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RESUMO GERAL 

 

 
Dyanndra Neves.  PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Eucalyptus benthamii EM LEITO 

DE AREIA MEDIADO POR FITORREGULADOR. 

 

No Brasil as espécies de Eucalyptus possuem grande destaque na silvicultura, devido à sua 
importância econômica, adaptabilidade, diversidade e rapidez no crescimento. Dentre as poucas 
espécies de Eucalyptus que apresentam aptidão para cultivo em regiões como o sul do Brasil, 
com frequentes geadas e baixas temperaturas no inverno, destaca-se a espécie Eucalyptus 

benthamii, a qual representa uma opção para plantios em diversas regiões  brasileiras. Porém a 
literatura é incipiente, escassa, ao que se diz respeito, a obtenção de mudas clonais, o que fica 
ainda mais acirrado quando focamos nas espécies recomendadas para regiões subtropicais. 
Diante do exposto o presente trabalho foi dividido em dois estudos onde o primeiro capítulo, 
teve como objetivo geral avaliar a emissão de brotações em minicepas de E. benthamii tratadas 
com diferentes dosagens do fitorregulador de crescimento BAP sendo os tratamentos: 0; 2,5; 
5,0; 7,5; e 10,0 mg. L-1. Verificou-se ainda neste primeiro capitulo a sobrevivência das 
minicepas após as sucessivas aplicações do fitorregulador. No segundo capítulo o objetivo do 
estudo foi avaliar o enraizamento de miniestacas provenientes das minicepas tratadas com as 
diferentes dosagens do fitorregulador, para verificar sua influência na produção de mudas 
clonais. No primeiro estudo verificou-se a influência positiva da aplicação do fitorregulador, 
onde a dosagem 7,5 mg. L-1 de BAP, testada no tratamento 4, promoveu o maior incremento no 
número de brotações, e também a maior sobrevivência nas minicepas. Para o segundo estudo 
constatou-se a maior sobrevivência de miniestacas em todas as fases analisadas, casa de 
vegetação, casa de sombra e pleno sol, também na dosagem 7,5 mg. L-1 de BAP. Porém esta 
mesma dosagem não influenciou significativamente na emissão de raízes adventícias nas 
miniestacas. 
 
Palavras-chave: Propagação vegetativa. Clonagem. Fitorreguladores. 
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ABSTRACT 

 

Dyanndra Neves. VEGETATIVE PROPAGATION OF Eucalyptus benthamii IN SAND BED 
MEDIATED BY PHYTOREGULATOR. 

In Brazil species of Eucalyptus have great prominence in forestry, due to its economic 
importance, adaptability, diversity and rapid growth. Among the few species of Eucalyptus that 
have suitability for cultivation of Brazil. With frequent frosts and low temperatures in winter. 
There is species of Eucalyptus, the E. benthamii which is an option for plantations in various 
Brazilian regions. Although the literature is incipient, scarce, which relates to the obtaining of 
clonal seedlings, which gets even tougher when we focus on recommended species for 
subtropical regions. Given the above, the present research was divided into two studies where 
the first chapter, presents a general objective. In this time, we evaluate the emission of shoots 
in E. benthamii’s ministumps treated with different doses of growth phytoregulator BAP being 
the treatments: 0, 2,5; 5,0, 7,5, and 10,0 mg. L-1. It was still checked in this chapter the survival 
of ministumps after successive  applications of the regulator. In the second chapter the aim of 
the study was to evaluate the rooting of cuttings from the ministumps treated with different 
dosages of the regulator. To check its influence on production of clonal seedlings. In the first 
study it was found the positive influence of the regulators application, where the dose 7.5 mg 
L-1 BAP, tested in the treatment 4. This treat promoted the largest increase in the number of 
shoots, and also improved survival in ministumps. To second study presented a greater survival 
of cuttings at all stages analyzed, greenhouse, shade and full sun, also in the dosage 7.5 mg L-
1 BAP. However, this same dosage did not influence significantly the emission of adventitious 
roots in cuttings. 
 
Keywords: Vegetative propagation, cloning, regulators. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O cultivo de Eucalytptus spp. no Brasil é uma atividade crescente, em parte pela 

adaptabilidade das espécies cultivadas e também pela versatilidade da matéria-prima 

fornecida por estas. 

Somente no Brasil, a área plantada com Eucalyptus spp. atingiu 5. 102.030 ha, 

com distribuição por todo o país. O constante incremento da área cultivada somada a alta 

produtividade dos plantios dada pelas condições ambientais e a tecnificação no cultivo 

levaram o país a um patamar de importante produtor de madeira no cenário mundial 

(ABRAF, 2013). 

Em geral, as espécies de Eucalyptus cultivadas no Brasil tem sua origem em 

diferentes locais da Austrália, que apesar de próximos uns aos outros, possuem 

características edafo-climáticas específicas. Isto leva os melhoristas florestais a 

trabalharem arduamente em busca de procedências oriundas de regiões com condições de 

solos e temperaturas semelhantes aos sítios as quais serão destinadas. 

A região sul do país depara-se com particularidades referentes ao clima, 

caracterizada pela incidência de geadas e temperaturas baixas em alguns períodos do ano 

(NISGOSKI et al. 1998). Entretanto, as espécies de Eucalyptus spp. adaptadas às 

condições climáticas mais frias e com importância econômica que podem ser utilizadas 

de forma a estabelecer plantios comerciais no sul do Brasil, com resistência ou tolerância 

a geada formam um restrito grupo (PALUDZYSZYN FILHO et al. 2006; BRONDANI 

et al. 2010). 

Dentre as espécies indicadas à região sul do país, Eucalyptus benthamii vem se 

destacando como uma alternativa promissora para o plantio florestal, principalmente em 

função de seu rápido crescimento aliado a da tolerância a geadas. Contudo, existem 

limitações quanto à produção de sementes desta espécie e, quando existe disponibilidade, 

os preços são elevados (PALUDZYSZYN FILHO et al. 2006). 

Tem-se no surgimento das técnicas de propagação vegetativa de espécies 

florestais uma alternativa para a obtenção de indivíduos que apresentam características 

genéticas superiores (ELDRIDGE et al. 1994), sobretudo em situações onde a semente é 

um fator limitante (SOUZA JUNIOR e WENDLING, 2003). Pelo fato do grande impacto 

causado no setor florestal, o conjunto de técnicas da clonagem está sendo foco de 

inúmeras pesquisas em várias áreas do conhecimento (BRONDANI, 2008). 
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Dentre as principais vantagens, a propagação clonal pode maximizar os ganhos 

em uma única geração, mantendo as características favoráveis, evitando a variabilidade 

encontrada em árvores obtidas a partir de sementes (GRAÇA e TOTH, 1990; XAVIER e 

COMÉRIO, 1996; HIGASHI et al. 2000), onde os ganhos em homogeneidade, 

produtividade e adaptabilidade, justificam processo de clonagem (CAMPINHOS et al. 

1999; XAVIER et al. 2003; FERREIRA et al. 2004). 

Segundo Goulart et al. (2008), houve uma grande evolução das pesquisas com o 

intuito de elevar a emissão de raízes de estacas de clones de Eucalyptus spp. no que se 

percebe progressos relevantes da técnica da miniestaquia em relação a técnica da estaquia.  

Apesar disso a produção massal de mudas de E. benthamii ainda não é viável 

comercialmente. Este fato deve-se aos baixos índices de produtividade das minicepas e 

ao baixo enraizamento das miniestacas, fazendo-se necessário o desenvolvimento de 

novas pesquisas na área visando aumentar os índices de produção e enraizamento de 

mudas clonais (BRONDANI et al. 2012).  

A formação de raízes envolve um complexo processo de desdiferenciação o qual 

tem por função o redirecionamento das células fazendo com que as mesmas adquiram 

totipotência, para a formação de meristemas que darão origem às raízes adventícias 

(ALFENAS et al. 2009). 

Segundo Xavier et al. (2009) é de primordial importância conhecer os efeitos dos 

fatores que afetam a formação de raízes,  sendo eles os ambientais, as características 

genéticas, a nutrição mineral, juvenilidade dos propágulos e os reguladores de 

crescimento, para que se tenha sucesso na  produção de mudas clonais via miniestaquia. 

Hormônios vegetais (sn= fitohormônios), tratam-se de compostos orgânicos 

produzidos em partes da planta os quais são transportados para a planta toda, induzindo 

respostas morfológicas e fisiológicas (TAIZ e ZEIGER, 2009). Os hormônios vegetais 

estão envolvidos em cada aspecto do crescimento e desenvolvimento da planta. Essas 

pequenas moléculas que funcionam como sinais químicos altamente específicos entre as 

células são capazes de regular o desenvolvimento vegetal devido ao fato de produzirem 

efeitos amplificados (RAVEN et al. 2001). 

 Cinco tipos de hormônios vegetais foram identificados sendo eles as auxinas, 

giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico os quais tem por função controlar o 

desenvolvimento em todas as fases da vida do vegetal (TAIZ e ZEIGER, 2004). 

 Segundo os mesmos autores, as aplicações exógenas de citocininas promovem a 

quebra da dominância e o crescimento das gemas laterais, em aplicações diretas nas 
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gemas axilares de diversas espécies, elas estimulam a divisão celular e o crescimento 

dessas gemas. As citocininas também desenvolvem do cloroplasto, a expansão foliar e 

podem interferir na síntese da clorofila.  

Umas das relações iniciais no desenvolvimento da planta é o balanço entre 

citocinina e auxina. 

A 6-benzilaminopurina (BAP) é um composto sintetizado que exerce função 

citocinínica, influenciando na formação inicial de brotações (ALFENAS et al. 2009). 

Pesquisas envolvendo E. benthamii ainda são insipientes, sendo restritos os relatos 

na literatura de pesquisas que relacionem produção de minicepas, necessidade de 

fitorreguladores para produção de minicepas e enraizamento de miniestacas. Assim, 

estudos que abordem esta temática tornam-se importante para que se possa estabelecer 

protocolos viáveis de produção de mudas de E. benthamii via miniestaquia. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Eucalyptus spp. no Brasil 

 

O gênero Eucalyptus spp. pertence à família Myrtaceae, e suas espécies 

encontram-se disseminadas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, 

com núcleos de diversidade na América tropical e Austrália e poucas espécies ocorrendo 

nas regiões temperadas (BARROSO, 1984).  

Existem 672 espécies Eucalyptus identificadas, ocorrendo naturalmente na 

Austrália, Indonésia, Nova Guiné, Irian Jaya, Filipinas e Timor (FAO, 2000). Ademais 

em áreas cultivadas ao redor do mundo encontram-se variedades e híbridos 

interespecíficos obtidos das espécies puras por meio de programas de melhoramento 

florestal (SILVA, 2001).  

Segundo Gonçalves, (2013) torna-se difícil precisar como e quando ocorreu a 

introdução do eucalipto no Brasil. Há relatos que antecedem ao ano de 1825, quando 

foram introduzidas espécies para uso ornamental no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 

no ano de 1868 com a inserção de alguns exemplares no Rio Grande do Sul. No entanto, 

independente do ano de introdução da espécie no Brasil, o que se tem conhecimento é 

que as primeiras espécies que foram inseridas com finalidades paisagisticas, como 

quebra-ventos ou pelo óleo essencial. Entretanto, em outros países, espécies de 
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Eucalyptus spp. já eram cultivadas como produtoras de madeira, devido ao seu 

crescimento rápido e rusticidade. 

Os estudos iniciais referentes ao cultivo do eucalipto no Brasil deram-se pelo 

engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro, no ano de 1904, para o suprimento da demanda de madeira para produção de 

energia para locomotivas e construção de dormentes para as estradas de ferro (SILVA, 

1994; FERREIRA e SANTOS, 1997; CARVALHO e GERALDI, 2006).  

No ano de 1941 o Instituto Agronômico de Campinas deu início ao programa de 

melhoramento genético das espécies de Eucalyptus cultivadas no país até o momento, 

visando explorar ao máximo o potencial de cada espécie, no que diz respeito aos aspectos 

dendrométricos e aptidão aos mais variados tipos de clima e solo (FERREIRA e 

SANTOS, 1997; CARVALHO e GERALDI, 2006). Posteriormente outros programas de 

melhoramento focaram em outros aspectos relacionados às qualidades da madeira de 

Eucalyptus spp. (SILVEIRA et al. 2001). Com o passar dos anos aliou-se aos programas 

de melhoramento, pesquisas relacionadas às técnicas silviculturais que possibilitaram a 

expansão das áreas cultivadas com as espécies de Eucalyptus (HIGASHI et al. 2010).  

Na década de 60 existiam cerca de 700 mil hectares plantados com Eucalytpus 

spp. no país (ANDRADE, 1961; PINTO JUNIOR, 2010). Ocorreu nesta época um 

interesse das indústrias de papel e celulose por estas espécies devido ao seu bom 

desenvolvimento, forma do fuste e tempo de cultivo, observados em plantações de outros 

setores industriais brasileiros (BARRICHELO e BRITO, 1976). 

Porém, em consequência da acentuada procura, o volume de madeira disponível 

tornou-se incapaz de suprir a demanda (PINTO JUNIOR, 2010). Em 1966 o governo 

brasileiro elaborou a lei de incentivos fiscais com o intuito de estimular o plantio de 

florestas, e incentivar o desenvolvimento de pesquisas no país. 

No ano de 2012, a área plantada com Eucalyptus no Brasil aproximou-se a 

5.102.030 milhões de hectares. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, 

Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul dispõem das maiores áreas de 

plantios (ABRAF, 2013), com produtividade em destaque, com taxas que variam de 38 a 

54 m3 ha-1ano-1 (STAPE, 2008). 

Ao longo dos anos várias espécies e híbridos de Eucalyptus foram introduzidas e 

cultivadas com grande sucesso nas regiões tropicais do país (HIGA et al. 1994). Todavia, 

para locais de clima subtropical, sobretudo os que apresentam inverno rigoroso no Brasil, 

poucas espécies de Eucalyptus demonstraram sucesso no seu cultivo, o que se atribui às 



 

5 
  

 

recorrentes geadas a inadaptabilidade destas espécies (HIGA et al. 1994).  Dentre as 

poucas espécies com potencialidade de cultivo sob estas condições citam Eucalyptus 

dunnii, E. benthamii, E. saligna e. viminalis (PALUDZYSZYN FILHO et al. 2006).  

 

2.2 Eucalyptus benthamii   

 

 Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage tem sua origem na região do litoral 

oriental de New South Wales, Austrália, com latitude aproximada de 34°00’ S e longitude 

de 150°30’ E. Restringe-se ao sudoeste da cidade de Sydney em planícies aluviais ao 

longo do Rio Nepean e seus afluentes (HALL; BROOKER, 1973; KELLY, 1982; HIGA, 

1999; HIGA e PEREIRA, 2003) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquematização da distribuição geográfica de 



 

6 
  

 

Eucalyptus benthamii na região de 

ocorrência natural. Fonte: Butcher et 

al.,(2005). 

 
As altitudes da região de ocorrência da espécie variam de 140 m a 1.000 m. Os 

solos rasos a moderadamente profundos (<100 cm) com uma boa drenagem, possuindo 

pH com valores que variam de 5,5 a 6,5. Apresentando um desenvolvimento superior em 

neossolos flúvicos (solos aluviais) (BENSON e McDOUGALL, 1998; NSW, 2000; 

TOZER, 2003). A média anual de precipitação varia de 730 a 1.010 mm e o período de 

seca é de aproximadamente três meses. A temperatura média anual oscila de 13°C a 17°C, 

com média máxima do mês mais quente entre 26 a 30 °C e, média mínima do mês mais 

frio de 1 a 3 °C (JOVANOVIC e BOOTH, 2002). 

Segundo Hall e Brooker (1973), no centro de origem da espécie ocorrem entre 

quatro a dez geadas por ano, nas porções ao sul, e aproximadamente de 30 a 40, nas 

localidades mais ao nordeste. Para Paludzyszyn Filho et al. (2006), o E. benthamii pode 

suportar uma temperatura mínima absoluta de até -6 °C, podendo apresentar alterações 

de acordo com o comportamento adaptativo e o genótipo. 

Os indivíduos da espécie podem atingir uma altura entre 30 m a 45 m, assim como 

a altura apresenta desenvolvimento diametral rápido, determinando o que os autores tem 

denominado como rápido crescimento; observa-se também que E. benthamii adapta-se 

bem à várias condições edafoclimáticas (BENSON e McDOUGALL, 1998; KJAER et 

al., 2004).  A floração e a frutificação da espécie possuem uma grande variação intra e 

inter populacional, podendo distribuir-se ao longo de todo ano. Na Austrália a colheita 

dos frutos maduros pode ser realizada nos meses de junho a dezembro (BENSON e 

McDOUGALL, 1998). 

Relata-se que a população de E. benthamii na região de origem encontra-se 

extremamente reduzida com aproximadamente 6.500 árvores no Vale Kedumba. Há 

outras três populações remanescentes: do Rio Nepean até a Bacia Bents, sendo 

aproximadamente 300 árvores, em Wallacia, com nove árvores, e Camden  possuindo 

aproximadamente 30 árvores. Estima-se que os indivíduos dessas populações possuam 

uma idade entre 35 a 200 anos (BUTCHER et al. 2005). Esta situação demonstra o risco 

de extinção da espécie bem como alta taxa de endogamia, contribuindo para a redução da 

população remanescente. 

A redução populacional de E. benthamii originou-se pela expansão da fronteira 
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agricola devido a alta fertilidade dos solos e boa distribuição pluviométrica da região de 

origem da espécie, (HIGA e PEREIRA, 2003). Soma-se a estes fatores a ocorrência de 

incêndios florestais nos anos de 1957, 1979 e 1981 e a inundação de grande extensão da 

área de ocorrência natural da espécie para a construção da represa de Warragamba 

(BENSON, 1985; HIGA e PEREIRA, 2003).  

E. benthamii foi introduzido no Brasil em 1988 pela Embrapa Florestas na região 

de Colombo, Paraná, (NISGOSKI et al. 1998), afim de introduzir novas espécies de 

Eucalyptus com a finalidade de aumentar a base genética no país para suprir os programas 

de melhoramento florestal. A população é oriunda de um mix de famílias de polinização 

aberta de dez matrizes das procedências Wentworth Falls (NSW), Austrália. Tem sido 

desde sua introdução recomendada para o cultivo, como espécie resistente à geadas 

(NISGOSKI et al. 1998; GRAÇA et al. 1999; HIGA, 1999; BRONDANI et al. 2007; 

BRONDANI, 2008). Na a região sul do Brasil a espécie despertou interesse por apresentar 

possibilidade de resistir a geadas que são frequentes e pelo desenvolvimento apresentado 

nos plantios experimentais (CARPANEZZI et al. 1988; ASSIS e MAFIA, 2007). 

A madeira de E. benthamii possui qualidades para fins energéticos podendo ser 

utilizada como lenha ou carvão e com possibilidades para indústria de celulose 

(PEREIRA et al. 2000). O seu uso para serraria deve ser evitado, pois a mesma apresenta 

rachaduras durante a secagem (HIGA e PEREIRA, 2003). 

 

2.3 Miniestaquia em Eucalyptus benthamii 

 

A miniestaquia é uma técnica de estaqueamento que evolui do método 

convencional, com variações metodológicas que permitem a otimização do enraizamento 

adventício. A técnica é efetuada utilizando-se brotações de oriundas de cepas de tamanho 

reduzido em relação a técnica da estaquia convencional, conhecidas como minicepas, 

sendo essas cultivadas em um ambiente protegido sob bancada suspensa denominado de 

minijardim (ALFENAS et al. 2004; ASSIS e MAFIA, 2007; XAVIER et al. 2009)  

A miniestaquia apresenta vantagens em relação à técnica de estaquia convencional 

tais como: dispensa do jardim clonal de campo; maior controle de fitopatógenos; maior 

produtividade; maior produção de propágulos (miniestacas) por unidade de área e em 

menor tempo; necessidade de menores concentrações de reguladores de crescimento 

vegetal; melhor qualidade do sistema radicular e redução do tempo de formação da muda 

(Wendling e Dutra 2008). 
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 Parte das vantagens obtidas com a miniestaquia vem do sistema de cultivo das 

minicepas no sistema de minijardim, que tem como suporte canaletões de fibro-cimento 

normalmente (Higashi et al. 2000; Silveira, 2001; Higashi et al., 2002). Os substratos 

mais utilizados nesses canaletões são a areia lavada ou cascalho, considerados inertes, 

apresentando características físicas e químicas que atende as necessidades requeridas 

(Higashi et al., 2002). 

 Sobre esse substrato são plantadas as mudas, as quais são submetidas a um regime 

de podas para a formação de minicepas (WENDLING e DUTRA, 2008). 

Segundo Higashi et al. (2002), no sistema de minijardim clonal os nutrientes são 

fornecidos via irrigação por gotejamento, tendo-se controle da concentração de nutrientes 

fornecidos, garantindo otimização da fertilização 

Após formado o minijardim, inicia-se a coleta das miniestacas selecionando-se 

brotações com comprimento que variam de 4 a 8 cm, contendo de um a três pares de 

folhas, variando de acordo com o clone ou espécie. Normalmente reduz-se o limbo foliar 

a metade afim de reduzir a transpiração e facilitar a irrigação que é feita por sistema FOG, 

na maioria das vezes (ALFENAS et al., 2004). 

A miniestaquia segue a mesma metodologia de enraizamento e formação de 

mudas que surgiu na estaquia. O estaqueamento é feito em tubetes contendo substrato, e 

em seguida são levadas para casa de vegetação por 15 a 30, posteriormente as mudas são 

alocadas em casa de sombra para aclimatização e posteriormente em pleno sol para 

completar o desenvolvimento e a formação da muda (XAVIER et al. 2009). 

Boa parte do sucesso da técnica de miniestaquia deve-se ao processo de 

rejuvenescimento das minicepas em que isto leva a formação de brotos com maior vigor 

e consequentemente maior potencial de enraizamento devido ao seu maior grau de 

juvenilidade (WENDLING et al. 2003).  

A técnica de miniestaquia tem sido amplamente utilizada por várias empresas de 

base florestal no Brasil. Na literatura constam vários estudos apontando a qualidade na 

sobrevivência de minicepas, emissão de brotações pelas minicepas, enraizamento 

superior pelas miniestacas em várias espécies do gênero Eucalyptus como o E. grandis 

(TITON et al. 2003), E. cloeziana (ALMEIDA et al. 2007), E. dunni (SOUZA JÚNIOR 

e WENDLING, 2003) e em espécies nativas como Cedrella fissilis (XAVIER et al. 2003); 

Sapium glandulatum (FERREIRA, 2010); Grevillea robusta (SOUZA JUNIOR et al. 

2008), Calophyllum brasiliense (SILVA et al. 2010) e outras exóticas a exemplo do Pinus 

sp. (ANDREJOW et al. 2009). 
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 Graça et al. (1999), realizaram no Brasil um dos primeiros estudos com 

propagação vegetativa de E. benthamii, utilizando a técnica da estaquia. As estacas 

produzidas foram tratadas com regulador de crescimento ácido indolbutírico (AIB) e 

posteriormente estaqueadas em tubetes preenchidos com vermiculita. Observaram 

percentual de enraizamento 26% no outono e na primavera 31%. Os autores concluíram 

que os percentuais de enraizamento eram baixos, e um fator limitante de seu uso e 

produção comercial de mudas da espécie.  

Segundo Assis e Mafia (2007), o baixo enraizamento de algumas espécies de 

Eucalyptus autóctones de regiões subtropicais, está ligado a elevada recalcitrância aos 

processos rizogênicos observados nessas espécies, comprometendo o uso desses materiais 

em programas clonais. 

Como opção para a clonagem de E. benthamii Cunha et al. (2005) avaliaram dois 

sistemas de manejo de minijardim clonal sendo o uso de tubetes e o sistema de cultivo 

semi-hidropônico em canaletão buscando aumentar o enraizamento de miniestacas da 

espécie. Comprovando que o sistema de minijardim clonal em cultivo semi hidropônico 

do tipo canalhetão é o mais recomendado para a espécie, no qual houve uma produção de 

miniestacas superior, mostrando-se como uma alternativa promissora para a espécie. 

Brondani et al. (2008), utilizaram a técnica de miniestaquia na propagação de E. 

benthamii observaram níveis de sobrevivência das mudas superiores a 90%  e 60% ao fim 

do período de  casa de vegetação e casa de sombra, respectivamente. Entretanto, o 

percentual médio de enraizamento foi baixo, sendo que apenas de 43% das mudas 

enraizaram, mesmo utilizando o regulador de crescimento AIB.  

Estudando um híbrido de E. benthamii x E. dunni Brondani et al. (2010), 

observaram taxas de enraizamento variando entre 30 a 55%,  demonstrando que uma das 

possibilidades para aumentar o enraizamento de E. benthamii seria por meio do uso de 

híbridos que herdassem  a capacidade de sobrevivência quando submetidas à geada 

somando a altas taxas de enraizamento. 

Há de se ponderar que as dificuldades na propagação clonal de E. benthamii 

podem estar relacionadas a fatores inerentes a própria genética da planta e a interação de 

variáveis ambientais (WENDLING e XAVIER, 2005; XAVIER et al. 2009). Ainda deve-

se considerar as condições fisiológicas e nutricionais que se encontra a fonte dos 

propágulos, a formação da miniestaca e a posição que esta é coletada na planta matriz. 
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2.4. Regulação hormonal 

 

O desenvolvimento das plantas está relacionado com fatores endógenos, como 

juvenilidade, estado nutricional e hormônios vegetais, e exógenos abrangendo umidade, 

temperatura, luminosidade e substrato (WENDLING, 1999; BONGA, 1982; SOUZA 

JUNIOR, 2007). 

Segundo Pereira (2010), hormônio trata-se de compostos orgânicos endógenos, 

sintetizado em regiões especificas da planta e translocados para outras partes da planta 

onde há baixas concentrações, os quais tem por funções regularem processos 

morfológicos e fisiológicos. 

Emprega-se o termo regulador de crescimento vegetal, aos compostos aplicados 

exogenamente, naturais ou sintéticos que demonstram atividade no controle do 

crescimento e desenvolvimento da planta. Acredita-se que o modo de ação do regulador 

de crescimento relaciona-se com sua ligação a um hormônio vegetal dentro da membrana 

plasmática nas células das plantas (PEREIRA, 2010).  

Hormônios tratam-se de substâncias conhecidas há muito tempo, entretanto o 

entendimento do modo de ação nas plantas é fato recente. Destacam-se como hormônios 

de plantas mais conhecidos e de interesse na propagação de plantas, as auxinas, 

giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Em condições adequadas, tais 

substâncias têm efeito ao serem aplicadas nas plantas exogenamente, denominadas de 

reguladores de crescimento vegetal e, ou fitorreguladores (TAIZ e ZEIGER, 2004; 

XAVIER et al. 2009). 

Segunfo Paiva e Gomes (1995), para que a aplicação do regulador tenha efeito 

desejável, faz-se necessário que a concentração a ser usada, seja antes estudada e 

determinada em função da necessidade da espécie, pois o que pode ser uma concentração 

baixa e sem resultados em determinadas espécies, pode vir a causar efeito tóxico por 

excesso em outras espécies. 

Souza Junior (2007), ressalta que as plantas já possuem uma taxa própria de 

hormônios, por este motivo aconselha-se que as concentrações dos reguladores vegetais 

sejam sempre as mais baixas possíveis evitando a morte por fitotoxidezdos. 

As auxinas destacam-se como sendo um dos reguladores de crescimento mais 

utilizados na propagação de plantas, as quais tem por função auxiliar no processo e 

formação de raízes, a principal auxina sintética utilizada é o ácido indolbutírico (AIB) 

(ALFENAS et al. 2009). 
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Segundo Taiz e Zeiger (2004), as giberelinas exercem função na quebra da 

dormência, na germinação, no crescimento em altura, no desenvolvimento reprodutivo, 

na indução floral, atuam também na transição do estado juvenil para o maduro, na 

determinação do sexo e no estabelecimento do fruto. 

Por sua vez a as citocininas são promotoras de divisão celular e da diferenciação 

das gemas (TAIZ e ZEIGER, 2004). Produzidas preferencialmente no sistema radicular, 

são conduzidas via xilema até a parte aérea. Quando aplicadas em altas concentrações 

tem a função de induzir a formação de brotações, porém podem inibir a formação de 

raízes (HOPKINS, 1999; SCHMUELLING, 2002).  

 

2.4.1 Citocininas 

 

Diversas substâncias já foram testadas na tentativa de iniciar e de manter a 

proliferação de tecidos caulinares em culturas. Um exemplo conhecido é o uso de água 

de coco, que atualmente sabe-se que um de seus constituintes é a citocinina zaetina.   

(TAIZ e ZEIGER, 2009).  

As citocininas são substâncias que tem sua biossíntese a partir da base nitrogenada 

adenina, a qual forma a cinetina que possibilita a síntese de outras moléculas que tem 

efeito de hormônios vegetais (COLL et al., 2001). A zeatina foi a primeira citocinina 

descrita, e sua descoberta ajudou a elucidar a função da adenina na promoção da divisão 

celular, como molécula base para a síntese das citocininas (LETHAM, 1973). A zeatina 

é a citocinina predominante nos vegetais superiores apesar de outras moléculas com baixa 

atividade de citocinina serem encontradas em vegetais e bactérias (TAIZ e ZEIGER, 

2009).  

As citocininas atuam na regulação de uma variedade de processos fisiológicos, 

metabólicos, bioquímicos e do desenvolvimento em plantas, incluindo a senescência 

foliar, a mobilização de nutrientes, a formação e a atividade dos meristemas apicais, o 

desenvolvimento floral, a germinação de sementes e a quebra da dominância apical. Além 

de mediar muitos aspectos do desenvolvimento regulado pela luz, como a diferenciação 

celular, expansão celular em cotilédones, desenvolvimento do cloroplasto e síntese de 

clorofilas (ARTECA, 1995; TAIZ e ZEIGER, 2009). 

As citocininas são produzidas em diferentes órgãos. O principal local de 

biossíntese de citocinina em vegetais é o ápice radicular. As citocininas sintetizadas nas 

raízes movem-se através do xilema até a parte aérea, juntamente com a água e os sais 
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minerais absorvidos pelas raízes, (LETHAM e PALNI, 1983; TAIZ e ZEIGER, 2009). 

Esta via de movimento da citocinina tem sido determinada em análise de exsudados do 

xilema (TAIZ e ZEIGER, 2009). As citocininas também podem ser transportadas da parte 

aérea para as raízes, porém em menor proporção (SCHMÜLLING, 2004).  

Uma das primeiras relações na propagação de plantas é o equilíbrio entre auxina 

e citocinina, em que uma alta relação de auxina-citocinina favorece o enraizamento, ao 

passo que uma baixa relação favorece a formação de brotações; e um alto nível de ambas 

favorece o desenvolvimento de calo (HARTMANN et al., 2002; TAIZ e ZEIGER, 2009; 

XAVIER et al., 2009). Verifica-se, assim, que as estacas de espécies que apresentam 

naturalmente um nível elevado de citocininas têm maior dificuldade em enraizar do que 

aquelas com níveis baixos de citocininas. Há indícios de que citocininas exógenas tem 

efeito no rejuvenescimento e no acumulo de carboidratos na base das estacas 

(HARTMANN et al., 2002), e que sua interação com ácido abcísico e giberelinas controla 

a dormência de sementes (TAIZ e ZEIGER, 2009; XAVIER et al., 2009). 

Segundo Taiz e Zeiger (2009), além da divisão celular, as citocininas também 

possuem outros efeitos importantes na morfogênese in vitro como desenvolvimento de 

caule e raiz, na expansão foliar, no movimento dos nutrientes e no retardamento da 

senescência foliar. 

Para Xavier et al. (2009), as citocininas de maior interesse na propagação de 

plantas e de ocorrência natural são a zeatina (ZEA) e a isopenteniladenina (2iP). Quanto 

as citocininas produzidas sinteticamente citam-se a 6-benzilaminopurina (BAP), a 

cinetina (KIN) e o thidiazuron (TDZ) (DUTRA et al., 2009). 

Dentre os efeitos biológicos das citocininas merece ser destacado seu papel na 

divisão celular, em geral associado por uma interação com auxinas, sendo esta promovida 

em concentrações extremamente baixas. Na diferenciação, as citocininas tem  interação 

com as auxinas no controle da morfogênese e a formação de órgãos em tecidos em cultura 

(TAIZ e ZEIGER, 2009). 

 Malysz et al. (2009), avaliaram o efeito de diferentes concentrações de ácido indol 

acético (AIA) e de zeatina na micropropagação de E. dunnii. Os melhores resultados 

foram observados em explantes em meio de cultura acrescido de 0,2 mg. L-1 de AIA e 

0,75 mg. L-1 de zeatina. 

Para Del Ponte et al. (2001), a 6-benzilaminopurina (BAP) é o fitorregulador mais 

utilizado para induzir a propagação de gemas em Eucalyptus spp., sendo utilizado em 

concentrações que variam de 0,006 μM a 8,8 μM.  
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Segundo Hu e Wang (1983), citados por Amaral (2006), o BAP trata-se de uma 

das citocininas de menor custo e com grande efetividade para diversas espécies. Andrade 

et al. (2006), avaliaram a multiplicação in vitro de E. grandis com uso de BAP, em que o 

fitorregulador proporcionou um aumento significativo no número de brotações. Os 

mesmos autores observaram que a elevação das dosagens bem como o aumento do tempo 

de exposição ao fitorregulador teve efeito inverso ao desejado. 
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CAPITULO 1. PRODUÇÃO DE MINICEPAS Eucalyptus benthamii 

CULTIVADAS SOB DIFERENTES DOSES DE BAP. 

 

RESUMO 

A formação de mudas clonais de E. benthamii é uma técnica ainda não estabelecida 
comercialmente, tendo em vista que o sucesso no manejo das minicepas apresenta vital 
importância para a obtenção de miniestacas com alta qualidade e quantidade. Objetivou-
se avaliar nesta pesquisa, a emissão de brotações em minicepas de E. benthamii com 
concentrações de 6-benzilaminopurina (BAP), e a sobrevivência das minicepas tratadas 
com BAP. Os tratamentos foram constituídos de cinco concentrações de BAP: 0; 2,5; 5,0; 
7,5 e 10,0 mg. L-1. Com o material vegetal utilizado como fonte doadora dos propágulos, 
procedeu-se de mudas clonais de E. benthamii adquiridas da empresa Golden Tree 
Reflorestadora LTDA. As minicepas receberam fertirrigação semanalmente, enquanto 
que a aplicação das doses de BAP foi realizada mensalmente. Avaliaram-se mensalmente 
as emissões de brotações de cada minicepa, e a sobrevivência das minicepas durante seis 
meses. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 4 blocos, 5 
tratamentos, com 10 minicepas por parcela. Procedeu-se posteriormente a analise dos 
dados pelo teste de Tukey à nível de 95% de probabilidade de confiança, onde contatou-
se que houve interação significativa na emissão de brotações entre doses de BAP e 
aplicações. Onde se averiguou os melhores resultados na dose 7,5 mg.L-1 de BAP na 3º e 
4º aplicação. Para a avaliação de sobrevivência das minicepas, observou-se diferenças 
significativas para dose e para aplicações, não havendo interação. Não houve diferenças 
estatísticas na sobrevivência das minicepas nas três primeiras aplicações. Para o efeito de 
dose, os melhores resultados encontrados estão na dose 7,5 mg.L-1 de BAP, onde as 
demais doses testadas não diferiram entre si. 

 

Palavras chaves: Fitorregulador, minicepas de E. benthamii, citocinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
  

 

ABSTRACT 

PRODUCTION of Eucalyptus benthamii ministumps CULTURED UNDER 

DIFFERENT DOSES OF BAP. 

 

The production of clonal seedlings of  E. benthamii is a technique not yet commercially 
established, given that the successful management of ministumps have vital importance 
for obtaining cuttings with high quality and quantity. Aimed to this study evaluate the 
emission of shoots in ministumps of E. benthamii with concentrations of 6-
benzylaminopurine (BAP), and survival of ministumps treated with BAP. The treatments 
were constituted of five concentrations of BAP: 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 mg. L-1. The 
plant material used as a source of donor seedlings, proceeded of clonal seedlings of E. 
benthamii obtained from the Golden Tree Reforestation LTD company. The ministumps 
received weekly fertigation, while the application of BAP doses was conducted monthly. 
Were evaluated monthly emissions of each ministump shoots, and survival of ministumps 
for six months. The statistical experimental design was a randomized block with 4 blocks, 
5 treatments, with 10 ministumps per plot. Was subsequently proceeded the data analysis 
by Tukey test at 95% level of confidence probability, where it was founded that there was 
significant interaction between the shoot emission doses of BAP and the applications. 
The best results were checked at a dose of 7.5 mg.L-1  BAP in the 3rd and 4th application. 
For the evaluation of survival of ministumps, was observed significant differences in dose 
and applications, with no interaction. There were no statistical differences in survival of 
ministumps in the first three applications. For the dose effect, the best founded results are 
in the 7.5 mg.L-1 BAP dose, where the other doses tested did not differ. 
 
Keywords: Phytoregulator, ministumps of E. benthamii, cytokinin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Devido às perdas causadas por frequentes geadas em certas localidades dos 

estados da região sul, tem sido frequente a busca por espécies de Eucalyptus que 

apresentem resistência à essa doença abiótica (BRONDANI, 2012). 

Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage, originário da costa leste de New South 

Wales na Australia (BENSON, 1985; NISGOSKI et al., 1998), tem sido recomendada 

para plantios em locais de invernos rigorosos, que possuam temperaturas mínimas de até 

-10ºC, sem que ocorra perda da produtividade. Apresentando-se como uma espécie com 

potencial para plantios no sul do Brasil, porém ainda pouco estudada (PALUDZYSZYN 

et al., 2006; BRONDANI, 2012). 

Um dos fatores limitantes para o uso de E. benthamii está na dificuldade de 

produção de mudas quer seja por sementes ou por propagação clonal. A produção por 

miniestaquia é desejada por prover mudas clonais cujas vantagens são amplamente 

conhecidas, porém a espécie em questão possui dificuldades de emissão de brotações e 

recalcitrância ao processo de rizogênese (WENDLING e DUTRA, 2008). 

Uma possibilidade para mitigar este problema seria o uso de fitorreguladores, 

sobretudo das classes das auxinas e citocininas, de modo que um equilíbrio entre estes 

pode favorecer a rizogênese (CARVALHO et al. 1997).  

Para Taiz e Zeiger (2009), o regulador vegetal citocinina pode auxiliar na divisão 

celular in vivo, o qual atua no alongamento do meristema apical da raiz, possuindo um 

importante papel na regulação da proliferação de células iniciais e da vascularização da 

raiz. Todavia, deve-se ressaltar que o uso indevido de citocinina pode implicar em efeito 

deletério por exemplo aumento do número de brotos, diminuição das folhas, 

encurtamento dos entrenós, engrossamento exagerado dos caules e hiper-hidricidade 

(MORALES et al., 1999). 

A molécula 6-benzilaminopurina (BAP), é um regulador de crescimento com 

atividade de citocinina, avaliada em várias espécies e com interessantes resultados sobre 

a multiplicação de parte aérea e indução de gemas adventícias apical (MORALES et al., 

1999; SILVA et al., 2008). Sabe-se também que possui ação comprovada na emissão de 

novas brotações em anelamento de caule em erva mate (BITENCOURT, 2009) e 

Eucalyptus sp. (RIBEIRO et al., 1992). 
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Assim devido a problemática da obtenção de brotos em minicepas em condições 

de minijardim de E. benthamii, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 

doses de BAP na sobrevivência e emissão de brotações em minicepas da espécie. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Local do experimento 

 

 

O experimento foi conduzido de março de 2013 a dezembro de 2013 no Viveiro 

de Pesquisas do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Centro-Oeste 

– UNICENTRO, localizada no município de Irati, Paraná. O clima do município, 

conforme classificação de Köppen-Geinger é do tipo Subtropical Úmido Mesotérmico, 

caracterizado por verões frescos, geadas severas e frequentes e sem estação seca, com 

média máxima de temperatura de 24,2º C e mínima de 11º C, média mensal de 

precipitação de 193 mm e média mensal de umidade relativa do ar de 79,58% 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2012). 

 

 

2.2 Material vegetal e formação do minijardim clonal 

 

Para o desenvolvimento dos experimentos, utilizaram-se 200 mudas de um clone 

de E. benthamii, que foram adquiridas na empresa Golden Tree Reflorestadora Ltda.  

Para a confecção dos vasos utilizou-se 200 garrafas do tipo pet de 2 L, as quais 

foram seccionadas a uma altura de 10 cm da base ficando a parte superior com 

aproximadamente 20 cm. A parte inferior serviu como base para suportar a parte superior 

e também de suporte para adicionar a solução nutritiva e o regulador de crescimento. 

A parte superior da garrafa foi invertida e a “boca” da garrafa foi fechada 

utilizando um pano amarrado com barbante. Após isso colocou-se areia peneirada e 

lavada até completar o volume do recipiente. A parte superior foi encaixada na parte 

inferior que continha 300ml de água (Figura 1). 
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Mudas de E. benthamii com 90 dias de idade foram transplantadas para os 

recipientes, uma muda por recipiente isolado.  

 

Figura 1- Ilustração da montagem dos vasos 

utilizados no minijardim clonal. Fonte: 

O autor. 

 

 

 

2.3 Nutrição e condução da solução nutritiva do minijardim clonal 

 

 

 Às minicepas receberam a primeira adubação 15 dias após o transplante, com 

solução nutritiva composta por macro e micronutrientes (Tabela 1). A solução foi 

substituída a cada sete dias, sendo que em cada recipiente foram colocados 300 mL de 

solução nutritiva semanalmente. O pH  e a condutividade da solução foi mantido à uma 

faixa de 5,5 a 5,8 e 1,5 a 2,5 respectivamente, para o pH foi utilizado soluções de ácido 

clorídrico 1 mol e hidróxido de sódio 1 mol, conforme a necessidade dada pelo 
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monitoramento semanal. As mensurações do pH e da condutividade elétrica da solução 

nutritiva, foram realizadas por meio de peagâmetro e condutivimetro, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Concentrações de macro e micronutrientes utilizadas para a preparação da 

solução nutritiva aplicadas nas minicepas de E. benthamii. 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO FINAL 
DO ELEMENTO 

CONCENTRAÇÃO FINAL 
DO ELEMENTO 

 Macro Mol g/L 
N 16 224 
K 6 235 
Ca 4 160 
P 2 62 
S 1 32 

Mg 1 24 

Micro MMol mg/L 
Cl 4 1,77 
B 25 0,27 

Mn 2 0,11 
Zn 2 0,131 
Cu 0,5 0,032 
Mo 0,5 0,05 
Fe 20 1,12 

De acordo com Johanson et al. (1957), modificada. 

 

 

2.4 Condução e alocação das mudas para formação das minicepas 

 

 

Aos 21 dias após o transplante das mudas para sistema semi-hidropônico, 

procedeu-se a primeira poda das brotações apicais para formação das minicepas. A poda 

foi efetuada 10 cm acima do colo da muda, tomando-se o cuidado de manter, no mínimo, 

um par de folhas remanescentes por minicepa, a fim de reduzir o estresse e facilitar a 

emissão de novas brotações formando assim o minijardim clonal (Figura 2) 

(WENDLING, 1999).  

As minicepas foram mantidas em pelo regime de podas sucessivas realizadas em 

um intervalo de 30 dias, em canteiros suspensos em duas mesas a 1,20 m de altura do 

solo, sob uma cobertura plástica, porém sem controle de temperatura e umidade, aos 

moldes de minijardins utilizados por empresas de base florestal. 
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 Figura 2 - Visão parcial do minijardim clonal de E. benthamii após a 

realização da poda inicial para a formação das minicepas. 

Fonte: O autor 

 

 

2.5 Delineamento experimental 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 4 blocos, 5 

tratamentos, com 10 minicepas por parcela. Os tratamentos foram constituídos de cinco 

concentrações de BAP, 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 mg.L-1. O regulador de crescimento foi 

adicionado à solução nutritiva, mensalmente, com pipeta automática em cada recipiente 

separadamente, nas dosagens de acordo com cada tratamento.  

 

 

2.6 Avaliações  

 

 

O número de brotações por minicepas foi avaliado mensalmente durante oito 

meses. Após a primeira aplicação do regulador BAP nas minicepas, realizada no inicio 
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do mês de abril, iniciou as avaliações de emissão de brotações. Essa avaliação foi feita a 

cada sete dias contavam-se e anotavam-se todas as brotações de todas as minicepas para 

posteriormente proceder as analises estatísticas. Mensalmente foram avaliadas e retiradas 

as minicepas mortas de cada tratamento. 

 Os resultados foram submetidos à analise de variância e quando pertinentes às 

médias foram comparadas pelo teste Tukey a 95% de probabilidade de utilizando-se o 

software SAEG versão 9.1 (SAEG, 2007). 

 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

 

3.1 Avaliação da emissão de brotações de minicepas de E. benthamii  

 

 

Após oito meses de aplicação do fitorregulador procedeu-se a coleta das 

brotações. Essa coleta foi feita mensalmente, exceto em julho e agosto, quando houve 

uma brusca queda de temperatura e não houve emissão de brotos suficientes para que 

fossem realizadas as coletas. Dessa forma, avaliou-se as brotações dos meses de abril, 

maio, junho, setembro, outubro e novembro. 

Os resultados da análise da ANOVA para emissão de brotações de minicepas de 

E. benthamii encontram-se na tabela 2. Houve efeito significativo (P < 0,05) pelo teste F, 

quanto à dose, aplicação e para interação entre dose e aplicação. 

O coeficiente de variação experimental obtido para a variável emissão de 

brotações foi de 9,49%, o qual indica boa precisão experimental. Não houve ajuste da 

regressão linear para as doses de BAP, em que o R2 ajustado foi de -0,03, demonstrando 

a ausência de correlação entre dose do fitorregulador e emissão de brotações. 
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Tabela 2 – Resultados da análise de variância dada pelo Quadrado médio, para as 

avaliações de emissão brotações em minicepas de E. benthamii, após seis 

aplicações do fitorregulador BAP em diferentes doses.  

  Quadrados médios 

Fontes de Variação GL Emissão de brotações 

Aplicação 5 580,04* 

Dose 4 400,89* 

Aplicação x Dose 20 23,25* 

Resíduo 90 5,31 

CV  9,49%  

ns= Variável não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
*= Variável significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação. 
 

A avaliação do desdobramento da interação entre as diferentes doses de BAP e 

número de aplicações estão apresentados na tabela 3. Observa-se que a maior emissão de 

brotações nos tratamentos controle e 2,5; 7,5 e 10,0 mg.L-1 de BAP ocorreram na 3ª 

(junho) e na 6ª (setembro) aplicações. No tratamento 5,0 mg.L-1 de BAP ocorreu na 3ª 

(junho) e na 8ª (novembro) aplicação.   

As avaliações referentes à primeira aplicação do fitorregulador no mês de abril, 

observa-se que não houve diferença estatística entre os tratamentos.  

No mês de abril as minicepas ainda eram muito jovens e apresentavam baixa 

emissão de brotações. Acredita-se que não houve o efeito fitorregulador, levando em 

consideração que o mesmo havia sido aplicado apenas uma vez no inicio do mês de abril, 

justificando-se pelo fato de que a planta pode levar um período para absorver e responder 

ao estimulo causado pelo fitohormônio. As citocininas são sintetizadas nas raízes e 

transportadas por fluxo de massa por meio do xilema para os sítios de iniciação de gemas 

no caule, tendo como função o estímulo à brotação de gemas adventícias (PERES e 

KERBAUY, 2000), e presume-se que este transporte possa requerer um período para ser 

realizado e o fitorregulador passar a expressar seu efeito no vegetal. 

Em relação às avaliações do segundo período de aplicação do fitorregulador, maio 

de 2013, a exceção do tratamento 5,0 mg.L-1 de BAP, não houve diferença estatística 

entre o número de brotações observados no período de avaliação anterior (Tabela 3).   

Segundo Souza Júnior e Wendling (2003), tal comportamento pode estar 

correlacionado a uma adaptação das minicepas à quebra de dominância apical após a 
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primeira poda e a reorganização do sistema de crescimento ortotrópico para um sistema 

plagiotrópico, sendo assim após a primeira coleta, as gemas dormentes tornaram-se 

ativas, o que resulta em maior estímulo ao crescimento.  

Cunha et al. (2005), observaram a baixa produção de estacas nos meses iniciasde 

condução do minijardim em minicepas de E. benthamii, a primeira e segunda coletas, 

todavia observaram a elevação do número de brotações nas coletas seguintes.  

Em relação aos tratamentos, a dose de 7,5 mg.L-1 de BAP propiciou incremento 

no número de brotações em relação à testemunha e os demais tratamentos não diferiram 

entre si (Tabela 3). 

Constatou-se que da segunda para a terceira (junho) aplicação do fitorregulador 

houve um aumento significativo no número de brotações. Dentro do mês de avaliação 

novamente o tratamento 7,5 mg.L-1 de BAP foi o que propiciou a maior emissão de 

brotações (Tabela 3). 

Ressalta-se que devido às questões já mencionadas da queda de temperatura, não 

houve avaliação na quarta e quinta aplicação do BAP. 

Na avaliação realizada na sexta aplicação o tratamento 5,0 mg.L-1 de BAP 

apresentou incremento no número de brotações em relação à terceira aplicação, os demais 

tratamentos não diferiram entre si. 

Observa-se que a sétima aplicação (outubro) somente o tratamento 7,5 mg.L-1 de 

BAP diferiu significativamente da testemunha. Em relação à comparação entre os 

períodos de avaliação anteriores, todos os tratamentos tiveram um decréscimo do número 

de brotações (Tabela 3). Posteriormente, observa-se que na avaliação da oitava aplicação 

(novembro) os tratamentos 2,5 e 5,0 mg.L-1 de BAP tiveram um número de brotações 

estatisticamente iguais à sexta avaliação. Tal oscilação na emissão de brotações entre 

períodos distintos de propagação clonal de Eucalyptus spp. são relatados na literatura 

(WENDLING, 1999; SOUZA JUNIOR e WENDLING, 2003; TITON et al., 2003; 

WENDLING et al., 2003; CUNHA et al., 2005; ROSA, 2006). Esses autores atribuem a 

vários fatores essa oscilação como, problemas nutricionais, interação com as variáveis 

meteorológicas de cada período, idade da minicepa, são algumas das causas apontadas. 

Wendling et al. (1999), relatam que a produção de miniestacas apresenta variação 

conforme a temperatura que pode influenciar na emissão de novas brotações, ou seja, 

temperaturas mais elevadas estão relacionadas à maior produtividade das minicepas 

devido ao maior crescimento vegetativo encontrado nessas condições, ao contrário do que 
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ocorre sob temperaturas mais baixas. Rosa (2006), observou menor produção de 

miniestacas no período de temperaturas mais baixas do ano ao trabalhar com E. dunnii. 

Ainda na oitava aplicação a dose de 7,5 mg.L-1 de BAP foi a que teve maior 

número de brotações. 

Observa-se que dos seis períodos avaliados, em cinco a dose 7,5 mg.L-1 de BAP 

foi a que proporcionou o maior número de brotações em minicepas de E. benthamii, a 

exceção do primeiro período de aplicação do fitorregulador.  

Segundo Taiz e Zeiger (2009), o efeito do fitorregulador é dependente do balanço 

que este terá nos tecidos vegetais, podendo ser entendido para o presente estudo como a 

concentração adequada para a formação das brotações das minicepas. 

Em sistema de micro-propagação, há vários relatos do uso de BAP aumentando o 

número de brotações em alguma fase deste sistema, com espécies lenhosas (COELHO, 

1999; PONTE, 1999; FRÁGUAS et al. ,2004; ROCHA et al., 2007; SCHOTTZ et al., 

2007; FERMINO JÚNIOR et al., 2009). Embora existam muitas diferenças entre esses 

dois sistemas de produção de mudas, nos dois casos a citocinina somente aumentará o 

número de brotações se e somente se utilizada na dose correta. Logo, é possível apontar 

que neste período de avaliação a dose 7,5 mg.L-1 de BAP é a que promoveu incremento 

na produção de brotações de minicepas. 

Morales et al. (1999), relatam que o uso excessivo da citocinina pode ter efeito 

deletério, ocasionando elevado número de brotos, diminuição das folhas, encurtamento 

dos entrenós, engrossamento exagerado dos caules e hiper-hidricidade ou seja alterando 

o metabolismo vegetal. Embora não tenha sido observados efeitos morfológicos as 

demais doses de BAP não apresentaram efeito significativo no aumento da emissão de 

brotações de BAP.  

 
 

 

 

   

 

 

 

Tabela 4- Interação entre doses de BAP e número de aplicações, para emissão de 
brotações de E. benthamii.  
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  Emissão de Brotações 
  Aplicação 

Dose 
(mg.L-1) 

1º 2º 3º 5º 7º 8º 

0   17,23C a 17,71BC b 24,13AB b 26,20A c 22,2BC b 22,95B BC 
2,5 16,56C a 19,20C ab 26,38AB b 30,02A c 24,80B b 26,08AB b 
5 15,40E a 20,91D ab 25,78BC b 34,58A b 23,24CD b 29,92AB ab 

7,5 19,40C a 22,36C a 38,00A a 40,65A a 31,95B a 32,45B a 
10 15,3C a 16,39C b 22,80AB b 25,10A c 19,98B b 21,18B c 

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
 
 
 
3.2 Avaliação da sobrevivência de minicepas de E. benthamii 

 

Na avaliação da sobrevivência das minicepas de E. benthamii não foi observado 

interação entre as doses de BAP aplicadas e o número de aplicações. Contudo houve 

efeito isolado desses dois fatores (Tabela 4). A análise de regressão realizada para as 

doses de BAP, não apresentou ajuste para o modelo linear, em que o R2 ajustado foi de  -

0,03. 

 

Tabela 4 – Resultados da análise de variância para as avaliações de sobrevivência de 

minicepas de E. benthamii, após seis aplicações do fitorregulador BAP em 

diferentes doses.  

  Quadrados médios 

Fontes de Variação GL Sobrevivência de minicepas 

Aplicação 5 0,419* 

Dose 4 0,322* 

Aplicação x Dose 20 0,495ns 

Resíduo 90 0,491 

CV  7,99%  

ns= Variável não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
*= Variável significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação. 
 

 O maior percentual de sobrevivência das minicepas ocorreu no período 

compreendido entre as três primeiras aplicações, referentes aos meses de abril, maio e 

junho. A partir da quarta aplicação houve um contínuo decréscimo da mortalidade das 
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minicepas (Figura 1). Vale relatar que nos meses de junho e julho ocorreram suscessivas 

geadas, que atingiram as minicepas, podendo ser um fator que implicou na mortalidade 

das miniceapas. Embora seja recomendada para plantio como espécies resistente ao frio, 

algumas minicepas de E. benthamiii morreram com o frio.  

 Como o efeito do frio é mais pronunciado no limbo foliar em que se observam 

sintomas como bronzeamento e necroses (FERREIRA, 1989), logo após a ocorrência da 

geada. A morte dos outros órgãos da cepa levam um período maior para ser observado, 

como ocorreu no presente estudo, sendo relatado somente nas avaliações da 5ª e 6ª 

aplicações (Figura 3). 

 
 
 

 

Figura 3 – Percentual de sobrevivência de minicepas de E. benthamii, avaliadas após seis 

aplicações do fitorregulador BAP. Aplicações 1º, 2º, 3º 4º, 5º e 6º referentes 

aos meses de abril, maio, junho, julho, setembro e outubro de 2013 

respectivamente. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 
Em relação às doses do fitorregulador observou-se nas minicepas tratadas com 7,5 

mg.L-1 de BAP tiveram maior sobrevivência do que as demais. As demais doses não 

apresentaram diferenças estatísticas entre si (Figura 4).  
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Como credita-se a mortalidade das minicepas a ocorrência de geadas, os 

resultados dão indícios de que o fitorregulador BAP, na dose e 7,5 mg.L-1 teve efeito de 

auxiliar na resistência das minicepas de E. benthamii ao efeito do frio (Figura 5). Fato 

similar foi observado por Kubus e Kulpa (2009), que ao estudarem o efeito do BAP sobre 

a emissão de brotações de matrizes a campo de Stryphnolobium japonicum, observaram 

que o fitorregulador foi capaz de mitigar o efeito do frio sobre a emissão e a 

sobrevivências das brotações emitidas. 

 

 

 
 
Figura 4 – Percentual de sobrevivência de minicepas de E. benthamii, tratadas com 

diferentes doses do fitorregulador BAP. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de 

probabilidade. 

 

Wendling (1999), observou alta sobrevivência de minicepas de Eucalyptus spp. 

para vários clones estudados, com valores médios superiores a 95% após cinco coletas de 

miniestacas. Titon et al. (2003), também relataram sobrevivência de minicepas E. 

grandis, superior a 98% após oito coletas. Em outro estudo realizado com E. grandis, 

foram observadas sobrevivência de mais de 96% das minicepas após sete coletas de 

miniestacas (WENDLING et al., 2003).. 

Na mesma linha de pesquisa, Souza Junior e Wendling (2003), ao trabalhar com 

E. dunnii observaram 100% de sobrevivência de minicepas após a efetuação de quatro 

coletas de miniestacas. Resultados similares foram encontrados por Rosa (2006), que 
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relatou sobrevivência de minicepas em torno de 100%, após 14 coletas de brotações de 

E. dunnii. Cunha et al. (2005), relataram 88% de sobrevivência de minicepas de E. 

benthamii, após cinco coletas de miniestacas. 

Brondani (2008), trabalhando com três clones de um híbrido de E. benthamii e E. 

dunni após 27 coletas durante 1 ano, obteve para o clone H20, 100% de sobrevivência de 

minicepas, o clone H12 apresentou valor médio de 91,82% de sobrevivência de minicepas 

e o  clone H19, o qual apresentou 77,22% de sobrevivência de minicepas durante os 352 

dias de coletas sucessivas de miniestacas. Observa-se que não há relato da redução 

significativa da sobrevivência de minicepas Eucalyptus spp.  após um período de coletas, 

fato similar ao observado no presente trabalho.  

 

 

 

Figura 5 – Minicepa de E. benthamii morta após exposição a geada e neve. Fonte 

(o autor). 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 
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� Após a analise de emissão de brotações, pode-se indicar o uso da dosagem de 

7,5mg.L-1 de BAP para produção de brotações e sobrevivência de minicepas de 

E. benthamii. 

� Os menores índices tanto na avaliação de sobrevivência como nas avaliações de 

emissão de brotações, estão localizados sem o uso do fitorregulador no tratamento 

1 e no seu uso com a maior concentração testada no tratamento 5 com 10mg.L-1  

BAP. 
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CAPITULO 2. ENRAIZAMENTO DE BROTAÇÕES DE MINICEPAS DE 

Eucalyptus benthamii, TRATADAS COM DIFERENTES DOSAGENS DE BAP. 

 

RESUMO 

A técnica da miniestaquia é largamente empregada para a propagação de varias espécies 
de Eucalyptus e seus híbridos, tendo em vista os ganhos alcançados no processo de 
produção de mudas. Entretanto E. benthamii expressa recalcitrância ao enraizamento, o 
que acarreta limitações para sua propagação. Diante do exposto, objetivou-se avaliar nesta 
pesquisa a sobrevivência das miniestacas na saída da casa de vegetação aos 30 dias, na 
saída da casa de sombra aos 60 dias e na saída da área de pleno sol aos 90 dias, o 
percentual de enraizamento, a altura das mudas, o diâmetro do colo, o tamanho da maior 
raiz o número de folhas, peso seco e fresco de raiz e parte aérea das miniestacas. O 
material clonal utilizado para a confecção das minicepas de onde posteriormente foram 
coletadas as miniestacas, procedeu-se de mudas clonais de E. benthamii adquiridas na 
empresa Golden Tree. As minicepas foram tratadas com cinco concentrações de BAP, a 
saber: 2,5 mg L-1; 5,0 mg L-1; 7,5 mg L-1; 10,0 mg L-1 e a testemunha 0,0 mg L-1. As quais 
recebiam fertirrigação semanalmente e mensalmente a dosagem de BAP, correspondente 
ao tratamento. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 4 
blocos, 5 tratamentos, com 5 miniestacas por parcela. Procedeu-se posteriormente a 
analise dos dados, onde contatou-se que para as variáveis  sobrevivência na saída da casa 
de vegetação e sobrevivência na saída da casa de sombra houve interação significativa 
para dose e coleta, para sobrevivência em área de pleno sol houve efeito significativo para 
dose e coleta, para enraizamento houve feito significativo de coleta, para altura e diâmetro 
do colo houve de dose e coleta, para comprimento de maior raiz e número de folhas 
ocorreu efeito significativo para coleta. Para massa aérea úmida houve efeito significativo 
para coleta, para massa de raiz úmida, massa aérea seca e massa de raiz seca houve efeito 
de coleta.  As dosagens do fitorregulador aplicadas nas minicepas, apresentaram 
diferenças estatísticas pelo teste de Tukey a 95% de probabilidade de confiança. 
Verificou-se a superioridade na sobrevivência em todas as fases para as miniestacas 
provenientes do tratamento com 7,5 mg.L-1 de BAP na primeira coleta.  
 

Palavras chaves: Miniestacas, E. benthamii, fitorregulador. 
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ABSTRACT 

ROOTING OF Eucalyptus benthamii MINISTUMPS SHOOTS, TREATED WITH 

DIFFERENT DOSES OF BAP. 

The technique of minicutting is widely used for the propagation of severals Eucalyptus 

species and their hybrids, considering the gains achieved in the seedling production 
process. However E. benthamii express rooting recalcitrance, which carries limitations 
for its propagation. Given the above, this study aimed was to evaluate the survival of 
cuttings at the time of leaving the greenhouse (30 days) of shade house (60 days) full sun 
area (90 days), percentage of rooting, the seedling height, the diameter, size of roots 
number of leaves fresh and dry weight of root and shoot of the minicuttings. The clones 
used to obtain the ministumps E. benthamii are from Golden Tree company. The 
ministumps were treated with the five following concentrations of BAP : 2.5 mg L-1 ; 5.0 
mg L-1, L-1 7.5 mg, 10.0 mg L-1 and the control. These ministumps were treated with 
weekly fertigation and monthly dosage of BAP, corresponding to treatment. The 
statistical experimental design was a randomized block design with 4 blocks, 5 treatments 
with 5 cuttings per plot. Was subsequently proceeded where it was founded that for the 
variables of survive at the time of leaving the greenhouse and survival at the time os 
leaving the shade house there was no significant interaction for dose and collection, for 
survival at the time of leaving the full sun there was no significant effect dose and 
collection, for rooting there was significant effect of collection, for height and stem 
diameter there was effect of dose and collection, for greater root length and number of 
leaves there was significant effect for collection. For fresh weight of shoot there was 
significant effect for dose, for fresh weight of root, dry weight of shoot and dry weight of 
root there was effect of collection. The phytoregulator dosages applied in ministumps, 
showed statistical differences by Tukey test at 95% confidence probability. Superiority 
was observed in survival in all phases for cuttings resulting from treatment with 7.5 mg 
L-1 BAP in the first collection. 

Keywords: Cuttings, E. benthamii, phytoregulator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Algumas espécies Eucalyptus encontram-se entre as essências florestais mais 

cultivadas em áreas tropicais e subtropicais do mundo (ALVES et al., 2004). Isto ocorre 

pela grande adaptabilidade edafo-climática e variada possibilidade de uso da madeira 

destas espécies (BRONDANI, 2012).   

 No Brasil, dada a importância que a eucaliptocultura alcançou no setor de 

celulose e papel, houve um significativo ganho de tecnologia no cultivo das espécies e 

clones de Eucalyptus spp., sobretudo na área de melhoramento genético e propagação 

clonal (MERKLE e NAIRN, 2005). 

A propagação por miniestaquia ou propagação clonal é o método mais utilizados 

em viveiros de produção de Eucalyptus spp. no Brasil, representando grandes avanços 

como homogeneidade, adaptabilidade e produtividade desde a fase de viveiro até o 

desenvolvimento final da floresta (CAMPINHOS et al., 1999; TITON et al., 2003). 

Todavia há espécies de Eucalyptus que mesmo pelo uso da propagação clonal, 

possuem um baixo percentual de produção de mudas em viveiro. Destaca-se aqui 

Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage, que é uma espécie de relevante interesse para 

cultivo em regiões de geada (BENSON, 1985; NISGOSKI et al., 1998; 

(PALUDZYSZYN et al., 2006; BRONDANI, 2012). 

Essa dificuldade de enraizamento ou recalcitrância não tem seus fatores bem 

definidos, contudo é possível que a produção, concentração e distribuição de 

fitorreguladores no tecido vegetal possa afetar o enraizamento adventício (BRONDANI 

et al., 2009).  

O balanço hormonal tem influência direta no enraizamento das miniestacas, em 

que a aplicação de fitorreguladores exógenos, análogos aos fitohormônios surge como 

alternativa, podendo tornar-se uma solução plausível para elevar o desenvolvimento da 

emissão de raízes de espécies recalcitrantes (TAIZ e ZEIGER, 2009).  

A citocinina é um regulador de crescimento vegetal a qual pode auxiliar na divisão 

celular in vivo, atuando no alongamento do meristema apical da raiz, possuindo um 

importante papel na regulação da proliferação de células iniciais e da vascularização do 

sistema radicular (TAIZ e ZEIGER, 2009). 

Sendo um regulador vegetal, a citocinina possui ação no processo de divisão 

celular das plantas, sendo imprescindível ao incremento da parte aérea. Todavia seu uso 
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excessivo pode apresentar efeito deletério na planta, produzindo elevado número de 

brotos, diminuição do número de folhas, encurtamento dos entrenós, engrossamento 

exagerado e hiperhidricidade dos caules. A citocinina 6-benziloaminopurina (BAP) 

apresenta elevada eficiência na multiplicação da parte aérea, indução de gemas 

adventícias e quebra da dominância apical (MORALES et al., 1999). 

Sendo indispensáveis para a quebra de dominância apical e na indução de 

proliferação de gemas axilares, o uso de citocininas ainda é pouco estudado, restringindo-

se em pesquisas em multiplicação in vitro.  Em geral as concentrações utilizadas de 

fitorreguladores são baixas quando empregadas na multiplicação de Eucalyptus spp., 

observando comumente que as concentrações de auxinas mantém-se menores quando 

comparadas as de citocininas, visando manter o balanço auxina/citocinina menor que 1 

(GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998). Contudo, cada espécie apresenta diferenças 

na resposta das concentrações dos reguladores de crescimento, sendo necessários estudos 

para identificação correta à espécie desejada (BRONDANI et al., 2009). 

 Diante do exposto objetivou-se avaliar o enraizamento de brotações oriundas de 

minicepas E. benthamii tratadas com concentrações de BAP e a qualidade final das 

mudas.  

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local do experimento 

 

O ensaio foi realizado nos meses de março de 2013 a fevereiro de 2014 com um 

total de cinco coletas, nas dependências do Viveiro de Pesquisas do Departamento de 

Engenharia Florestal da Universidade do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, 

Campus de Irati, Paraná. O clima do município, conforme classificação de Köppen-

Geiger é do tipo Subtropical Úmido Mesotérmico, caracterizado por verões frescos, 

geadas severas e frequentes no inverno e sem estação seca, com média máxima de 24,2º 

C e mínima de 11º C, média mensal de precipitação pluviométrica de 193 mm e média 

mensal de umidade relativa do ar de 79,58% (PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 

2012). 
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2.2 Material vegetal e formação do minijardim clonal de onde foram coletadas as 

miniestacas. 

 

Para o desenvolvimento dos experimentos, utilizaram-se 200 mudas clonais de E. 

benthamii, que foram adquiridas na empresa Golden Tree Reflorestadora Ltda.  

Para a confecção dos vasos utilizou-se 200 garrafas de refrigerante do tipo pet de 

2 L, as quais foram seccionadas a uma altura de 10 cm da base ficando a parte superior 

com aproximadamente 20 cm. A parte inferior serviu como base para suportar a parte 

superior e também de suporte para acondicionar a solução nutritiva e o regulador de 

crescimento.  

A parte superior da garrafa foi invertida e a boca da garrafa foi fechada utilizando 

um pano amarrado com barbante. Após colocou-se areia peneirada e lavada até completar 

todo o volume do recipiente. A parte superior foi encaixada na parte inferior que continha 

300mL de água. Após a montagem dos vasos, estes foram colocados em mesas de 1,20 

m de altura cobertos com filme plástico e as mudas com 90 dias de idade foram 

transplantadas, sendo uma por recipiente.  

 

 

 

2.3 Nutrição e condução da solução nutritiva do minijardim clonal. 

 

 

 Às minicepas receberam a primeira adubação 15 dias após o transplante, com 

solução nutritiva composta por macro e micronutrientes (Tabela 1). A solução foi 

substituída a cada sete dias, sendo que em cada recipiente foram colocados 300 mL de 

solução nutritiva semanalmente. O pH  e a condutividade da solução foi mantido à uma 

faixa de 5,5 a 5,8 e 1,5 a 2,5 respectivamente, para o pH utilizando-se soluções de ácido 

clorídrico 1 mol e hidróxido de sódio 1 mol, conforme a necessidade dada pelo 

monitoramento semanal. As mensurações do pH e da condutividade elétrica da solução 

nutritiva, foram realizadas por meio de peagâmetro e condutivimetro, respectivamente. 

 

 

Tabela 1 – Concentrações de macro e micronutrientes utilizadas para a preparação da 
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solução nutritiva aplicadas nas minicepas de E. benthamii. 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO FINAL 
DO ELEMENTO 

CONCENTRAÇÃO FINAL 
DO ELEMENTO 

 Macro Mol g/L 
N 16 224 
K 6 235 
Ca 4 160 
P 2 62 
S 1 32 

Mg 1 24 

Micro MMol mg/L 
Cl 4 1,77 
B 25 0,27 

Mn 2 0,11 
Zn 2 0,131 
Cu 0,5 0,032 
Mo 0,5 0,05 
Fe 20 1,12 

De acordo com Johanson et al. (1957), modificada. 

 

 

 

2.4 Condução e alocação das mudas para formação das minicepas. 

 

 

Aos 21 dias após o transplante, procedeu-se a primeira poda das brotações apicais 

para formação das minicepas. A poda foi efetuada 10 cm acima do colo da muda, 

tomando-se o cuidado de manter, no mínimo, um par de folhas remanescentes por 

minicepa, a fim de reduzir o estresse e facilitar a emissão de novas brotações 

(WENDLING, 1999).  

Em intervalo de 30 dias as minicepas eram podadas para a manutenção da forma 

e sanidade do minijardim, bem como para a coleta de miniestacas para a realização do 

ensaio.  

 

 

 

 

2.5 Delineamento experimental 
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O delineamento experimental foi blocos casualizados no esquema fatorial 5 

(períodos de coleta das miniestacas) x 5 (concentrações do fitorregulador BAP). Sendo 

as concentrações utilizadas de : 0; 2,0; 5,0; 7,5 e 10,0 mg.L-1 de BAP. Os períodos de 

coleta foram os meses de maio, junho, setembro outubro e novembro de 2013, afim de 

avaliar o efeito acumulativo do fitorregulador s e manutenção da qualidade das 

miniestacas no processo de coleta seriada.  

  

 

 

2.6 Coleta das brotações e preparo das miniestacas 

 

 As brotações foram coletadas de modo seletivo em intervalos regulares de 30 dias. 

Selecionou-se brotações com tamanho superior a 6 cm. Após a coleta, as brotações foram 

acondicionadas e mantidas em caixa de isopor com água, afim de manter a turgescência 

celular, utilizando tesoura de poda, previamente esterilizada em álcool (70% v/v). 

Posteriormente seguiu-se com o preparo das miniestacas, realizando corte reto na região 

basal, mantendo 2 pares de folhas e o ápice. Cada miniestaca apical teve um comprimento 

médio de 6 cm (±1 cm), com um 2 pares de folhas reduzidas a 50% de área total. Logo 

após foram estaqueadas em tubetes plásticos cônicos (55 cm3), com a inserção de 

aproximadamente 2 cm da região basal da miniestaca no substrato de cultivo Mecplant® 

(Figura 1). E alocadas em casa de vegetação por 30 dias, casa de sombra por 30 dias, e 

finalmente em área de pleno sol até completarem os 90 dias. 
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Figura 1 – Ilustração das miniestacas confeccionadas a 

partir de brotações coletadas em minicepas 

de E. benthamii, com redução de parte do 

limbo foliar e estaqueamento em substrato 

em tubetes. Fonte: O Autor. 

 

 

2.7 Avaliações 

Avaliou-se a sobrevivência das miniestacas na saída da casa de vegetação aos 30 

dias após o estaqueamento (SSCV), saída da casa de sombra aos 60 dias após o 

estaqueamento (SSCS) e sobrevivência na saída da área de pleno sol aos 90 dias após o 

estaqueamento (SSPS). Também aos 90 dias após o estaqueamento avaliou-se o 

enraizamento das miniestacas, por meio da retirada do tubete e verificação da formação 

do sistema radicular. Após mensurou-se a altura das mudas, o diâmetro do colo, o 

tamanho da maior raiz o número de folhas, peso seco e fresco de raiz e parte aérea das 

miniestacas. 

Procedeu-se a análise de variância (ANOVA) dos dados e as médias com 

diferenças significativas comparadas pelo teste Tukey a 95% de probabilidade, 

utilizando-se o programa SAEG versão 9.1 (SAEG, 2007).  
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

Os resultados da ANOVA indicam que houve efeito da interação entre período de 

coleta X doses de BAP, na avaliação da sobrevivência na SSCV e SSCS (Tabela 2). 

Observa-se também que há efeito independente do período de coleta e das doses do 

fitorregulador sobre a sobrevivência avaliada na SSPS. Por último, o período de coleta 

influenciou o enraizamento (Tabela 2). 

Tabela 2 – Análise de variância para a sobrevivência na saída da casa de vegetação aos 

30 dias após o estaqueamento (SSCV), sobrevivência na saída da casa de 

sombra aos 60 dias após o estaqueamento (SSCS), sobrevivência na saída 

da área de pleno sol aos 90 dias após o estaqueamento (SSPS), enraizamento 

aos 90 dias após o estaqueamento (ENR).  

 Quadrados médios 
Fontes de Variação GL SSCV SSCS SSPS ENR 

Coleta 4 0,197* 0,207* 0,275* 0,224* 
Dose 4 0,190* 0,357* 0,464* 0,317ns 

Coleta x Dose 16 0,353* 0,461* 0,286ns 0,706ns 

Resíduo 75 0,122 0,206 0,217 0,466 
CV  13,77% 21,98% 25,23% 45,87% 

ns= Variável não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
*= Variável significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação. 
 

 

Observou-se um baixo valor para R2 ajustado em que o R2
SSCV = 0,03; R2

SSCS = 

0,00001; R2
SSPS = 0,01; R2

ENR = -0,01. 

A análise do desdobramento da interação período de coleta X dose, indica que nas 

coletas realizadas nos meses de junho, setembro e outubro a dose 7,5 mg.L-1 de BAP 

propiciou maior sobrevivência na SSCV (Tabela 3). Nas avaliações feitas nas coletas de 

maio e novembro não houve diferença significativa entre as doses avaliadas. 

Em nenhuma das doses observou sinais deletério por efeito acumulativo do 

fitorregulador sobre a SSCV. Não houve diferença na sobrevivência observada na 

avaliação realizada na coleta 1 e 5, que correspondem ao número de aplicações do 

fitorregulador ao longo do tempo, para nenhuma das cinco doses avaliadas. Todavia, 

houve variações na SSCV nas avaliações 2, 3 e 4 mas não credita-se isto ao efeito do 

BAP. 
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Para a dose 7,5 mg.L-1 de BAP não houve diferença significativa da SSCV nos 

cinco períodos avaliados, evidenciando o efeito positivo para a sobrevivência nestas 

condições. 

Os percentuais de sobrevivência anotados nas avaliações da SSCV são similares 

aos observados em outros trabalhos (ALMEIDA et al., 2007; BRONDANI et al., 2010). 

Ainda é possível postular que o percentual de sobrevivência observado é referente ao 

controle ambiental rigoroso que ocorre no interior da casa de vegetação. Assim ao ser 

levado para outras fases com menor controle ambiental ocorre a redução dos percentuais 

de sobrevivência (SOUZA et al., 2013)  

 

Tabela 3 - Desdobramento da interação entre doses de BAP e períodos de coleta de 

brotações sobre a sobrevivência de miniestacas de E. benthamii na saída da 

casa de vegetação aos 30 dias após o estaqueamento (SSCV). 

 SSCV30 (%) 
 Coleta 
Dose (mg.L-1) 1 2 3 4 5 

0,0 90 Aa 55 Cbc 75ABb 70 Bb 70 Ba 
2,5 95 Aa 60 Bb 80 Aa 90 Aa 75 ABa 
5,0 95 Aa 45 Bc 75 Ab 85 Aab 90 Aa 
7,5 100 Aa 100Aa 95 Aa 90 Aa 100 Aa 
10,0 90 Aa 70 Bb 75 ABb 65 Bb 75Aa 

*Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente, pelo teste de Tukey ao nível de 95% de probabilidade.  
 
 
 A avaliação do desdobramento da interação período de coleta X dose de BAP, 

para a SSCS apresentada, possibilita inferir que no 2º, 4º e 5º períodos de avaliações a 

dose 7,5 mg.L-1 de BAP aumentou o percentual de sobrevivência em relação à testemunha 

(ausência de BAP), sendo o único tratamento com estas características. Os demais 

tratamentos foram estatisticamente iguais ou inferiores a testemunha (Tabela 4). No 1º e 

3º períodos de avaliação nenhum tratamento foi superior ao tratamento com a ausência 

de BAP. 

 Em relação ao uso das doses ao longo do tempo, parece que não há um efeito 

acumulativo, que remeta a efeitos deletérios. Percebe-se que à exceção do tratamento 5,0 

e 7,5 mg.L-1 de BAP, os demais tiveram redução da SSCS ao longo do tempo inclusive a 

testemunha (Tabela 4). Assim, acredita-se que não seja um efeito relacionado ao acúmulo 

de BAP nos tecidos. 
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 Assim como o observado na avaliação na SSCV, a sobrevivência avaliada na casa 

de sombra teve a dose 7,5 mg. L-1 de BAP como a que possibilitou o maior percentual. 

Em um estudo avaliando a propagação clonal de Stryphnolobium japonicum e em outro 

com Rubus ssp. A maior sobrevivência dos propágulos deu-se com doses de BAP que 

variaram entre 5 e 10 mg.L-1 (AUGUSTO et al., 2006; KUBUS e KULPA, 2009), assim, 

dentro de uma faixa similar à utilizada no presente trabalho.  

 
 
Tabela 4 - Desdobramento da interação entre doses de BAP e períodos de coleta de 

brotações sobre a sobrevivência de miniestacas de E. benthamii na saída da 

casa de sombra aos 60 dias após o estaqueamento (SSCS).  

 SSCS60 (%) 

 Coleta 
Dose (mg.L-1) 1 2 3 4 5 

0,0 80 Aab 45 Bb 65 ABab 50Bc 45 Bb 

2,5 80 Aab 50 Bb 65 ABab 75 ABb 50 Bb 

5,0 80 Aab 35 Cc 60 Bb 75 ABb 70 ABab 

7,5 95 Aa 95 Aa 75 Ba 90 Aa 85 ABa 

10,0 75 Ab 50 Cb 55 BCb 40 Cc 50 Cb 
*Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna não  
diferem estatisticamente, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
 
 

Em relação à SSPS, observou-se que apenas a dose 7,5 mg.L-1 de BAP propiciou 

maior percentual de sobrevivência em relação à testemunha (Figura 3). O que ratifica o 

efeito desta dose de BAP na sobrevivência de miniestacas de E. benthamii nas condições 

testadas. 
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Figura 3 – Percentual de sobrevivência de miniestacas de E. benthamii, na saída da área 

de pleno sol, avaliadas em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas 

com diferentes dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 

realizadas nos meses de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, 

respectivamente. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 
 

A sobrevivência avaliada na saída da casa de pleno sol foi maior para o tratamento 

7,5 mg.L-1 em relação à testemunha e demais tratamentos que não diferiram 

significativamente entre si (Figura 4). Em termos percentuais a sobrevivência das mudas 

do tratamento 7,5 mg.L-1 foi de aproximadamente 80%, o que pode ser considerado um 

bom percentual. 

Porém, essa alta sobrevivência das mudas da dose 7,5 mg.L-1, não se refletiu no 

percentual de enraizamento em que nenhum tratamento foi superior. Isto indica que houve 

alta formação de calo por boa parte das mudas deste tratamento, tendo em vista que todas 

as estacas que sobreviveram e não enraizaram apresentaram a formação de calo (Figura 

5). De acordo com Barroso et al. (2000), o potencial para emissão de raízes adventícias 

em miniestacas depende da rapidez com que a planta consegue regular o seu metabolismo 

para responder mais rapidamente possível aos estímulos formando o novo sistema 

radicular. Sendo este um índice da qualidade fisiológica das mudas formadas a partir de 

miniestacas, em que as mais aptas são aquelas que enraízam mais rapidamente. 
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Figura 3 – Percentual de sobrevivência de miniestacas de E. benthamii, na saída da área 

de pleno sol aos 90 dias (SSPS90), oriundas de minicepas tratadas com doses 

de BAP. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente 

pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 

Em relação ao efeito do período de coleta sobre a SSPS, observa-se que o primeiro 

período foi o que teve maior sobrevivência das miniestacas e o segundo período foi o que 

teve menor percentual de sobrevivência na área de pleno sol. Os demais períodos tiveram 

a SSPS inferiores ao primeiro período e superiores ao segundo (Figura 4).     

 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Percentual de sobrevivência de miniestacas de E. benthamii, na saída da área 
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de pleno sol, avaliadas em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas 

com diferentes dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 

realizadas nos meses de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, 

respectivamente. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 
 

 

Embora a dose 7,5 mg.L-1 de BAP tenha implicado em maior sobrevivência das 

miniestacas, isto não resultou em maior percentual de enraizamento (Tabela 2). Ao 

proceder a retirada das mudas dos tubetes observou-se que houve formação de calo por 

boa parte das mudas deste tratamento, bem como dos outros conforme ilustrado na figura 

5. De acordo com Barroso et al. (2000), o potencial para emissão de raízes adventícias 

em miniestacas depende da rapidez com que a planta consegue regular o seu metabolismo 

para responder mais rapidamente aos estímulos formando o novo sistema radicular, assim 

a formação de calo representa a inadaptabilidade do material em formar raízes, fato este 

observado no presente estudo. 
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Figura 5 - Miniestacas de E. benthamii com boa formação de raízes adventícias (A) e com 

a formação de calo (B). Fonte: O autor 

 
 

 Em relação ao enraizamento e o período de coleta, o primeiro período juntamente 

com o terceiro período foram os que tiveram os maiores percentuais de enraizamento. Já 

o segundo, quarto e quinto períodos de coleta foram os com os piores percentuais de 

enraizamento. Imaginava-se que poderia haver um efeito de queda na qualidade das 

miniestacas ao longo do tempo, porém isto não foi observado, visto que o percentual de 

enraizamento entre o primeiro e terceiro período são estatisticamente iguais e o mesmo é 

observado entre o terceiro, quarto e quinto período de avaliação (Figura 6). 

Estudos avaliando a eficiência da miniestaquia têm demonstrado resultados 

positivos quanto ao enraizamento, sobrevivência de miniestacas e emissão de novos 

propágulos em espécies de Eucalyptus (TITON, 2001). 

Para E. dunnii Maiden (SOUZA JÚNIOR e WENDLING, 2003), constataram 

elevados percentuais de enraizamento ao testar diferentes doses do fitorregulador AIB 

com valores médios de 80%. Em clones híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

A B 
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globulus (BORGES et al. 2011) constataram valores de  enraizamento de 56% a 100%, 

em diferentes clones com estacas apicais. 

Para E. benthamii, os registros de uso da miniestaquia ainda são escassos e com 

índices de enraizamento pouco expressivos. Graça et al. (1999) avaliaram o enraizamento 

adventício dessa espécie utilizando a técnica de estaquia convencional. O maior índice de 

enraizamento observado foi de apenas 30%, demonstrando a dificuldade de propagação 

vegetativa. 

Benin et al. (2013), trabalhando com material de origem seminal de E. benthamii, 

testando três tipos de miniestacas, apicais, basais e intermediarias, obtiveram para 

miniestacas 14,58%, 18,74% e 56,24% de enraizamento para miniestacas, basais, 

intermediárias e apicais, respectivamente. Evidenciando que as miniestacas de terço 

apical possuem maior predisposição ao enraizamento adventício para o material avaliado, 

mas que mesmo assim os percentuais não são elevados. 

Recentemente, o emprego da miniestaquia foi direcionado para clones híbridos de 

E. benthamii x E. dunnii, e os percentuais de enraizamento das miniestacas não 

ultrapassou 55% (BRONDANI et al. 2010a; BRONDANI et al. 2010b). O mesmo 

comportamento foi relatado em outro estudo com clones híbridos de E. benthamii x E. 

dunnii utilizando-se diferentes substratos de enraizamento, em que os percentuais médios 

de enraizamento obtidos foram inferiores a 55% (KRATZ et al. 2012), o que mostra que 

mesmo a hibridação com outros materiais pode não ser suficiente para o aumento do 

enraizamento de E. benthamii. 

Brondani et al. (2008), testando três  clones híbridos de E. benthamii x E. dunnii, 

e diferentes doses do fitohormônios de enraizamento ácido idolbutírico (AIB) em gel, 

alcançou um ponto de eficiência máxima onde os percentuais de enraizamento das 

miniestacas não foram superiores à 43,2%. Observa-se que neste caso mesmo o uso de 

um fitorregulador que possui efeito já pronunciado para a formação de raízes adventícias 

não implicou no aumento do enraizamento de E. benthamii. No presente estudo avaliou-

se um possível efeito secundário do 6-benzilaminopurina, em que normalmente é 

utilizado para gerar o aumento da emissão de brotações. Todavia, percebe-se que o 

fitorregulador atuou na sobrevivência das miniestacas, mas não no enraizamento talvez 

pelo próprio mecanismo da citocinina.     

Ainda há de se considerar a possibilidade de que os percentuais de enraizamento 

de E. benthamii são inferiores aos de outras espécies de Eucalyptus e que em escala 

comercial deve-se produzir as miniestacas já considerando este fator.  
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Figura 6 – Percentual de enraizamento de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, 

avaliadas em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com 

diferentes dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas 

nos meses de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, 

respectivamente. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade.  

Em relação à altura das mudas (H) e diâmetro do colo (DC), comprimento da 

maior raiz e número total de folhas não houve interação entre o período de coleta e a dose 

do fitorregulador (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise de variância para altura da parte aérea (H), diâmetro do colo (DC), 

comprimento da maior raiz (CR) e número total de folhas (NF) de miniestacas 

de E. benthamii aos 90 dias após o estaqueamento. Provenientes de minicepas 

tratadas com diferentes doses do fitorregulador BAP.  

 Quadrados médios 

Fontes de Variação GL  H DC CR NF 

Coleta 4 2,150* 0,390* 4,351* 1,817* 

Dose 4 0,857* 0,162* 0,863ns 1,139ns 

Coleta x Dose 16 0,381ns 0,869ns 1,242ns 0,645ns 

Resíduo 75 0,267 0,531 0,904 0,478 

CV  22,94% 22,52% 48,52% 28,25% 

ns= Variável não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
*= Variável significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação. 
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 Em relação à altura das mudas formadas ao fim do período de pleno sol, observa-

se que nos períodos referentes à primeira e terceira coleta obteve-se os maiores valores 

para esse parâmetro (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Altura média de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas em 

diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes dosagens 

do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses de maio, 

junho, setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste Tukey 

ao nível de 95% de probabilidade. 

   

  Para as doses de BAP testadas em relação à altura das miniestacas, a dose 7,5 

mg.L-1 foi a que diferiu estatisticamente da testemunha, porém, não teve este efeito em 

relação às doses 5 e 10 mg.L-1 de BAP. Os menores resultados para altura das miniestacas 

de E. benthamii localizam-se nos tratamentos sem o uso do BAP, e na menor 

concentração testada 2,5 mg.L-1 (Figura 8).  

  Normalmente aos 90 ou 120 dias após o estaqueamento as mudas de Eucalyptus 

possuem cerca de 20 a 25 cm de altura, no presente estudo elas possuíam em média um 

tamanho dez vezes menor. 

   Titon (2001), trabalhando com E. grandis verificou aos 50 dias após o 

estaqueamento que as miniestacas possuíam altura de 12 a 22cm. Goulart e Xavier (2010), 
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averiguaram médias de altura que variaram de 7 a 25cm, em miniestacas de quatro clones 

de Eucalyptus grandis x E. urophylla aos 50 dias de idade, em função da forma de 

acondicionamento das miniestacas. No presente estudo o uso do fitorregulador não 

promoveu incremento significativo para a altura das miniestacas de E. benthamii. 

  A ausência da formação de raízes pode ter sido o evento que influenciou no 

desenvolvimento em altura das mudas. Santa-Rosa et al. (2013), trabalhando com a 

micropropagação de bromélias também observaram a presença de plantas anãs, pela falta 

do sistema radicular quando os explantes foram tratados com BAP.  

 
 

 

Figura 8 – Altura média de miniestacas de E. benthamii,  avaliadas aos 90 dias, oriundas 

de minicepas tratadas com diferentes dosagens do fitorregulador BAP. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste 

Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 

 Em relação ao diâmetro do coleto os maiores valores foram observados no 

primeiro período de coleta (Figura 9). 
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Figura 9 – Diâmetro do colo de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas em 

diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes dosagens do 

fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses de maio, junho, 

setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. Médias seguidas 

pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste Tukey ao nível de 

95% de probabilidade. 

 

Para a avaliação de diâmetro do colo houve efeito significativo entre as doses de 

BAP testadas, onde as quatro doses testadas 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 mg.L-1 não apresentaram 

diferenças estatísticas entre si. A dose 7,5 mg.L-1 apresentou diferenças estatísticas da 

testemunha 0,0 mg.L-1. As demais doses não apresentaram diferenças ao serem 

comparadas com a testemunha (Figura 10).  

Os resultados observados neste trabalho para a variável diâmetro do colo, possuem 

valores mais baixos, ao comparar-se aos encontrados na literatura. Ataíde et al. (2010), 

avaliando enraizamento de  Eucalyptus sp. aos 55 dias após o estaqueamento, constataram 

diâmetros do colo médio de 1,93 a 2,43mm. Titon (2001), observou médias de diâmetro 

do colo em miniestacas e microestacas de E. grandis aos 50 dias após o estaqueamento 

de  1,7 a 2,4mm sendo que neste trabalho as médias mantiveram-se 0,9 a 1,3mm aos 90 

dias após o estaqueamento, mostrando desta forma que o fitorregulador BAP não 

promoveu incremento positivo em diâmetro do colo nas miniestacas de E. benthamii 

analisadas. 
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Figura 10 – Diâmetro do colo de miniestacas de E. benthamii, aos 90 dias, oriundas de 

minicepas tratadas com diferentes dosagens do fitorregulador BAP. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste Tukey 

ao nível de 95% de probabilidade. 

 

 Na Figura 11são apresentados os resultados de comprimento da maior raiz (CR), 

em que nos 1º, 2º, 3º e 4º período de coletas não apresentaram diferenças entre si. As 

coletas 4º e 5º não apresentaram diferenças estatísticas entre si.  

Kratz et al.(2012), constataram médias de 6,6 a 9,8cm para o comprimento da 

maior raiz, em um hibrido de E. benthamii x E. dunnii testando diferentes substratos para 

o enraizamento. As médias averiguadas nesta pesquisa foram inferiores às observadas 

pelos autores antecitados, ficando entre 0,8 a 2,4cm, mostrando que o fitorregulador não 

proporcionou incremento significativo para a variável comprimento da maior raiz. 
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Figura 11 – Comprimento da maior raiz, de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, 

avaliadas em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com 

diferentes dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas 

nos meses de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, 

respectivamente. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

Na avaliação de número de folhas por miniestacas observou-se que não houve 

diferença estatística entre os resultados observados na primeira, terceira e quarta coleta.  

Entretanto, estas duas últimas também não diferiram em relação às avaliações realizadas 

no segundo e quinto período de coleta (Figura 12). Como já apresentado na tabela 5 não 

foi observado efeito das doses de BAP sobre o número de folhas, indicando que não houve 

incremento deste parâmetro pelo fitorregulador. 

 Todavia não há relatos na literatura sobre a influência do BAP como eliciador da 

produção de folhas em mudas clonais. As informações que encontram-se referem-se à 

micropropagação, em que a adução do BAP em meio de cultura pode aumentar o número 

de brotações e por conseguinte de folhas nos explantes (VILLA et al., 2005; BRONDANI 

et al., 2009).  
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Figura 12 – Número de folhas, de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas em 

diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes dosagens 

do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses de maio, 

junho, setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste Tukey 

ao nível de 95% de probabilidade. 

 

Constatou-se diferenças estatísticas significativas para massa úmida aérea (MUA) 

para as diferentes doses testadas. Para massa de raiz úmida (MRU), massa seca aérea 

(MSA) e massa seca de raiz (MSR), foram observadas diferenças entre as coletas (Tabela 

6). 
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Tabela 6 – Análise de variância dada pelo Quadrado médio, para massa úmida aérea 

(MUA), massa úmida de raiz (MUR), massa seca aérea (MSA), massa de raiz 

seca (MSR), de miniestacas de clone de E. benthamii aos 90 dias. 

Provenientes de minicepas tratadas com diferentes doses do fitorregulador 

BAP.  

 Quadrados médios 

Fontes de Variação GL  MUA MRU MSA MRS 

Aplicação 4 0,574ns 0,103* 0,221* 0,176* 

Dose 4 0,995* 0,774ns 0,200ns 0,772ns 

Aplicação x Dose 16 0,280ns 0,363ns 0,109ns 0,509ns 

Resíduo 75 0,245 0,386 0,831 0,447 

CV  34,43% 70,20% 37,28% 68,73% 

ns= Variável não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
*= Variável significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
GL = graus de liberdade, CV = coeficiente de variação. 
 

 A análise de regressão teve um baixo R2 ajustado para todos os parâmetros 

avaliados em que R2
MUA = 0,13; R2

MRU = 0,11; R2
MSA = 0,04 e R2

MSR = 0,03. 

 Em relação à massa úmida aérea (MAU) observou-se incremento no peso de 

MUA na dose 7,5 mg.L-1 em relação à testemunha, no entanto esta dosagem não diferiu 

estatisticamente das doses 5 e 10 mg.L-1, sendo superior apenas a dose 2,5 e 0,0mg.L-1. 

As demais doses testadas 0,0; 2,5; 5,0 e 10 mg.L-1 não diferiram estatisticamente entre si 

(Figura 13). 
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Figura 13 – Massa úmida aérea de miniestacas de E. benthamii, aos 90 dias, oriundas 

de minicepas tratadas com diferentes dosagens do fitorregulador BAP. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste 

Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

  

Para a avaliação de massa úmida de raiz (MUR) constatou-se diferenças 

estatísticas entre as coletas realizadas, sendo que as miniestacas da segunda coleta 

apresentaram maior MUR em relação às do quinto período de coleta, todavia não havendo 

diferenças estatísticas com a primeira, terceira e quarta coleta. Ainda, as miniestacas das 

coletas 1º, 3º, 4º e 5º não apresentaram diferenças estatísticas entre si (Figura 14).  

Não houve efeito de dose de BAP sobre a MUR, assim o uso do fitorregulador 

não promoveu incremento significativo para MUR em nenhuma das doses testadas. 

Segundo Gonçalves et al. (2000), um sistema radicial com má formação, resultará em 

plantas estressadas hidricamente, pois estas não conseguem absorver água o suficiente 

para balancear as perdas causadas pela transpiração.  
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Figura 14 – Massa úmida de raiz, de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas 

em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes 

dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses 

de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste 

Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 

Na figura 15 são apresentados os resultados de massa aérea seca (MSA). 

Averiguou-se que as miniestacas do primeiro período de avaliação possuíam maior massa 

seca que os do quinto período, porém não havendo diferença entre os demais (Figura 15). 

Este fato pode estar relacionado à juvenilidade dos propágulos coletados, tendo em vista 

que foram realizadas coletas mensais, e entre a 1 e a 5 coleta haviam passado cinco meses. 

As médias de MSA observadas aos 90 dias após o estaqueamento, variaram entre 0,2 a 

0,3g, Ataíde et al. (2010) trabalhando com Eucalyptus sp. observaram que a massa seca 

aérea de miniestacas ao fim do processo de enraizamento variavam de 0,5 a 1,2g. Assim, 

é possível inferir que o BAP não propiciou incremento da massa área de miniestacas. 

 Segundo Bellote e Silva (2000), a massa seca da parte aérea está ligada a 

qualidade e quantidade de folhas, tal característica é de elevada importância, sendo que 

as folhas constituem uma das principais fontes de assimilados e nutrientes para adaptação 
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da muda pós-plantio, em que está dependerá de reservas de fotoassimilados, os quais 

servirão de suprimento de água e nutrientes para as raízes no primeiro mês de plantio. 

 

 

 

Figura 15 – Massa seca aérea, de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas 

em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes 

dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses 

de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo 

teste Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 

Para a analise de massa seca de raiz (MSR) os resultados foram similares ao de MAS, em 

que as miniestacas do primeiro período de coleta tiveram maior MSR em relação às do 

quinto período e, não tendo diferença entre as demais (Figura 16).  

As médias averiguadas para MRS aos 90 dias após o estaqueamento não 

ultrapassaram 0,13g. Ataíde et al. (2010), constataram médias superiores aos 50 dias após 

o estaqueamento, as médias observados pelos autores para Eucalyptus sp. variaram de 0,2 
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a 0,4g, assim pode constatar que o uso do fitorregulador não promoveu incremento em 

MSR. 

 

 

 

Figura 16 – Massa seca de raiz, de miniestacas de E. benthamii,  aos 90 dias, avaliadas 

em diferentes coletas, oriundas de minicepas tratadas com diferentes 

dosagens do fitorregulador BAP. Coletas 1, 2, 3, 4 e 5 realizadas nos meses 

de maio, junho, setembro, outubro e novembro de 2013, respectivamente. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste 

Tukey ao nível de 95% de probabilidade. 

 

 Os resultados observados revelam que a citocinina em baixas concentrações 

promove o desenvolvimento vegetativo da espécie estudada, entretanto outras dosagens 

e métodos de aplicação do regulador devem ser avaliadas, além de outros fatores que 

possam influenciar na propagação da espécie como a época de coleta dos propágulos, 

tempo de permanência na casa de vegetação, e adição de auxinas para o enraizamento. 
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4 CONCLUSÕES  

 

� O uso do fitorregulador BAP na dose 7,5mg. L-1, promoveu maiores percentuais 

de sobrevivência para as miniestacas, em todas as fases sobrevivência, porém não 

teve efeito significativo no enraizamento de miniestacas. 

 

� Na avaliação da altura e diâmetro do colo, houve efeito significativo das doses 

testadas e também da coleta.  

 

� Não foi observado efeito significativo das doses do fitorregulador testadas em 

incremento, nas variáveis, comprimento da maior raiz, numero de folhas, massa 

úmida aérea, massa úmida de raiz, massa seca aérea e massa seca de raiz, ao 

compara-se com a testemunha, constatando-se diferenças estatísticas apenas entre 

as cinco coletas realizadas.  
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4. CONCLUSÃO GERAL 

  

 Pelos resultados obtidos e nas condições deste experimento pode-se concluir que; 

o uso do fitorregulador BAP na dosagem 7,5mg. L-1 para a propagação vegetativa de E. 

benthamii promoveu efeitos benéficos para emissão de brotações, sobrevivência de 

minicepas, e sobrevivência de miniestacas.  


