrada. Viçosa, Editora UFV, p. 42, 2003. 

A B 
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As plantas de cedro-australiano são alógamas e possuem flores 

unissexuais masculinas e femininas. A espécie apresenta dimorfismo sexual, 

em que ocorre a má-formação dos óvulos em ovários de flores masculinas e 

desenvolvimento normal dos óvulos nas flores femininas (GOUVÊA, 2005, p 

54). 

Os frutos são pequenos em comparação aos dos cedros nativos 

brasileiros (Figura 4), mas possuem o mesmo formato de cápsula; o 

comprimento médio do fruto de cedro australiano é de 15 a 20 mm por 10 mm 

de diâmetro, abrindo-se do ápice à base cinco valvas castanho escuras, com 

lenticelas e plurisseminadas, com forma de flor (SOUZA et al., 2010, p. 6). 

As sementes são aladas e têm, em média, de 10 a 20 mm de 

comprimento e 3 mm de largura (Figura 4). As sementes germinam de 7 a 21 

dias, dependendo do vigor da semente e da temperatura e umidade (GOUVÊA, 

2005, p. 54). São ortodoxas, de cor castanha clara e com uma faixa castanha 

escura diagonal contornando toda a semente. Quando armazenadas em 

câmara fria e recipiente fechado são viáveis por até um ano (WORLD 

AGROFORESTRY CENTRE, 2007). 

 

 
FIGURA 4 – DETALHE DA ABERTURA DOS FRUTOS (A) E SEMENTES (B) DE 

Toona cil iata var . australis. FONTE: A: www.f lickr.com; B: 
www.plants.usda.gov 

 

A espécie cresce em áreas com precipitação anual entre 800 e 1.800 

mm com 2 a 6 meses de seca (LAMPRECHT, 1990, p. 269). A temperatura 

média para o seu desenvolvimento fica em torno de 20 a 26ºC, embora a 

A B 



22 
 

espécie sobreviva a temperaturas mínimas absolutas pouco abaixo de 0ºC, 

tolerando geadas leves (RIBEIRO et al., 2011, p. 46). 

Em clima apropriado a espécie apresenta rápido crescimento, podendo 

incrementar vários metros em altura por ano. Além disso, mudas de cedro e 

árvores maduras mantém a capacidade de sobreviver a danos de seca, fogo e 

geada, brotando prontamente de todas as partes afetadas (BYGRAVE, 

BYGRAVE, 2005, p.1). 

É uma espécie que apresenta boa regeneração natural próximo às 

árvores produtoras de sementes, mesmo em áreas onde foi introduzida como 

espécie exótica. Devido a estas características é considerada uma espécie 

pantropical, ou seja, cultivada em todos os trópicos (STREETS, 1962, p. 224). 

Estudos desenvolvidos na Costa Rica permitiram observar que essa espécie 

tem capacidade de rebrotar após o primeiro corte. Observou-se que 98% das 

cepas de quatro a sete anos rebrotaram e após o segundo corte a rebrota 

atingiu 53%, apresentando-se vigorosa (OTÁROLA et al., 1976, p. 83). 

Apresenta crescimento rápido quando comparado às espécies nativas 

exploradas para serraria e necessita de elevados índices de radiação solar 

para um melhor e mais rápido desenvolvimento, embora no estágio inicial o 

sombreamento favoreça o seu estabelecimento e crescimento. A espécie é 

moderadamente tolerante à falta de água, mas altamente responsiva a 

quantidade de água disponibilizada durante o seu ciclo, com incrementos 

acentuados e rápidos. Entretanto, não tolera longos períodos de 

encharcamento, o que retarda seu desenvolvimento (SOUZA et al., 2010, p.7). 

Cedro-australiano é uma espécie florestal que apresenta grande 

potencial para a silvicultura comercial (ARES; FOWNES, 2000, p. 228). A 

espécie foi introduzida no Brasil, através de projetos de fomento florestal 

realizados na região sudeste, onde encontrou condições edafoclimáticas 

favoráveis ao seu desenvolvimento. A implantação da cultura é 

economicamente viável e confere um investimento rentável ao produtor 

(SOUZA, et al., 2010, p. 5). 

Adaptou-se muito bem ao Brasil, apresentando alta taxa de crescimento, 

madeira de boa qualidade e alta resistência ao ataque da broca-do-cedro 

(Hypsipyla grandella), importante praga que afeta os cedros nativos e o mogno 

brasileiro (BYGRAVE, BYGRAVE, 2005, p. 10). Esta praga (Figura 5) tem 
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atacado plantios experimentais de Swietenia macrophyla, Cedrela odorata e 

Cedrela fissilis na América tropical, não tendo sido verificados problemas em 

outras espécies da família Meliaceae (MAYHEW; NEWTON, 1998, p. 3). 

Portanto, é promissor o uso de Toona ciliata var. australis, Khaya senegalensis 

e Khaya ivorensis em termos silviculturais. 

 

 
FIGURA 5 – ATAQUE DE Hypsipyla grandella  EM PONTEIRA DE Cedrela fissil is. 

FONTE: www.mognobrasileiro.com.br 
 

 

3.1.1 Interesse comercial na espécie 

 

 

O cultivo da espécie tem se expandido no Brasil, com a finalidade de 

produção de madeira nobre para serraria e indústria moveleira. Os plantios 

estão concentrados nos Estados da região sudeste, com destaque para os 

Estados do Espírito Santo e Minas Gerais (SOUZA, 2007, p. 5). O crescimento 

da exploração comercial da cultura determina a importância do conhecimento e 

estudos sobre a espécie, com geração de novas técnicas que possibilitem 

avanços tecnológicos para a produção e expansão da espécie em outras 

regiões do Brasil (CASTRO-GAMBOA, 20002 apud SORAGI, 2009, p. 5). 

                                                 
2 CASTRO-GAMBOA, I. Estudo fitoquímico da raiz de Toona ciliata e do cavalo do enxerto de 
Toona ciliata/Cedrela odorata: uma contribuição à quimiossistemática e à ecologia na interação 
Hypsipyla – Meliaceae. 212 p. Tese (Doutorado em Química), Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2000. 
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Uma das principais vantagens do cultivo do cedro-australiano no Brasil é 

a resistência aos ataques de Hypsipyla grandella, que causa grandes danos ao 

cedro e ao mogno brasileiro (OIANO, 20003, apud SOUZA, 2010, p. 9). A 

espécie é susceptível à Hypsipyla robusta, que causa danos semelhantes ao 

do ataque de H. grandella, porém não há relatos de ocorrência de H. robusta 

no Brasil (CUNNINGHAM et al., 2005, p. 352). 

Pelas semelhanças com o mogno e o cedro nativo, a madeira de cedro-

australiano atinge altas cotações no mercado interno e externo. O elevado 

valor comercial da madeira proveniente de árvores desse gênero decorre da 

alta qualidade da madeira e da diversificação de seus usos industriais (WORLD 

AGROFORESTRY CENTRE, 2007). 

O cedro-australiano é uma espécie de crescimento rápido, alta qualidade 

e com propriedades físico-mecânicas de grande valor para a indústria 

moveleira (PAIVA et al., 2007, p. 1786). Possui madeira similar à madeira do 

cedro nativo (Cedrela odorata e Cedrella fissilis), com coloração avermelhada 

brilhante e fácil de trabalhar (KYNASTON et al., 2001, p. 2). Possui boa 

durabilidade, fácil secagem e desdobro e apresenta moderada resistência a 

cupins. É macia e de textura grossa, com densidade aproximada de 450 kg m-3 

a 12% de umidade (KYNASTON et al., 2001, p. 1). 

Esta espécie vem se destacando no segmento de madeira serrada, em 

virtude do ciclo relativamente curto, da boa produtividade e do valor de sua 

madeira no mercado interno e externo. Seu cultivo rende, em média, 250 m³ a 

390 m³ de madeira por hectare, sendo cotada em R$ 850,00 o m³, valor muito 

atraente no segmento de florestas (MURAKAMI, 20084 apud RICKEN, 2011, p. 

2). 

A variação de altitude para o plantio é alta, sendo possível o 

estabelecimento da cultura em baixas e elevadas altitudes, com até 1.700 m, 

apesar do ritmo de crescimento ser mais lento em locais com maiores altitudes. 

O corte comercial do cedro ocorre, aproximadamente, aos 12 anos, podendo 

ser antecipado ou adiado, dependendo das condições específicas do 

                                                 
3 OIANO, J. N. Estudo fitoquímico da Toona ciliata: uma contribuição à quimiossistemática do 
gênero e a ecologia da interação Hypsipyla - Meleaceae. 287 p. Tese (Doutorado em Química), 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2000. 
4 MURAKAMI, C.H.G. Cedro australiano: valorização de espécies nobres. Boletim Florestal, 
São Paulo, v.7, n.2, p.1-6, fev. 2008. 
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povoamento e da finalidade da madeira. Sua produtividade média, aos 10 

anos, é de 150 m³ ha-1, após desbaste para produção de madeira serrada 

(SOUZA et al., 2010, p. 7 e 9). 

 

 

3.2 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 

 

 

 A propagação vegetativa ou clonagem consiste na produção de mudas a 

partir de partes ou órgãos vegetativos da planta (ramos, gemas, estacas, 

folhas, raízes e outros), permitindo obter indivíduos com as mesmas 

características genéticas da planta mãe (WENDLING et al., 2002, p. 28). A 

técnica é embasada na totipotencialidade dos tecidos se regenerarem pelo 

processo de divisão celular conhecido como mitose (FACHINELLO et al., 2005, 

p. 72; HABERLANDT, 19025 apud HARTMANN et al., 2011, p. 44). 

A propagação vegetativa constitui uma opção viável para produção de 

mudas uniformes, permitindo rápida seleção e multiplicação de indivíduos 

adultos com características desejáveis, o que poderá refletir diretamente na 

qualidade e quantidade da madeira produzida (SILVA et al., 2012, p. 704). 

Possibilita a obtenção de talhões uniformes, de rápido crescimento e produção 

de matéria prima homogênea em áreas até então não indicadas, devido à 

limitação de material genético seminal (XAVIER et al., 2013, p. 20 e 21). 

A utilização da propagação vegetativa de espécies florestais é vasta, 

pois abrange desde a produção em massa de plantas melhoradas com 

acelerado crescimento, aumento da produtividade, madeira de qualidade e 

homogênea até a obtenção de floração precoce de plantas destinadas à 

produção de sementes e frutos (ALFENAS et al., 2004, p. 22). 

Os fatores de destaque envolvidos no enraizamento de propágulos são a 

ocorrência de injúrias, o balanço hormonal, a constituição genética da planta 

matriz (potencial e variabilidade genética dentro da espécie), o nível endógeno 

de inibidores, as condições nutricionais e hídricas da planta doadora de 

propágulos (ALFENAS et al., 2004, p. 39), as reações de oxidação, a 

                                                 
5HABERLANDT, G. Kulturversuche mit isolierten Pflanzenzellen. Sitzungsber; Akad. Der Wiss. 
Wien, Math-Naturwiss. Ki. 111, p. 69–92, 1902. 
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maturação/juvenilidade dos propágulos, época do ano de coleta, fatores 

externos como temperatura, luz, umidade, uso de reguladores vegetais e a 

qualidade do substrato (XAVIER et al., 2013, p. 100 a 116). 

As auxinas, normalmente, são consideradas as principais substâncias 

indutoras do enraizamento adventício, principalmente em espécies de difícil 

enraizamento. Dentre as auxinas, a mais utilizada e a que tem apresentado 

melhores resultados para a maioria das espécies florestais é o ácido indol-3-

butírico (AIB), no que tange ao enraizamento adventício de estacas e/ou 

miniestacas (PESCADOR et al., 2007, p. 397; CUNHA et al., 2008, p. 88; 

VALMORBIDA et al., 2008, p. 441). 

Para as espécies em que ainda não estão estabelecidas as técnicas de 

propagação vegetativa em larga escala, os estudos tem sido direcionados 

quanto à adequação desses métodos já utilizados amplamente na clonagem de 

Eucalyptus. 

 

 

3.2.1 Estaquia 

 

 

Dentre as técnicas de propagação vegetativa, a estaquia e, 

posteriormente, a miniestaquia são amplamente utilizadas na produção de 

mudas de Eucalyptus (GOULART, 2006, p. 1052; BRONDANI et al., 2008, p. 

154; MELO, 2009, p. 2). A técnica de clonagem que originou o conceito de 

florestas clonais foi desenvolvida a partir da estaquia (ASSIS, 1997, p. 300). 

Sua utilização em escala comercial no Brasil deu-se em meados da década de 

80 para o gênero Eucalyptus (CAMPINHOS JR; IKEMORI, 1987, p. 9), 

passando por inúmeras transformações desde então. Essas transformações 

podem ser consideradas como grandes avanços, especialmente quanto ao 

método de produção e colheita de brotos para estaquia, tipo de substrato, 

recipiente e modelos de casa de vegetação e de aclimatação (ALFENAS et al., 

2004, p. 20). 

A estaquia revela-se como um método economicamente viável para 

produção de novos indivíduos em curto período de tempo, multiplicação de 

genótipos selecionados e redução de custos. Consiste em destacar da planta 
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original algum segmento e colocá-lo em um meio adequado para que se forme 

um sistema radicial e/ou desenvolva-se a parte aérea (PAIVA; GOMES, 1993, 

p. 29). 

É uma das técnicas de multiplicação vegetativa mais comumente 

utilizada para a clonagem de plantas lenhosas (XAVIER et al., 2013, p. 90). A 

viabilidade da propagação comercial por estaquia depende da capacidade de 

enraizamento de cada espécie, da qualidade do sistema radicial formado e do 

desenvolvimento posterior da planta (NEVES et al., 2006, p. 1703). Vários 

fatores podem influenciar o enraizamento das estacas, tanto intrínsecos, 

relacionados à própria planta, quanto extrínsecos, ligados às condições 

ambientais (RAMOS et al., 2003, p. 35). 

Entre os fatores intrínsecos destaca-se a condição fisiológica da planta 

matriz, constituição genética, idade da planta, tipo de estaca, época do ano, 

balanço hormonal, cofatores de enraizamento e inibidores do enraizamento 

(ZUFFELLATO-RIBAS; RODRIGUES, 2001, p. 2 a 13). A concentração do 

regulador vegetal pode variar de acordo o tipo de estaca As estacas possuem 

certa quantidade endógena de hormônios promotores ou inibidores de 

enraizamento, mas é necessário que haja um balanceamento adequado entre 

auxinas, giberelinas, citocininas e cofatores de enraizamento para que haja 

enraizamento (HARTMANN et al., 2011, p. 38 e 295). Desse modo, o 

fornecimento de auxina exógena pode promover alteração hormonal, 

favorecendo ou não o enraizamento. (RAMOS, et al., 2003, p. 190). 

Além da concentração do regulador vegetal, outros fatores podem 

interferir no processo de formação de raízes, a exemplo da baixa capacidade 

genética das árvores matrizes para a formação de raízes adventícias, uso de 

propágulos com tamanho inadequado e com idade fisiológica desfavorável ao 

enraizamento, além de propágulos maduros com baixo grau de juvenilidade 

(XAVIER et al., 2013, p. 102). Assim, as auxinas podem auxiliar no 

enraizamento de estacas de diversas espécies, contudo, é necessário que haja 

um adequado balanço hormonal nos tecidos das estacas, sendo este 

específico para cada genótipo (DIAS, 2011, p. 6). 
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3.2.2 Miniestaquia 

 

 

A miniestaquia é uma variação da técnica da estaquia e foi desenvolvida 

a partir da década de 1990 para Eucalyptus. De maneira geral, a miniestaquia 

é similar à técnica de estaquia convencional, porém apresenta variações 

metodológicas que permitem a otimização do enraizamento e qualidade da 

muda clonal (XAVIER et al., 2013, p. 125). Consiste na utilização de brotações 

de plantas propagadas pelo método de estaquia convencional ou a partir de 

sementes como fontes de propágulos vegetativos, formando o minijardim clonal 

que pode se localizar em tubetes sobre bandejas metálicas, vasos, canaletões 

e outros (SANTOS et al., 2000, p. 203). 

A propagação vegetativa por miniestaquia realiza-se nas seguintes 

etapas: a origem do material que fornece os propágulos vegetativos chamados 

de miniestacas, em seguida faz-se a poda do ápice da muda, deixando pelo 

menos dois pares de folhas e, em intervalos de 10 a 25 dias (que pode sofrer 

variação em função da época do ano, da espécie ou clone, das condições 

nutricionais, entre outras), a minicepa emite novas brotações, que são 

coletadas. Recomenda-se que a coleta das miniestacas seja realizada de 

forma seletiva, colhendo-se todas aquelas que se enquadram nos padrões de 

miniestacas da espécie. Para a confecção, é recomendável deixar de um a dois 

pares de folhas reduzidas à metade, e, finalmente, as miniestacas são postas 

para enraizar em casa de vegetação (XAVIER et al., 2001, p. 405). 

Para o enraizamento e a formação das mudas, as miniestacas são 

colocadas em casa de vegetação (permanência de 15 – 30 dias), seguindo 

posteriormente para casa de sombra (permanência de 10 – 15 dias), para 

aclimatação e, finalmente, para pleno sol, onde serão rustificadas para 

posterior plantio comercial. Os períodos de permanência das miniestacas em 

casa de vegetação podem depender da época do ano, clone/espécie envolvido 

e do estado nutricional das miniestacas (FERRARI, 2004, p. 17). Depois deste 

ciclo, as miniestacas serão mudas prontas, podendo ter duas finalidades: 

reiniciar o processo de miniestaquia a partir desta miniestaca enraizada (muda 

pronta) ou a muda pode ir para plantio a campo. 
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Em comparação com a técnica de estaquia convencional, a miniestaquia 

apresenta uma série de vantagens, entre elas: eliminação do jardim clonal de 

campo; maior facilidade no controle de patógenos, bem como, das condições 

nutricionais e hídricas no minijardim clonal; maior produtividade, uma vez que 

as operações de manejo do minijardim clonal, coleta e confecção de 

miniestacas são mais fáceis e rápidas de serem executadas; maior produção 

de propágulos (miniestacas) por unidade de área e em menor unidade de 

tempo; a necessidade de menores concentrações de reguladores vegetais e, 

em alguns casos, até a sua exclusão completa; a coleta de miniestacas pode 

ser realizada em qualquer horário do dia; possibilidade na redução do tempo de 

formação da muda no viveiro, devido ao menor tempo de permanência para 

enraizamento (XAVIER et al., 2013, p. 138 e 139; WENDLING, SOUZA 

JUNIOR, 2003, p. 2). 

Em termos de desvantagens da miniestaquia em relação à estaquia 

convencional, pode-se citar: a maior sensibilidade das miniestacas às 

condições ambientais; a necessidade de maior rapidez entre a coleta dos 

propágulos no minijardim clonal e a sua estaquia em casa de vegetação 

(WENDLING; SOUZA JUNIOR, 2003, p. 2). 

Em espécies florestais, o uso da miniestaquia é reportado por diversas 

pesquisas para espécies nativas e exóticas. Em estudo com Cedrela fissilis 

cerca de 100% das miniestacas caulinares enraizou, sem a aplicação de 

regulador vegetal (XAVIER et al., 2003, p. 355). Já na produção de mudas de 

Erythrina falcata por miniestaquia, utilizando-se propágulos juvenis oriundos de 

mudas produzidas por semente, não foi necessário o uso de reguladores 

vegetais no enraizamento das miniestacas (WENDLING et al., 2005, p. 4). 

Em miniestacas de Sapium glandulatum observou-se 80,56% de 

enraizamento adventício sem a aplicação dos reguladores vegetais 

(FERREIRA et al., 2010, p. 24). Em estudo recente com Toona ciliata também 

se obteve 100% de enraizamento das miniestacas provenientes do banco de 

estacas de origem seminal, independente da aplicação de AIB em três 

sucessivas coletas (SOUZA et al., 2009, p. 207). 

Para Calophyllum brasiliense o índice de enraizamento (>85%) para 

minicepas de origem seminal, não apresentou alteração em função do tipo de 

miniestacas (apical e intermediária) e da aplicação de AIB, com exceção das 
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estacas apicais tratadas com 8000 mg L -1, as quais mostraram queda no 

enraizamento, indicando que a aplicação de AIB é desnecessária para a 

espécie (SILVA et al., 2010, p. 103). 

A sobrevivência e a produção de miniestacas em coletas sucessivas 

indicam a viabilidade técnica do sistema para produção contínua de propágulos 

visando à produção de mudas (XAVIER et al., 2013, p. 123). Assim, pode-se 

observar que a miniestaquia é uma técnica que apresenta alto potencial para a 

produção de mudas devido à baixa mortalidade apresentada para diferentes 

espécies. 

 

 

3.3 JUVENILIDADE E RESGATE DE MATERIAL 

 

 

Em programas de silvicultura clonal, a seleção de árvores superiores 

geralmente é realizada na fase adulta. Nessa seleção, o primeiro passo 

constitui-se na obtenção de brotações com aptidão ao enraizamento 

adventício. Dentro de uma mesma árvore, existem zonas que mantêm a 

juvenilidade por mais tempo e são suscetíveis à estímulos para a produção de 

material vegetativo fisiologicamente juvenil (BONGA; VON ADERKAS, 1992, p. 

96). Essas zonas com maior juvenilidade são aquelas situadas mais próximas à 

base da árvore, aumentando-se o grau de maturação à medida que se 

aproxima do ápice da planta (ZOBEL; TALBERT, 1984, p. 325). 

O fator juvenilidade dos propágulos exerce grande influencia no 

enraizamento de estacas, uma vez que a formação de raízes adventícias 

diminui à medida que avança a idade da planta matriz fornecedora de 

propágulos (HARTMANN et al., 2011, p. 308). Possivelmente este fato esteja 

relacionado com a avançada idade ontogenética da planta, o aumento no teor 

de inibidores e com a diminuição no teor de cofatores de enraizamento à 

medida que aumenta a idade da planta (FACHINELLO et al., 2005, p. 80). O 

primeiro passo após a seleção de árvores superiores é a obtenção de 

brotações fisiologicamente e ontogeneticamente juvenis e, por consequência, 

mais aptas ao enraizamento (ALFENAS et al., 2004, p. 26). 
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O conhecimento do fenômeno da retenção da juvenilidade nos tecidos 

da base do caule de plantas provenientes de sementes permitiu o 

estabelecimento do primeiro modelo básico, já amplamente aplicado à 

clonagem de plantas adultas de difícil enraizamento, como algumas espécies 

de Eucalyptus e Malus domestica (ASSIS; TEIXEIRA, 1998, p. 269). Segundo 

esses autores, esse modelo consiste na obtenção de propágulos de brotações 

surgidas na base da planta, chamadas de brotações epicórmicas, 

principalmente como resultado da utilização de artifícios, como injúrias 

mecânicas nas raízes, anelamento na base do caule, poda drástica a poucos 

centímetros do colo e aplicação de substâncias reguladoras de crescimento, 

entre outras. 

Para a clonagem de árvores adultas a forma de resgate mais utilizada 

pelas empresas florestais é o corte raso da árvore, buscando a indução de 

brotações basais. As brotações emitidas pelas cepas possuem características 

morfológicas e fisiológicas de plantas juvenis, o que é de fundamental 

importância para a recuperação da competência ao enraizamento adventício 

(ALFENAS et al., 2004, p. 26). 

Outras formas de indução de brotações em árvores selecionadas para a 

clonagem podem ser eficientes na obtenção de estacas mais aptas ao 

enraizamento, como o anelamento de caule e o uso do fogo, desde que 

aplicados em zonas com maior retenção da juvenilidade. A indução de 

brotações epicórmicas a partir de galhos podados e a enxertia constituem-se 

também em alternativas na obtenção de brotações destinadas ao resgate 

vegetativo de árvores selecionadas, porém devem ser utilizadas de forma 

criteriosa, uma vez que usam tecidos que, devido à sua posição na árvore, 

podem estar fisiologicamente maduros, comprometendo o enraizamento 

adventício da brotação emitida, além da influência no comportamento 

silvicultural do clone no plantio futuro (ALMEIDA et al., 2007, p. 446). 
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3.3.1 Indução de brotações epicórmicas por anelamento e semianelamento 

 

 

A técnica de anelamento começou a ser estudada na silvicultura com a 

finalidade de aumentar o tempo de produção de sementes e, na fruticultura, 

para melhorar a cor e aumentar ou induzir a precocidade de frutos (POWELL; 

HOWELL, 19816 apud SANTIN et al., 2008, p. 98), consistindo basicamente na 

retirada de um anel de casca do caule ou galhos (COHEN, 19817 apud SANTIN 

et al., 2008, p. 98). Esta prática foi testada para várias espécies, como: Pinus 

pinaster (ALONSO et al., 2002, p. 689); Eucalyptus grandis (RIBEIRO et al., 

1992, p. 249); Ilex paraguariensis (SANTIN et al., 2008, p. 99); Eucalyptus 

cloeziana (ALMEIDA et al., 2007, p. 448), Anadenanthera macrocarpa (DIAS, 

2011, p. 91), entre outras. 

É uma técnica de fácil execução e, na maioria dos casos, resulta em 

bons resultados. Em plantas de Eucalyptus no campo, faz-se a incisão de 

cerca de 1-2 cm de espessura em torno da circunferência do caule, na base da 

árvore a cerca de 10-15 cm de altura em relação ao solo. O anelamento é feito 

a uma profundidade suficiente, para que não danifique o lenho, e, após 

aproximadamente 20 dias, é possível observar brotações sendo emitidas na 

região inferior da incisão, e aos 45-50 dias é possível coletar estas brotações 

para o preparo de estacas (ALFENAS et al., 2004, p.31). 

O princípio fisiológico do método de anelamento consiste na alteração 

dos níveis endógenos dos componentes químicos envolvidos, dentre outros 

processos, no enraizamento adventício, principalmente nos hormônios 

(auxina/citocinina). As auxinas que são sintetizadas em regiões de crescimento 

ativo como primórdios foliares e folhas jovens, além das sementes em 

desenvolvimento (FACHINELLO et al., 2005, p. 75), apresentam um movimento 

basípeto até o coleto da planta e acrópeto do coleto até o ápice das raízes. Por 

sua vez, as citocininas, que são biossintetizadas, principalmente nas raízes, 

apresentam um movimento basípeto até o coleto e acrópeto até o ápice dos 

ramos (TAIZ; ZEIGER, 2004, p. 525). 

                                                 
6 POWELL, A. A.; HOWELL, C. Using girdling, scoring and a growth regulator to increase yields 
and fruit size in peaches. Hort Science, v. 16, p. 440-441, 1981. 
7 COHEN, A. Recent developments in girdling of citrus tree. Proceedings of the International 
Society of Citriculture, v. 1, p. 196-199, 1981. 
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Dessa forma, o anelamento aumenta a concentração de substâncias 

promotoras de brotações como as citocininas, imediatamente, após o anel de 

casca retirado, acompanhado pela redução da concentração de auxina neste 

ponto, uma vez que seu transporte via floema é interrompido pela retirada do 

anel de casca, causando uma quebra no balanço auxina/citocinina, favorável à 

emissão de brotações (ZIMMERMANN; BROWN, 1974, p. 37). Segundo estes 

autores a mudança abrupta de concentração de auxina e citocinina leva a uma 

atividade do meristema apical causando o alongamento das gemas dormentes 

abaixo do anelamento. 

A prática do anelamento na planta previamente à retirada da estaca é 

uma forma de condicionamento que pode trazer aumentos significativos na 

porcentagem de estacas enraizadas, pois o anelamento promove um bloqueio 

do movimento descendente de carboidratos e os demais cofatores envolvidos 

no processo de enraizamento (FACHINELLO, 19868 apud BACCARIN, 2012, p. 

36). A técnica se mostra uma ferramenta importante na clonagem de árvores 

adultas, pois possibilita a obtenção de material fisiologicamente juvenil (gemas 

epicórmicas basais) com habilidade de formar raízes em material adulto 

(HARTNEY, 19809 apud BACCARIN, 2012, p. 36). 

 

3.3.2 Indução de brotações epicórmicas por corte raso (decepa) 

 

 

A realização do corte raso de árvores adultas para induzir o crescimento 

de brotações juvenis e a manutenção da juvenilidade por podas sucessivas 

visa aumentar a produção de propágulos e manter a juvenilidade dos mesmos 

(HACKETT, 1987, p. 16). Esse sistema tem sido usado com sucesso na 

produção de estacas com maior potencial de enraizamento principalmente em 

Eucalyptus no Brasil (WENDLING; XAVIER, 2001, p. 192). 

A indução de brotos basais é a forma mais simples de reversão à 

juvenilidade de árvores adultas, sendo que o abate das árvores é o processo 

                                                 
8 FACHINELLO, J. C. Efeitos morfofisiológicos do anelamento no enraizamento de estacas 
lenhosas de macieira cultivar malling-merton. 93 p. Tese (Doutorado em Agronomia). Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1986. 
9 HARTNEY, V. J. Vegetative propagation of the Eucalyptus. Australian Forest Research, 
Melbourne, v.10, n. 3, p. 191-211, 1980. 
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normalmente empregado (BACCARIN, 2012, p. 34). O corte é feito com 

motosserra, devendo-se tomar cuidado para evitar danos à casca da cepa 

remanescente, o que pode afetar a emissão de brotações. As brotações 

emitidas na cepa possuem características morfológicas e fisiológicas de 

plantas juvenis, o que é fundamental para a recuperação da competência ao 

enraizamento (ALFENAS et al., 2004, p.260). 

Durante a coleta das brotações, estas devem ser acondicionadas em 

baldes ou caixas com água e, dependendo da distância de transporte e 

condições ambientais, pulverizadas periodicamente com água para evitar perda 

de turgescência. Preferencialmente a coleta deve ser feita nas primeiras horas 

do dia para diminuir a perda de água pelas brotações (ALFENAS et al., 2004, 

p.26). 

 O tamanho da cepa e a época do ano em que o corte raso é realizado 

são importantes na formação de brotações rejuvenescidas e revelaram 

potencial de rebrota de árvores adultas de Acacia mearnsii após o corte 

(BORGES JÚNIOR et al., 2004, p. 614).  

 Por meio de estudo realizado com Eucalyptus cloeziana constatou-se 

que esta técnica de resgate apresentou potencial para a geração de novas 

brotações e enraizamento das estacas da espécie (ALMEIDA et al., 2007, p. 

452). Para Araucaria angustifolia esta técnica demonstrou ter grande potencial, 

sendo que um ano após a decepa 60% das árvores selecionadas 

apresentavam brotações e 90% delas apresentavam hábito de crescimento 

ortotrópico. Entretanto para esta espécie a técnica pode ter impedimentos 

legais devido à restrição ao corte (WENDLING et al., 2009, p. 315). 

 

 

3.4 MINIJARDINS CLONAIS 

 

 

O sistema de minijardim clonal foi implementado no Brasil a partir de 

1997, sendo a redução da área e o aumento na produtividade de propágulos 

vegetativos a grande evolução desse sistema (HIGASHI et al., 2000, p. 192). 

As miniestacas são oriundas de minicepas que ficam alojadas em um 

determinado tipo de minijardim clonal. 
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O minijardim clonal pode ser definido como a área de multiplicação 

vegetativa formada a partir de um conjunto de minicepas, objetivando fornecer 

miniestacas para o processo da miniestaquia (XAVIER et al., 2013, p. 127). O 

estabelecimento de minijardins permite uma série de vantagens em relação à 

estaquia convencional, como a maior facilidade no controle de patógenos, 

condições nutricionais e hídricas no jardim; maior produtividade (WENDLING et 

al., 2007, p. 292), entre outros fatores. 

O uso dos minijardins clonais se tornou rotineiro no cultivo de minicepas 

de várias espécies, principalmente para o gênero Eucalyptus (XAVIER et al, 

2013, p. 127). Entretanto, nos últimos anos, outras espécies estão sendo 

pesquisadas, como: Ilex paraguariensis (WENDLING et al., 2007, p. 289); 

Erythrina falcata (CUNHA et al., 2008, p. 85); Cariniana estrellensis 

(HERNANDES et al., 2013, p. 955); Calophyllum brasiliense (SILVA et al., 

2010, p. 99); Toona ciliata (SILVA et al., 2012, p. 703), entre outras. 

A capacidade de rizogênese dos propágulos está intimamente ligada ao 

seu estado fisiológico (HIGASHI et al., 2000, p. 196). Vários trabalhos relatam 

que a sobrevivência das minicepas, produção e posterior enraizamento das 

miniestacas são influenciados pela nutrição do minijardim clonal (CUNHA et al., 

2005, pg 310; ROSA et al., 2009, p. 1030). 

No minijardim clonal a fertirrigação é um sistema muito utilizado para 

realizar a adubação. Consiste na utilização do próprio sistema de irrigação 

como condutor e distribuidor de adubos juntamente com a água de irrigação 

(VILLAS BOAS et al., 2006, p. 2). A fertirrigação tem sido utilizada com 

frequência, em especial por quem dispõem de sistemas de irrigação por 

gotejamento, que é o método usado na maioria dos jardins clonais de grandes 

viveiros (FERNANDES et al., 2007, p. 160). 

 

 

3.4.1 Nutrição mineral 

 

 

A nutrição mineral pode influenciar o enraizamento de estacas de duas 

formas distintas: em decorrência do vigor vegetativo da planta matriz da qual se 

coletaram as brotações (minicepas) e do próprio status nutricional do propágulo 
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coletado (XAVIER et al., 2013, p. 103), uma vez que os macro e 

micronutrientes estão envolvidos nos processos bioquímicos e fisiológicos 

vitais da planta. De modo geral, qualquer nutriente envolvido nos processos 

metabólicos, associado à diferenciação e à formação de sistema radicial, é 

considerado essencial para o início da formação de raízes (MALAVASI, 1994, 

p. 133). 

A nutrição mineral é um dos fatores envolvidos nos obstáculos ao 

conhecimento dos fenômenos relacionados ao processo de formação de 

raízes, devido à dificuldade de isolar e caracterizar os fatores que os controlam, 

pela complexidade e pela grande interação existente entre eles (ASSIS; 

TEIXEIRA, 1998, p. 265). 

Os nutrientes minerais possuem funções essenciais e específicas no 

metabolismo vegetal, podendo agir como constituintes da estrutura orgânica, 

ativadores de reações enzimáticas, carreadores de cargas e osmorreguladores 

(MARSCHNER, 1995, p. 333). Dessa forma, a nutrição mineral é considerada 

um fator chave que afeta a predisposição ao enraizamento adventício devido 

ao seu envolvimento na determinação de respostas morfogenéticas das 

plantas, como a formação de raízes laterais e a modulação do comprimento e 

densidade das raízes (ASSIS et al., 2004, p. 316). Além disso, o estado 

nutricional desempenha papel importante nas fases de indução e de formação 

de raízes adventícias, gerando respostas diferenciadas, tanto em relação aos 

nutrientes como em relação às concentrações testadas (SCHAWAMBACH et 

al., 2005, p. 492). 

De maneira geral, evidencia-se grande carência de informações 

científicas sobre a importância de determinados nutrientes, bem como sobre a 

nutrição dos propágulos em geral no processo de iniciação, formação, 

crescimento e desenvolvimento das raízes adventícias em estacas, num 

processo de propagação vegetativa de espécies florestais. Portanto, as 

informações sobre a nutrição mineral assumem grande importância, 

principalmente, quando se tem por objetivo a utilização mais adequada dos 

nutrientes em função das exigências nutricionais de diferentes espécies, 

clones, ou grupos de clones (SGARBI et al., 1999, p. 70). 

Dentro de certos limites, o status nutricional da planta mãe ou estaca, 

influencia mais no crescimento e desenvolvimento radicial que na iniciação 
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radicial, sugerindo ser esta altamente dependente dos níveis iniciais dentro 

daquela porção da estaca onde as raízes serão formadas (MALAVASI, 1994, p. 

133). Ainda, o mesmo autor afirma que o estado nutricional do vegetal pode 

atuar sinergisticamente com vários fatores que induzem o enraizamento e 

afetam o crescimento e vigor pós-propagação. 

Em clones de Eucalyptus foi possível verificar correlações negativas e 

positivas entre os nutrientes e clones estudados, apresentando 

comportamentos diferenciados quanto às necessidades desses elementos. 

Para o nitrogênio, alguns clones tiveram elevação na taxa de enraizamento 

com o aumento na concentração desse elemento, enquanto outros foram 

inibidos. O mesmo ocorreu com outros elementos nutricionais como: fósforo, 

potássio e cálcio, apresentando correlações positivas, negativas e não 

significativas (CUNHA et al., 2009a, p. 610). 

A nutrição mineral desempenha papel importante no enraizamento 

adventício de modo genótipo-dependente, gerando respostas diferenciadas, de 

acordo com o nutriente e o clone (CUNHA et al., 2009a, p. 614). O estado 

nutricional da planta matriz mostra-se de grande importância não apenas 

quanto ao aspecto do vigor vegetativo e da produção de brotações, mas 

também quanto à concentração que os elementos minerais apresentam nas 

estacas, sendo esse efeito altamente significativo nos índices de enraizamento 

e na velocidade de formação das raízes (XAVIER et al., 2013, p. 107). 

Destaca-se a grande necessidade de pesquisas que procurem avaliar a 

influencia de vários elementos minerais isoladamente ou em conjunto em 

relação ao seu comportamento no tocante à capacidade e ao vigor de 

enraizamento em estacas de diferentes espécies florestais (XAVIER et al., 

2013, p. 107). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE COLETA DE MATERIAL VEGETAL 

 
 
 A área de coleta do material vegetal está localizada no município de 

Adrianópolis (24°39'25"S; 48°59'27"W), situado no Vale do Ribeira, localizado a 

sudeste do estado do Paraná, pertencendo à Região Metropolitana de Curitiba 

(Figura 6). 

 

 
FIGURA 6 – MAPA DO ESTADO DO PARANÁ COM A LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE ADRIANÓPOLIS, DESTACADO EM VERMELHO. FONTE: WIKIPÉDIA. 
 

 O clima da região é subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e 

tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22ºC) e 

inverno com geadas pouco frequentes (temperatura média inferior a 18ºC), sem 

estação de seca definida (IPARDES- PR, 200510 apud KUMMER, 2008). 

A quadrícula de Adrianópolis apresenta geologia complexa, com as seguintes 

formações e litologias em ordem decrescente de ocorrência: 1) complexos 

granitóides (Três Córregos e Cunhaporanga); 2) dolomitos e carbonatos com baixo 

grau metamórfico; 3) rochas vulcano sedimentares, com domínio de rochas psamo 

pelíticas; 4) carbonatos e rochas psamo pelíticas; 5) gnaisses variados, xistos e 

                                                 
10 IPARDES - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 
Disponível em: http://www.pr.gov.br/ipardes/publicacoes/anuario/anuario_2005/index.html. Acesso em 
05 fev. 2008. 
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quartzitos de baixo a médio grau metamórfico e; 6) metabrechas, 

metaconglomerados e metapelitos (BARROS et al., 2010, p. 1400). 

Na região do Vale do Ribeira ocorre vigoroso relevo montanhoso e 

escarpado, onde os morros apresentam vertentes longas, muito inclinadas, com 

vales profundos e relativamente estreitos. As altitudes variam de 100-200 m nas 

partes baixas nos contatos com a Depressão Tectônica do Baixo Ribeira, mas 

atingem até 1000-1200m nos setores mais altos. Os índices pluviométricos anuais 

variam de 1000 mm ano-1 para os anos menos chuvosos podendo, em pontos 

isolados, chegar a 4000 mm ano-1 para os anos mais chuvosos. As temperaturas 

médias das mínimas anuais oscilam de ano para ano entre 11 e 20 graus, enquanto 

as médias das máximas anuais variam de ano para ano entre 22 e 32 graus. (CBH-

RB, 2011, pgs. 6 e 7). 

 
 
4.2 MATERIAL VEGETAL 

 
 

O material vegetativo foi coletado em um plantio experimental da Embrapa 

Florestas, implantado na empresa Berneck, na fazenda Tatupeva (24º42'45"S; 

48º44'58"W), localizada na cidade de Adrianópolis, Paraná. (Figura 7). O talhão foi 

plantado em fevereiro de 1999. As mudas plantadas no talhão selecionado para os 

experimentos são oriundas de sementes, provenientes da empresa Fibria, localizada 

no município de Aracruz, ES. A origem das sementes na Austrália é desconhecida.  
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FIGURA 7 – CIDADE DE ADRIANÓPOLIS (NO DETALHE EM VERMELHO) E 

LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA TATUPEVA (EM VERDE). FONTE: 
GOOGLE MAPS. 

 
Foram selecionadas 48 árvores de cedro-australiano com 12 anos de idade 

(Figura 8). A escolha das árvores foi feita observando-se a altura e diâmetro 

superior, bom desenvolvimento de copa, material desprovido de sintomas de 

deficiência nutricional ou hídrica e de ataques de pragas e doenças. 

 

 
FIGURA 8 – VISTA PARCIAL DO PLANTIO EXPERIMENTAL DE Toona cil iata var.  

australis, SELECIONADO PARA A O RESGATE DE MATERIAL 
VEGETATIVO. FONTE: PEREIRA, 2012. 

Fazenda  

Tatupeva 
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4.3 RESGATE VEGETATIVO 

 

 

Após a seleção das árvores aplicaram-se três tratamentos de resgate de 

material vegetativo (julho de 2012): anelamento e corte raso, conforme metodologia 

proposta por Santin (2008) para Ilex paraguariensis e Almeida (2007) para 

Eucalyptus cloeziana. e semianelamento Foram utilizadas dezesseis plantas 

matrizes para cada tratamento. A seleção das árvores foi feita de forma sistemática, 

visando padronizar diferenças de inclinação do terreno. 

O anelamento e o semianelamento foram feitos por meio do seccionamento 

de duas linhas transversais no tronco de cada árvore selecionada com o auxílio de 

um facão, cortando-se somente a espessura da casca. Posteriormente, com o 

auxílio de um formão de carpinteiro, foi removido um anel de casca de 2 cm de 

largura entre as linhas seccionadas, tomando-se o cuidado para não danificar o 

lenho. Todos os tratamentos foram realizados em média a 30 cm do solo. No 

anelamento removeu-se 100% da circunferência do tronco e no semianelamento foi 

removida 50% da circunferência do tronco (Figura 9). 

 O corte raso das árvores foi feito com o auxílio de uma motosserra, cortando-

se a árvore selecionada a aproximadamente 30 centímetros do solo (Figura 9). 

 

 
FIGURA 9 – APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS DE RESGATE DE MATERIAL 

VEGETATIVO: CORTE RASO (A), ANELAMENTO (B), 
SEMIANELAMENTO (C). FONTE: PEREIRA, 2012. 

 

 

A B C 
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4.4 TRANSPORTE DO MATERIAL VEGETATIVO E PREPARO DAS ESTACAS 

 

 

As brotações coletadas foram transportadas em caixa de isopor contendo 

gelo ao fundo e cobertas por folhas de jornal umedecido com água para o 

Laboratório de Propagação de Espécies Florestais da Embrapa Florestas em 

Colombo, PR, em um prazo máximo de três horas. 

Foram preparadas estacas com comprimento médio de 10 cm, corte em bisel 

na base e reto no ápice, mantendo ou retirando-se os folíolos, conforme o 

tratamento (Figura 10). Como tratamento fitossanitário, as estacas foram 

mergulhadas durante 5 min em solução de hipoclorito de sódio (2,5%), seguida de 

imersão total em água corrente durante 5 min e, por fim, imersão total em fungicida 

com princípio ativo Benomyl (5 %), por 5 min. 

 

 
FIGURA 10 – ESTACA DE Toona cil iata var. australis, NO DETALHE CIRCULAR É 

POSSÍVEL OBSERVAR O CORTE RETO NO ÁPICE DA ESTACA E O 
CORTE EM BISEL NA BASE. FONTE: PEREIRA, 2012. 

 

 

4.5 APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
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4.5.1 Número de brotos por árvore após sucessivas coletas e formas de resgate 

 

 

 O material vegetativo utilizado para este experimento provém de área 

experimental da Embrapa Florestas instalada na empresa Berneck, como descrito 

no item 4.2 e os tratamentos de resgate vegetativo foram descritos no item 4.3. 

Após 60 dias da aplicação dos tratamentos de resgate foi realizada a primeira 

coleta de brotações visando à formação de estacas (setembro de 2012). A segunda 

coleta foi feita aos 120 dias (dezembro de 2012) e a terceira coleta foi realizada 180 

dias após a aplicação dos tratamentos (março de 2013). Em cada coleta foi feita a 

contagem do número de brotações nas árvores em que foram aplicados os 

tratamentos. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 

dezesseis repetições de uma planta (48 árvores no total), utilizando-se o esquema 

fatorial 3 x 3. Os níveis do fator “A” foram constituídos pelas três formas de resgate 

(anelamento, semianelamento e corte raso das árvores) e os níveis do fator “B” 

pelas três coletas sucessivas. 

Todas as árvores selecionadas para a aplicação dos tratamentos tiveram 

seus diâmetros medidos (DAP – diâmetro a altura do peito) para posterior 

verificação da existência de uma correlação da capacidade de brotação com o 

diâmetro das árvores. 

 

 

4.5.2 Enraizamento de estacas em função dos métodos de resgate e uso de AIB 

 

 

A coleta de material para a instalação deste experimento foi feita a partir das 

árvores selecionadas para a aplicação dos tratamentos de resgate de material 

vegetativo (item 4.2 e 4.3). Aos 120 dias após a aplicação dos tratamentos 

(dezembro de 2012, durante o verão) foram coletadas brotações de todas as árvores 

que apresentavam emissão de brotos. Foram confeccionadas estacas com 

comprimento médio de 10 cm, corte em bisel na base e reto no ápice, mantendo-se 

dois pares de folíolos. O tratamento fitossanitário foi descrito no item 4.4. 
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O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em 

arranjo fatorial (3x2), sendo que os níveis do fator “A” se constituíram nos três 

métodos de resgate e os níveis do fator “B” na presença (6000 mg L-1) ou ausência 

(0 mg L-1) de AIB. Foram utilizadas cinco repetições, contendo 10 estacas por 

repetição. 

Estacas do tratamento com presença de AIB tiveram sua parte basal imersa 

durante dez segundos em solução hidroalcoólica (50% v/v) na concentração de 

6.000 mg L-1 e as estacas do tratamento com ausência de AIB foram imersas 

somente em solução hidroalcoólica. As estacas foram colocadas para enraizar em 

tubetes médios (110 cm3), contendo uma mistura de substrato comercial 

Tecnomax® e vermiculita média (1:1 v/v). O substrato comercial é composto por 

casca e serragem de Pinus, cinza, esterco e cama de aves, fibra recuperada (fibra 

de papel), vermiculita expandida carvão vegetal e fibra de coco. 

As bandejas contendo os tubetes com as estacas foram acondicionadas em 

casa de vegetação na Embrapa Florestas, com temperatura média de 20 a 30 ºC, 

irrigação por nebulização e umidade relativa do ar superior a 80%, ambas 

controladas automaticamente por termostato e umidostato, respectivamente, 

permanecendo até o enraizamento. 

 

 

4.5.3 Enraizamento de estacas em função do número de folíolos e uso de AIB 

 

 

A partir das árvores selecionadas para a aplicação dos tratamentos de 

resgate de material vegetativo (itens 4.2 e 4.3) foi feita a coleta de material para a 

instalação deste experimento. Aos 60 dias após a aplicação dos tratamentos 

(setembro de 2012, durante a primavera) foram coletadas brotações de todas as 

árvores que apresentavam emissão de brotos. A coleta de brotações foi realizada 

nas árvores que tiveram a aplicação do tratamento de corte raso tendo em vista seu 

maior número de brotações. Foram confeccionadas estacas com comprimento 

médio de 10 cm, corte em bisel na base e reto no ápice. O tratamento fitossanitário 

foi descrito no item 4.4. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 2, sendo os níveis do fator “A” constituídos pela quantidade de 
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folíolos por estaca (sem folíolos, 2 pares de folíolos cortados ao meio e 2 pares de 

folíolos inteiros) e os níveis do fator “B” pela presença (6.000 mg L-1) ou ausência (0 

mg L-1) de AIB. Foram utilizadas cinco repetições de 20 estacas cada. 

As estacas do tratamento com presença de AIB tiveram sua parte basal 

imersa na solução hidroalcoólica (50% v/v) na concentração de 6.000 mg L-1 do 

produto e as estacas do tratamento com ausência de AIB foram imersas somente 

em solução hidroalcoólica. As estacas foram colocadas para enraizar em tubetes 

médios (110 cm3), contendo uma mistura de substrato comercial Tecnomax® e 

vermiculita média (1:1 v/v). O substrato comercial é composto por casca e serragem 

de Pinus, cinza, esterco e cama de aves, fibra recuperada (fibra de papel), 

vermiculita expandida carvão vegetal e fibra de coco. 

As bandejas contendo os tubetes com as estacas confeccionadas foram 

acondicionadas em casa de vegetação na Embrapa Florestas, com temperatura 

média de 20 a 30 ºC, irrigação por nebulização e umidade relativa do ar superior a 

80%, ambas controladas automaticamente por termostato e umidostato, 

respectivamente, permanecendo até o enraizamento. 

 
 
4.5.4 Enraizamento de estacas em função da planta matriz 

 
 

A partir das árvores selecionadas para a aplicação dos tratamentos de 

resgate de material vegetativo (item 4.2 e 4.3) foi feita a coleta de material para a 

instalação deste experimento. Aos 120 dias após a aplicação dos tratamentos 

(dezembro de 2012, durante o verão) foram coletadas brotações do tratamento de 

corte raso e anelamento, pois estes possuíam maior número de brotações. Foram 

confeccionadas estacas com comprimento médio de 10 cm, corte em bisel na base e 

reto no ápice, mantendo-se dois pares de folíolos. O tratamento fitossanitário foi 

descrito no item 4.4. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 7 x 2, sendo os níveis do fator “A” constituídos pelos diferentes 

indivíduos e os níveis do fator “B” pela presença (6.000 mg L-1) ou ausência (0 mg   

L-1) de AIB. Foram utilizadas cinco repetições de 15 estacas cada. 

As estacas do tratamento com presença de AIB tiveram sua parte basal 

imersa na solução hidroalcoólica (50% v/v) na concentração de 6.000 mg L-1 do 
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produto e as estacas do tratamento com ausência de AIB foram imersas somente 

em solução hidroalcoólica. As estacas foram colocadas para enraizar em tubetes 

médios (110 cm3), contendo uma mistura de substrato comercial e estas tiveram sua 

parte basal imersa em solução hidroalcoólica de AIB (50% v/v) na concentração de 

3.000 mg L-1 do produto e foram colocadas para enraizar em tubetes médios (110 

cm3), contendo uma mistura de substrato comercial Tecnomax® e vermiculita média 

(1:1 v/v). O substrato comercial é composto por casca e serragem de Pinus, cinza, 

esterco e cama de aves, fibra recuperada (fibra de papel), vermiculita expandida 

carvão vegetal e fibra de coco. 

As bandejas contendo os tubetes com as estacas confeccionadas foram 

acondicionadas em casa de vegetação na Embrapa Florestas, com temperatura 

média de 20 a 30 ºC, irrigação por nebulização e umidade relativa do ar superior a 

80%, ambas controladas automaticamente por termostato e umidostato, 

respectivamente, permanecendo até o enraizamento. 

 
 
4.5.5 Avaliação de soluções nutritivas para condução de minicepas em minijardim 

clonal 

 
 

O minijardim clonal foi instalado na Embrapa Florestas, em sistema de 

canaletão de fibrocimento com areia como substrato (Figura 11A). As mudas 

utilizadas para a formação do minijardim foram produzidas a partir de estacas 

enraizadas do experimento de planta matriz (item 4.5.4), as quais estavam 

rustificadas, prontas para um eventual plantio a campo, com três meses de idade e 

aproximadamente 20 cm de altura (junho de 2013, durante o inverno). Quarenta dias 

após o plantio no canaletão, as mudas tiveram a parte aérea podada (Figura 11B) 

com o objetivo de formar as minicepas. A poda foi realizada a 10 cm da base da 

muda, sendo deixados alguns pares de folíolos remanescentes por minicepa, para 

diminuir o estresse causado pela poda e facilitar a iniciação de brotações. 
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FIGURA 11 – PLANTIO DE MUDAS DE Toona cil iata var. australis PARA A 

FORMAÇÃO DO MINIJARDIM CLONAL (A), PODA DAS MUDAS PARA 
A FORMAÇÃO DA MINICEPA (B). FONTE: PEREIRA, 2012. 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Propagação de Espécies 

Florestais da Embrapa Florestas, em Colombo, PR. Avaliaram-se duas soluções 

nutritivas compostas por diferentes macro e micronutrientes (Tabela 1), sendo 

utilizadas seis repetições de seis plantas para cada canaletão, totalizando 72 

plantas. 

 

TABELA 1 - COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO NUTRITIVA BÁSICA PARA A FERTIRRIGAÇÃO DO 
MINIJARDIM CLONAL DE Toona ciliata var. australis. 

Nutriente Solução nutritiva (mg L-1) 

Macronutriente Solução I Solução II 

N-NO3
- 151,67 54,2 

N-NH4
+ 32,72 49,55 

P 31,63 25,87 
Ca 234,45 200,6 
K 119,82 93,74 
S 30,55 33,7 

Mg 44,46 70,88 
Micronutriente   

Cu 0,50 0,50 
Fe 0,40 0,40 
Mo 5,00 5,00 
Mn 1,04 1,04 
B 0,20 0,20 
Zn 0,07 0,07 

A B 
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Para o preparo das soluções nutritivas foram utilizados adubos comerciais 

(Tabela 2), conforme utilizado na Embrapa Florestas. 

 

TABELA 2 - RELAÇÃO DE ADUBOS COMERCIAIS E CONCENTRAÇÕES PARA 
COMPOSIÇÃO DAS SOLUÇÕES NUTRITIVAS UTILIZADAS PARA A 
FERTIRRIGAÇÃO DO MINIJARDIM CLONAL DE Toona ciliata var. australis. 

Adubo 
Concentração (mg L-1) 

Solução I Solução II 

Monoamônio fosfato (MAP) 80 65 
Sulfato de magnésio 356 400 
Nitrato de potássio - 440 
Sulfato de amônio 112 200 
Cloreto de cálcio 134 395,5 
Nitrato de cálcio 577,8 - 
Cloreto de potássio 300 - 
Sulfato de potássio - 70 
Nitrato e Sulfato de K 530 - 
Ácido bórico 2,88 2,88 
Sulfato de manganês 3,7 3,7 
Molibdato de sódio 0,18 0,18 
Sulfato de zinco 0,74 0,74 
Hidro Fe-pó 81,8 81,8 

 
 

As minicepas receberam a solução nutritiva por gotejamento, distribuída três 

vezes ao dia a uma vazão total diária de 5 L m-2. A solução nutritiva foi renovada a 

cada três semanas, sendo a condutividade elétrica mantida próximo a 1,6 mS m-2 a 

25 °C e o pH ajustado a 5,5 ± 0,1, corrigido com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido 

de sódio (NaOH), ambos a 1M. O sistema de canaletão de areia, contendo o 

minijardim clonal de cedro-australiano foi mantido em condições de estufa coberta 

com polietileno. 

A contagem e coleta de miniestacas foram efetuadas sempre que as 

brotações das minicepas atingiam tamanho ideal para a miniestaquia. Desta forma, 

não foi estabelecido um intervalo fixo entre as sucessivas coletas. Em cada 

intervenção, todas as brotações que apresentavam tamanho suficiente para serem 

enquadradas nos padrões de miniestaca (acima de 3 cm) eram coletadas. No 

momento do preparo do propágulo, as dimensões das miniestacas variaram de 5 a 7 

cm, contendo um a dois pares de folíolos. 
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Imediatamente após serem coletadas e preparadas, as miniestacas foram 

acondicionadas em caixas de isopor, contendo água. O período entre a confecção 

das miniestacas e o estaqueamento destas no substrato, dentro da casa de 

vegetação, foi sempre o mais reduzido possível pela proximidade com a casa de 

vegetação, visando evitar a perda de turgor e a oxidação da base das miniestacas. 

Não houve tratamento fitossanitário para as miniestacas deste experimento. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

em arranjo bifatorial 2 x 4 para a coleta, em que os níveis do fator “A” foram 

constituídos pelas duas soluções nutritivas e os níveis do fator “B” constituídos pelas 

3 coletas. As coletas foram realizadas entre os meses de outubro a dezembro de 

2013. 

Para o experimento de enraizamento utilizou-se delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), em arranjo fatorial 2 x 3, em que os níveis do fator “A” foram 

constituídos pelas duas soluções nutritivas e os níveis do fator “B” constituídos pelas 

três coletas. Foram utilizadas seis repetições em cada tratamento e cada repetição 

foi composta por oito miniestacas. 

As estacas tiveram sua parte basal imersa em solução hidroalcoólica de AIB 

(50% v/v) na concentração de 3.000 mg L-1 do produto e foram colocadas para 

enraizar em tubetes médios (110 cm3), contendo uma mistura de substrato comercial 

Tecnomax® e vermiculita média (1:1 v/v). O substrato comercial é composto por 

casca e serragem de Pinus, cinza, esterco e cama de aves, fibra recuperada (fibra 

de papel), vermiculita expandida carvão vegetal e fibra de coco. 

As bandejas contendo os tubetes com as estacas confeccionadas foram 

acondicionadas em casa de vegetação na Embrapa Florestas, com temperatura 

média de 20 a 30 ºC, irrigação por nebulização e umidade relativa do ar superior a 

80%, ambas controladas automaticamente por termostato e umidostato, 

respectivamente, permanecendo até o enraizamento. 

 
 
4.6 VARIÁVEIS ANALISADAS 

 
 
 O experimento de resgate de material vegetativo a campo teve como variável 

analisada o número de brotos por árvore, conforme os tratamentos (corte raso, 

anelamento, semianelamento). 
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Para os demais experimentos as variáveis avaliadas na saída da casa de 

vegetação, 30 dias após o estaqueamento foram: porcentagem de sobrevivência das 

estacas (S), porcentagem de enraizamento (E), número de raízes por estaca 

enraizada (NR), comprimento das três maiores raízes (C > R). Para a sobrevivência 

foram consideradas estacas que apresentavam lenho vivo, folhas velhas ou 

brotações jovens, sendo estas enraizadas ou não. 

O minijardim foi avaliado quanto à sobrevivência das minicepas (SM) e a 

produção de miniestacas por coleta. A produção de miniestacas foi avaliada por 

minicepa (PMC) e também por metro quadrado ao mês (PMMM). A taxa de 

multiplicação foi calculada em função da produção de miniestacas x porcentagem de 

enraizamento. 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Após análise dos dados das variáveis observadas, confirmada a normalidade 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade através do teste de 

Bartlett, foi realizada análise de variância. Se não obtidas a normalidade e 

homogeneidade, os dados foram transformados pela função 5,0+x . Quando 

necessário, realizou-se o desdobramento das interações, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro. Nos 

tratamentos com apenas dois níveis utilizou-se o teste “t” ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. Para as análises, foi utilizado o pacote estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2011). Os resultados apresentados são as médias originais obtidas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 NÚMERO DE BROTOS POR ÁRVORE APÓS SUCESSIVAS COLETAS E 

FORMA DE RESGATE 

 

 

Não houve correlação significativa entre o DAP das árvores 

selecionadas e o número de brotações produzidas, independente da forma de 

resgate e época de coleta (Figura 12). 

 

 
FIGURA 12 – DISPERSÃO DO NÚMERO DE BROTOS EM FUNÇÃO DO DAP (cm) 

EM ÁRVORES EM QUE FORAM APLICADOS OS TRATAMENTOS 
DE RESGATE VEGETATIVO DE Toona cil iata var. australis. 

 

Apesar de não ter sido observado neste estudo o maior diâmetro da 

planta em alguns casos pode elevar a quantidade de brotações emitidas até o 

ponto em que a espessura da casca começa a dificultar a emergência das 

gemas dormentes (KRAMER; KOZLOWSKI, 1979, p. 83). 

O fato do diâmetro não influenciar a quantidade de brotações obtidas 

pode estar relacionado às grandes dimensões da maioria das árvores, sendo 

que o menor diâmetro medido foi de 10,2 cm, mostrando que essa influência 

pode estar mais relacionada a plantas com menor diâmetro do que às 
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utilizadas neste estudo. Poucos são os dados de literatura disponíveis para 

tentar compreender a influência do grau de maturação no crescimento em 

diâmetro e altura das plantas (WENDLING; XAVIER, 2001, p. 1910) e 

consequentemente na produção de brotações emitidas. 

Contrariando os resultados obtidos neste trabalho, estudo com 

Pterogyne nitens apontou correlação positiva, sendo que o aumento de 

diâmetro da planta resultou em maior quantidade de brotações, além de maior 

vigor (PINTO et al., 2013, p. 2293). Avaliando-se a rebrota de árvores de Aniba 

rosaeodora também foi possível observar associação significativa entre 

diâmetro à altura de 1,30 m (DAP) das árvores e número de brotos, 

constatando que árvores com maior DAP apresentaram maior quantidade de 

brotações (SAMPAIO et al. 2007, p. 57). 

Outro fato que pode explicar a ausência de correlações entre o DAP e a 

quantidade de brotações obtidas pode estar relacionado ao acelerado 

crescimento da espécie o que faz com que as árvores ainda não tenham 

atingido a maturidade fisiológica, evidenciado pelo alto nível de enraizamento 

em todos os tratamentos ao longo deste trabalho. 

Não houve registro de morte de árvores submetidas aos tratamentos de 

anelamento e semianelamento, mostrando que a espécie suporta a retirada de 

um anel parcial e total na casca sem prejudicar a sobrevivência das árvores. 

Os indivíduos em que foi aplicado o corte raso emitiram brotações em todas as 

plantas, diferentemente daqueles do anelamento parcial e total. 

Houve interação significativa (p<0,05) entre os períodos de coleta e as 

formas de resgate do material (Anexo 1). O semianelamento apresentou a 

maior formação de brotos por árvore na segunda coleta (120 dias), mas não 

houve diferença entre as demais coletas realizadas. Para o anelamento e corte 

raso foi observada diferença significativa entre os períodos de coleta, onde a 

segunda coleta apresentou a maior média de brotos (Tabela 3). 

A segunda coleta, na qual ocorreu a maior formação de brotos, 

independente da forma de resgate, foi realizada durante o verão (dezembro), 

período de maior temperatura na região e sem problemas de déficit hídrico. 

Outro fato que pode ter influenciado o maior número de brotos nesta coleta é a 

possibilidade destes brotos serem originados por gemas que permaneceram 

dormentes após a aplicação dos tratamentos e não geraram brotações após a 
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primeira coleta ou ainda, serem produto de uma morfogênese, quando ocorre 

uma transformação de células do câmbio ao longo do tempo (RAST et al., 

1988, p. 2). Neste caso, a grande espessura da casca verificada na linha do 

anel (entre 10 a 40 cm de DAP), pode ter interferido inicialmente no ritmo de 

emergência dos brotos em algumas árvores. 

 

TABELA 3 - NÚMERO MÉDIO DE BROTOS POR ÁRVORE EM FUNÇÃO DAS COLETAS 
E TÉCNICA DE RESGATE DE ESTACAS EM Toona ciliata var. australis. 

Resgate 

Coleta 

60 dias 

(1ª coleta) 

120 dias 

(2ª coleta) 

180 dias 

(3ª coleta) 

Semianelamento 0,20 bA* 1,33 cA 0,00 bA 

Anelamento 0,76 bB 4,88 bA 0,29 bB 

Corte raso 5,06 aB 15,31 aA 6,25 aB 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

A terceira coleta, realizada no início do outono (março), apresentou 

redução na produção de brotações, provavelmente pela redução metabólica e 

fisiológica das plantas durante essa estação. Outro fato responsável pela 

redução no número de brotações nesta coleta foi à cicatrização da parte 

anelada como resposta à aplicação do anelamento e semianelamento. Esse 

comportamento de cicatrização foi ressaltado em trabalho com Eucalyptus 

cloeziana, em que a cicatrização do local anelado foi intensa, como resposta à 

aplicação do anelamento em árvores de 5 e 10 anos (ALMEIDA et al., 2007, p. 

452). 

Estudos buscando avaliar a emissão de brotações em cepas de cedro-

australiano não são facilmente encontrados na literatura. Entretanto, para a 

maioria das espécies de Eucalyptus que ocorrem em regiões úmidas, 

geralmente há boa rebrota enquanto jovens ou até com um diâmetro ao redor 

de 30 cm. A capacidade de rebrota depende da espécie, da idade da árvore, 

das condições ambientais e da época do ano em que o corte é efetuado 

(CREMER et al., 1990, p. 113). Precisar as verdadeiras causas da ausência na 

rebrota de Eucalyptus não é uma tarefa fácil, em vista dos vários fatores que 

afetam a brotação, sendo que os aspectos ecológicos de cada 
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espécie/procedência podem ser decisivos para definir a capacidade de 

brotação (HIGA; STURION, 1997, p. 26). 

A capacidade de indução de brotações pode variar de acordo com o 

genótipo da planta, mas também pode variar intensamente com a época do 

ano. A formação de brotações pode ser influenciada por fatores como 

luminosidade, a espessura e a profundidade do corte (ALFENAS et al., 2004, 

p.31). 

Em relação à técnica de resgate, o corte raso apresentou maior número 

de brotos nas três coletas. Na primeira coleta foi observado maior número de 

brotações para as árvores submetidas ao corte raso (5,06), diferindo do 

anelamento e semianelamento, os quais não diferiram entre si. 

O corte raso é uma das técnicas de resgate mais utilizada na área 

florestal, devido principalmente ao grau de revigoramento conseguido nas 

brotações e ao grande número de brotações que surgem ao longo da cepa 

remanescente quando comparada a outras técnicas de resgate 

(BITENCOURT, et al., 2009, p. 279; XAVIER et al., 2013, p. 225). No entanto, a 

utilização desta técnica depende da espécie, da época do ano, das condições 

ambientais e fisiológicas da planta (HIGA; STURION, 1997, p. 23). 

Em Eucalyptus cloeziana, o resgate de brotações das cepas mostrou-se 

mais viável em relação ao anelamento do caule e indução de brotações 

epicórmicas em galhos podados, tanto pelo maior número de brotações 

emitidas quanto pela sua capacidade de enraizamento (ALMEIDA et al., 2007, 

p.452). Em concordância, um estudo com matrizes adultas de Araucaria 

angustifolia em que o corte raso foi utilizado como método para indução de 

brotações epicórmicas, foi possível observar a viabilidade desse método para o 

resgate de matrizes selecionadas (WENDLING et al. 2009, p. 316). 

Na segunda coleta (120 dias), todos os tratamentos diferiram 

estatisticamente (Tabela 3). O corte raso apresentou elevada produção de 

brotos em relação aos demais métodos. O anelamento foi quatro vezes 

superior em relação ao número de brotos encontrado nas árvores em que foi 

aplicado o semianelamento. O corte raso foi superior aos demais métodos de 

resgate na terceira coleta (180 dias), com redução de praticamente duas vezes 

na produção de brotos em relação à segunda coleta. 
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Apesar do anelamento e do semianelamento do caule terem induzido 

menor número de brotações essas técnicas são de grande importância, pois 

podem ser utilizadas nos casos em que o corte raso não é permitido, como no 

caso de espécies imunes ao corte como, por exemplo, em Araucaria 

angustifolia, ou em árvores em que há chance de mortalidade do genótipo no 

caso de não haver rebrota. 

Em virtude de Ilex paraguariensis ser uma árvore que pode apresentar 

mortalidade quando o corte raso é realizado frequentemente, um estudo 

avaliando a eficiência do anelamento da casca e diferentes intensidades de 

poda da copa na indução de brotações na base de erveiras adultas, observou-

se que a intensidade de poda de 70%, juntamente com o anelamento, foi o 

tratamento mais eficiente na maximização do número de árvores com brotos e 

número de brotações por árvore (SANTIN et al., 2008, p. 102). 

O corte raso bem como o anelamento e semianelamento do caule foram 

capazes de promover a indução de brotações basais nas árvores de cedro-

australiano, observando-se diferença entre as técnicas no estímulo à brotação 

de base. Esse resultado deve-se provavelmente ao aumento na relação 

citocinina/auxina e ao impacto estressante que se estabeleceu em virtude da 

quebra parcial (árvores aneladas e semianeladas) e principalmente da quebra 

total da dominância apical (árvores de corte raso). 

Considerando-se a relação citocinina/auxina, a auxina é o hormônio 

vegetal que promove o crescimento de regiões apicais e sua biossíntese ocorre 

principalmente em tecidos com rápida divisão celular e crescimento, 

especialmente na parte aérea; já a citocinina tem seus principais centros 

produtores nas raízes das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2004, p. 474 e 529). Assim, 

a emissão das brotações basais pode ter sido favorecida pela quebra completa 

ou parcial da dominância apical, gerando alta relação citocinina/auxina 

(HARTMANN et al., 2011, p. 296). 

O impacto estressante do anelamento e do corte raso, além da relação 

citocinina/auxina, pode ter ocasionado distúrbios funcionais nas plantas que, 

como estratégia de sobrevivência, induziram a emergência de novas brotações. 

O estresse ocorre em virtude da interrupção do transporte de fotossintetizados 

e outros metabólicos orgânicos das partes mais altas para as partes mais 

baixas da planta, realizado por elementos e células crivadas, situados na 
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região do floema (TAIZ; ZEIGER, 2004, p. 458). Outro fator a ser considerado 

no estímulo à indução de novos brotos na base das árvores, submetidas tanto 

ao corte raso como ao anelamento, pode estar relacionado ao estresse 

provocado pela ação da remoção da copa e do anel de casca (SANTIN et al., 

2008, p. 100). 

Os dados observados para corte raso (Tabela 3) corroboram com os 

observados por Wendling et al. (2009, p. 315) os quais estudando técnicas 

para indução de brotações epicórmicas ortotrópicas em árvores adultas de 

Araucaria angustifolia, observaram que o corte raso foi o método mais eficiente 

tecnicamente, proporcionando, um ano após o corte raso, maior produção de 

brotações( 44 brotações por matriz). 

No entanto, o método de corte raso foi pouco eficiente em árvores de 5 

anos de Crupressus lusitanica, visto sua elevada mortalidade e baixa emissão 

de brotos nas cepas, demonstrando a necessidade de haver predisposição do 

material genético à formação de brotos basais (KRATZ et al., 2010, p. 163). 

Em termos gerais, analisando-se as características avaliadas e levando-

se em consideração a questão de não precisar de corte raso, pode-se 

classificar a técnica de anelamento como sendo viável, uma vez que resultou 

em árvores brotadas e um bom número de brotos (0,29 a 4,88). Assim, embora 

não tão eficiente quanto o corte raso, o anelamento é uma técnica factível de 

ser adotada para indução de brotações basais juvenis com boa aptidão à 

propagação clonal. 

 

 

5.2 ENRAIZAMENTO DE ESTACAS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS DE 

RESGATE E USO DE AIB. 

 

 

Houve interação significativa (p<0,05) entre os fatores forma de resgate 

e AIB para porcentagem de sobrevivência das estacas (S), porcentagem de 

enraizamento (E) e número de raízes por estaca enraizada (NR). O 

comprimento das três maiores raízes (C > R) não apresentou interação nem 

efeito significativo para os fatores isolados (Anexo 2). 
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A sobrevivência das estacas (S) não apresentou diferença entre os 

métodos de resgate na ausência de AIB (Tabela 4). Na presença de AIB as 

estacas oriundas do tratamento de semianelamento apresentaram 

sobrevivência superior aos demais tratamentos, bem como, um incremento de 

19,8% na sobrevivência em relação ao anelamento e 25,8% em relação ao 

corte raso. 

 

TABELA 4 - PORCENTAGEM DE SOBREVIVÊNCIA DAS ESTACAS (S) DE Toona ciliata 
var. australis EM FUNÇÃO DA FORMA DE RESGATE E USO DE AIB. 

Resgate 
S (%) 

0 mg L-1 AIB 6.000 mg L-1 AIB 

Semianelamento 44,4 aA* 57,8 aA 

Anelamento 39,0 aA 38,0 bA 

Corte raso 47,0 aA 32,0 bB 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Para semianelamento e anelamento não foram observadas diferenças 

entre a presença ou ausência do AIB. Já para as estacas coletadas no corte 

raso, a maior taxa de sobrevivência foi obtida na ausência de AIB, 15% de 

sobrevivência superior em comparação à presença de AIB (Tabela 4). 

Essa diferença na sobrevivência das estacas advindas de diferentes 

formas de resgate (verificada somente com o uso de AIB) pode ser atribuída à 

diferença de diâmetro entre as estacas obtidas. As estacas oriundas do 

semianelamento apresentaram o menor diâmetro (média de 0,5 cm) em 

comparação as estacas obtidas por anelamento (média de 0,8 cm) e corte raso 

(1,2 cm). 

Para cedro-australiano observou-se que as estacas de menor diâmetro 

apresentaram maior rigidez em comparação às mais grossas, o que 

provavelmente contribuiu para a maior sobrevivência do tratamento de 

semianelamento. Estacas de maior diâmetro possuíam menor rigidez e interior 

com aparência esponjosa, o que pode ter colaborado para a perda de água e 

morte da estaca. 

Esse comportamento de diferenças quanto à sobrevivência das estacas 

de acordo com a sua classe de diâmetro foi destacada no trabalho com 

Anadenanthera macrocarpa, entretanto com resultado contrário a este estudo. 
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Na saída da casa de vegetação as estacas com diâmetro superior a 4 mm 

apresentaram maior sobrevivência em comparação às de menor diâmetro 

(DIAS, 2011, p. 97). 

Em relação ao enraizamento (Anexo 3), a maioria das estacas que 

sobreviveu mostrou boa aptidão para a emissão de raízes adventícias. A 

porcentagem de enraizamento (E) não apresentou diferença significativa entre 

os métodos de resgate com ausência de AIB (Tabela 5). Com a presença de 

AIB, o tratamento de semianelamento apresentou enraizamento 20,5% maior 

do que o anelamento e 23,5% maior em relação ao corte raso. 

 

TABELA 5 - PORCENTAGEM DE ENRAIZAMENTO DAS ESTACAS (E) DE Toona ciliata 
var. australis EM FUNÇÃO DA FORMA DE RESGATE E USO DE AIB. 

Resgate 
E (%) 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

Semianelamento 33,3 aB 55,5 aA 

Anelamento 28,5 aA 35,0 bA 

Corte raso 28,0 aA 32,0 bA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

O maior enraizamento das estacas advindas do tratamento de 

semianelamento pode estar relacionado à maior rigidez das estacas nesse 

método de resgate. Em função da juvenilidade do material é pouco provável 

que tenha influenciado o enraizamento, já que as estacas não diferem na forma 

de coleta do tratamento por anelamento, que utiliza a mesma metodologia e 

posição na árvore. O corte raso secciona as árvores mais próximas ao solo, o 

que poderia ocasionar um maior gradiente de juvenilidade. Entretanto as 

estacas de corte raso apresentaram menor enraizamento não diferindo do 

anelamento, dessa forma, o diâmetro das estacas pode ser considerado o fator 

responsável por esse resultado. 

A prática de anelamento ou semianelamento pode trazer aumentos 

significativos na porcentagem de estacas enraizadas, visto que promove o 

bloqueio do movimento descendente de carboidratos e dos demais cofatores 

envolvidos no processo de enraizamento (FACHINELLO et al., 2005, p. 92). 

A importância do rejuvenescimento no enraizamento de estacas foi 

confirmada em estudo com Ilex paraguariensis. Estacas provenientes de 
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rebrota, compostas de material rejuvenescido, apresentaram maior 

porcentagem de enraizamento (65,50%), assim como maior número de raízes 

e maior comprimento médio das três maiores raízes quando comparadas 

àquelas provenientes de brotações do ano (8,50% de enraizamento). Isto 

indica que o rejuvenescimento dos ramos para coleta de material foi eficiente 

na otimização do enraizamento de estacas desta espécie (BITTENCOURT et 

al., 2009, p. 279). 

Em Eucalyptus cloeziana, a forma de resgate mostrou diferentes 

respostas no enraizamento das estacas. Nas árvores em que foi aplicado o 

corte raso, o enraizamento na saída da casa de sombra foi de praticamente 

100%, não sendo influenciado pelo uso do AIB. Oposto a isso, as estacas 

extraídas do anelamento não responderam ao enraizamento adventício 

(ALMEIDA et al, 2007, p. 452). Segundo os autores, a formação de raízes 

adventícias em estacas é um processo complexo, que pode ser influenciado 

por diversos fatores, como idade, estado nutricional e hídrico da planta doadora 

de propágulos, balanço hormonal, constituição genética, local de coleta e de 

aplicação do anelamento. 

Em relação ao uso da auxina, no anelamento não houve diferença entre 

a presença ou ausência do AIB (Tabela 5). Já nas estacas coletadas no 

semianelamento e corte raso a maior média de enraizamento foi obtida na 

presença de AIB. Além de seu papel na iniciação dos primórdios radiciais, a 

auxina pode atuar na movimentação de nutrientes em direção ao tecido em 

formação, interferindo no acúmulo de outros compostos necessários para o 

enraizamento (BORTOLINI, 2006, p.22). 

Entre os fatores internos que podem influenciar o enraizamento das 

estacas, destaca-se a concentração dos hormônios vegetais, que varia de 

acordo com a espécie e o estádio de desenvolvimento da planta. As estacas 

possuem certa quantidade endógena de hormônios promotores ou inibidores 

de enraizamento, sendo necessário um balanceamento adequado entre 

auxinas, giberelinas, citocininas e cofatores do enraizamento, para que haja 

enraizamento (COSTA, et al., 2013, p. 3). Desse modo, o fornecimento de 

auxina exógena pode promover alteração hormonal, favorecendo ou não o 

enraizamento (DIAS et al., 2012, p. 455). 
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Os ganhos advindos da aplicação dos reguladores vegetais têm sido 

mais frequentes em materiais com maior dificuldade de enraizamento, seja por 

questões genéticas ou em função do estágio de maturação dos propágulos 

(XAVIER et al., 2013, p. 110). 

Corroborando com os resultados em que o uso de AIB foi fundamental 

no enraizamento de brotações obtidas pelo rejuvenescimento, estudo com 

brotações oriundas de decepa de Tectona grandis mostrou que o AIB na 

concentração de 4.000 mgL-1 promoveu maior enraizamento em comparação a 

ausência da auxina. Neste trabalho, o AIB apresentou maior efeito em árvores 

de maior idade em relação às mais novas, revelando que a auxina exógena 

apresenta maior efeito com o aumento da idade (HUSEN; PAL, 2007, p. 313). 

Em estudo com Paulownia fortunei var. mikado, utilizando brotações 

epicórmicas de decepa, foram encontrados resultados semelhantes quanto à 

influência do AIB. O uso de AIB na concentração de 2.000 mg L-1 foi 

responsável por um enraizamento de 56,25%; em contrapartida, na ausência 

da auxina foi observado um enraizamento de 28,12% (STUEPP, 2012, p. 161). 

Para o número de raízes não houve diferença significativa entre os 

tratamentos de resgate na ausência de AIB, porém houve um aumento 

considerável na formação de raízes em todas as formas de resgate com a 

presença de AIB (Tabela 6). O número de raízes aumentou, em média, de 3 a 

4 vezes na presença do produto. Já para o comprimento de raízes não houve 

interação nem efeito significativo (Anexo 2) para os fatores forma de resgate e 

uso de AIB, onde a média encontrada foi de 25 cm. 

 

TABELA 6 – NÚMERO DE RAÍZES POR ESTACA ENRAIZADA (NR) DE Toona ciliata var. 
australis EM FUNÇÃO DA FORMA DE RESGATE E USO DE AIB. 

Resgate 
NR 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

Semianelamento 5,6 aB* 19,3 cA 

Anelamento 8,7 aB 28,1 bA 

Corte raso 10,4 aB 34,8 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Nesse mesmo sentido, o AIB apresentou maior formação de raízes em 

estacas de brotações epicórmicas de Paulownia fortunei var. mikado. O uso da 
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auxina promoveu um aumento em aproximadamente quatro vezes na formação 

de raízes utilizando-se a concentração de 2.000 mg L-1 em relação à ausência 

do regulador (STUEPP, 2012, p. 163). 

Na propagação vegetativa, além da porcentagem de enraizamento, o 

número de raízes formadas nas estacas é uma das variáveis mais relevantes 

na produção de mudas (ANTUNES et al., 1996, p. 374). Uma melhor resposta 

para estas variáveis indica que as mudas posteriormente formadas possuirão 

um melhor desenvolvimento, uma vez que o melhor sistema radicial resultará 

em maiores chances de sobrevivência quando transplantadas para o campo 

(REIS et al., 2000, p. 936). 

 
 
5.3 ENRAIZAMENTO DE ESTACAS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE 

FOLÍOLOS E USO DE AIB 

 
 

Não houve interação significativa (p<0,05) para porcentagem de 

sobrevivência das estacas (S), porém houve efeito significativo para o fator 

quantidade de folíolos (Anexo 4). Já para porcentagem de enraizamento (E), 

número de raízes por estaca enraizada (NR) e comprimento das três maiores 

raízes (C > R) houve interação significativa entre os fatores quantidade de 

folíolos por estaca e presença de AIB. 

A maior taxa de sobrevivência (S) foi alcançada utilizando-se estacas 

com um par de folíolos inteiros, diferindo dos demais tratamentos (Tabela 7). 

Estacas com um par de folíolos cortados ao meio apresentaram sobrevivência 

intermediária (32,7%) e o uso de estacas sem a presença de folíolos mostrou 

elevada mortalidade, indicando que as estacas de cedro-australiano 

necessitam de no mínimo uma pequena área foliar para sua sobrevivência e 

posterior enraizamento. 

Esse comportamento é semelhante ao observado por Alfenas (2004, 

p.27) que diz que ao contrário do que ocorre em várias espécies de plantas 

frutíferas, estacas de Eucalyptus sem folhas tem baixa sobrevivência e 

dificilmente enraízam. Em estudo com Laurus nobilis verificou-se que o número 

de folhas presentes nas estacas apresentou grande influência sobre a 

sobrevivência das mesmas. Todas as estacas que não apresentavam folhas 
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morreram, provavelmente devido ao esgotamento de suas poucas reservas 

para a brotação. A presença de folhas permitiu uma alta sobrevivência às 

estacas, independentemente do seu número. A presença de AIB não teve 

influência significativa sobre a sobrevivência das estacas (FOCHESATO et al., 

2006, p. 74). 

 

TABELA 7 - PORCENTAGEM DE SOBREVIVÊNCIA DAS ESTACAS (S) DE Toona ciliata 
var australis EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE FOLÍOLOS. 

Folíolos S (%) 

Sem folíolos 8,0 c* 

Folíolos cortados ao meio (4) 32,7 b 

Folíolos inteiros (4) 65,5 a 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Em estacas onde são mantidas as folhas, a auxina endógena produzida 

nas folhas e nas gemas, move-se naturalmente segundo um gradiente para a 

parte inferior do caule, aumentando a concentração na base das estacas, junto 

com os açúcares e outras substâncias nutritivas (HARTMANN et al., 2011, p. 

294 e 295). As folhas adultas servem como órgão de assimilação e reserva de 

carboidratos, os quais são cruciais para o sucesso do enraizamento. A 

preservação das folhas garante a sobrevivência das estacas, tanto pela síntese 

de carboidratos pela fotossíntese, como pelo fornecimento de auxinas e outras 

substâncias denominadas cofatores de enraizamento, estimulando a atividade 

de troca e diferenciação celular (HARTMANN et al., 2011, p. 300), fato que foi 

comprovado no experimento com a manutenção de pelo menos um par de 

folíolos. 

Outro detalhe que merece importância refere-se ao fato de confeccionar 

a estaca mantendo-se um par de folhas, visando à obtenção de um sistema 

radicial com melhor distribuição de raízes, uma vez que estacas com apenas 

uma folha podem levar ao enraizamento apenas do lado em que a folha estava 

presente, pela maior atividade fisiológica e facilidade de translocação das 

substâncias que atuam no enraizamento adventício (XAVIER et al., 2013, p. 

96). Em trabalho com Erythrina falcata foi recomendado deixar pelo menos um 

par de folhas nas miniestacas para aumentar a sobrevivência das estacas na 
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saída da casa de vegetação e na saída da casa de sombra (CUNHA et al., 

2003, p. 4). 

A perda de água pelas folhas pode ocasionar a morte das estacas antes 

da formação das raízes adventícias. Para espécies que enraízam com 

facilidade, a rápida formação das raízes compensa a quantidade de água 

perdida pelas folhas, mas em espécies de enraizamento lento ou ainda com 

comportamento desconhecido como em cedro-australiano, a transpiração das 

folhas deve ser reduzida. 

O enraizamento das estacas (E) foi nulo para as estacas sem folíolos e, 

além deste tratamento apresentar índices de sobrevivência muito baixos, as 

estacas que sobreviveram durante o período de avaliação (30 dias) não 

apresentaram emissão de raízes, independente da utilização de AIB (Tabela 8). 

O uso do AIB promoveu o maior enraizamento com a presença de folíolos 

inteiros, com bom enraizamento das estacas quando comparado aos outros 

tratamentos, principalmente por se tratarem de estacas oriundas de árvores 

adultas. 

 

TABELA 8 - PORCENTAGEM DE ENRAIZAMENTO DAS ESTACAS (E) DE Toona ciliata 
var. australis EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE FOLÍOLOS POR ESTACA 
E USO DE AIB. 

Folíolos 
E (%) 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

Sem folíolos 0,0 aA* 0,0 cA 

Folíolos cortados ao meio (4) 12,0 aA 23,3 bA 

Folíolos inteiros (4) 16,0 aB 56,7 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

A presença de folhas e gemas é um dos fatores que exercem grande 

estímulo à iniciação de raízes (HARTMANN et al., 2011, p. 294). A manutenção 

de folhas nas estacas é necessária para cedro-australiano, pois estas são 

fundamentais para a síntese de auxina endógena e outros compostos que 

auxiliam no enraizamento. Esse aumento no enraizamento com a presença de 

folhas nas estacas é ocasionado pela síntese de carboidratos através da 

fotossíntese e pelo fornecimento de auxinas e outras substâncias que são 
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importantes no processo de formação de raízes, estimulando a atividade de 

troca e a diferenciação celular (FACHINELLO et al., 2005, p. 79). 

A interação obtida entre a presença de folíolos nas estacas e a presença 

de auxina exógena mostra a necessidade de aplicação do AIB para alcançar 

maior enraizamento de estacas obtidas do resgate de árvores adultas a campo. 

A espécie apresenta um potencial de enraizamento sem a aplicação do AIB, 

entretanto esse índice pode ser aumentado se for aplicada auxina exógena, 

aliada a manutenção de um par de folíolos. 

Corroborando com estes resultados, para algumas espécies como 

Eucalyptus, a presença de folhas nas estacas é tão marcante que as estacas 

sem folhas não enraízam (CAMPINHOS JÚNIOR; IKEMORI, 198011 apud 

QUADROS et al., 2012, p. 6). Em estacas de Ilex paraguariensis a presença de 

folhas proporcionou maior porcentagem de enraizamento, número de raízes 

por estaca, comprimento de raízes e número de brotos (QUADROS et al., 

2012, p. 6). 

Em trabalho com estacas de Prunus mume observa-se que praticamente 

100% das estacas enraizadas apresentavam pelo menos uma folha oriunda do 

ramo que deu origem à estaca, assim como a ausência de folhas resultou, 

praticamente em todos os casos, em estacas mortas (MAYER; PEREIRA, 

2003, p. 506), tal como foi constatado no presente trabalho. Resultados 

semelhantes foram encontrados trabalhando-se com miniestacas, de origem 

seminal de Cedrela fissilis, sendo possível observar um melhor desempenho 

das miniestacas com presença de folhas em relação ao enraizamento (XAVIER 

et al., 2003, p. 355). Para Tibouchina pulchra foi possível concluir que a 

permanência das folhas favoreceu o desenvolvimento das raízes (KNAPIK et 

al., 2000, p. 75). 

Entretanto, as folhas podem, em alguns casos, prejudicar o 

enraizamento, devido à perda de água por transpiração e à presença de 

compostos inibidores do enraizamento provindos da área foliar. Dessa forma, 

estacas com muitas folhas podem prejudicar o enraizamento (ASSIS; 

TEIXEIRA, 1998, p. 274). 

                                                 
11 CAMPINHOS JR., E.; IKEMORI, I. K. Mass production of Eucalyptus spp. by rooting cuttings. 
In: Symposium and workshop on genetic improvement and productivity of fast-growing tree 
species, Anais… Águas de São Pedro, IUFRO, p. 2-17, 1980. 



65 
 

O número de raízes foi maior com a utilização de estacas com um par de 

folíolos inteiros e na presença do AIB (Tabela 9). O mesmo tratamento sem AIB 

apresentou número de raízes bem inferior ao tratamento com o uso da auxina. 

Nos tratamentos em que as estacas permaneceram com um par de folíolos 

cortados ao meio o uso do AIB não apresentou diferença. Na ausência de AIB 

o maior número de raízes foi obtido com os folíolos cortados ao meio. 

 

TABELA 9 – NÚMERO DE RAÍZES POR ESTACA ENRAIZADA (NR) DE Toona ciliata var. 
australis EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE FOLÍOLOS POR ESTACA E 
USO DE AIB. 

Folíolos 
NR 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

Sem folíolos - - 

Folíolos cortados ao meio (4) 8,3 aA* 8,4 bA 

Folíolos inteiros (4) 2,3 bB 30,0 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

O comprimento das três maiores raízes (C>R) apresentou 

comportamento similar ao número de raízes (Tabela 10). Estacas com folíolos 

cortados ao meio não diferiram com ou sem o uso de AIB e para estacas com 

folíolos inteiros o uso de AIB mostrou superioridade no comprimento de raízes. 

 

TABELA 10 - COMPRIMENTO DAS TRÊS MAIORES RAÍZES (C > R) DE Toona ciliata 
var. australis EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE FOLÍOLOS POR 
ESTACA E USO DE AIB. 

Folíolos 
C>R 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

Sem folíolos - - 

Folíolos cortados ao meio (4) 5,00 aA* 2,56 bA 

Folíolos inteiros (4) 1,70 aB 7,54 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Resultados semelhantes foram encontrados em Olea europaea que, na 

presença de AIB (3000 mg L-1), apresentou os melhores resultados para o 

número de raízes por estaca e o comprimento médio das raízes, em estacas 
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com dois pares de folhas quando comparadas às com ausência de folhas (PIO 

et al., 2005, p. 566). 

Como observado em cedro-australiano, substâncias produzidas nas 

folhas, ou as reservas destas nas estacas, são necessárias para estimular a 

formação de raízes. Estacas com folhas, em geral, respondem com maior 

sucesso ao enraizamento, apresentando maior indução radicial (Tabela 8) e 

maior número e comprimento das raízes formadas (Tabela 9 e 10), 

principalmente quando se têm a adição de auxinas exógenas (VAN 

OVERBEECK et al., 1946, p. 100; XAVIER et al., 2003, p. 355). Desta forma, 

um bom enraizamento depende da presença, na estaca, de certos compostos 

denominados cofatores (FACHINELLO, et al., 2005, p. 74; LIMA, et al., 2011, p. 

427). 

 
 
5.4 ENRAIZAMENTO DE ESTACAS EM FUNÇÃO DA PLANTA MATRIZ 

 
 

Houve interação significativa (p<0,05) entre os fatores indivíduos e 

utilização de AIB para porcentagem de sobrevivência das estacas (S), 

porcentagem de enraizamento (E), número de raízes por estaca enraizada 

(NR) e comprimento das três maiores raízes (C > R) (Anexo 5). 

A sobrevivência variou conforme o genótipo e a presença do AIB (Tabela 

11). Na ausência da auxina, os genótipos 16, 11 e 8 apresentaram as maiores 

médias de sobrevivência (50% ou superior). Com a presença de AIB o genótipo 

11 apresentou a maior média de sobrevivência não diferindo dos genótipos 2, 5 

e 16. Em relação à influência do AIB na sobrevivência das estacas, somente os 

genótipos 4 e 8 apresentaram diferenças significativas entre as médias. A 

variação no genótipo 8 foi alta, na ausência da auxina a sobrevivência foi 

40,0% superior em relação à ausência. 

O AIB pode provocar sintomas de fitotoxicidade (ROCHA et al., 2004, p. 

75), refletindo na morte de estacas, sendo que este resultado é expresso em 

maior grau em determinados genótipos como foi observado neste estudo. 
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TABELA 11 - PORCENTAGEM DE SOBREVIVÊNCIA (S) DE ESTACAS EM FUNÇÃO DE 
DIFERENTES GENÓTIPOS DE Toona ciliata var. australis E USO DE AIB, 
60 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO. 

Genótipos 
S (%) 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

2 30,43 bA* 36,95 aA 

4 33,33 bA 11,11 bB 

5 40,00 bA 28,00 aA 

8 56,00 aA 16,00 bB 

10 30,00 bA 10,00 bA 

11 50,00 aA 50,00 aA 

16 51,85 aA 29,62 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Em Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla também foi observado 

efeito interação na sobrevivência de estacas em função do clone utilizado e AIB 

aplicado. Para alguns clones, os melhores resultados foram obtidos para as 

concentrações entre 500 e 1.000 mg L-1 de AIB; já para outros, a utilização de 

AIB demonstrou fitotoxicidade mesmo com as menores concentrações 

aplicadas (GOULART et al., 2008, p. 1055). 

Em relação ao enraizamento foram obtidos resultados semelhantes à 

sobrevivência, sendo que praticamente todas as estacas sobreviventes 

enraizaram. Na ausência do AIB os genótipos 2, 4 e 10 apresentaram as 

menores médias, com enraizamento próximo ou menor a 30%. Os demais 

genótipos apresentaram enraizamento entre 40 e 56% (Tabela 12). Na 

presença do AIB (6 g L-1) os genótipos 4, 8 e 10 obtiveram enraizamento na 

faixa de 10-20%, diferenciando dos demais. Os demais genótipos 

apresentaram enraizamento na faixa entre 20-40%. 

Essas diferenças entre as matrizes no enraizamento podem ser 

atribuídas às diferenças genéticas, que geram condições fisiológicas diferentes 

para cada matriz (como relações hormonais internas, reservas, relação C/N, 

entre outras). As brotações epicórmicas são resultados da alteração do 

equilíbrio entre os hormônios auxina/citocinina (ALFENAS et al, 2004, p. 31), o 

que confere uma produção endógena de hormônios distintos de acordo com o 

material genético amostrado. 
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TABELA 12 - PORCENTAGEM DE ENRAIZAMENTO (E) DE ESTACAS DE Toona ciliata 
var. australis, EM FUNÇÃO DE DIFERENTES GENÓTIPOS E USO DE 
AIB, 60 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO. 

Genótipos 
E (%) 

0 mg L-1 AIB 6 mg L-1 AIB 

2 15,0 bB* 36,9 aA 

4 31,1 bA 11,1 bB 

5 40,0 aA 28,0 aA 

8 56,0 aA 16,0 bB 

10 30,0 bA 10,0 bB 

11 40,0 aA 40,0 aA 

16 48,1 aA 29,6 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Considerando-se que os sete genótipos estão sob condições 

edafoclimáticas e experimentais semelhantes (mesmo sítio), pode-se supor que 

as variações no enraizamento advenham de diferenças genéticas entre as 

matrizes ou balanço hormonal específico de cada indivíduo (BACCARIN, 2012, 

p. 49) ou mesmo devido a diferenças entre ritmos endógenos da planta 

relacionados a fatores fisiológicos e morfológicos. Flutuações na capacidade 

rizogênica são capazes de ocorrer mesmo entre genótipos estreitamente 

aparentados, de acordo com um determinismo endógeno (MANKESSI et al., 

2009, p. 938). 

Em relação ao uso do AIB no enraizamento dos genótipos obteve-se 

diferença para os genótipos 4, 8 e 10 no qual a ausência de AIB promoveu 

maior enraizamento, e para o genótipo 2 que apresentou maior enraizamento 

na presença do AIB. Os genótipo 4 e 10 apresentaram aumento de 20% no 

enraizamento sem o uso da auxina, e o genótipo 8 apresentou a maior 

diferenças (40%) no enraizamento não fazendo o uso do AIB. O genótipo 2 que 

apresentou tendência contrária, ou seja, maior enraizamento com AIB, obteve 

25% de enraizamento superior com o uso da auxina. 

Resposta semelhante quanto ao potencial rizogênico em função de 

diferentes genótipos e o uso de AIB foi encontrada em Eucalyptus cloeziana. 

No estudo, alguns clones apresentaram melhor resposta ao enraizamento 
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quando submetidos a tratamentos com o AIB e outros na sua ausência 

(ALMEIDA et al, 2007, p. 451). 

Na ausência de AIB não houve diferença entre os genótipos para 

número de raízes (Tabela 13) e, em sua presença, os genótipos 2, 4, 5 e 10 

apresentaram os maiores valores, variando de 37,2 até 46,7 raízes por estaca. 

A exceção do genótipo 11 que não apresentou diferença com ou sem uso do 

AIB, os demais genótipos apresentaram valores bem superiores de raízes na 

presença de 6000 mg L-1 de AIB. 

 

TABELA 13 - NÚMERO DE RAÍZES EM ESTACAS ENRAIZADAS (NR) DE Toona ciliata 
var. australis, EM FUNÇÃO DE DIFERENTES GENÓTIPOS E USO DE 
AIB, 60 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO. 

Genótipos 
NR 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

2 8,43 aB* 41,47 aA 

4 8,29 aB 37,20 aA 

5 19,40 aB 39,00 aA 

8 13,43 aB 31,88 bA 

10 12,58 aB 46,75 aA 

11 16,38 aA 24,63 bA 

16 11,77 aB 26,25 bA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

Quanto ao comprimento das raízes (Tabela 14) na ausência de AIB 

somente o genótipo 2 diferenciou-se significativamente dos demais, 

apresentando média inferior. Com o uso de AIB (6 g L-1) os genótipos 8 e 10 

apresentaram o maior comprimento médio de raízes (20,1 e 19,3 cm 

respectivamente). Os demais genótipos não apresentaram diferença entre si, 

com comprimentos entre 9,53 e 16,30 cm. A presença de AIB proporcionou o 

aumento do comprimento das raízes para os genótipos 2 e 8, tendo aumentado 

91,8% no caso do genótipo 2 e 43,7% para o genótipo 8.  
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TABELA 14 - COMPRIMENTO DE RAÍZES EM ESTACAS ENRAIZADAS (C>R) DE Toona 
ciliata var. australis EM FUNÇÃO DE DIFERENTES GENÓTIPOS E USO 
DE AIB, 60 DIAS APÓS A INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO. 

Genótipos 
C >R (cm) 

0 mg L-1 AIB 6000 mg L-1 AIB 

2 8,50 bB 16,30 bA 

4 14,96 aA 14,00 bA 

5 16,93 aA 14,83 bA 

8 14,02 aB 20,15 aA 

10 14,07 aA 19,36 aA 

11 14,62 aA 9,53 bB 

16 13,47 aA 13,60 bA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro. 
 

A diferenciação de raízes (número) em estacas de cedro-australiano 

sofreu influência do genótipo, o que provoca variações no percentual e na 

qualidade do enraizamento de estacas de diferentes matrizes, como observado 

neste estudo. Essa diferença no enraizamento em função dos genótipos pode 

ser explicada pela expressão de auxinas endógenas para a rápida 

diferenciação de raízes. 

Como uma possível explicação para as diferentes expressões 

genotípicas no enraizamento mais estudos deveriam ser implementados, 

relacionando o enraizamento de estacas com a expressão de auxinas 

endógenas e também com o balanço interno de hormônios (BORGES et al., 

2011, p. 432). Além disso, o processo deve ser ajustado a cada clone para que 

índices satisfatórios de enraizamento possam ser obtidos. 

 
 
5.5 AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES NUTRITIVAS PARA CONDUÇÃO DE 

MINICEPAS EM MINIJARDIM CLONAL 

 
 

Não houve interação significativa entre as coletas e as soluções 

nutritivas (p>0,05) para a sobrevivência das minicepas no minijardim clonal 

(Anexo 6). Entretanto, foi observado efeito significativo para os fatores isolados 

(p<0,05). A sobrevivência das minicepas foi moderada a alta (dependendo da 
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coleta) em ambas as soluções nutritivas utilizadas na fertirrigação, embora a 

solução II tenha resultado em valor significativamente superior (Tabela 15). Em 

termos de coletas, a sobrevivência foi de 94,5% na primeira e segunda, com 

mortalidade de 23,6% na terceira e ausência de mortalidade na quarta coleta. 

 
TABELA 15 - SOBREVIVÊNCIA DE MINICEPAS (%) DE Toona ciliata var. australis NO 

MINIJARDIM CLONAL EM SISTEMA DE CANALETÃO DE AREIA EM 
FUNÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES NUTRITIVAS E DIFERENTES 
COLETAS. 

Solução Sobrevivência das minicepas (%) 

I 90,0 b* 

II 96,0 a 

Coleta  

1 94,5 a** 

2 94,5 a 

3 76,4 b 

4 100,0 a 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste “t”, a 
5% de probabilidade de erro. 
** Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Skott-
Knott a 5% de probabilidade de erro. 

 
A morte de minicepas na terceira coleta pode ter sido ocasionada por 

estresse térmico pela elevação da temperatura (coleta realizada em nov/dez de 

2013) (Anexo 7), adaptação das minicepas ao sistema semi-hidropônico e às 

soluções nutritivas. Outro fator que pode ter causado a elevada mortalidade 

das minicepas pode ter sido uma poda mais intensa associada à elevação de 

temperatura, em função do desconhecimento da capacidade de resistência à 

poda da espécie em sistema de minijardim clonal. 

Em relação às soluções nutritivas utilizadas, a solução I apresentou 

maior mortalidade (10,0%) do que a solução II (4,0%). Provavelmente a maior 

mortalidade das minicepas nutridas com a solução I seja em função da maior 

disponibilidade de algum nutriente presente nessa solução, como por exemplo, 

o nitrato. As minicepas podem sofrer com adaptação à adubação nitrogenada 

na fertirrigação, sendo que o excesso pode causar a mortalidade (ASSIS et al., 

2004, p. 317). 

A exceção da terceira coleta que apresentou maior mortalidade das 

minicepas pode-se dizer que o manejo e nutrição mineral foram eficientes 
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durante as coletas sucessivas. A nutrição é muito importante para a 

manutenção e vigor da planta fornecedora de propágulos vegetativos, sendo 

um dos principais fatores que afetam a propagação vegetativa (ASSIS et al., 

2004, p. 316). Os índices de sobrevivência das minicepas de cedro-australiano 

evidenciam que a condução do minijardim clonal é tecnicamente viável e 

possibilita a produção de miniestacas em sucessivas coletas. 

Nos minijardins clonais é comum a elevada sobrevivência das minicepas 

para a maioria das espécies quando se realiza um manejo adequado das 

minicepas aliado a uma nutrição mineral eficiente. Para cedro-australiano 

observou-se 100% de sobrevivência em sistema de canaletão após seis 

coletas (SILVA et al., 2012, 707). No entanto, estas mudas eram de origem 

seminal, o que pode explicar a alta sobrevivência. Em trabalho com Eucalyptus 

benthamii, após cinco coletas, observou-se 88% de sobrevivência no sistema 

de canaletão (CUNHA et al., 2005, p. 308). Para Ilex paraguariensis foi possível 

observar, ao final de 11 coletas, sobrevivência superior a 90% das minicepas 

em minijardim clonal semi-hidropônico (WENDLING et al., 2007, p. 290). Em 

Erythina falcata após oito coletas observou-se 98,7% de sobrevivência 

(CUNHA, et al., 2008, p. 88). 

A média de intervalo entre as quatro sucessivas coletas em minicepas 

de cedro-australiano em sistema de canaletão foi de 29 dias para ambas as 

soluções nutritivas, o que evidencia uma adequação parcial da espécie às 

soluções administradas, visto que as miniestacas ainda estavam muito tenras 

15 dias após cada coleta. Por ser uma espécie pioneira e de rápido 

crescimento, este intervalo pode ser reduzido com o estudo e ajuste das 

soluções nutritivas. A variação no intervalo entre coletas é comumente 

observada em sistemas de minijardins clonais e pode variar em função do tipo 

de minijardim clonal, temperatura, intensidade luminosa, espécie em estudo e 

nutrição mineral específica (HIGASHI et al., 2002, p. 7). 

O intervalo médio de 29 dias entre as coletas foi similar ao encontrado 

por Souza (2010, p. 25) e Silva (2012, p. 706) em minijardim clonal de cedro-

australiano. Também para a espécie é possível observar um intervalo de 15 

dias entre as coletas no sistema de canaletão, porém com baixa produtividade 

inicial de minicepas (FERREIRA, 2009, p. 22). Quanto maior o intervalo entre 

as coletas e quanto maiores as brotações que originaram as miniestacas, maior 
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o crescimento das mudas de cedro-australiano (SOUZA et al., 2009, p. 208). 

Este intervalo foi superior ao encontrado para minicepas de Erythrina falcata, 

que foi de 15 dias entre as coletas (CUNHA et al., 2003, p. 3) e para 

Eucalyptus grandis que teve um intervalo de 5 a 10 dias (WENDLING; XAVIER, 

2005, p. 682). 

De maneira geral, o intervalo entre coletas no minijardim clonal em 

sistema de canaletão é muito variável. Mesmo dentro do gênero Eucalyptus, o 

intervalo pode variar entre 8 e 21 dias (BRONDANI et al., 2010, p. 455). Para 

cedro-australiano, mais coletas devem ser realizadas para se determinar o 

momento adequado das coletas, definindo o ponto ideal da miniestaca e sem 

prejudicar a minicepa quanto à produtividade e sobrevivência. 

Em relação à produtividade de miniestacas por minicepa, houve efeito 

significativo para os fatores isolados (Anexo 6), não havendo interação entre os 

fatores principais (p>0,05). Na primeira e na última coleta foi observada a 

menor produtividade de brotos, diferenciando-se da segunda e terceira coletas 

que apresentaram maior produtividade (Tabela 16). As minicepas mostraram-

se aptas a emissão de novas brotações após cada coleta (Anexo 8). 

 
TABELA 16 – PRODUTIVIDADE DE MINIESTACAS MINICEPA-1 DE Toona ciliata var. 

australis NO MINIJARDIM CLONAL EM SISTEMA DE CANALETÃO DE 
AREIA EM FUNÇÃO DAS SOLUÇÕES NUTRITIVAS E DIFERENTES 
COLETAS. 

Solução Produtividade de miniestacas 

minicepa-1 

I 2,60 a* 

II 1,86 b 

Coleta  

1 1,88 b** 

2 2,76 a 

3 2,44 a 

4 1,86 b 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste “t”, a 
5% de probabilidade de erro. 
** Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste Skott-
Knott a 5% de probabilidade de erro. 

 

A menor produção da primeira coleta pode ter sido em função da 

necessidade de adaptação das minicepas ao ambiente semi-hidropônico 
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(WENDLING et al., 2007, p. 290); assim, na segunda coleta, estando essas 

mais adaptadas, ocorreu um aumento na produção de miniestacas. As 

condições climáticas também podem ter influenciado na produtividade já que 

na primeira coleta (set/out) foi observada temperatura mínima média baixa 

(Figura 13), resultando em menor produtividade. Já na última coleta (dez 2013 

/jan 2014) houve temperaturas máximas elevadas, podendo causar estresse às 

plantas, e consequentemente, redução da produtividade. A variação na 

produção de miniestacas é comum com a variação da temperatura (TRUEMAN 

et al., 2010, p. 270). Temperaturas mínimas mais altas implicaram no aumento 

na produção de miniestacas de clones de Eucalyptus (CUNHA et al., 2009b, p. 

202). 

 

 
FIGURA 13 - NÚMERO DE MINIESTACAS MINICEPA -1 DE Toona ciliata var. 

australis E TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA NO MINIJARDIM 
CLONAL DURANTE AS COLETAS. 

 
Esse efeito da temperatura também foi verificado em Eucalyptus 

benthamii, a qual influenciou a produção de miniestacas. As médias dos 

valores das temperaturas máximas, médias e mínimas da casa de vegetação 

influenciaram significativamente as características de crescimento das 

minicepas e produção de miniestacas denotando o forte efeito da variação da 

temperatura (condicionada pela sazonalidade) dentro da casa de vegetação 

(BRONDANI et al., 2012, p. 158). Conforme os autores, o número de 

miniestaca m-2 ano-1 decresceu com temperaturas máximas muito elevadas e 

temperaturas mínimas muito baixas. 
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A diferença entre uma coleta e outra, em relação à produtividade pode 

ocorrer em sistemas de minijardins, e é chamada de tendência cíclica na 

produtividade das minicepas (ROSA et al., 2009, p. 1028). Os dados de 

produção de miniestacas por minicepa de Eucalyptus grandis variaram ao 

longo das oito coletas realizadas, sendo que na quarta e quinta coleta houve 

ligeiro decréscimo nos valores de produção e um incremento. A partir da sexta 

coleta atingiram-se valores mais estáveis até a última coleta. Este 

comportamento cíclico pode estar relacionado a um efeito de exaustão 

temporária das minicepas, ocasionando menores produções (TITON, 2001, p. 

27). Este efeito cíclico também foi observado por Xavier et al. (2003, p. 353); 

Ferriani (2006, p. 82) e Rosa (2006, p. 31), com Cedrela fissilis, Piptocarpha 

angustifolia e Eucalyptus dunnii, respectivamente. 

Em minijardim de cedro-australiano instalado a partir de mudas 

seminais, também foi possível observar menor produção de miniestacas (1,1) 

na primeira época de coleta de brotações, sendo esta realizada na décima 

semana após o corte das matrizes (recepa) (SOUZA et al., 2009, p. 208). Na 

segunda e terceira época de coletas, realizadas na 18ª e 22ª semana após 

recepa, o número de miniestacas obtidas aumentou para 4,5 e 4,1 

respectivamente. Também em cedro-australiano observou-se média de 3,5 

miniestacas por minicepas após seis coletas sucessivas em minicepas de 

origem seminal, o que pode justificar a maior produtividade (SILVA et al., 2012, 

p. 705). 

Para Cedrela fissilis foi possível constatar que após quatro coletas 

sucessivas em intervalos de 30 dias e sistema de tubete não houve variação na 

produção de brotações da espécie, com média geral de 1,3 miniestacas por 

minicepa (XAVIER et al., 2003, p. 353). Na miniestaquia de Grevillea robusta 

também foi possível verificar que a produtividade de miniestacas em sistema 

de tubetes não variou em 15 coletas durante um ano, com média de 4030 

miniestacas.m2.ano-1 (SOUZA JUNIOR et al., 2008, p. 455). 

A solução nutritiva apresentou influência significativa na produção de 

miniestacas, sendo que a solução I representou aumento de aproximadamente 

40% (Tabela 16) em relação à solução II. Ressalta-se que para a maioria dos 

macronutrientes a solução I era menos concentrada que a solução II e a 
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concentração dos micronutrientes é igual para as duas soluções. Um possível 

efeito fitotóxico pode ter reduzido a produção de brotos na solução II. 

Em termos de miniestacas m²mês-1, a solução nutritiva I apresentou 

média de 42,0 miniestacas m²mês-1, valor significativamente superior à solução 

II que apresentou 32,9 miniestacas m²mês-1 (Figura 14). 

 

 
FIGURA 14 - PRODUÇÃO DE MINIESTACAS POR METRO QUADRADO AO MÊS 

(PMMM) DE Toona cil iata var. australis  EM FUNÇÃO DAS 
SOLUÇÕES NUTRITIVAS. MÉDIAS SEGUIDAS PELA MESMA 
LETRA NÃO DIFEREM PELO TESTE DE T, AO NÍVEL DE 5% DE 
ERRO. 

 
A nutrição mineral das minicepas é importante, pois a máxima 

produtividade vegetal é obtida quando a planta está em condições fisiológicas 

estabilizadas (steady-state), ou seja, a quantidade de nutrientes internos se 

estabiliza, situação em que a quantidade de biomassa e a absorção de 

nutrientes estão equilibradas. Além disso, uma limitação de nutrientes pode 

levar a planta ao desequilíbrio, de tal modo que as plantas podem apresentar 

uma redução no desenvolvimento (INGESTAD; ÄGREN, 1995, p. 18). 

Ainda não é possível afirmar que a solução I é a ideal para cedro-

australiano ou se há necessidade de modificações na sua formulação para 

acréscimos ainda maiores do que os observados na produção de miniestacas. 

Dessa forma surge a necessidade de estudos mais aprofundados que 

busquem respostas quanto às necessidades nutricionais no processo de 

miniestaquia da espécie. 

Em trabalho com clones de Eucalyptus foi possível observar que a 
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incremento na produção de microestacas, e o aumento do molibdênio, cobre e 

sódio agiram da mesma forma (SCARASSATI, 2003, p. 34). O autor também 

destacou que o processo de produção nas nove coletas realizadas foi 

dinâmico, alterando-se a cada coleta, sendo um ou outro elemento nutricional 

de fundamental importância naquele momento do processo fisiológico. No 

presente estudo, a solução I que continha potássio e magnésio em menor 

concentração, proporcionou maior produtividade quando comparado com a 

solução II. 

Trabalhando com diferentes clones híbridos de Eucalyptus foi possível 

observar que a nutrição mineral das minicepas desempenhou papel 

significativo na produção de miniestacas, gerando respostas diferenciadas, de 

acordo com cada nutriente e clone. Como exemplo, o cálcio foi um dos 

nutrientes que apresentou correlação negativa com um maior número de 

clones estudados (CUNHA, 2006, p.48). Segundo o autor, essas correlações 

negativas com a produção de brotos podem ter sido verificadas devido ao 

cálcio ser um ativador de peroxidase, uma enzima essencial ao enraizamento, 

fazendo com que a relação auxina/citocinina seja maior, o que desfavorece a 

emissão de brotações. A concentração de cálcio na solução I foi maior, porém 

não inibiu a sua capacidade de emissão de brotações, tendo essa solução 

apresentado melhores resultados. Assim, imagina-se que a concentração 

interna desse nutriente nas minicepas submetidas a essa solução foi ideal. 

No presente estudo não foi avaliada a influência isolada de cada 

nutriente utilizado nas variáveis analisadas. A nutrição mineral gera respostas 

diferenciadas de acordo com o nutriente e o clone/espécie e sugere que o 

manejo do minijardim clonal deve ser adaptado conforme a necessidade. 

Dessa forma, será possível utilizar todo o potencial de enraizamento das 

miniestacas (CUNHA et al., 2009a, p. 614). 

Não existe uma solução nutritiva padrão para todas as espécies vegetais 

e condições de cultivo. Os nutrientes necessários para o desenvolvimento são 

os mesmos, mas as quantidades extraídas diferenciam-se entre e dentro de 

cada espécie (HIGASHI et al., 2002, p. 5). 

Em relação à sobrevivência e enraizamento das miniestacas constatou-

se que não houve interação significativa (p>0,05) entre os fatores soluções 

nutritivas e épocas de coleta para porcentagem de sobrevivência das 
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miniestacas (S) e porcentagem de enraizamento (E) (Anexo 9). A interação 

entre as coletas e as soluções foi significativa (p=0,041) apenas para a variável 

número de raízes (NR), indicando a dependência entre os fatores testados para 

esta variável. A sobrevivência foi maior utilizando-se a solução I (Tabela 17), 

atingindo praticamente 100% de sobrevivência. Com a solução II observou-se 

uma queda de aproximadamente 8% na sobrevivência das miniestacas. 

Em relação ao enraizamento (E) a solução I apresentou a maior 

porcentagem de estacas enraizadas (Tabela 17). A diferença obtida entre as 

soluções é alta (11,4%), mostrando a influência que as soluções nutritivas 

apresentam sobre o enraizamento (Anexo 10). A solução nutritiva deve ser 

corrigida conforme a exigência nutricional de cada clone e época do ano 

através do monitoramento nutricional, procurando correlacionar a produtividade 

com o enraizamento das miniestacas (HIGASHI et al., 2002, p. 10). 

 

TABELA 17 - SOBREVIVÊNCIA (S) E ENRAIZAMENTO (E) DE MINIESTACAS DE Toona 
ciliata var. australis NA SAÍDA DA CASA DE VEGETAÇÃO EM FUNÇÃO 
DAS DIFERENTES SOLUÇÕES NUTRITIVAS. 

Solução S (%) E (%) 

I 99,0 a* 90,5 a  

II 92,2 b 79,1 b 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste “t”, a 
5% de probabilidade de erro. 
 

Baseando-se nestes resultados deve-se procurar atingir um balanço das 

soluções nutritivas visto que o emprego de soluções nutritivas balanceadas 

garante o equilíbrio nutricional das minicepas, o que é essencial para a 

obtenção de índices satisfatórios de enraizamento em sistemas de propagação 

(ALFENAS et al., 2004, p. 64). 

A nutrição mineral pode influenciar o enraizamento das estacas de duas 

formas distintas, ou seja, decorrente do vigor vegetativo da planta-matriz da 

qual se coletam as brotações e do próprio estado nutricional do material 

coletado (XAVIER et al., 2013, p. 103), conforme observado neste estudo, onde 

o fator solução nutritiva foi significativo para a porcentagem de enraizamento 

das miniestacas, confirmando a necessidade de fertilização das minicepas com 

vistas à produção. 
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Considerando-se os altos índices de enraizamento das miniestacas, 

principalmente com a solução I (Tabela 17) pode-se dizer que essa espécie 

apresenta boa aptidão natural ao sistema testado, ou seja, o uso de 

miniestacas provenientes de estacas de plantas adultas. Algumas pesquisas 

também relatam porcentagem de enraizamento alta em outras espécies 

florestais, entretanto com material de origem juvenil. Trabalhando com Ilex 

paraguariensis foi possível obter uma média de 75% de sobrevivência das 

mudas (WENDLING; SOUZA JÚNIOR, 2003, p. 5). 

Em relação à sobrevivência das miniestacas (S) houve diferença entre 

as coletas (Tabela 18). A maior sobrevivência foi obtida na primeira coleta onde 

não foi observada mortalidade de miniestacas, não se diferenciando da terceira 

coleta que apresentou uma mortalidade de 3,3%; já na segunda coleta foi 

observada mortalidade de 6,8%. Como a segunda e a terceira coletas são 

referentes a épocas mais quentes do ano (nov/dez 2013 /jan 2014) (Anexo 11) 

é normal que se obtenha uma pequena taxa de mortalidade (BRONDANI, 

2008, p. 65). Não houve tempo hábil para a avaliação da quarta coleta. 

Em trabalho com Eucalyptus benthamii X Eucalyptus dunnii, durante a 

primavera e verão foram registrados os maiores valores das temperaturas 

máximas, médias e mínimas, período em que ocorreram os menores valores 

para a sobrevivência das miniestacas, ao passo que no outono e inverno os 

clones apresentaram maiores valores (BRONDANI et al., 2010, p. 460). O 

enraizamento não apresentou diferença entre as três coletas realizadas, sendo 

que a média geral obtida entre as coletas foi de 86,2%. 

 

TABELA 18 – SOBREVIVÊNCIA (S) E ENRAIZAMENTO (E) DE MINIESTACAS DE Toona 
ciliata var. australis NA SAÍDA DA CASA DE VEGETAÇÃO EM FUNÇÃO 
DAS DIFERENTES COLETAS. 

Coleta S (%) E (%) 

1ª coleta 100,0 a* 87,5ns 

2ª coleta 93,2 b 86,0ns 

3ª coleta 96,7 a 85,1ns 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste “t” a 
5% de probabilidade de erro. 
 

Para o número de raízes na saída da casa de vegetação (NR), no qual 

se observou interação entre os dois fatores, a solução I não apresentou 
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diferença entre as três coletas, porém a solução II apresentou maior formação 

de raízes na segunda coleta (Tabela 19). Na primeira coleta as minicepas 

ainda estavam em fase de adaptação ao sistema semi-hidropônico, o que pode 

ter causado estresse e consequente diminuição na formação radicial. 

 

TABELA 19 – NÚMERO DE RAÍZES NA SAÍDA DA CASA DE VEGETAÇÃO (NR) EM 
MINIESTACAS DE Toona ciliata var. australis EM FUNÇÃO DAS 
COLETAS E SOLUÇÕES NUTRITIVAS. 

Solução/Coleta 
NR 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Solução I 31,6 aA* 31,4 aA 30,0 aA 

Solução II 26,3 bB 32,3 aA 29,2 aA 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
entre si pelo teste “t” a 5% de probabilidade de erro. 
 

A nutrição das minicepas é um fator primordial no enraizamento de 

miniestacas de várias espécies, entre elas cedro-australiano. Uma nutrição 

adequada além de elevar o enraizamento pode auxiliar na formação radicial da 

estaca. A nutrição é um fator chave que afeta a predisposição ao enraizamento 

porque afeta a determinação e a resposta morfogenética das plantas. No 

sistema de minijardim os nutrientes podem ser fornecidos ou suprimidos 

buscando-se um aumento no enraizamento (ASSIS et al., 2004, p. 316). O 

equilíbrio no balanço nutricional nas plantas matrizes pode auxiliar tanto na 

produção do triptofano, um precursor do ácido indol acético (AIA), como em 

substâncias de armazenamento (HAISSIG, 1986, p. 150). 

Em relação à taxa de multiplicação (TM), que leva em consideração a 

produção de miniestacas m² mês-1 x enraizamento das miniestacas (%), a 

solução I apresentou maior efetividade (Figura 15) quando comparada à 

solução II, com superioridade de aproximadamente 40%. A taxa de 

multiplicação é importante, pois com ela é possível verificar os resultados 

efetivos do sistema de clonagem, neste caso da solução nutritiva utilizada para 

as minicepas, em que a interação entre a produtividade de miniestacas e o 

enraizamento oferece uma boa indicação da eficiência geral. 
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FIGURA 15 – TAXA DE MULTIPLICAÇÃO (TM) POR METRO QUADRADO AO 

MÊS DE Toona cil iata var. australis EM FUNÇÃO DAS SOLUÇÕES 
NUTRITIVAS. MÉDIAS SEGUIDAS PELA MESMA LETRA NÃO 
DIFEREM PELO TESTE DE T, AO NÍVEL DE 5% DE ERRO. 

 

De maneira geral, ainda há carência de informações sobre a influência 

de determinados elementos no enraizamento de miniestacas. Para manter o 

bom estado nutricional da planta matriz ou da minicepa no minijardim clonal e 

garantir a produção de propágulos vegetativos de qualidade, é importante que 

a nutrição adotada seja balanceada com macro e micronutrientes e ajustada 

em função da espécie/clone em estudo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Pelas condições em que o presente experimento foi desenvolvido é 

possível concluir que: 

- O DAP das árvores selecionadas e o número de brotações originadas não se 

correlacionam, porém as sucessivas coletas influenciaram no número de 

brotações emitidas para cada indivíduo; 

- O método de resgate de material vegetativo por corte raso proporcionou a 

maior produção de brotos, entretanto o anelamento ou semianelamento, apesar 

de uma produção menor de brotos por árvore, podem ser utilizados quando o 

objetivo não é o abate das árvores, resultando em taxas relativamente altas de 

enraizamento das estacas; 

- O uso de estacas com folíolos inteiros e uso de AIB proporcionou maior taxa 

de sobrevivência das estacas e maior enraizamento no resgate de material 

vegetal de árvores adultas; 

- Há variação de sobrevivência e capacidade de enraizamento com o uso de 

diferentes genótipos no resgate de material vegetal de árvores adultas; 

-
 

A sobrevivência das minicepas e a produtividade de miniestacas no 

minijardim clonal variaram em função da coleta e solução nutritiva; 

- A solução nutritiva I apresentou maior sobrevivência e enraizamento das 

miniestacas, apresentando também maior taxa de multiplicação; 

- O minijardim clonal de Toona ciliata var. australis é uma boa opção para a 

multiplicação clonal da espécie, com grande potencial para uso extensivo. 
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ANEXO 1 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA Nº DE BROTOS DE 
Toona ciliata var. australis OBTIDOS POR DIFERENTES FORMAS DE 
RESGATE E ÉPOCAS DE COLETA. 

FV GL 
Quadrado médio 

Nº de brotos 

Resgate (R) 2 424,0069* 

Coleta (C) 2 945,9153* 

R*C 4 97,4991* 

Erro  12,4700 

CV% - 40,2 

Média geral - 3,81 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
 

 

 

 

 

ANEXO 2 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA SOBREVIVÊNCIA (S%), 
ENRAIZAMENTO (E%), NÚMERO DE RAIZES (NR) E COMPRIMENTO DAS 
TRÊS MAIORES RAÍZES (C>R) DE Toona ciliata var. australis A PARTIR DE 
DIFERENTES FORMAS DE RESGATE E APLICAÇÃO DE AIB. 

FV GL 
Quadrado médio 

S (%) E (%) NR C>R 

Resgate (R) 2 54,38ns 87,62 ns 1300,20* 55,71 ns 

AIB 1 20,40 ns 40,00 ns 17257,76* 0,2672 ns 

R*AIB 2 80,21* 37,55* 697,24* 7,99 ns 

Erro  23,81 21,30 149,13 29.81 

CV% - 24,5 27,4 20,1 32,9 

Média geral - 41,22 31,83 19,80 8,66 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
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ANEXO 3 – ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE Toona ciliata var. australis OBTIDAS 
ATRAVÉS DE RESGATE VEGETATIVO, DETALHE DA AGREGAÇÃO DO 
SUBSTRATO (A) E ESTACA ENRAIZADA (B). 

 

 
 
 
 
ANEXO 4 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA SOBREVIVÊNCIA (S%), 

ENRAIZAMENTO (E%), NÚMERO DE RAIZES (NR) E COMPRIMENTO DAS 
TRÊS MAIORES RAÍZES (C>R) DE Toona ciliata var. australis A PARTIR DE 
DIFERENTES TRATAMENTOS DE PERMANENCIA DE FOLÍOLOS E 
APLICAÇÃO DE AIB.  

FV GL 
Quadrado médio 

S (%) E (%) NR C>R 

Folíolos (F) 2 4,3747* 1,9150* 1802,99* 66,8718* 

AIB 1 0,0165ns 1,4235* 1925,86* 48,0011* 

F*AIB 2 0,6771ns 0,5033* 567,69* 75,1682* 

Erro  0,1730 0,1216 104,82 10,0334 

CV% - 31,2 30,0 32,6 38,4 

Média geral - 36,25 19,37 19,45 5,42 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
 
 
 

A B 
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ANEXO 5 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA SOBREVIVÊNCIA (S%), 
ENRAIZAMENTO (E%), NÚMERO DE RAIZES (NR) E COMPRIMENTO DAS 
TRÊS MAIORES RAÍZES (C>R) DE Toona ciliata var. australis A PARTIR DE 
DIFERENTES MATRIZES E APLICAÇÃO DE AIB. 

FV GL 
Quadrado médio 

S (%) E (%) NR C>R 

Matriz (M) 6 0,4838* 0,6545* 787,35* 33,7477ns 

AIB 1 2,7055* 3,8260* 17800,97* 59,8770ns 

M*AIB 6 0,8614* 0,5049* 1325,59* 114,3079* 

Erro  0,1834 0,2019 145,56 25,6063 

CV% - 23,1 27,1 36,3 34,8 

Média geral - 29,4 32,01 21,42 14,53 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
 
 
 
 
 
ANEXO 6 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA SOBREVIVÊNCIA DAS 

MINICEPAS (%) E PRODUTIVIDADE DE MINIESTACAS DE Toona ciliata var. 
australis OBTIDOS EM DIFERENTES ÉPOCAS DE COLETA E SOLUÇÕES 
NUTRITIVAS. 

FV GL 
Quadrado médio 

Sobrevivência (%) Prod. miniestacas 

Coleta (C) 2 56,0126* 8,3845* 

Sol. nutritiva (SN) 1 78,2450* 3,3750* 

C*SN 2 9,2538ns 0,7549ns 

Erro  19,9745 0,5801 

CV% - 24,8 34,1 

Média geral - 88,42 1,18 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
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ANEXO 7 - TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS OBSERVADAS NO PERÍODO DE 
COLETA DAS MINICEPAS (SET./2013 A JAN./2014) NA CASA DE 
VEGETAÇÃO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O MINIJARDIM, EMBRAPA 
FLORESTAS, COLOMBO, PR. 

Mês 
Temperatura (°C) 

Tmin Tmax 

1ª coleta (set/out) 10,8 29,1 

2ª coleta (out/nov) 13,6 33,5 

3ª coleta (nov/dez) 16,2 33,5 

4ª coleta (dez/jan) 16,9 35,0 

 
 
 
 
 
ANEXO 8 – BROTAÇÕES DAS MINICEPAS EM MINIJARDIM CLONAL DE Toona ciliata var. 

australis APÓS SUCESSIVAS COLETAS DE MINIESTACAS. 
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ANEXO 9 – RESULTADO DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA (QM) PARA SOBREVIVÊNCIA (S%), 
ENRAIZAMENTO (E%) E NÚMERO DE RAÍZES (NR) DE MINIESTACAS DE 
Toona ciliata var. australis OBTIDOS EM DIFERENTES ÉPOCAS DE COLETA E 
SOLUÇÕES NUTRITIVAS. 

FV GL 
Quadrado médio 

S (%) E (%) NR 

Coleta (C) 2 42,0726* 245,2746* 95,4421ns 

Sol. nutritiva (SN) 1 17,1064* 86,8661* 229,1845ns 

C*SN 2 8,9537ns 44,7931ns 590,2135* 

Erro  3,6469 14,4729 160,1050 

CV% - 19,90 27,3 30,1 

Média geral - 95,96 80,37 31,01 
ns F não-significativo a 5% de probabilidade; * F significativo a 5% de probabilidade; CV(%) = 
Coeficiente de variação.  
 

 

 

ANEXO 10 – ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE Toona ciliata var. australis NA SAÍDA 
DA CASA DE VEGETAÇÃO (E) EM FUNÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES 
NUTRITIVAS UTILIZADAS NO CANALETÃO DE AREIA: SOLUÇÃO I (A), 
SOLUÇÃO II (B). 
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ANEXO 11 - TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS OBSERVADAS NO PERÍODO DE 
COLETA DAS MINICEPAS (SET./2013 A JAN./2014) NA CASA DE 
VEGETAÇÃO PARA ENRAIZAMENTO. 

Mês 
Temperatura (°C) 

Tmin Tmax 

1ª coleta (out/nov) 16,7 27,0 

2ª coleta (nov/dez) 16,9 28,5 

3ª coleta (dez/jan) 19,4 31,3 

 

 

 
 
 




