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Miniestaquia seriada no rejuvenescimento de clones de Eucalyptus(1)
Ivar Wendling(2) e Aloisio Xavier(3)

Resumo  O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da técnica de miniestaquia seriada em quatro
clones de Eucalyptus grandis, quanto à sobrevivência, ao enraizamento e ao crescimento em altura e
diâmetro de colo das mudas. Foram realizados sete subcultivos pela miniestaquia seriada, por
enraizamento sucessivo de brotações de minicepas, em casa de vegetação durante 25 dias, seguido de
aclimatação por dez dias em casa de sombra e avaliação final das mudas aos 50 dias de idade, em pleno
sol. A miniestaquia seriada mostrou efeito positivo, principalmente em relação aos clones que apresentaram menor potencial de enraizamento.
Termos para indexação: enraizamento, clonagem, silvicultura, propagação vegetativa.
Serial minicuttings technique as a rejuvenation method for Eucalyptus clones
Abstract  The objective of this work was to evaluate the efficiency of serial minicuttings technique in
four clones of Eucalyptus grandis, regarding to survival, rooting and growth in height and diameter of
the seedlings. Seven subcultures, by serial minicuttings technique, through successive rooting of the
sprouts were accomplished. Rooting was carried out in a greenhouse during 25 days, followed by ten
days acclimatization at shadow house, and final evaluation of the seedlings at 50 days, in the sun. The
serial minicuttings technique showed positive effect, mostly for difficult rooting clones.
Index terms: rooting, cloning, forestry, vegetative propagation.

Introdução
A silvicultura clonal tem como ponto de partida a
seleção de genótipos superiores para, posteriormente,
proceder-se a sua propagação clonal massal. Geralmente, o processo de seleção desses genótipos é
realizado na fase adulta, em que o enraizamento de
propágulos vegetativos e a formação de mudas é um
grande desafio em razão da idade ontogenética do
material.
A maturação do material vegetal em plantas
lenhosas, decorrente da transição da fase juvenil
para a adulta, tem recebido atenção especial por causa das alterações morfológicas, bioquímicas e fisiológicas que determinam a resposta dos propágulos
vegetativos às condições do ambiente de propagação e, posteriormente, ao ambiente de crescimento
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dos povoamentos florestais. No entanto, essas alterações são variáveis entre as diferentes espécies e,
mesmo numa mesma espécie, as informações são
contraditórias (Hackett, 1987).
São inúmeras as características que sofrem modificações com a troca de fase durante o desenvolvimento das plantas. A redução na capacidade de crescimento em diâmetro e altura com o aumento da
maturação pode ser facilmente demonstrada pelo
enraizamento de estacas ou pela enxertia de ramos
de diferentes idades. Enxertos e estacas juvenis não
somente produzem maior crescimento do caule, mas
também maior quantidade de folhas e biomassa
(Greenwood & Hutchison, 1993). Segundo esses
autores, uma vez que a capacidade de enraizamento
decresce com o aumento da maturação, menores crescimentos em altura e diâmetro podem ser resultantes
do menor vigor do sistema radicular em propágulos
mais maduros.
Uma das mais consistentes expressões da
maturação em plantas lenhosas é a transição da alta
para a baixa capacidade de enraizamento de estacas
caulinares e foliares (Hackett, 1987; Eldridge et al.,
1994). Em algumas espécies lenhosas, estacas de
mudas jovens (juvenis), provenientes de sementes,
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enraízam facilmente, enquanto outras provenientes
de plantas mais velhas enraízam esporadicamente,
ou definitivamente não enraízam (Zobel & Talbert,
1984). Além do aumento dos porcentuais de
enraizamento, a maior qualidade e rapidez de formação do sistema radicular também tem sido citada
(Gomes, 1987), ou seja, um aumento no vigor radicular
(número e comprimento de raízes) em razão de maior
juvenilidade dos propágulos (Schneck, 1996).
A estaquia seriada como método de rejuvenescimento em Eucalyptus spp., com possíveis efeitos
positivos sobre o enraizamento, foi citada por
Eldridge et al. (1994) e alguns trabalhos desenvolvidos por St. Clair et al. (1985) com Picea abies. Entretanto, ainda há carência de informações consistentes em relação a esses aspectos. A miniestaquia seriada pela rapidez no enraizamento e formação de mudas poderá ser um método alternativo promissor no
rejuvenescimento de clones de Eucalyptus.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência
da técnica de miniestaquia seriada em quatro clones
de Eucalyptus grandis, quanto à sobrevivência, ao
enraizamento e ao crescimento em altura e diâmetro
de colo das mudas.
Material e Métodos
O experimento foi realizado na Empresa Celulose
Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra), no Município de Belo Oriente, MG. Foram utilizados quatro clones comerciais de
Eucalyptus grandis (CC10, CC12, CC14 e CC15), selecionados para celulose em uma população de procedência de
Rio Claro, SP, e propagados vegetativamente a partir da
técnica de estaquia convencional. Os clones se encontravam em jardim clonal comercial de campo, de onde foram
resgatados pela técnica de estaquia convencional, com
manejo e nutrição de acordo com os procedimentos adotados
pela Cenibra.
A partir de minicepas formadas de mudas produzidas
pelo processo de estaquia convencional (jardim 0), foram
obtidas as miniestacas, que foram enraizadas em casa de
vegetação, com condições ambientais de temperatura em
torno de 27oC e umidade relativa do ar superior a 80%.
As miniestacas, sem a aplicação de reguladores de crescimento, permaneceram em casa de vegetação por 25 dias,
em casa de sombra por mais dez dias e, posteriormente,
em rustificação a pleno sol; após 20 dias foram podadas
para formação das minicepas do subcultivo 1.

As mudas formadas a partir das miniestacas enraizadas
do subcultivo 1, ao atingirem 10 a 12 cm de altura (em
torno dos 60 dias de idade), tiveram seu ápice podado de 6
a 8 cm da base, formando, assim, as minicepas do
subcultivo 2, que, após 20 a 30 dias, forneceram as
brotações (miniestacas). As minicepas do subcultivo 2, de
forma similar às do subcultivo 1, forneceram novas
miniestacas para formação do jardim miniclonal do
subcultivo 3, e assim sucessivamente até o subcultivo 7.
Foram formados sete jardins miniclonais (jardim 0, 1, 2, 3,
4, 5 e 6), ou seja, sete subcultivos de miniestaquia
(subcultivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
Os jardins miniclonais foram desenvolvidos em sistema de hidroponia em calhetão com areia, e a nutrição mineral balanceada de modo a se obter um bom padrão de vigor
das minicepas, conforme Wendling (2002).
Em períodos regulares de 5 a 10 dias, as minicepas
receberam podas seletivas para coleta de miniestacas.
As podas foram mantidas durante toda a fase experimental, de modo a garantir um manejo adequado de produção
de miniestacas nos jardins miniclonais.
Uma vez formados os jardins miniclonais dos sete
subcultivos, foram coletadas simultaneamente miniestacas
dos jardins de subcultivos 0 (jardim formado de mudas
originárias de estacas), 2, 4 e 6, após sua formação ter sido
completada. Destes jardins, foram enraizadas miniestacas
e formadas as minicepas para os jardins utilizados na experimentação (jardim miniclonal de subcultivo 1, 3, 5 e 7),
os quais forneceram as miniestacas para os testes comparativos.
Esse procedimento, além de facilitar a operacionalização
dos testes comparativos entre os subcultivos, buscou também a padronização da idade das minicepas de todos os
subcultivos, para posterior coleta de miniestacas.
No enraizamento e formação das mudas, as miniestacas
foram enraizadas em tubetes de plástico de 55 cm3, contendo substrato formado pela mistura em partes iguais de
vermiculita de granulometria média e casca de arroz carbonizada. Utilizou-se nutrição mineral balanceada, em mistura com o substrato, conforme Wendling (2002).
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 4x4 (quatro
subcultivos e quatro clones), com cinco repetições, sendo
cada parcela constituída por 24 miniestacas. Nas avaliações,
considerou-se a sobrevivência das miniestacas na saída da
casa de vegetação, enraizamento na saída da casa de sombra e sobrevivência aos 50 dias, bem como o crescimento
em altura, diâmetro de colo e peso da matéria seca da parte
aérea das mudas aos 50 dias. Os dados foram submetidos
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
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A sobrevivência das miniestacas na saída da casa
de vegetação não apresentou diferenças entre os
subcultivos estudados, exceto com o clone CC14,
indicando o excelente controle ambiental e manejo
da casa de vegetação na manutenção do vigor das
miniestacas (Figura 1). Xavier et al. (2001), avaliando clones de Eucalyptus spp. no Norte de Minas
Gerais, em condições ambientais consideradas mais
drásticas de temperatura e manejo, constataram que
ocorreram respostas mais pronunciadas dos efeitos
do rejuvenescimento in vitro (microestaquia) em termos de sobrevivência, quando comparado com a
miniestaquia (sem rejuvenescimento), indicando que
a ocorrência dessas diferenças é mais facilmente visível em condições ambientais mais adversas.
O enraizamento na saída da casa de sombra teve
comportamento semelhante ao verificado na saída da
casa de vegetação (Figura 1). Entre os inúmeros fatores que podem ter contribuído para esses altos índices
gerais de sobrevivência na saída da casa de vegetação, e enraizamento na saída da casa de sombra, estão
as boas condições de temperatura, umidade e manejo
às quais os propágulos foram submetidos, aliadas ao
potencial genético favorável dos clones na propagação vegetativa. Além disso, as condições de alto vigor
fisiológico das miniestacas, resultantes do sistema de
manejo adotado no jardim miniclonal, também constitui fator de grande importância.

A sobrevivência das mudas aos 50 dias de idade
mostrou um efeito mais drástico do ambiente, com
ocorrência de diferenças entre os tratamentos e
clones, uma vez que as mudas foram submetidas às
condições de rustificação (insolação direta, diminuição nas irrigações e adubações). O clone CC12 foi
superior aos demais e houve um efeito positivo dos
subcultivos na sobrevivência das mudas em relação
aos clones CC10, CC15 e CC14, sendo o efeito mais
pronunciado no clone CC10 (Figura 2).
Tais constatações sugerem que materiais com
menores índices de enraizamento e sobrevivência,
como o clone CC10, respondem melhor à miniestaquia
seriada, evidenciando a aplicabilidade desta técnica
em clones e espécies que apresentam dificuldade de
enraizamento (Xavier et al., 2001). Em relação aos
clones CC10 e CC15, talvez um maior número de
subcultivos poderia resultar em efeitos mais pronunciados.
Houve boa taxa de enraizamento de todos os
clones, o que permite concluir que a miniestaquia
seriada não foi tão eficiente como se esperava.
O enraizamento de propágulos ainda tem sido a
característica mais aceita para indicar um resultado
de rejuvenescimento (George, 1993; Eldridge et al,
1994; Hartmann et al., 1997). Portanto, a maior
sobrevivência resultante dos subcultivos de miniestaquia seriada, principalmente em relação ao clone
CC10, pode estar associada a um efeito de rejuvenescimento.
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Figura 1. Sobrevivência das miniestacas
na saída da casa de vegetação e enraizamento na saída da casa de sombra em
123
123
razão dos subcultivos ( : 1; 123: 3; : 5; : 7) e clones de Eucalyptus grandis. Médias com mesma letra maiúscula
dentro de cada clone, entre os subcultivos, e com mesma letra minúscula, entre os clones, dentro de cada subcultivo, não
diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Figura 2. Sobrevivência em casa de sombra das mudas
aos
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50 dias de idade em razão dos subcultivos ( : 1; 123 : 3;
: 5; : 7) e clones de Eucalyptus grandis. Médias com
mesma letra maiúscula dentro de cada clone, entre os
subcultivos, e com mesma letra minúscula, entre os clones,
dentro de cada subcultivo, não diferem entre si, pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

8
4
0
CC10

CC15

CC14

CC12

Clone

2,0
1,5

CC15

CC14

ABa
Aa
ABab
Ba

CC15

Ab
Ab
Ab
Aa

CC10

Ab
Ab
Ab
Aa

0

Aa
Aa

20

Bb
Bb

Aa
Aa
Aa
Aa

40

dos programas comerciais em vista dos baixos índices de enraizamento, levando a uma certa
homogeneização dos materiais empregados na
clonagem comercial quanto ao potencial de
enraizamento.
Quanto à altura das mudas aos 50 dias, nos clones
CC10, CC15 e CC14 não se verificaram variações significativas com relação ao número de subcultivos
(Figura 3). No clone de maior aptidão à propagação
vegetativa (CC12), notou-se novamente uma resposta
negativa em relação aos subcultivos de miniestaquia
seriada. Pelo fato de a altura ser uma característica
facilmente modificada em razão do manejo adotado
na produção das mudas (Carneiro, 1995), pode-se
imaginar efeito dominante desta ação em relação aos
resultados promovidos pela miniestaquia seriada. Isto
pode ser observado, principalmente quando se trabalha com clones com bom grau de juvenilidade, ou
seja, com os altos índices de enraizamento e sobrevivência encontrados, conforme descrito em relação à
sobrevivência das mudas aos 50 dias.
Quanto ao diâmetro de colo das mudas e altura
aos 50 dias, o clone de maior aptidão à propagação
vegetativa (CC12) mostrou efeito negativo em relação ao número de subcultivos de miniestaquia seriada, enquanto o clone de menor aptidão (CC10) apresentou resposta positiva aos subcultivos (Figura 3).
Segundo Boliani (1986), o estado juvenil possibilita maior crescimento da planta, produção de
grande superfície foliar e maior produção de
fotoassimilados a serem posteriormente utilizados no
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Na silvicultura clonal, um dos critérios adotados
na seleção de clones de Eucalyptus é o bom índice
de enraizamento. Segundo Eldridge et al. (1994), o
descarte de clones com baixos índices de
enraizamento é importante, uma vez que estes variam de 1% a 90% em híbridos de Eucalyptus e, após a
seleção, com o descarte dos clones piores, um índice
superior a 80% pode ser obtido, viabilizando a
clonagem em escala comercial. Segundo o mesmo
autor, o número de clones pode ser drasticamente
reduzido e clones com bom potencial produtivo e de
qualidade podem ser perdidos. Assim, muitos clones
com características de interesse foram descartados
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Figura 3. Altura e diâmetro de colo das mudas aos 50 dias de idade em razão dos subcultivos ( : 1; 123: 3; : 5; : 7)
e clones de Eucalyptus grandis. Médias com mesma letra maiúscula dentro de cada clone, entre os subcultivos, e com
mesma letra minúscula, entre os clones, dentro de cada subcultivo, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.
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crescimento e desenvolvimento geral das plantas.
Tais conclusões permitem explicar, pelo menos em
parte, a resposta positiva da miniestaquia seriada
sobre o diâmetro de colo das mudas obtidas, principalmente com o clone CC10.
De forma geral, quando se analisam as características de sobrevivência, altura e diâmetro de colo das
mudas aos 50 dias de idade, nota-se efeito positivo
da miniestaquia seriada no rejuvenescimento somente em relação aos clones de Eucalyptus grandis com
menor aptidão ao enraizamento de propágulos.
Nos clones de boa aptidão à propagação vegetativa
não se observa efeito positivo da miniestaquia seriada. Resultados semelhantes foram obtidos por Titon
(2001) e Xavier et al. (2001), no rejuvenescimento
in vitro.
Quanto ao peso da matéria seca da parte aérea
das mudas aos 50 dias, não foi observada diferença
entre os subcultivos, dentro de cada clone, com exceção do clone CC12, que apresentou resultados
superiores nos subcultivos 1 e 3 (Figura 4). Segundo Boliani (1986) e Greenwood & Hutchison (1993),
o estado juvenil possibilita o maior crescimento da
planta e a produção de grande superfície foliar. Em
razão da ausência de resposta dos clones CC10, CC15
e CC14 aos subcultivos, pode-se sugerir que eles
apresentavam bom grau de juvenilidade para essa
característica.
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Figura 4. Peso da matéria seca da parte aérea das mudas
aos
: 1;
123 50 dias de idade em razão dos subcultivos (
123
123
: 3; : 5; : 7) e clones de Eucalyptus grandis. Médias
com mesma letra maiúscula dentro de cada clone, entre os
subcultivos, e com letra minúscula, entre os clones, dentro
de cada subcultivo, não diferem entre si, pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Em clones de Eucalyptus grandis, Titon (2001) e
Xavier et al. (2001) concluíram que maiores respostas ao rejuvenescimento, pela técnica de
microestaquia (material rejuvenescido por sucessivos subcultivos in vitro) ocorrem em clones menos
propensos à propagação vegetativa, sugerindo efeitos mais significativos dos métodos de rejuvenescimento em materiais menos juvenis.
Os resultados obtidos do presente trabalho indicam a potencialidade da técnica de miniestaquia seriada como método de rejuvenescimento em relação
aos clones de Eucalyptus grandis com baixo potencial de enraizamento. Em clones com maior potencial
de enraizamento, como o CC12, não se observa efeito, verificando até mesmo uma redução dos índices
de enraizamento, sobrevivência e vigor com o aumento dos subcultivos de miniestaquia seriada, o
que pode estar relacionado a uma perda de vigor
fisiológico destes materiais com o aumento dos
subcultivos, possível conseqüência do estresse induzido pelas contínuas manipulações dos
propágulos.
Conclusões
1. A técnica de miniestaquia seriada é indicada no
rejuvenescimento de clones de Eucalyptus grandis
com baixo potencial de enraizamento em relação ao
enraizamento, à sobrevivência e ao vigor radicular e
aéreo.
2. O grau de rejuvenescimento promovido pela
miniestaquia depende de características dos clones.
3. A utilização de clones mais contrastantes quanto
ao porcentual de enraizamento permite maior compreensão da eficiência da miniestaquia seriada como
método de rejuvenescimento.
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