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RESUMO 

 

Otimização da produção de mudas clonais de eucalipto com o uso de 

bioestimulantes 

 

Devido à grande importância que o gênero Eucalyptus apresenta, cada vez mais 

estudos relacionados à otimização da propagação de espécies do gênero vêm sendo 

conduzidos. Os principais entraves estão relacionados à sua clonagem e a 

recalcitrância que algumas espécies apresentam ao enraizamento e, por essa razão, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de bioestimulantes na mini e 

microestaquia de Eucalyptus spp. O presente trabalho se preocupou com o 

desenvolvimento de protocolos que não alteram excessivamente a prática empregada 

pelas empresas silviculturais. Para tanto, o trabalho foi dividido em 4 partes, sendo a 

primeira composta por uma revisão sobre enraizamento (item 2), visando elucidar 

todos os principais fatores que podem influenciar neste evento morfogênico. A partir 

desta revisão, se iniciaram estudos práticos com espécies e híbridos do gênero. O 

primeiro estudo (item 3) baseou-se na avaliação da morfofisiologia de miniestacas de 

três espécies de eucalipto (E. urograndis, E. benthamii e E. urophylla) em contato com 

AIB em pó e subsequente aplicação de tratamentos com bioestimulantes (ácido tânico 

e Algaren BZn®) utilizados de forma isolada e/ou em associação diretamente na base 

das miniestacas. O segundo estudo (item 4) avaliou a atuação destes mesmos 

tratamentos com bioestimulantes, em microcepas de Eucalyptus urograndis em fase de 

alongamento in vitro das brotações e sua posterior aclimatização. Por fim, o terceiro 

estudo (item 5) foi baseado na utilização dos tratamentos com bioestimulantes em 

microestacas de E. urophylla em fase de aclimatização em miniestufas, sendo os 

bioestimulantes aplicados na base das microestacas e na base das miniestufas 

(diretamente na bandeja). Em todos os experimentos foram coletados dados 

referentes aos parâmetros morfofisiológicos e, observou-se no primeiro e segundo 

experimento, que o ácido tânico na concentração de 250mg/L, foi o melhor 

tratamento empregado. Já, para o terceiro experimento, o Algaren BZn® na 

concentração de 1ml/L, apresentou resultados mais favoráveis. De acordo com as 

análises histológicas da rizogênese para todos os experimentos, verificou-se que as 

raízes adventícias desenvolvidas apresentaram origem cambial e conexão direta com 

o sistema vascular da parte aérea, indicando serem funcionais. O que permitiu 

constatar que, de forma geral, a adição de bioestimulantes otimizou a produção de 

mudas clonais de Eucalyptus.  

 

Palavras-chave: Eucalyptus spp.; Ácido tânico; Extrato de alga; Rizogênese 
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ABSTRACT 

 

The optimization to producing eucalyptus clones with biostimulants 

 
According to the great importance that Eucalyptus genus presents, more studies 

are related to genus species propagation optimization have been conducted. Being 

the rooting recalcitrance that some species presents the main obstacle related to its 

cloning, this work had the aim to evaluate the biostimulants use in mini and 

microcuttings rooting process of Eucalyptus spp. For this, the present work was 

concerned with the protocols development that does not excessively alter the practice 

employed by silvicultural business. For this, the work was divided into 4 parts, the 

first have a rooting review (item 2), in order to elucidate all the main factors that may 

influence this morphogenic event. From this review, practical studies with species 

and hybrids of the genus were started. The first study (item 3) was based on the 

minicuttings morphology evaluation of the three eucalyptus species (E. urograndis, E. 

benthamii and E. urophylla) in contact with IBA in talc and the subsequent application 

of biostimulant treatments (tannic acid and Algaren BZn®) used in isolation and/or in 

combination directly on minicuttings base. The second study (item 4) evaluated the 

performance of these same treatments with biostimulants in E. urograndis 

microcuttings on the shoots elongation stage in vitro and their subsequent 

acclimatization. Finally, the third study (item 5) was based on the biostimulant 

treatments use in E. urophylla microcuttings in acclimatization phase in ministuff. The 

biostimulants were applied at microcuttings base and at ministuff base (directly on 

the trays). In all experiments, data regarding morphophysiological parameters were 

collected and it was observed in the first and second experiments that tannic acid at 

250mg/L concentration was the best treatment used. For the third experiment, the 

Algaren BZn® in the concentration of 1 ml/L, presented more favorable results. 

According to the rhizogenesis histological analyzes for all the experiments, it was 

verified that the adventitious roots developed presented cambial origin and had a 

direct vascular connection with the aerial part, indicating its functionallity. This 

showed that, in general, the biostimulants addition optimized the production of 

clonal Eucalyptus seedlings. 

 

Keywords: Eucalyptus spp.; Tannic acid; Seaweed extract; Rhizogenesis 

 

 



4 
 

1 INTRODUÇÃO  

Quando se pensa em floresta brasileira, a bacia Amazônica é a primeira que 

vem em mente, no entanto, a região não é o principal componente do setor florestal 

no Brasil. A silvicultura é amplamente aplicada no país, principalmente como 

indicadora de desenvolvimento econômico, referente à disponibilidade de energia, 

transporte, geração de empregos com mão-de-obra qualificada ou não, além de 

mercados de produtos florestais (McNabb 2004).  

Dos 7,84 milhões de hectares de árvores plantadas no Brasil, 70% são compostas 

por eucalipto, pertencente à família Myrtaceae que apresenta cerca de 600 espécies e 

subespécies distribuídas essencialmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e 

Mato Grosso do Sul (IBÁ 2017; Ferraz Filho et al. 2018), sendo também cultivadas em 

menores proporções, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Pará e Maranhão (IBÁ 

2017) e sua plasticidade lhe confere excepcional dispersão mundial. 

O cultivo do eucalipto para fins comerciais tem grande destaque no cenário 

econômico, por ser o biocombustível sólido mais utilizado e com maior potencial de 

crescimento em função da qualidade da madeira com sustentabilidade.  

De acordo com Teixeira et al. (2009) seu uso minimiza o desmatamento e o 

extrativismo de espécies nativas utilizadas por muitas décadas, como fornecedoras 

de produtos de madeira sólida. Seu cultivo resulta também na fabricação de papel e 

celulose, essências florestais, além de sua efetiva aplicação na indústria moveleira e 

construção civil. A demanda de seus produtos no mercado é muito grande, 

despertando investimentos em pesquisas voltadas à maximização do cultivo, cujo 

principal objetivo é o desenvolvimento de clones adaptados aos mais diferentes 

ambientes. 

Introduzido no Brasil no início do século XIX, o eucalipto, originário da 

Austrália e ilhas próximas, teve seu primeiro plantio no Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, em 1825. No entanto, as pesquisas realizadas com o gênero tiveram início 
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somente no princípio do século XX quando Edmundo Navarro de Andrade 

implantou diversos hortos florestais da Companhia Paulista de Estradas de Ferro por 

todo o Estado de São Paulo, sendo o de Rio Claro o mais conhecido até os dias atuais 

(Pereira et al. 2000). Rapidamente, despertou-se o interesse comercial, tendo em vista 

que as espécies do gênero apresentam rápido crescimento, podendo ser cultivadas 

em diferentes solos, climas e altitudes, além da eventual resistência ao fogo e 

variações edafoclimáticas (Zanuncio et al. 1998; Campoe et al. 2012; Bui et al. 2016; 

Nakhooda; Jain 2016).  

No Brasil, o gênero Eucalyptus se apresenta como uma importante matriz do 

agronegócio. A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), associação responsável pela 

representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à 

indústria, reúne empresas e associações estaduais do setor e seus diversos segmentos 

de atuação, sendo que, de acordo com seu relatório do ano-base de 2017, existem 50 

empresas produtoras vinculadas e cadastradas; 9 associações estaduais distribuídas 

ao longo do território brasileiro e 5 empresas colaboradoras (IBÁ 2017).  

Quando se trata de pesquisas com o tema “eucalipto” por todo o mundo, 

encontram-se mais de 20 mil publicações na base de dados web of Science, sendo que 

deste total, apenas 13 são de 1904 a 1919, período em que as pesquisas com o gênero 

foram iniciadas no Brasil; no período de 1920 a 1950, 68 pesquisas foram publicadas. 

Um volume maior de publicações ocorreu nos anos de 1960, representando 119 

artigos publicados apenas nesta década. No período das décadas de 1970 a 1990, 

houve um total de 4.231 publicações. E, a partir de 2000 até o ano atual, já foram 

publicados 17.670 artigos sobre o tema. Sendo que deste total, 1.257 artigos científicos 

foram publicados em língua portuguesa, tendo em vista que grande parte dos 

pesquisadores brasileiros não publica em sua língua-mãe, este é um número bem 

consistente para demonstrar o quanto o tema é envolvido em pesquisas no país.  

Enfatizando sua importância, a maior empresa produtora de papel e celulose do 

mundo, foi fundada no Brasil há 94 anos por Leon Feffer, a Suzano Papel e Celulose, 

que hoje está nas mãos da terceira geração da família, contando atualmente com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Horto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Paulista_de_Estradas_de_Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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colaboração direta de 8.066 profissionais, além da parceria com 11.108 terceirizados, 

contribuindo para a geração de empregos indiretos pela dinamização das atividades 

econômicas nas regiões de atuação (Plano de Manejo Florestal 2016). Não obstante, 

no ano de 2018, a empresa se uniu à sua maior concorrente, a Fibria, criando uma 

gigante do setor, com produção total de 11 milhões de toneladas e, tornando-se a 

quinta maior companhia em valor de mercado brasileiro, ficando atrás apenas da 

Petrobrás, Ambev, Vale e Telefônica (Scaramuzzo 2018). 

No entanto, apesar de todas as vantagens que o gênero Eucalyptus apresenta, 

algumas dificuldades pontuais contribuem para a queda da produção, com destaque 

ao acometimento de insetos, pertencentes às ordens: lepidóptera, coleóptera e 

principalmente, himenóptera, que agrupa as formigas cortadeiras consideradas as 

principais pragas que atacam as florestas plantadas de forma intensa em todas as 

épocas do ano, e em qualquer fase de seu desenvolvimento, cujo ataque pode 

acarretar na desfolha total, resultando, inúmeras vezes, na morte da planta 

(Matrangolo et al. 2010). O problema referente à presença de formigas no cultivo do 

eucalipto, é tão sério que Marinho et. al (2002) relataram que existe maior 

biodiversidade de espécies de formigas em plantios de eucalipto, do que em áreas de 

matas nativas.  

Outro problema bastante comum enfrentado na produção de eucaliptos é o 

ataque de patógenos, principalmente fungos, observados desde a fase de viveiro até 

os plantios adultos nos mais variados locais, espécies e épocas do ano. Dentre eles 

são destacados: Oidium sp., Cylindrocladium candelabrum Viégas, Fusarium sp., 

Phytophthora sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani (responsáveis pelo tombamento de 

mudas) e Cryphonectria cubensis (causador do cancro), além da Ralstonia solanacearum 

(responsável pela murcha-bacteriana) (Santos; Auer; Grigoletti Jr 2001; Souza et al. 

2010; Mafia et al. 2012). 

Tanto no Brasil como em todo o mundo, florestas plantadas e nativas estão 

sujeitas a incêndios, responsáveis pelos maiores danos florestais, gerando perdas 

ambientais, econômicas, sociais e humanas (Santos; Soares; Batista 2006; Parizotto et 
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al. 2008). Para controlar esse infortúnio, o uso de retardante do fogo é uma 

alternativa viável que evita grandes perdas, sendo esta, uma estratégia eficaz 

aplicada por inúmeros produtores (Canzian et al. 2016). 

Ainda relatando as dificuldades de cultivo do eucalipto e demais florestas 

plantadas, ressaltamos as geadas constantemente enfrentadas, tanto no sul do Brasil, 

como em outras regiões frias do mundo, tornando-se um fator limitante para a 

produção, pois se as plantas forem expostas por um período de cinco dias ao frio 

intenso, poderão sofrer danos severos, como queda das folhas, necrose do ponteiro 

apical ou até morte da planta. As plantas que apresentam resistência a geadas exibem 

mecanismos de prevenção e tolerância, em condições de temperaturas abaixo de 0°C, 

o metabolismo celular é afetado, reduzindo ao mínimo as funções fisiológicas mais 

importantes (Higa et al. 2000). Além disso, a falta de opções de espécies de Eucalyptus 

que sejam tolerantes a este evento da natureza, acarreta em limitações da expansão 

do cultivo do gênero no Sul do Brasil, sendo as espécies E. benthamii e E. dunnii 

alternativas potenciais para o empreendedor florestal nesses casos (Brondani et al. 

2009).  

Outro exemplo de fatores adversos aos quais os eucaliptos podem ser 

submetidos, são secas severas que, de acordo com Valdés et al. (2013), quando as 

árvores percebem o déficit hídrico ativam múltiplas respostas para sincronizar seu 

desenvolvimento e suas atividades moleculares, visando garantir sua sobrevivência 

(Santos; Schumacher 2016). 

O processo de implantação de florestas de eucalipto se inicia com a propagação 

de mudas e, a qualidade e sanidade destas são fundamentais para o sucesso e 

desenvolvimento de indivíduos com alta produtividade. Como se não bastassem os 

problemas abordados, nos deparamos, nesta fase, com um gargalo no cultivo do 

gênero que, apesar de sua ampla plasticidade, muitas espécies, ou clones, 

apresentam diferentes formas de desenvolvimento, necessidades nutricionais 

específicas, seletividade quanto à aeração do substrato, disponibilidade de água e 

distintos manejos (Higashi; Silveira; Gonçalves 2000). 
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A produção de mudas de eucalipto é realizada essencialmente via reprodução 

sexuada ou seminal, gerando indivíduos com acentuada variabilidade genética. A 

produção pode se dar também por propagação clonal resultando em propágulos 

vindos da planta matriz. Este último método conserva o mesmo material genético da 

planta original, razão pela qual os novos indivíduos são designados clones (Almeida 

2012; Baccarin 2012), mesmo que se considere as constantes variações epigenéticas 

(Higashi; Silveira; Gonçalves 2000). 

A obtenção de mudas via propagação clonal oferece vantagens significativas, 

ponderando que é possível multiplicar maciçamente genótipos superiores 

previamente selecionados de populações naturais oferecendo maior eficiência no 

manejo florestal, além de melhor utilização do produto final (Hartmann et al. 2002; 

de Almeida et al. 2015). Com esse objetivo e visando maximizar a produção de 

mudas, de acordo com interesses economicamente específicos, matrizes são 

selecionadas para programas clássicos de melhoramento, auxiliando assim, na 

garantia da superioridade e homogeneidade das plantas (Baccarin 2012). 

Dentre os métodos de obtenção de mudas aplicados na propagação do 

eucalipto, a estaquia é realizada a partir do enraizamento de estacas caulinares, 

sendo um dos métodos pioneiros de propagação clonal. No entanto, muitas vezes o 

uso desta técnica não é o mais indicado, pois, como descreve Brondani (2012), os 

problemas relacionados ao enraizamento são mais frequentes neste tipo de 

propagação clonal, observados principalmente em árvores adultas devido à alta 

produção de produtos considerados inibidores do enraizamento que, podem ser 

solucionados pelo uso de técnicas como mini e microestaquia. 

A miniestaquia é similar à técnica de estaquia convencional, no entanto, 

algumas metodologias distintas permitem melhorar a qualidade da muda e seu 

respectivo enraizamento. Após a formação do minijardim clonal, composto de 

minicepas cujo ápice da brotação é podado emitindo novas brotações que poderão 

ser coletadas para utilização como miniestacas. No caso da microestaquia, utiliza-se 

microcepas oriundas de propagação in vitro que, por terem sido submetidas aos 
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processos de micropropagação, apresentam maior grau de juvenilidade em 

comparação às minicepas (Xavier; Silva 2010). Em função disso, o Eucalyptus é o 

gênero florestal que mais possui estudos relacionados com a micropropagação 

(Dutra; Wendling; Brondani 2009), técnica in vitro que permite alta taxa de 

multiplicação, possibilitando clonagem de espécies e híbridos de alto valor e difícil 

enraizamento (Ratniekes; Assis 1993; Xavier; Silva 2010).  

Dada a necessidade e importância das raízes para o desenvolvimento normal 

do propágulo, o enraizamento adventício consiste em um passo essencial para o 

sucesso destas técnicas, uma vez que, obviamente o propágulo necessita da 

existência deste órgão para continuar seu desenvolvimento, tendo em vista que as 

raízes podem ser induzidas artificialmente por vários métodos, no processo de 

propagação clonal, tais como estaquia convencional, miniestaquia e microestaquia. 

Todavia, em qualquer um desses métodos de clonagem abordados, tanto para 

fins comerciais, como em programas de melhoramento genético, as dificuldades de 

enraizamento são enfrentadas, em função da recalcitrância às vias morfogênicas de 

rizogênese, ou seja, ampla dificuldade ao enraizamento, como reportado na década 

de 1990 por Assis (1997), onde o autor salientou que, a redução gradual do potencial 

de enraizamento do eucalipto pode estar envolvida com o envelhecimento 

ontogênico das matrizes selecionadas. Os autores de Almeida et al. (2017) reforçam 

as observações de Assis (1997) salientando que a propagação clonal de espécies 

lenhosas apresenta grande limitação em comparação com espécies herbáceas, por 

serem recalcitrantes à rizogênese. 

A variação na capacidade de enraizamento existente, não somente entre as 

espécies, mas também, entre clones da mesma matriz de eucalipto, sendo então, um 

grande inconveniente no cultivo do gênero (Ferreira et al. 2004).  

O enraizamento e a qualidade do sistema radicular garantem que a muda se 

desenvolva de maneira satisfatória até que seja levada ao campo. Entretanto, 

microestacas, ou seja, plantas que foram micropropagadas e aclimatizadas em 

situação ex vitro, acarretam alguns problemas de ordem prática e financeira, 
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considerando a expressiva fragilidade do sistema radicular do jovem clone, sendo a 

transferência da planta para as condições ex vitro, uma prática bastante lenta e 

consequentemente, onerosa. Essas observações se pautam em função da necessidade 

da total retirada do ágar que envolve o sistema radicular, pois além de injúrias que 

podem eventualmente ocorrer, o resto de ágar potencializará a contaminação do 

substrato, acarretando na perda da muda. 

Uma das grandes limitações da micropropagação é o alto investimento em 

instalações e manutenção de um laboratório, resultando em aumento do custo de 

produção das mudas e também, na necessidade de desenvolvimento de protocolos 

específicos para diferentes espécies ou clones, bem como a recalcitrância de espécies 

lenhosas à propagação in vitro e seu posterior enraizamento ex vitro (Xavier; Otoni; 

Penchel 2007; Dutra; Wendling; Brondani 2009). Trabalhos como de Brondani et al. 

(2012); Baccarin et al. (2015) e Oliveira et al. (2015) mostram a importância e a 

necessidade do desenvolvimento destes protocolos para o sucesso na aclimatização 

ex vitro, bem como na produção de mudas de Eucalyptus. 

O enraizamento adventício é a chave para a obtenção de sucesso nas técnicas de 

clonagem seja in vivo e/ou in vitro de espécies florestais, principalmente do gênero 

Eucalyptus. Considera-se que o processo de enraizamento pode ser dividido em três 

fases: indução, formação e expressão. A primeira relaciona-se a eventos bioquímicos 

e moleculares em células indiferenciadas, ao passo que a formação radicular é 

caracterizada por divisões celulares, organização dos primórdios radiculares e seu 

crescimento. Já, a fase de expressão é caracterizada pelo desenvolvimento dos 

primórdios radiculares e sua emergência (Li et al. 2009). Diferentemente das raízes 

típicas, que possuem origem embrionária, as raízes adventícias têm origem bastante 

diversificada, uma vez que se desenvolvem a partir de caules, folhas e outros órgãos 

da planta que não sejam a própria raiz e, portanto, podem ter origem em diferentes 

tipos celulares, de acordo com o tecido no qual elas são diferenciadas (Almeida; 

Almeida 2014; Bellini; Pacurar; Perrone 2014). 
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Estudos têm demonstrado que o enraizamento adventício, além de ser 

controlado por fatores genéticos, é fortemente influenciado por estímulos ambientais, 

dentre os quais se destacam a luz, temperatura, nutrição, auxinas e a interação com 

microrganismos, a qual vem sendo amplamente estudada, principalmente no que se 

refere à resistência vegetal a possíveis patógenos. Todas as plantas são hospedeiras 

de comunidades microbianas em sua superfície (microrganismos epifíticos) e no 

interior de órgãos, tecidos e células (endófitos e endosimbiontes) (Almeida et al. 

2009; Guttman; McHardy; Schulze-Lefert 2014). 

Andreote (2007) relatou que existem bactérias cujas associações são benéficas às 

plantas, incluindo desde os íntimos simbiontes, como rizóbios, até as espécies 

saprofíticas de vida livre, que proporcionam o aumento da disponibilidade de 

nutrientes, como também podem atuar suprimindo o desenvolvimento de potenciais 

fitopatógenos. O autor reforça ainda que, muitas destas bactérias podem produzir 

auxinas, etileno, citocininas, vitaminas e outras substâncias diretamente envolvidas 

com o desenvolvimento vegetal, podendo atuar positivamente sobre a produtividade 

no campo. 

As plantas podem recrutar membros da comunidade microbiana do solo para 

feedbacks positivos, porém, os mecanismos e características do vegetal que guiarão a 

montagem e a função exercida pelo microbioma são, ainda em parte, desconhecidos 

(Pérez-Jaramillo; Mendes; Raaijmakers 2015).  

No solo existem regiões que sofrem maior influência da atividade microbiana, 

como é o caso da rizosfera, definida por Hiltner (1904) como a região ao redor das 

raízes, geralmente com 1 a 3 mm, onde há crescimento bacteriano e pode variar de 

acordo com fatores relacionados ao solo, espécie vegetal e sua idade (Campbell; 

Greaves 1990). Cook et al. (1995) postularam que as plantas podem modular o 

microbioma da rizosfera em benefício próprio, estimulando seletivamente 

microrganismos que sejam favoráveis para seu crescimento e desenvolvimento. No 

entanto, a partir de 2007, Cardoso e Nogueira, estabeleceram a rizosfera como “a 

região do solo que recebe influência direta das raízes, possibilitando proliferação 
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microbiana”. Açúcares e aminoácidos são exsudados pelas plantas, formando um 

ambiente muito dinâmico e competitivo, tornando-se assim, propício ao 

desenvolvimento microbiano. Acrescenta-se ainda que, estes exsudados que 

determinam o tipo da comunidade microbiana na rizosfera, sugere-se que plantas 

diferentes tenham seleção de microrganismos da rizosfera distintas, responsáveis por 

suprir da melhor forma possível seu desenvolvimento, o que possivelmente ocorra 

devido à diferenciação existente entre exsudados radiculares para cada espécie, a 

interação existente entre bactérias e plantas hospedeiras, é, portanto, especifica e 

complexa e, desta forma, os exsudados de raízes podem surgir resultando uma 

indução da expressão gênica bacteriana (Taghavi et al. 2010; Mendes et al, 2011; 

Lundberg et al. 2012). Considerando-se que esses exsudatos determinam o tipo da 

comunidade microbiana na rizosfera, pondera-se que plantas diferentes tenham 

seleção de microrganismos distintos, responsáveis por suprir, da melhor forma 

possível, seu desenvolvimento (Mendes et al. 2011), modificando fisiológica e 

bioquimicamente as células vegetais (Batagin-Piotto 2013). 

Além da interação microbiana com a planta, podem atuar sobre o fenômeno 

morfogênico, os reguladores de crescimento vegetais, cujo papel é fundamental para 

a rizogênese podendo atuar de formas distintas de acordo com a espécie 

(Lakshmanan; Selvaraj; Bais 2014), sejam eles endógenos ou exógenos. Dentre os 

compostos endógenos que apresentam atividade auxínica e comercialmente 

disponíveis, destacam-se o ácido indolacético (AIA) e o ácido indolbutírico (AIB), os 

quais são amplamente utilizados na indução de raízes adventícias nos sistemas de 

propagação assexuada in vivo e/ou in vitro (Ludwig-Müller 2000; Marchioro 2005; Li 

et al. 2009). Sua aplicação proporciona maior porcentagem, velocidade, qualidade e 

uniformidade de enraizamento (Hartmann et al. 2002). Existem trabalhos que 

descrevem o uso destes reguladores de crescimento com substâncias como 

compostos fenólicos (Curir et al. 1990; Prado 2014), bem como a combinação dos 

micronutrientes zinco e boro, sendo que as funções mais conhecidas do zinco nas 

plantas são: participação na síntese do AIA (ácido indolacético) importante para o 
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RNA, pois inibe a RNAse que hidrolisa o RNA; redução do nitrato a nitrito, oxidases 

e outras (Malavolta; Vitti; Oliveira 1997) e, na célula vegetal, o boro participa da 

divisão celular, aumento no tamanho das células, transporte de carboidratos da folha 

para outros órgãos (Malavolta 1980) e atua como agente morfogenético (Spurr 1957).  

A importância de compostos fenólicos, oriundos do metabolismo secundário 

das plantas durante o processo de enraizamento foi constatada em trabalhos 

clássicos, como as pesquisas desenvolvidas por Bartolini; Tattini (1986) e Curir et al. 

(1990), os quais mostram que sua associação com auxinas, favorecem este evento 

morfogênico. A biossíntese dos compostos fenólicos ocorre a partir de diferentes 

rotas e, de acordo com Taiz; Zeiger (2009), esta é a razão pela qual este é um grupo 

tão heterogêneo metabolicamente. Os produtos fenólicos vêm sendo utilizados 

principalmente por sua ação antipatogênica além de atuar como reguladores de 

crescimento (Almeida 1999) e, quando aplicado em plântulas de Eucalyptus grandis in 

vitro, favoreceu o enraizamento e o sistema aéreo destas (Lima 1998).  

Outros produtos utilizados visando à otimização do cultivo de espécies vegetais 

de interesse comercial, tais como feijão, soja, milho e trigo, são os extratos de algas, 

aplicados como fertilizantes e bioestimulantes. Os resultados obtidos com esses 

produtos demonstram melhoria na germinação, no estabelecimento da plântula além 

de aperfeiçoar o sistema radicular, refletindo no estabelecimento em campo e na 

produtividade vegetal (Carvalho; Castro 2014; Araújo 2016). 

É importante reforçar que um sistema radicular adventício bem formado, 

exibindo uma arquitetura o mais próximo possível ao sistema radicular típico, é 

fundamental, porém, a funcionalidade desse sistema para que a planta formada 

apresente um bom desenvolvimento é essencial. Por exemplo, raízes que tem origem 

de calos (presença frequente em estacas de eucalipto) podem ocasionar no 

tombamento da muda pela fragilidade de fixação da planta ao solo, além de gerar 

um déficit de transporte orgânico e inorgânico por não ter uma conexão vascular 

direta das raízes adventícias com a base da estaca, portanto, é imprescindível que as 

raízes adventícias formadas, sejam provenientes do câmbio da base da estaca. Não 
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obstante, também é indispensável uma perfeita conexão vascular entre raiz 

adventícia e estaca, de maneira a permitir uma eficiente via xilemática e floemática 

entre os sistemas aéreo e radicular, garantindo o bom desenvolvimento da nova 

planta. 

Em função de sua importância e visando a otimização da produção de clones de 

eucaliptos com genótipos superiores o objetivo deste trabalho foi determinar 

protocolos de enraizamento de mini e microestacas de Eucalyptus, por meio da 

aplicação de bioestimulantes, ácido tânico e Algaren BZn® (extrato da alga Ecklonia 

máxima suplementado com os micronutrientes Boro e Zinco). A escolha desses 

produtos foi pautada nos resultados obtidos em pesquisas realizadas com extratos de 

alga e a atividade do ácido tânico sobre o enraizamento de angico do cerrado, 

trabalhos realizados respectivamente, por (Carvalho; Castro 2014; Araújo 2016; 

Almeida 1999).  
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1   REVISÃO ENRAIZAMENTO  

 

Resumo 

A capacidade que uma planta apresenta para enraizar se refere a diversos fatores 

envolvidos com este evento morfogênico. Tendo em vista que este é o principal 

entrave encontrado para a propagação clonal de espécies lenhosas, o estudo e 

compreensão destes fatores é de suma importância para a otimização da produção de 

mudas clonais. Desta forma, a presente revisão tem como objetivo elucidar os 

diversos fatores que podem influenciar na rizogênese de espécies lenhosas. Para 

tanto, são abordados fatores como enraizamento adventício; os fatores que 

influenciam no desenvolvimento radicular; o papel da auxina no enraizamento; dos 

nutrientes; os fatores abióticos que também estão envolvidos neste evento fisiológico; 

bem como a atuação de microrganismos e bioestimulantes. 

 

Palavras-chave: Rizogênese; Raízes Adventícias; Mudas Clonais; Bioestimulantes  
 

Abstract 

A plant ability to root refers to several factors involved to this morphogenic event. 

Considering that this is the main obstacle found for woody species clonal 

propagation, the study and understanding of these factors is the paramount 

importance for the optimization of the clonal plants production. Thus, the present 

review aims to elucidate the various factors that may influence the rhizogenesis of 

woody species. To do so, we address factors such as adventitious rooting; factors that 

influence root development; the role of auxin in rooting; nutrients; the abiotic factors 

that are also involved in this physiological event; as well as the performance of 

microorganisms and biostimulants. 

Keywords: Rhizogenesis; Adventitious Roots; Clonal Plants; Biostimulants 
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2 APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTES NO PROCESSO DE 

ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE EUCALIPTO 

 

Resumo 

A técnica de miniestaquia associada ao uso de AIB é uma prática comum na 

clonagem de genótipos de eucaliptos, no entanto, é recorrente observar distinções 

organográficas nas raízes adventícias provenientes da miniestaca, bem como na 

estrutura e arquitetura do sistema radicular desenvolvido. Assim, espera-se que o 

uso de bioestimulantes com potencial para sintetizar reguladores de crescimento 

vegetais, como o ácido tânico, produto secundário do metabolismo vegetal e o 

Algaren BZn®, fertilizante composto por extrato da alga Ecklonia maxima enriquecido 

com boro, zinco, represente uma alternativa ecológica e econômica para potencializar 

a rizogênese no processo de clonagem para multiplicação maciça de mudas. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a atuação destes produtos nos 

parâmetros morfofisiológicos de três espécies de eucaliptos (E. urograndis; E. 

benthamii e E. urophylla), principalmente no que se refere à formação de raízes e sua 

funcionalidade. Para tanto foram elaborados quatro tratamentos associados com 

1ppm de ácido indol butírico (AIB) em talco (T1: CONTROLE; T2: ÁCIDO TÂNICO; 

T3: ALGAREN BZN® e T4: T2 + T3), nas concentrações de 250mg/L de ácido tânico e 

1ml/L de Algaren BZn®. As miniestacas nos respectivos tratamentos foram mantidas 

por 35 dias em casa de vegetação. Após este período, constatou-se que o uso de ácido 

tânico foi o melhor resultado obtido em todos os clones estudados. 

 

Palavras-chave: Enraizamento; Ácido tânico; Composto fenólico; Algaren BZn®; 

Extrato de alga 
 

Abstract 

The minicutting technique associated with the AIB use is a common practice 

to cloning eucalyptus genotypes; however, it is common to observe morphological 

distinctions in the adventitious roots derived from the minicutting, as well as in the 

structure and architecture of this root system. Thus, it is expected that the use of 

biostimulants with potential to produce plant growth regulators such as tannic acid, 

a byproduct of vegetable metabolism and Algaren BZn®, a fertilizer composed by the 

Ecklonia maxima extract enriched with boron, zinc, represents an ecological and 

economical alternative, to potentiate the rhizogenesis in the cloning process to 
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improve seedlings multiplication. Thus, the aim of this research was to verify if the 

application of these products affects morphophysiological parameters of three 

species (Eucalyptus urograndis, E. benthamii and E. urophylla), especially with regard to 

root formation and its functionality. For this, four treatments associated with 1ppm 

of indolebutyric acid (IBA) with talc as a vehicle (T1: CONTROL, T2: TANNIC ACID, 

T3: ALGAREN BZN® and T4: T2 + T3) were tested in the concentrations of 250mg/L 

for tannic acid and 1ml/L for Algaren BZn®. The minicuttings in those treatments 

were maintained for 35 days under greenhouse conditions. After this period, it was 

found that tannic acid use was the best result obtained in all clones studied. 

 

Keywords: Rooting; Tannic acid; Phenolic compound; Algaren BZn®; Seaweed 

extract 

 

 

Conclusões  

 O uso de ácido tânico na concentração de 250mg/L associado ao AIB otimiza o 

enraizamento de miniestacas de eucalipto nas três espécies estudadas (Eucalyptus 

urograndis; E. benthamii e E. urophylla); 

 O uso de Algaren BZn® foi indiferente para enraizamento de miniestacas de 

eucalipto;  

 Nenhum dos tratamentos aplicados causou alterações estruturais nas raízes 

adventícias desenvolvidas.  
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3 ACLIMATIZAÇÃO DE MICROESTACAS DE Eucalyptus urograndis 

ALONGADAS IN VITRO COM BIOESTIMULANTES  

 

Resumo 

A técnica in vitro é extremamente interessante e vantajosa por induzir a 

reversão à juvenilidade de clones micropropagados, pois além da produção maciça 

de mudas uniformes, as condições de cultivo favorecem também, o enraizamento de 

espécies e/ou clones que apresentam considerável recalcitrância a este evento 

morfogênico. Neste sentido, é de extrema importância a busca pela otimização nas 

etapas e, consequentemente, nas mudas geradas a partir da técnica de 

micropropagação. Desta forma, no presente trabalho foram testados os 

bioestimulantes ácido tânico (250mg/L) e Algaren BZn®(1ml/L) em meios de cultura 

para alongamento de brotações de Eucalyptus urograndis, sendo estes utilizados de 

forma isolada e/ou em combinação, tendo como controle os tratamentos 

convencionais. Após 90 dias de cultivo in vitro, brotações alongadas foram coletadas 

e aclimatizadas até a formação de mudas. Todas as fases foram avaliadas e seus 

dados analisados por meio de índice de somatória de ranks, a partir do qual se 

constatou que o tratamento com ácido tânico foi o mais satisfatório e o tratamento 

composto pela união dos bioestimulantes (ácido tânico e Algaren BZn®) e com 

Algaren BZn® isolado apresentaram resultados inferiores ao tratamento controle. 

Apesar das diferenças observadas quanto aos parâmetros morfofisiológicos, análises 

histológicas evidenciaram que todos os tratamentos desenvolveram mudas aptas 

para serem conduzidos ao campo, formando sistema radicular com origem cambial 

direta e com conexão vascular. 

 

Palavras-chave: Enraizamento; Micropropagação; Brotações alongadas; Ácido tânico;      

Extrato de alga 

 

Abstract 

The in vitro technique is extremely interesting and advantageous for inducing 

the reversion to youthfulness of micropropagated clones, since in addition to the 

uniform seedlings massive production, its cultivation conditions also favor the 

rooting of species and/or clones that present considerable recalcitrance to this 

morphogenic event. On this way, the search for optimization in micropropagation 

stages is extremely important and, consequently, in the seedlings generated from this 

technique. So, on this work the biostimulants tannic acid (250mg/L) and Algaren 

BZn® (1ml/L) were applied in culture media to elongate E. urograndis shoots, which 

were used in isolated and/or in combination, having as control the conventional 

treatments. After 90 days at in vitro culture, elongated shoots were cutted and 

acclimatized until the plant formation. All phases were evaluated and their data 
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analyzed by ranks summation index, from which it was verified that the treatment 

with tannic acid was the most satisfactory and the treatment composed by 

biostimulants union (tannic acid and Algaren BZn®) and Algaren BZn® isolated had 

presented inferior results to the control treatment. In spite of the observed differences 

in the morphophysiological parameters, histological analyzes showed that all 

treatments developed plants suitable for going to the field, with a root system with 

cambial direct origin and vascular connection. 

 

Keywords: Rooting; Micropropagation; Shoots elongation; Tannic acid; Seaweed 

extract 

 

Conclusões 

 A aplicação de ácido tânico em meio de cultura para alongamento de 

brotações de eucalipto garante melhores resultados em todas as fases de 

formação da muda; 

  Algaren BZn® apresentou resultados inferiores ao tratamento controle; 

  O uso combinado de ácido tânico com Algaren BZn® foi insatisfatório para 

produção de mudas micropropagadas; 

 Nenhum dos tratamentos aplicados causou alterações estruturais nas raízes 

adventícias desenvolvidas.  
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4 BIOESTIMULANTES NA ACLIMATIZAÇÃO DE MICROESTACAS DE 

Eucalyptus urophylla 

 

Resumo 

O uso de bioestimulantes na aclimatização de microestacas de Eucalyptus 

urophylla apresenta-se como promissor no desenvolvimento das plantas, garantindo 

melhor rizogênese e subsequente desempenho no campo. Para tanto, o presente 

trabalho aplicou os bioestimulantes ácido tânico (250mg/L) e Algaren BZn® (1ml/L) 

isolados e/ou em combinação, além do tratamento controle, na base das microestacas 

de eucaliptos em fase de aclimatização (T1: controle; T2: ácido tânico; T3: Algaren 

BZn® e T4: T2 +T3) e nas bandejas (base das miniestufas) (T5: controle; T6: ácido 

tânico; T7: Algaren BZn® e T8: T6 +T7). As microestacas foram mantidas por 30 dias 

nestas condições e posteriormente foram submetidas às subsequentes fases da 

aclimatização, em ambiente de casa de sombra e pleno sol, nas quais não foram mais 

aplicados os tratamentos. Todas as fases foram avaliadas e os resultados, analisados 

com o índice de somatória de ranks, a partir do qual se constatou que os tratamentos 

com Algaren BZn® (T3 e T7) foram os mais satisfatórios e, com ácido tânico (T2 e T4) 

os resultados mostraram-se inferiores ao controle (T1) quando aplicados na base das 

microestacas. Já, quando aplicado nas bandejas das miniestufas, o tratamento com 

ácido tânico (T6) e o controle (T5), apresentaram-se inferiores àquele formado pela 

somatória dos dois bioestimulantes (T8). Apesar das diferenças observadas entre os 

tratamentos, as análises anatômicas evidenciaram que todos os tratamentos tiveram 

rizogênese direta a partir de células cambiais e apresentaram conexão vascular entre 

as raízes adventícias e a parte aérea, comprovando a eficiência do sistema radicular 

originado. 

 

Palavras-chave: Enraizamento; Eucalipto; Micropropagação; Ácido tânico; Algaren 

BZn® 
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Abstract 

The use of biostimulants in Eucalyptus urophylla microcuttings acclimatization 

might be promising in the plants development, guaranteeing a better rhizogenesis 

and subsequent performance in the field. Thus, the present study applied the 

biostimulants tannic acid (250mg/L) and Algaren BZn® (1ml/L) isolated and/or in 

combination, besides the control treatment at the base of eucalyptus microcuttings in 

acclimatization (T1: control; T2: tannic acid; T3: Algaren BZn® and T4: T2 +T3) and at 

the ministuff base (T5: control; T6: tannic acid; T7: Algaren BZn® and T8: T6 +T7). The 

microcuttings were kept for 30 days on these conditions and afterwards, they were 

submitted to the subsequent acclimatization phases, at shade house and full sun, in 

which treatments were no longer applied. All phases were evaluated and their 

results were analyzed with the ranks summation index, which showed that the 

treatments with Algaren BZn® (T3 and T7) were the most satisfactory and the 

treatments with tannic acid (T2 and T4) presented inferior results than the control 

treatment (T1) when applied at the base of the microcuttings. When applied at the 

ministuff base, the treatments with tannic acid (T6) and control (T5) were inferior to 

that formed by the sum of the two biostimulants (T8). Despite these differences 

between treatments, anatomical analyzes showed that all treatments had direct 

rhizogenesis from cambial cells and vascular connection between the adventitious 

roots and the aerial part, proving the efficiency of the originated root system. 

 

Keywords: Rooting; Eucalyptus; Micropropagation; Tannic acid; Algaren BZn® 

 
 

Conclusões  

 O uso de Algaren BZn® na concentração de 1ml/l otimiza o enraizamento de 

microestacas de Eucalyptus; 

 A aplicação de ácido tânico na base das microestacas não foi um bom 

tratamento, enquanto que quando aplicado nas bandejas das miniestufas foi 

indiferente; 

 Nenhum dos tratamentos aplicados causou alterações estruturais nas raízes 

adventícias desenvolvidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos nos experimentos realizados para otimizar a produção de 

mudas clonais de eucalipto, inferiram que o uso dos bioestimulantes apresentou 

resultados superiores aos tratamentos controle, ou seja àqueles comumente 

empregados nas técnicas de propagação clonal. 

Para a obtenção de miniestacas, sugerimos o uso de 250mg/L de ácido tânico 

associado com 1ppm de AIB (aplicado no momento da estaquia). Para microcepas de 

eucaliptos, é aconselhável a aplicação da mesma dosagem do ácido tânico em meio 

de cultura WPM associado aos hormônios vegetais utilizados para alongamento das 

brotações, otimizando assim, a sua aclimatização. 
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Os bioestimulantes usados na fase de aclimatização das microestacas, podem 

ser aplicados de duas maneiras: na base das microestacas e diretamente na bandeja 

das miniestufas. Neste caso, sugerimos o uso de Algaren BZn® (1ml/L).  

Assim, de forma geral, constatamos que a adição de bioestimulantes na 

propagação clonal de Eucalyptus benthamii; E. urograndis  E. urophylla otimiza a 

produção de mudas sadias e com sistema radicular funcional. 


