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RESUMO 

 

Estaquia de matrizes adultas de Pinus elliottti var. elliottii e  

Pinus elliottii x Pinus caribaea 

 

O Pinus elliotti representa o principal produtor atual de exploração de resina no 

setor florestal brasileiro. Recentemente, plantios de P. elliottii X P. caribaea vêm se 

destacando, principalmente, pela sua maior produtividade em biomassa. Além disto, a 

resina do híbrido apresenta características químicas semelhantes aos seus parentais. 

Porém, poucas são as informações quanto a estaquia de espécies do gênero Pinus, e se 

focarmos na propagação de árvores adultas, tal carência é ainda maior, principalmente 

ao se considerar a dificuldade de rejuvenescimento/revigoramento do material genético. 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar o enraizamento 

adventício do P. elliottii var. elliottii e P. elliottii X P. caribaea adultos. Para tanto, o 

trabalho foi dividido em três diferentes estudos. O primeiro (Capítulo 2) avaliou o 

enraizamento adventício de estacas das matrizes adultas de P. elliottii e P. elliottii X P. 

caribaea no 5° estágio de enxertia seriada com e sem podas sucessivas, sob ação do 

AIB, talco com fungicida Cerconil
®
 e terebentina. O segundo (Capítulo 3) foi baseado 

na avaliação do enraizamento adventício de estacas no 2° estágio de enxertia seriada de 

uma matriz adulta de P. elliottii var. elliottii submetida a um ano de podas sucessivas, 

sob ação do AIB, terebentina e paclobutrazol. Por sua vez, o terceiro estudo (Capítulo 4) 

consistiu na avaliação do enraizamento adventício de braquiblastos e brotos de duas 

matrizes adulta de P. elliottii e P. elliottii X Pinus caribaea, sob ação do AIB e 

paclobutrazol. Os resultados permitiram inferir que a sobrevivência e o enraizamento 

adventício aos diferentes tratamentos variaram de acordo com o genótipo e com as 

características morfológicas das estacas (grau de lignificação e tipo de estacas, brotos e 

braquiblastos). De maneira geral, os resultados evidenciaram a atuação das enxertias 

seriadas e das podas sucessivas na restauração da competência rizogênica das estacas 

dos brotos das matrizes adultas de P. elliottii e P. elliottii X P. caribaea, promovido 

pelo rejuvenescimento/ revigoramento parcial das matrizes. Além disto, a estaquia de 

braquiblastos mostrou ser uma ferramenta promissora para a propagação de espécies do 

gênero Pinus.    

 

Palavras-chave: Clonagem; Enraizamento adventício; Tipo de estaca; Regulador de 

crescimento  
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ABSTRACT 

 

Adventitious rooting of mature Pinus elliottti var. elliottii and  

Pinus elliottii x Pinus caribaea cuttings 

 

Pinus elliottii is the main current resin extraction producer in the Brazilian forest 

sector. Recently, plantations of P. elliottii X P. caribaea play a great importance in the 

production systems mainly by its high biomass productivity. In addition, the hybrid 

resin has chemical characteristics similar to their parents. However, there is little 

information on obtaining clones, and considering the propagation of mature trees, this 

lack of information is even greater, mainly concerning the difficulty to achieve the 

rejuvenation/ reinvigoration of the genetic material. Based on theses information, the 

present work was aimed to evaluate the adventitious rooting of mature P. elliottii var. 

elliottii and P. elliottii X P. caribaea cuttings. Therefore, the work was divided into 

three basic studies. The first study (Chapter 2) was based on the evaluation of 

adventitious rooting of mature P. elliottii and P. elliottii X caribaea cuttings of grafts up 

five sequential grafting with and without pruning, under the action of AIB, talc with 

fungicide and turpentine. The second (Chapter 3) was based on the evaluation of 

adventitious rooting of mature P. elliottii cuttings of grafts up two sequential grafting 

with pruning, under the action of IBA, paclobutrazol and turpentine. The third (Chapter 

4) evaluated the adventitious rooting of brachyblast and shoots of mature P. elliottii and 

P. elliottii X caribaea cuttings, under the action of IBA and paclobutrazol. Results 

showed that the cutting survival and root growth, under the action of different 

treatments, varied according to the genotype and morphological characteristics of the 

material (cutting lignifications and type, brachyblast or shoot). Overall, our results 

showed the performance of serial grafting and pruning on the restoration of rooting 

competence in P. elliottii and P. elliottii X P. caribaea stem cuttings, promoted by the 

rejuvenation of trees. Moreover, the cutting of brachyblast can be a promising tool for 

the propagation of Pinus species.  

 

Keywords: Cloning, Adventitious rooting; Type cutting; Plant growth regulator 
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1 INTRODUÇÃO  

As regiões sul e sudeste do Brasil formam o maior polo de plantios florestais de 

espécies do gênero Pinus com a finalidade de atender a exigência por produtos 

derivados de biomassa lenhosa. Além disto, nestas áreas, a exploração da resina pode se 

constituir em uma fonte de renda adicional à da exploração da madeira, gerando 

benefícios em termos de oportunidades de fixação de mão de obra rural para a 

exploração da resina, antecipação de receita, bem como, contribuindo para a redução 

das necessidades de importação de resina e seus produtos derivados, utilizados nas 

indústrias de tintas, vernizes, adesivos, borracha sintética, goma de mascar, perfumaria, 

cosméticos, detergentes, etc. Dentre as espécies do gênero Pinus, o P. elliottii é a 

principal espécie utilizada na produção comercial de resina. Recentemente, plantios do 

híbrido P. elliottii X P. caribaea vem ganhando destaque pela sua maior produtividade 

em biomassa, sem excluir a qualidade da resina, que se assemelha a dos seus parentais. 

Dessa forma, ao considerar o potencial destas espécies em produzir madeira e resina 

para inúmeras aplicações, fez com que essas espécies adquirissem relevância comercial, 

despertando o interesse em relação a diversos programas de melhoramento. Entretanto, 

a seleção de genótipos superiores em produtividade de resina ainda não é realizada em 

plantas jovens, sendo necessário esperar que a árvore tenha um diâmetro mínimo 

apropriado para a realização da resinagem, ocorrendo em torno dos oito anos de idade 

onde a árvore apresenta um diâmetro de ± 18 cm, e portanto, apresente-se recalcitrante 

ao enraizamento devido ao maior grau de maturação.     

Na clonagem de Pinus spp., a propagação por estaquia é um dos métodos mais 

utilizados na multiplicação de genótipos superiores. No entanto, a falta de conhecimento 

morfogênico e de um protocolo de propagação por estaquia, com estacas provenientes 

de árvores adultas de Pinus spp., ainda representa o principal obstáculo para o 

desenvolvimento da propagação clonal de matrizes superiores. Outro fator limitante 

para o sucesso da clonagem são as reduzidas taxas de sobrevivência e enraizamento 

adventício, decorrente da dificuldade de rejuvenescimento/revigoramento do material 

genético da maioria das espécies do gênero Pinus.   

Baseado nesse contexto, o trabalho teve como objetivo geral, gerar informações 

sobre o enraizamento adventício do P. elliottii var. elliottii e do P. elliottii X P. 

caribaea adultos por meio da técnica de estaquia de brotos, visando estabelecer 

protocolos de propagação para estas espécies.   
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1.1 Revisão bibliográfica 

 

1.1.1 Pinus elliottii e Pinus elliottii x Pinus caribaea e suas importâncias econômicas 

Espécies do gênero Pinus são largamente utilizadas em reflorestamento no 

Brasil, com 1.641.892 hectares plantados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS – ABRAEF, 2012). A madeira de 

Pinus spp. possui uso diversificado, destinando-se de forma mais expressiva às 

indústrias de papel e celulose, serrarias, laminadoras e indústrias de aglomerados. A 

árvore produz, ainda, a resina, que é exsudada como resposta da árvore a injúrias 

provocadas por agentes externos. Sendo assim, nestas áreas, a exploração da resina pode 

se constituir em uma fonte de renda adicional à da exploração da madeira (SHIMIZU; 

SPIR, 1999). A resina de Pinus spp. possui diversificados usos, sendo muito utilizada 

nas indústrias de tintas, colas, borracha sintética, detergentes etc (SHIMIZU, 1980).   

Segundo a ARESB (Associação de Resinadores do Brasil), o Brasil é o segundo 

maior produtor de resina do mundo, sendo o P. elliottii a principal espécie utilizada na 

produção comercial de resina (SHIMIZU; SPIR, 1999), destacando-se dentre as 

espécies do gênero Pinus resinados pela qualidade e alto teor de resina nele encontrado 

(GARRIDO et al., 1998).   

Recentemente, plantios comerciais de P. elliottii var. elliottii x P. caribaea var. 

hondurensis vêm destacando-se pela sua forma de fuste e por sua maior produtividade 

em biomassa em relação ao seus parentais (DIETERS; BRAWNER, 2007), além da 

qualidade e produtividade de sua resina (PANG et al., 2009).  Ainda, segundo Pang et 

al. (2009), o híbrido apresentou maior produtividade em resina quando comparado ao P. 

elliottii, P. caribaea e P. massoniana, não apresentando diferenças significativas entre a 

composição química de sua resina.  

 

1.1.2 Estaquia de espécies lenhosas  

A propagação de genótipos superiores de espécies florestais tem sido uma 

grande ferramenta nos programas de melhoramento genético e pode ser feita através de 

estaquia, enxertia, multiplicação in vitro ou micropropagação por embriogênese 

somática e/ou organogênese adventícia (WENDLING; XAVIER, 2001; HENRIQUE et 

al., 2006).    
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A propagação via estaquia, por sua vez, é um dos métodos mais importantes na 

multiplicação de espécies florestais elites economicamente importantes (CUNHA et al., 

2009a), gerando plantios homogêneos e com maior produtividade (HORGAN; 

SKUDDER; HOLDEN, 1997; INOUE; PUTTON, 2007; RAGONEZI et al., 2010). 

Além disto, a propagação por estaquia, assim como outras técnicas de propagação, 

proporciona a melhoria das qualidades da madeira e de seus produtos, a multiplicação 

de indivíduos resistentes a pragas e doenças e adaptados a sítios específicos, com a 

transferência de geração para geração dos componentes genéticos aditivos e não-

aditivos, resultando em maiores ganhos dentro de uma mesma geração de seleção 

(ANDREJOW, 2006).  

O enraizamento adventício é um processo de desenvolvimento complexo, 

considerado uma etapa crítica no processo de propagação via estaquia (RAGONEZI et 

al., 2010)  e pode ser dividido em três estágios: iniciação, alongamento das raízes 

iniciais e crescimento e desenvolvimento das raízes (HARTMANN et al., 2002).  

A importância de se conhecerem os fatores que influenciam na formação de 

raízes está relacionada ao sucesso ou ao fracasso da produção de mudas via estaquia, 

sendo os principais fatores àqueles relacionados com: (1) genótipo; (2) tipo das estacas; 

(3) época de coleta; (4) estado nutricional; (5) temperatura; (6) luminosidade; (7) 

umidade; (8) aplicação de biocidas, como os fungicidas; (9) aplicação de reguladores de 

crescimento e (10) idade ontogenética (maturação) da planta matriz, utilizada para 

coleta das estacas.  

 

1.1.2.1 Genótipo  

O genótipo é um dos fatores críticos para a propagação de algumas espécies 

lenhosas (KIBBLER; JOHNSTON; WILLIAMS, 2004). Diversos trabalhos verificaram 

que o enraizamento adventício é genótipo-dependente, ou seja, há diferença de 

comportamento dos clones/matrizes em relação à competência ao enraizamento das 

estacas (GREENWOOD; SAM FOSTER; AMERSON, 1991; MALAVASI, 1994; 

MOKOTEDI et al., 2000). Sendo assim, estacas de diferentes matrizes provenientes dos 

mesmos parentais podem requerer diferentes condições de cultivo (MOKOTEDI et al., 

2000).  Segundo Moon e Yi (1993) as diferenças entre os clones de Quercus acutissima 

são críticas para propagação por estaquia, visto a existência de variações de respostas de 

enraizamento de até 80% entre os clones estudados, não apresentando, entretanto, 
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diferença significativa em relação a diferentes idades ontogenéticas (34 e 67 anos) de 

um mesmo clone.      

    

1.1.2.2 Tipo das estacas 

Nas espécies do gênero Pinus, brotações axilares geralmente se originam de 

meristemas quiescentes pré-existentes, como os localizados na face adaxial de acículas 

juvenis, nas axilas dos cotilédones, no centro do fascículo de um braquiblasto, e na face 

adaxial de escamas de acículas maduras (ROCHA; NIELLA, 2002).  Tanto em 

segmentos nodais, quanto em brotações apicais de explantes in vitro, as novas brotações 

obtidas foram predominantemente axilares, sendo observados três padrões: brotações 

formadas a partir de gemas laterais, a partir de gema do braquiblasto e brotações 

secundárias (brotação da brotação). Em explantes com formação de braquiblastos e 

acículas trifolioladas, a formação de novas brotações se deu preferencialmente nas 

gemas de braquiblastos do que nas gemas laterais de acículas unifolioladas (CÉZAR, 

2011). Os braquiblastos podem ser definidos como ramos curtos, de apenas poucos 

milímetros, que se desenvolveram a partir da folha primária. As escamas presentes na 

base dos braquiblastos envolvem e mantém unidas as acículas, fazendo com que as 

acículas permaneçam eretas e assim, protejam o meristema quiescente do braquiblasto 

(Figura 1). Em situações de traumas ou de perda do meristema apical do ramo o 

meristema do braquiblasto poderá ser induzido a formar um novo broto (GIL; PRADA, 

1993).  

              

Figura 1 – A: Esquema externo do braquiblasto; B: Esquema da seção longitudinal do braquiblasto, 

mostrando o meristema interno quiescente (B). Esquema adaptado de Gil e Prada (1993)  
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Sendo assim, as espécies do gênero Pinus podem ser propagadas tanto pela 

estaquia de brotos, como pela estaquia de braquiblastos (MERGEN; SIMPSON, 1964).  

Segundo Hoff e McDonald (1968) a estaquia de braquiblastos é uma técnica de 

propagação interessante, principalmente em espécies do gênero Pinus onde outras 

técnicas convencionais de propagação (estaquia de brotos e enxertia) não demonstram 

resultados satisfatórios. Para Nelson; Linghai e Hamaker (1992) a estaquia de 

braquiblasto tem sido testada pelo seu potencial uso na propagação das espécies de 

Pinus taeda, Pinus elliottii e Pinus palustris.  

Além disto, de acordo com o estádio de desenvolvimento, as estacas podem ser 

classificadas como herbáceas, semilenhosas e lenhosas (FACHINELLO; HOFFMANN; 

NACHTIGAL, 2005). Segundo Oliveira et al. (2001) as estacas herbáceas apresentam 

maior competência ao enraizamento que as lenhosas. Para Tofanelli et al. (2001), este 

comportamento justifica-se pelas estacas herbáceas e semilenhosas, apresentarem um 

tecido mais sensível à ação dos reguladores de crescimento e também por estas serem 

menos lignificadas do que as lenhosas e, deste modo, não apresentarem casca nem anel 

de esclerênquima entre o floema e o córtex altamente lignificados, que poderiam 

constituir uma barreira física à emergência das raízes. Já para Fachinello, Hoffmann e 

Nachtigal (2005), as estacas lenhosas são mais lignificadas e apresentam maior 

potencial de enraizamento devido ao maior teor de carboidratos. Além disto, em 

algumas espécies, o diâmetro e o tamanho da estaca pode influenciar o enraizamento 

adventício, tendo em vista as maiores quantidades de reservas nas estacas mais grossas 

(OLIVEIRA et al., 2001).  Nestes casos, os carboidratos são utilizados como fontes de 

energia e de carbono para a síntese de outras substâncias essenciais à formação de raízes 

(MALAVASI, 1994), uma vez que o enraizamento adventício demanda grande gasto de 

energia (HARTMANN et al., 2002).  

 

1.1.2.3 Época de coleta  

A época do ano em que as brotações são coletadas também é um fator decisivo 

para o sucesso do enraizamento (KIBBLER; JOHNSTON; WILLIAMS, 2004; 

ALCANTARA et al., 2008). Para cada espécie é necessário que se determine qual a 

melhor estação do ano para se realizar a coleta do material para confecção das estacas, a 

qual está diretamente relacionada com a condição fisiológica da planta matriz 
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(HARTMANN et al., 2002). As maiores porcentagens de enraizamento são observadas 

em diversas espécies lenhosas, durante os períodos mais quentes do ano (primavera e 

verão) (TORRES, 2003; ALCANTARA et al., 2008), possivelmente esteja relacionada 

ao fato de as estacas terem sido expostas anteriormente a um período de repouso 

vegetativo, ocasionado pelos meses de inverno, que antecederam as coletas de 

brotações, proporcionando acúmulo de carboidratos favoráveis à formação de raízes 

(ALCANTARA et al., 2008). As reservas mais abundantes de carboidratos 

correlacionam-se com as maiores porcentagens de sobrevivência e enraizamento de 

estacas (ROWE et al., 2002), uma vez que a auxina requer fonte de carbono para a 

biossíntese de ácidos nucleicos e proteínas, levando à necessidade de energia e carbono 

para formação das raízes (FACHINELLO et al., 1995). Além disto, os meses mais 

quentes, também, estão associados à fase de maior atividade metabólica, propiciando 

assim, maior porcentagem de enraizamento (ALCANTARA et al., 2008).  

  

1.1.2.4 Estado nutricional  

O estado nutricional da planta matriz fornecedora dos propágulos para a estaquia 

é um fator determinante para o sucesso da propagação, tendo em vista que o estado 

nutricional determinará a quantidade de carboidratos, auxinas, entre outros compostos 

metabólicos, fundamentais à iniciação e desenvolvimento radicial e à velocidade com 

que estes ocorrem. Sendo assim, especial atenção deve ser dada à nutrição da planta 

matriz, visando atender às exigências nutricionais requeridas no processo de rizogênese 

adventícia (CUNHA et al., 2009b). 

Apesar da importância em manter as plantas-matriz sob condições nutritivas 

ótimas antes da coleta das estacas, é difícil quantificar o efeito da nutrição na iniciação e 

no alongamento dos primórdios radiculares (HARTMANN et al., 2002). Além disto, a 

mobilização dos nutrientes durante a rizogênese pode variar entre a iniciação e 

desenvolvimento radicial, sugerindo que, dentro de certos limites o estado nutricional da 

planta-matriz, ou estacas, possui maior impacto no crescimento e desenvolvimento 

radicular do que na iniciação radicular (DAVIS; HAISSIG; SNAKHLA, 1988; 

MALAVASI, 1994; CUNHA et al., 2009b).        

Segundo Xavier (2002), a nutrição pode influenciar o enraizamento de duas 

formas distintas: decorrente do vigor vegetativo da planta, da qual são coletadas as 

brotações, ou do próprio estado nutricional do material coletado.   
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Embora a nutrição mineral e o enraizamento adventício estejam intimamente 

relacionados, o assunto é complexo visto que a formação de raízes em estacas inclui 

múltiplas fases e poucos estudos têm distinguido a relação da nutrição mineral e as fases 

da rizogênese (CUNHA et al., 2009b).  

1.1.2.5 Temperatura 

A temperatura é também um dos aspectos mais importantes para o sucesso da 

propagação vegetativa (HARTMANN et al., 2002), sendo assim, o conhecimento da 

influência da temperatura no enraizamento é fundamental para a otimização da 

propagação de espécies lenhosas (RASMUSSEN; SMITH; HUNT, 2009). A 

temperatura por ter importante função regulatória do metabolismo das plantas afeta 

diretamente o enraizamento das estacas (XAVIER, 2002), de forma a influenciar na 

orientação radicular, nas respostas gravitrópicas e na velocidade de enraizamento 

(KRISTIANSEN; BREDMOSE; NIELSEN, 2005).    

Apesar de as temperaturas do ar mais elevadas estimularem o desenvolvimento 

das raízes, também tendem a promover o crescimento da parte aérea antes do início do 

enraizamento e assim, aumentar a perda de água pelas folhas, o que poderá levar à 

dessecação das estacas. Nesta situação, é importante que se tenha uma adequada 

umidade relativa do ar, de modo a favorecer o potencial hídrico das estacas.  Por outro 

lado, em condições de baixas temperaturas, a respiração é reduzida, o que permite uma 

melhor acumulação fotossintética para o desenvolvimento das raízes (HARTMANN et 

al., 2002).    

A temperatura ótima para favorecer o enraizamento das estacas é bastante 

variável, sendo dependente das peculiaridades das plantas, do período de propagação, 

do grau de lignificação das estacas e das condições climáticas do local 

(KOMISSAROV, 1969). Em condições tropicais e subtropicais, a temperatura ambiente 

deve variar na faixa de 25°C a 30°C durante o dia, enquanto que a do substrato deve 

ficar entre 21°C e 26°C (BERTOLOTI; GONÇALVES, 1980).      

 

1.1.2.6 Luminosidade 

A radiação, o fotoperíodo e a qualidade da luz, cujas necessidades são variáveis 

segundo a espécie, devem ser adequados para a manutenção de uma taxa fotossintética 

que garanta suficiente suprimento de carboidratos, para a sobrevivência das estacas e a 

iniciação radicular sem comprometer o vigor vegetativo das estacas (XAVIER, 2002).   
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A radiação é referida por desempenhar um papel importante na resposta ao 

enraizamento, no desenvolvimento de raízes adventícias e na capacidade de 

sobrevivência das estacas, atendendo que a luz influência o nível e a translocação de 

reguladores de crescimento e a produção de assimilados (MPATI, 2006).     

Segundo Hartmann et al. (2002) existe uma complexa relação entre o 

fotoperíodo e a organogênese das raízes, podendo variar entre as espécies. Por exemplo, 

o enraizamento adventício de estacas de clones de Eucalyptus foi maior nas estações 

mais frias do ano (menor intensidade luminosa e menor fotoperíodo) (BRONDANI, 

2008) e para a estaquia de P. taeda, os melhores resultados foram encontrados nas 

estações mais quentes do ano (maior intensidade luminosa e maior fotoperíodo 

(ALCANTARA et al., 2008).    

 Quanto à qualidade espectral da luz visível, Hartmann et al. (2002) avaliaram 

que a radiação na zona do laranja-vermelho do espectro pode favorecer o enraizamento 

de estacas mais do que a zona do espectro azul.   

 

1.1.2.7 Umidade  

A umidade relativa do ar é um fator de grande importância para a propagação, 

sendo mais crítica em estacas com folhas (ZUFFELLATO-RIBAS; RODRIGUES, 

2001). O sucesso no enraizamento depende, em parte, da capacidade do sistema de 

propagação em proporcionar condições de turgidez ao propágulo até que este forme 

suas próprias raízes e absorva água (XAVIER; WENDLING; SILVA, 2009). Desse 

modo, a umidade do ar ao redor da estaca tem um grande efeito no seu status hídrico 

(XAVIER; WENDLING; SILVA, 2009), além de também contribuir para a redução da 

temperatura do ar e das estacas (HARTMANN; KESTER, 1983). No entanto, o excesso 

de umidade é prejudicial, por dificultar as trocas gasosas, propiciar o desenvolvimento 

de doenças, impedir o enraizamento e provocar o apodrecimento dos tecidos (XAVIER; 

WENDLING; SILVA, 2009).   

 

1.1.2.8 Fungicidas   

O uso de fungicidas, aplicado na base das estacas, pode favorecer o 

enraizamento adventício, uma vez que aumenta a resistência das estacas ao ataque de 

microorganismos patogênicos, fato que reduzirá as perdas por decomposição 

(HOCKING, 1976; HENRIQUE et al., 2006). Sendo assim, o uso de fungicidas pode 
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acarretar no aumento da sobrevivência e qualidade do sistema radicular (DAVIS; 

HAISSIG; SNAKHLA, 1988). O efeito benéfico do uso de fungicida na base das 

estacas pode ser mais expressivo em plantas que necessitam de um maior período para o 

enraizamento das estacas, como é o caso das coníferas, por ficarem mais tempo 

expostas a condições favoráveis ao ataque de patógenos. É importante, entretanto, 

ressaltar que em algumas espécies, o uso de fungicida pode retardar o desenvolvimento 

das raízes, porém, as respostas variam muito em função da espécie, do fungicida e da 

concentração utilizada (HOCKING; THOMAS, 1981).   

O efeito benéfico da aplicação de fungicida na base das estacas foi observado no 

enraizamento adventício de P. elliottii e P. taeda (REINES; BAMPING, 1960), Guaco 

(Mikania laevigata e Mikania glomerata) (LIMA et al., 2001), Theobroma cacao 

(DIAS, 2001), Pinus taeda (ALCANTARA et al., 2008), espécies nativas da floresta 

ombrófila mista do Brasil (INOUE; PUTTON, 2007) e de Vitellaria paradoxa 

(YEBOAH; AKROFI; OWUSU-ANSAH, 2010).     

 

1.1.2.9 Reguladores de crescimento  

A formação de raízes adventícias pode ser influenciada por todas as classes de 

reguladores de crescimento: auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico e etileno, 

bem como compostos auxiliares e cofactores de enraizamento, tais como 

inibidores/retardadores do crescimento, poliaminas e compostos fenólicos 

(HARTMANN et al., 2002).    

O modo de ação da maioria dos reguladores de crescimento não está totalmente 

esclarecido, sabendo-se, no entanto, que muitas destas substâncias atuam por intermédio 

de um efeito químico e que, independentemente da sua identidade química, 

concentrações sub-letais promovem o enraizamento, enquanto que elevadas 

concentrações se tornam inibitórias (WILSON; VAN STADEN, 1990). No entanto, 

para que ocorra a indução da rizogênese adventícia, tão importante quanto à 

concentração exógena de reguladores de crescimento aplicada, é necessário à existência 

de um balanço hormonal endógeno adequado, especialmente entre auxinas, giberelinas e 

citocininas (GONTIJO et al., 2003).   

Dentre os reguladores de crescimento, sabe-se que a auxina é requerida para o 

processo de iniciação radicular, sendo dependente tanto da aplicação exógena de auxina, 

como das auxinas endógenas (HENRIQUE et al., 2006). A aplicação de doses exógenas 
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de auxina pode potencializar a formação de raízes adventícias (WENDLING; XAVIER, 

2005; HENRIQUE et al., 2006), melhorando a porcentagem de enraizamento, a 

velocidade e a qualidade das raízes (HARTMANN et al., 2002). Dentre as auxinas, o 

ácido indolbutírico (AIB) tem sido utilizado com êxito no enraizamento de diversas 

espécies (LUDWIG-MÜLLER, 2000; WENDLING; XAVIER, 2005; HENRIQUE et 

al., 2006), por apresentar-se menos tóxica, em uma maior amplitude de concentrações, 

quando comparado a outras auxinas (LUDWIG-MÜLLER, 2000). No entanto, além do 

AIB, o ácido naftalenoacético (ANA) vem apresentando bons resultados de 

enraizamento em algumas espécies (RAGONEZI et al., 2010). Para espécies de difícil 

enraizamento, tais como as coníferas, a aplicação exógena de auxina pode compensar 

um baixo nível endógeno ou mesmo a falta de auxina endógena do material vegetal 

(WAGNER; FISHER; FANCHER, 1989).      

Diversos trabalhos com espécies do gênero Pinus ressaltam a importância da 

aplicação de doses exógenas de auxinas na indução das raízes adventícias, tal como na 

estaquia de P. elliottii e P. taeda (REINES; BAMPING, 1960), P. radiata (SMITH; 

THORPE, 1975), P. caribaea var. hondurensis  (HENRIQUE et al., 2006),  P. taeda 

(ALCANTARA et al., 2008), P. elliottii (TANG; NEWTON, 2007) e de P. elliottii 

var. elliottii x P. caribaea var.  hondurensis (HUNT; TRUEMAN; RASMUSSEN, 

2011). É importante, entretanto, ressaltar que os resultados obtidos são diretamente 

relacionados com o tipo/concentração de auxina utilizada e a espécie estudada.    

  

1.1.2.10 Maturação e rejuvenescimento  

O ciclo de vida de muitas plantas se relaciona às fases juvenil e adulta (matura), 

nas quais as características anatômicas, fisiológicas e bioquímicas são distintas 

(WENDLING; XAVIER, 2001). A maturação em plantas lenhosas é um assunto de 

extrema importância em vista, principalmente, das variações na capacidade de 

propagação, nas taxas e formas de crescimento, na qualidade e rapidez na formação de 

raízes, nas mudanças em características de crescimento, com a transição para o estado 

maduro (WENDLING; XAVIER, 2001; HAMANN, 1998; VÁLDES; CENTENO; 

FERNÁNDEZ, 2004a). As mudanças nas características da planta devido à maturação 

têm sido abordadas por diversos autores, dentre elas: a redução ou perda da competência 

ao enraizamento, a redução da qualidade do sistema radicular e da velocidade de 

enraizamento (GREENWOOD, 1987; GREENWOOD; HUTCHISON, 1993; 
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GREENWOOD, 1995; WENDLING; XAVIER, 2001; VÁLDES; CENTENO; 

FERNÁNDEZ, 2004a; MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; RAGONEZI et 

al., 2010), além da redução da sobrevivência e do vigor da muda no campo 

(GREENWOOD; HUTCHISON, 1993; HAMANN, 1998; HIGASHI et al., 2000; 

WENDLING; XAVIER, 2001; MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004).      

Considerando que a propagação de espécies florestais é normalmente realizada 

por meio do enraizamento de estacas (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004), 

os efeitos da maturação do material de origem, utilizados para produção das estacas, 

torna-se um grande obstáculo para o sucesso da propagação de genótipos superiores 

(VÁLDES; FERNÁNDEZ; CENTENO, 2004b), principalmente, devido a redução da 

competência ao enraizamento com o aumento da idade ontogenética ou maturação do 

material de origem (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; ANDREJOW, 

2006; RAGONEZI et al., 2010).  

A redução na capacidade de enraizamento típico nas árvores maturas faz com 

que muitas das espécies arbóreas sejam propagadas facilmente apenas no estágio 

juvenil, porém, muitas das características importantes são expressas apenas em árvores 

adultas (RUAUD; PÂQUES, 1995). Para as características de produção de resina, ainda 

é incerto se a expressão gênica em plantas jovens será expressa da mesma maneira em 

plantas adultas (FERREIRA; FIOR; GUALTIERI, 2011).    

Neste contexto, o rejuvenescimento de células e tecidos é, provavelmente, um 

dos mais importantes aspectos para o alcance efetivo da clonagem proveniente de 

material maturo (TITON; XAVIER; OTONI, 2002). O rejuvenescimento pode ser 

considerado uma forma de reverter as plantas do estado maturo ao juvenil 

(WENDLING, 2002), por meio do uso de alguns tratamentos ou técnicas 

(WENDLING; XAVIER, 2001), restaurando, desta maneira, sua competência ao 

enraizamento (TITON; XAVIER; OTONI, 2002). Entretanto, a redução ou perda da 

competência ao enraizamento é apenas uma das características do processo de 

maturação e não deve ser considerada como um marcador de rejuvenescimento em geral 

(GREENWOOD, 1995).  

Segundo Hackett e Murray (1993) e Mitchell, Zwolinskib e Jonesc (2004) as 

características relacionadas ao estado de maturação são estáveis, porém reversíveis, e 

podem ser manipuladas de forma independente. No entanto, estas características não são 

necessariamente alteradas da mesma forma, facilidade e intensidade quando se promove 

o rejuvenescimento, além de ocorrer em termos relativos e não absolutos (HACKETT; 
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MURRAY, 1993). Para Ruaud e Pâques (1995) o uso do termo revigoramento é o mais 

indicado, tendo em vista que o rejuvenescimento ainda não foi realmente demonstrado.  

O rejuvenescimento/ revigoramento das plantas pode ser induzido através da 

enxertia (KAO; HUANG, 1993; RUAUD; PÂQUES, 1995; ALFENAS et al., 2004), 

enxertia seriada (GREENWOOD, 1987; HUANG et al., 1992; MOON; YI, 1993;  

RUAUD; PÂQUES, 1995; WENDLING; XAVIER, 2001),  podas drásticas e/ou 

sucessivas  (GREENWOOD, 1987; RUAUD; PÂQUES, 1995; WENDLING; XAVIER, 

2001; SCALOPPI JUNIOR; JESUS; MARTINS; 2004; NEVES et al., 2006; D´SOUZA 

et al., 2009) e estaquia seriada (ELDRIDGE et al., 1994). Dentre esses métodos, o 

rejuvenescimento por propagação seriada consiste em propagar, enxertar ou estaquear, 

sucessivamente, propágulos adultos até que se obtenha seu rejuvenescimento 

(ELDRIDGE et al., 1994).   

A enxertia é um método onde propágulos maduros são enxertados em partes 

juvenis de um porta-enxerto, promovendo maior habilidade para o enraizamento das 

estacas provenientes dos brotos dos enxertos (MENZIES, 1992; KAO; HUANG, 1993). 

No entanto, na maioria das vezes, a enxertia não induz ao rejuvenescimento e, dessa 

maneira, mantém as mudas produzidas com a mesma idade fisiológica da planta matriz, 

inclusive com o estímulo para o florescimento (ALFENAS et al., 2004). O 

rejuvenescimento, por outro lado, somente é obtido através de enxertia seriada, cujo 

grau depende do número de vezes que essa operação é repetida e da espécie envolvida 

(HUANG et al., 1990). Nestes casos, o rejuvenescimento é gradual com a indução a 

juvenilidade, ocorrendo ao longo de cada re-enxertia, por meio da mudança gradual do 

padrão de fosforilação do DNA (D´SOUZA et al., 2009).  

 A enxertia seriada é um método de rejuvenescimento que tem grandes 

aplicações na área florestal, principalmente em espécies do gênero Pinus (WENDLING, 

2002; QUADROS, 2009). Entretanto, a enxertia seriada é um método de 

rejuvenescimento caro, que demanda muito tempo (ELDRIDGE et al., 1994), além de 

apresentar problemas de incompatibilidade e dificuldade de pegamento em algumas 

espécies (MOON; YI, 1993; KIM; KWON; MIN, 1993, CORTIZO et al., 2004; 

WENDLING; PAIVA; GONÇALVES, 2005).    

As podas drásticas e ou sucessivas, permitem aumentar a produção de 

propágulos (NEVES et al., 2006), sem excluir o rejuvenescimento das plantas, que 

apresentam brotos/estaca com característica visualmente mais jovem 

(GREENWOOD,1987; NEVES et al., 2006;  D´SOUZA et al., 2009).  
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2 ESTAQUIA DE Pinus elliotti E Pinus elliottii X Pinus caribaea NO 5° ESTÁGIO 

DE ENXERTIA SERIADA   

 

Resumo 

O Pinus elliottii e o Pinus elliottii x Pinus caribaea são espécies de grande 

interesse silvicultural no Brasil. Geralmente, a seleção de genótipos superiores de Pinus 

spp. é realizada na fase adulta, onde a propagação via estaquia é um grande desafio em 

razão da maturação dos propágulos. Um dos principais efeitos da maturação é a redução 

ou perda da competência ao enraizamento adventício e redução da qualidade do sistema 

radicular. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do AIB, 

do talco com fungicida Cerconil
®
 e da terebentina no enraizamento adventício de 

estacas de matrizes adultas de P. elliottii e P. elliottii x P. caribaea no 5° estágio de 

enxertia seriada, antes e depois da realização de podas sucessivas nos enxertos. Para 

tanto, o trabalho foi dividido em dois experimentos. O primeiro experimento consistiu 

na avaliação da sobrevivência e do enraizamento adventício de estacas de quatorze 

matrizes, sendo oito de P. elliottii e seis do híbrido. As brotações para a confecção das 

estacas foram oriundas dos enxertos no 5° estágio de enxertia seriada. Após o preparo 

das estacas, estas foram submetidas aos seguintes tratamentos: (T1) 10.000 mg L
-1

 AIB 

diluído em 2% de etanol + talco em pó com fungicida; (T2) talco em pó com fungicida 

+ 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol; (T3) terebentina + 10.000 mg L
-1

 AIB 

diluído em 2% de etanol + talco em pó com fungicida. O talco foi preparado com 1% de 

fungicida Cerconil
®
. Os resultados do presente experimento demonstraram o efeito 

benéfico da aplicação da terebentina, AIB e talco com fungicida (T3) na sobrevivência e 

na indução do enraizamento adventício das estacas. O segundo experimento avaliou a 

sobrevivência, enraizamento adventício, número de raízes e comprimento total de raiz 

de estacas de quatro matrizes de P. elliottii x P. caribaea. As brotações para a confecção 

das estacas foram oriundas dos enxertos no 5° estágio de enxertia seriada, um ano após 

o início das podas sucessivas. Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos 

seguintes tratamentos: (T1) terebentina + 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol + 

talco em pó com fungicida; (T2) 2.000 mg L
-1

 AIB em pó contendo 4% do fungicida 

CAPTAN
®
. Os resultados do experimento demonstraram o efeito benéfico da aplicação 

de 2.000 mg L
-1

 AIB em pó (T2) na sobrevivência, enraizamento e qualidade do sistema 

radicular das estacas. De maneira geral, os resultados permitem inferir que a enxertia 

seriada aliada a prática de podas sucessivas pode ser uma excelente ferramenta na 

produção de mudas clonais de matrizes adultas de P. elliottii e P. elliottii x P. caribaea.  
 

Palavras-chaves: Competência rizogênica; Métodos de rejuvenescimento; Regulador de 

crescimento  

 

Abstract  

Pinus elliottii and Pinus elliottii x Pinus caribaea play an important role in the 

brazilian forest sector. Generally, the selection of superior genotypes in Pinus is 

performed in adult phase, where the propagation is a challenge due to the maturation of 

cuttings. One of the major effects of aging is the reduction or loss of adventitious 

rooting competence. Thus, the present study aimed to evaluate the adventitious rooting 

of mature P. elliottii and P. elliottii X caribaea cuttings of grafts up five sequential 
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grafting with and without pruning, under the action of AIB, talc with fungicide 

Cerconil
®

 and turpentine. Therefore, the work was divided into two experiments. The 

first experiment aimed evaluated the cuttings survival and rooting of fourteen 

genotypes, eight from P. elliottii and six from P. elliottii X P. caribaea. The cuttings 

were collected of grafts up five sequential grafting. The treatments were: (T1) 10,000 

mg L
-1

 IBA diluted in 2% ethanol + talc with fungicide; (T2) talc with fungicide + 

10,000 mg L
-1

 IBA diluted in 2% ethanol; (T3) turpentine + 10,000 mg L
-1

 IBA diluted 

in 2% ethanol + talc with fungicide. Talc powder was prepared with 1% of fungicide 

Cerconil
®

. The results of this experiment demonstrated the beneficial effect of 

turpentine, IBA and talc with fungicide (T3) on the survival and adventitious rooting of 

cuttings. The second experiment evaluated the cutting survival, root growth, root 

number and total length of root of four genotypes of P. elliottii x P. caribaea. The 

cuttings were collected of grafts up five sequential grafting one year after the beginning 

of successive pruning. The treatments were: (T1) turpentine + 10,000 mg L
-1

 IBA 

diluted in 2% ethanol + talc with fungicide; (T2) 2,000 mg L
-1

 IBA powder containing 4 

% of fungicide CAPTAN
®
. The results of this experiment showed the beneficial effect 

of the 2,000 mg L
-1

 IBA powder (T2) on the cuttings survival, root growth and root 

quality. Overall, the results allow us to infer that the serial grafting combined with 

successive pruning can be an excellent tool in the propagation of mature P. elliottii and 

P. elliottii x P. caribaea.  

 

Keywords: Adventitious rooting competence, Methods of rejuvenation; Plant growth 

regulator 

  

2.1 Introdução 

O Brasil é o segundo maior produtor de resina do mundo, sendo que 64% da 

produção de resina é proveniente de plantios comerciais de Pinus elliottii. 

Recentemente, a hibração tem sido uma alternativa para o melhoramento genético em 

diversas espécies. Em Pinus spp., o híbrido (P. elliottii X P. caribaea) vem se tornando 

um grande atrativo no setor florestal brasileiro, principalmente pela elevada 

produtividade em biomassa e pelo potencial em produção de resina.   

Sendo assim, torna-se de grande interesse o aperfeiçoamento de técnicas de 

propagação que maximizem a produção comercial de P. elliottii var. elliottii e P. elliottii 

X P. caribaea. Considerando que a propagação de espécies florestais é comumente feita 

através do enraizamento de estacas (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004), os 

efeitos da maturação do material de origem, utilizados para produção das estacas, torna-

se um grande obstáculo para o sucesso da propagação de genótipos superiores 

(VALDÉS; FERNÁNDEZ; CENTENO, 2004), principalmente, devido à redução da 

competência ao enraizamento com o aumento da idade ontogenética ou maturação do 

material de origem (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; ANDREJOW, 

2006; RAGONEZI et al., 2010). A redução da capacidade de enraizamento típico nas 
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árvores maduras, faz com que muitas das espécies arbóreas sejam propagadas 

facilmente apenas no estágio juvenil (RUAUD; PÂQUES, 1995). Entretanto, para as 

características de produção de resina, ainda é incerto se a expressão gênica em plantas 

jovens será expressa da mesma maneira em plantas adultas (FERREIRA; FIOR; 

GUALTIERI, 2011). Sendo assim, a otimização das técnicas de propagação via estaquia 

aliado ao rejuvenescimento/ revigoramento do propágulo é, provavelmente, um dos 

aspectos mais importantes para o alcance efetivo da clonagem proveniente de material 

maduro ou adulto (TITON; XAVIER; OTONI, 2002; HUNT et al., 2011).   

De acordo com a literatura, aplicações exógenas de reguladores de crescimento 

promovem efeitos positivos à rizogênese (WENDLING; XAVIER, 2005; HENRIQUE 

et al., 2006), melhorando a porcentagem de enraizamento, a velocidade e a qualidade 

das raízes (HARTMANN et al., 2002).  A preferência pelo uso do ácido indolbutírico 

(AIB) em termos operacionais está relacionado a sua menor toxicidade, em uma maior 

amplitude de concentrações, quando comparado a outras auxinas (LUDWIG-MÜLLER, 

2000).  

Além disto, o uso de fungicidas, aplicado na base das estacas, pode favorecer o 

enraizamento adventício, uma vez que aumenta a resistência das estacas ao ataque de 

microorganismos patogênicos, fato que reduzirá as perdas por decomposição 

(HOCKING, 1976; HENRIQUE et al., 2006), podendo ainda, acarretar no aumento da 

sobrevivência e qualidade do sistema radicular (DAVIS; HAISSIG; SNAKHLA, 1988). 

Porém, alguns fatores podem restringir ou dificultar o processo de enraizamento, 

incluindo a presença de fibras, bainha esclerenquimática, resinas ou canais de resina 

(HARTMANN et al., 2002).  

Vários são os métodos para reverter ou manter a juvenilidade das plantas, dentre 

eles, enxertia seriada, podas drásticas ou sucessivas, estaquia seriada e microprogação 

(WENDLING; XAVIER, 2001). De acordo com Zaczek et al. (1993) a enxertia seriada 

pode induzir o rejuvenescimento, aumentando, desta forma, o sucesso de enraizamento. 

As podas drásticas ou sucessivas, por sua vez, permitem aumentar a produção de 

propágulos (NEVES et al., 2006), sem excluir o rejuvenescimento das plantas 

(GREENWOOD,1987; NEVES et al., 2006; D´SOUZA et al., 2009).    

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do AIB, 

do talco com fungicida Cerconil
®

 e da terebentina (solvente natural da resina) no 

enraizamento adventício de estacas de matrizes adultas de P. elliottii e P. elliottii X P. 

caribaea propagadas via enxertia seriada.     



40 
 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Experimento 1 

 

2.2.1.1 Caracterização geral do experimento 

O trabalho foi conduzido de novembro de 2011 a março de 2012 nas 

dependências da empresa RESIFLOR parte do grupo Resinas Brasil, situada em Guareí-

SP (23°22’ S e 48°11’ W, 645 m). Segundo classificação de Köppen, o clima da região 

é subtropical úmido do tipo Cfa.  

 

2.2.1.2 Obtenção das matrizes e constituição do jardim clonal de enxertia seriada 

Utilizaram-se ápices de 14 matrizes de Pinus spp. com 20 anos de idade, 

selecionados pela elevada produtividade em resina, sendo oito de P. elliottii var. elliotti 

puro (Pee9PCS, Pee16PCS, Pee25PCS, Pee27PCS, Pee30PCS, Pee32PCS, Pee37PCS, 

Pee50PCS) e seis de P. elliotti x P. caribaea de um pomar com polinização não 

controlada (PH2T21, PH24T21, PH25T21, PH33T21, PH86T21, PH171T21).  Os 

ápices adultos foram enxertados em porta enxertos de P. caribaea var. hondurensis  

jovem. Realizaram-se cinco estágios de enxertia seriada, sendo uma enxertia por ano. A 

enxertia seriada foi realizada com brotos coletados dos enxertos do ano anterior. Após a 

realização do 5° estágio de enxertia seriada, os ápices dos enxertos foram podados para 

a indução de brotação (Figura 1).  

 

Figura 1 - Jardim clonal de enxertos de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. caribaea no 5° estágio 

de enxertia seriada  
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2.2.1.3 Coleta e preparo dos explantes  

Brotações das 14 matrizes do jardim clonal de enxertos no 5° estágio de enxertia 

seriada foram coletadas, preferencialmente, no período matinal, a fim de reduzir a perda 

de água por transpiração. Durante todo o processo, as brotações foram conservadas 

úmidas, a fim de minimizar a perda da turgescência celular dos tecidos vegetais.   

Logo após a coleta das brotações (Figura 2 A) foram preparadas as estacas com 

12 cm de comprimento sem a remoção da ponteira (gema apical) e quando necessário 

houve a redução de 50% da área foliar. Na região basal das estacas, foi efetuado um 

corte em bisel, sendo retiradas as acículas e braquiblastos da metade inferior (Figura 2 

B).  

 

     

Figura 2 – Preparo das estacas de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. caribaea. A: brotação logo 

após a coletada; B: detalhe da estaca após o preparo e padronização 

 

2.2.1.4 Tratamentos e delineamento experimental  

Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 

(T1) 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol + talco em pó com fungicida (T2) 

talco em pó com fungicida + 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol (T3) 

terebentina + 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol + talco em pó com fungicida. 

O talco com fungicida foi preparado com 1% de fungicida Cerconil
®
. Cabe destacar que 

os tratamentos T1 e T2 diferem apenas na sequência de aplicação das substâncias 

utilizadas.  

A base das estacas foram imersas em solução de AIB por 10 segundos e em 

terebentina por 60 segundos. As estacas foram estaqueadas em tubetes plásticos cônicos 

B A 
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(55 cm
3
), com a inserção de aproximadamente 5 cm da região basal. Os tubetes foram 

preenchidos com substrato utilizado na produção comercial da empresa (substrato 

Carolina
®

 contendo 160 g de Osmocote
®
 formulação 15-09-12 por saco de 45 litros). 

Após a estaquia, as estacas foram levadas para casa de vegetação.   

Devido à reduzida quantidade de brotos utilizaram-se dez repetições para os 

tratamentos T1, T2 e cinco repetições para o tratamento T3, exceto na matriz PH171T21 

onde foram realizadas seis repetições no tratamento T3. Cada repetição foi composta 

por uma estaca. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso, 

sendo três tratamentos (T1, T2 e T3) e quatorze blocos (matrizes).       

  

2.2.2. Experimento 2 

 

2.2.2.1 Caracterização geral do experimento 

O trabalho foi conduzido de dezembro de 2012 a março de 2013 nas 

dependências da empresa RESIFLOR parte do grupo Resinas Brasil, situada em Guareí-

SP (23°22’ S e 48°11’ W, 645 m). Segundo classificação de Köppen, o clima da região 

é subtropical úmido do tipo Cfa.   

 

2.2.2.2 Obtenção das matrizes e constituição do jardim clonal de enxertia seriada 

As 14 matrizes do jardim clonal de enxertos no 5° estágio de enxertia seriada, 

descrita no item 2.2.1.2, foram podadas, por meio do uso da técnica de podas 

sucessivas, durante o período de um ano (Figura 3).   
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Figura 3 – Jardim clonal de enxertos de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. caribaea, no 5° de 

enxertia seriada, um ano após o início das podas sucessivas  

 

Durante este período as podas foram feitas de acordo com a velocidade de 

crescimento das brotações de cada matriz. Como o objetivo das podas era o de induzir a 

brotação do meristema dos braquiblastos, as mesmas foram feitas mantendo-se 

aproximadamente 2/3 do comprimento do broto (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4 – A: Exemplo das podas sucessivas realizadas nos ramos dos enxertos, círculos vermelhos 

mostram as acículas remanescentes dos braquiblastos que foram induzidos à brotação; B e C: 

Detalhe das brotações visualizadas na figura A. Barra = 1,0 cm  

 

 

                  

Figura 5 – A: Indução da brotação a partir do meristema dos braquiblastos, setas vermelhas mostram o 

intumescimento do meristema dos braquiblastos; B: Detalhe do início da brotação do 

meristema do braquiblasto. Barra = 1,0 cm  

 

 

A 
B 

C 

A B 
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2.2.2.3 Coleta e preparo dos explantes  

Das 14 matrizes constituintes do jardim clonal de enxertos no 5° estágio de 

enxertia seriada, quatro matrizes foram selecionadas para a condução do presente 

experimento. As matrizes foram selecionadas através da quantidade de brotos e pela 

elevada produtividade em resina, sendo elas PH24T21, PH33T21, PH86T21, PH171T21 

de P. elliottii X P. caribaea. As brotações foram coletadas, preferencialmente, no 

período matinal, a fim de reduzir a transpiração das mesmas. Durante todo o processo, 

as brotações foram conservadas úmidas, a fim de minimizar a perda da turgescência 

celular dos tecidos vegetais.  Logo após a coleta das brotações (Figura 6 A) foram 

preparadas as estacas com 8±1 cm de comprimento sem a remoção da ponteira (gema 

apical). Na região basal, foi efetuado um corte em bisel, sendo as acículas e 

braquiblastos do terço inferior retiradas (Figura 6 B).   

 

 

Figura 6 - A: brotação logo após a coletada nos enxertos; B: detalhe da estaca após o preparo e 

padronização Papel quadriculado de 2,0 cm  

 

2.2.2.4 Tratamentos e delineamento experimental  

Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 

(T1) terebentina + 10.000 mg L
-1

 AIB diluído em 2% de etanol + talco em pó com 

fungicida (T2) 2.000 mg L
-1

 AIB em pó contendo 4% do fungicida CAPTAN
®
. O 

tratamento T1 foi o mesmo realizado no experimento 1, através do qual obteve-se os 

melhores valores de enraizamento. O talco com fungicida foi preparado com 1% de 

fungicida Cerconil
®
.  

A B 
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A base das estacas foram imersas em solução de AIB por 10 segundos e em 

terebentina por 30 segundos, diferente do realizado no experimentos 1, onde foram 

imersas em terebentina por 60 segundos, por se tratar de um forte solvente e pelas 

estacas serem mais tenras que as anteriores. As estacas foram estaqueadas em tubetes 

plásticos cônicos (55 cm
3
), com a inserção de aproximadamente 3 cm da região basal. 

Os tubetes foram preenchidos com substrato utilizado na produção comercial da 

empresa (substrato Carolina
®
 contendo 160 g de Osmocote

®
 formulação 15-09-12 por 

saco de 45 litros). Após a estaquia, as estacas foram levadas para casa de vegetação.  

Foram realizadas três repetições por tratamento, entretanto, devido às brotações 

desuniformes das matrizes, o número de estacas por repetição variou conforme o 

material genético e o tratamento (Tabela 1). O experimento foi conduzido no 

delineamento inteiramente aleatorizado, sendo dois tratamentos (T1, T2) e quatro 

matrizes (PH24T21, PH33T21, PH86T21, PH171T21).  

  

Tabela 1 - Número de estaca por repetição (NER) das matrizes PH24T21, PH33T21, PH86T21, 

PH171T21 nos tratamentos T1 e T2    

Matriz Tratamento NER 

PH24T21 T1 25 

PH24T21 T2 25 

PH33T21 T1 15 

PH33T21 T2 35 

PH86T21 T1 10 

PH86T21 T2 10 

PH171T21 T1 15 

PH171T21 T2 35 

 

2.2.3 Coleta dos dados 

 

2.2.3.1 Temperatura e umidade do ar da casa de vegetação 

Em ambos os experimentos, foram coletadas sete medições diárias de 

temperatura e umidade do ar na casa de vegetação, nos seguintes horários: 08:00, 09:30, 

11:00, 12:00, 13:30, 14:30 e 16:30.   
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2.2.3.2 Experimento 1  

As estacas foram mantidas por 120 dias em casa de vegetação. Após este 

período foram avaliadas a porcentagem de sobrevivência e de enraizamento com raiz 

visível no fundo do tubete. 

 

2.2.3.3 Experimento 2 

As estacas foram mantidas por 100 dias em casa de vegetação. Após este 

período foram avaliadas a porcentagem de sobrevivência, a porcentagem de 

enraizamento, o número de raízes e o comprimento total de raiz.    

 

2.2.4 Análise estatística dos dados 

Os dados coletados nos dois experimentos foram submetidos a análise da 

variância e ANOVA (p<0,05) e transformados quando necessário. De acordo com os 

resultados da ANOVA os dados foram comparados pelo teste de Tukey (p<0,05). As 

análises estatísticas foram feitas com auxílio do programa SAS (STATISTIC 

ANALYSIS SYSTEM).      

 

2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Experimento 1 

 

2.3.1.1 Temperatura e umidade relativa do ar da casa de vegetação 

As estacas permaneceram na casa de vegetação durante 120 dias sob temperatura 

média de 29,5°C e umidade relativa do ar média de 81,5% (Figura 7 A e B). As médias 

das temperaturas máximas e mínimas foram de 35 e 19,5°C, respectivamente (Figura 7 

A), porém, vale ressaltar que não houve medições das temperaturas registradas durante 

o período noturno. As médias das umidades relativas do ar máximas e mínimas foram 

de 89 e 72,5%, respectivamente (Figura 7 B). Ao longo do período as temperaturas 

máximas diárias variaram entre 42- 23°C e as temperaturas mínimas entre 24-12°C 

(Figura 8 A). A temperatura média diária, por sua vez, variou entre 34- 20°C (Figura 8 

A). Já para a análise da umidade relativa do ar, não foram encontrados valores 

superiores a 95%, com variações das umidades máximas entre 94- 77% (Figura 8 B). 
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No entanto, notam-se baixos valores de umidade relativa do ar, com umidades mínimas 

variando entre 90-51% e as umidades médias diárias variando entre 93- 65% (Figura 8 

B).   

   

Figura 7 – A: Média das temperaturas máxima (Max), média (Med) e mínima (Min); B: Média das 

umidades relativa do ar máxima (Max), média (Med) e mínima (Min); medidos  na casa de 

vegetação durante o período de enraizamento das estacas de P. elliottii var. elliotti e de P. 

elliotti x P. caribaea  

 

 

 

Figura 8 – A: Temperatura média diária (Med), temperatura máxima diária (Max), temperatura mínima 

diária (Min) da casa de vegetação durante o período de enraizamento das estacas de P. elliottii 

var. elliotti e de P. elliotti x P. caribaea; B: umidade relativa do ar média diária (Med), 

umidade relativa do ar máxima diária (Max), umidade relativa diária mínima (Min) da casa de 

vegetação durante o período de enraizamento das estacas de P. elliottii var. elliotti e de P. 

elliotti x P. caribaea 

35 

29,5 

19,5 

0

10

20

30

40

Max Med Min

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

°C
) 

89 
81,5 72,5 

0

20

40

60

80

100

Max Med Min

U
m

id
a

d
e 

 (
%

) 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

°C
) 

Dias 
Med Max Min

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116

U
m

id
a
d

e
 r

e
la

ti
v
a
 d

o
 a

r
 (

%
) 

Dias 
Med Max Min

B 

A 

B 

A 



49 

Observou-se que ao longo do dia houve uma correlação entre o aumento da 

temperatura e o decréscimo da umidade, sendo que os valores mais críticos ocorreram 

nos períodos ente 11:00 – 14:30 horas, onde as temperaturas médias atingiram valores 

entre 30- 32°C e a umidade relativa do ar caiu para valores entre 80- 77% (Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Média das temperaturas e umidades relativa do ar da casa de vegetação medidas ao longo do 

dia durante todo o período de enraizamento de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. 

caribaea  

 

A temperatura influencia a mobilidade de nutrientes na solução nutritiva, sítios 

de absorção da membrana plasmática, velocidade de absorção, translocação e 

redistribuição nos tecidos bem como, na atividade enzimática (TAIZ; ZEIGER, 2009), 

afetando dessa forma, todo o metabolismo da planta.  Entretanto, apesar de as 

temperaturas mais elevadas estimularem o desenvolvimento das raízes, é importante que 

se tenha uma adequada umidade relativa do ar, de modo a favorecer o potencial hídrico 

das estacas (HARTMANN et al., 2002). Segundo Brondani et al. (2008) a constante 

elevação da média das temperaturas máximas, acima de 30°C resultou em fatores 

negativos para o enraizamento das miniestacas de erva mate. Já para o enraizamento de 

P. elliottii var. elliottii x P. caribaea var. hondurensis, observou-se maior sobrevivência 

e maior enraizamento das estacas mantidas a temperatura constante de 25°C e 30°C do 

que as que permaneceram sob temperatura constante de 35°C; sendo o enraizamento 

inibido sob temperaturas constante de 15°C (RASMUSSEN; SMITH; HUNT, 2009). 

Além disto, os mesmos autores destacaram a importância de se manter a umidade 
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relativa do ar entre 80- 100%. Para Xavier, Wendling e Silva (2009) a umidade relativa 

do ar da casa de vegetação deve se manter acima de 80%, entretanto, a saturação do ar 

deve ser evitada.  

Com base no exposto, reforça-se que a temperatura e a umidade relativa do ar 

durante o sistema de produção de mudas de P. elliottii e do híbrido devem ser 

controladas com maior rigor em busca da otimização do sistema de produção de mudas 

clonais, sobretudo nos períodos mais quentes do dia e nas épocas mais quentes do ano.  

 

2.3.1.2 Sobrevivência e enraizamento das estacas de Pinus elliottii e de Pinus 

elliottii x Pinus caribaea 

 De acordo com a análise de variância não houve efeito significativo dos 

tratamentos para a porcentagem de sobrevivência das estacas, apresentando, entretanto, 

diferença significativa entre os blocos (matrizes) (Tabela 2). Os dados de porcentagem 

de enraizamento não atenderam às pressuposições da análise de variância, inclusive 

após a transformação, motivo pelo qual foi apresentada somente a análise descritiva das 

médias (Tabela 3).     

 

Tabela 2 – Resumo da análise de variância para a porcentagem de sobrevivência das estacas de 

P. elliottii e do P. elliottii x P. caribaea 

Causas da variação GL 
Quadrados Médios  

de Sobrevivência (%) 
(1)

 

Tratamentos 2 0,015
ns

 

Bloco 10 0,131
*
 

Resíduo 20 0,0240 

CVexp (%) - 19,22 
ns

 - Valor não significativo a 5% de probabilidade de erro pelo Teste F e * Valor significativo a 

5% de probabilidade de erro, respectivamente pelo Teste F. (1) Dados transformados por 

P%+0,5 onde P%= P/100 (P = valor de porcentagem de sobrevivência). Tratamentos = T1, T2 e 

T3, Bloco= matrizes, GL = Graus de Liberdade e CVexp = Coeficiente de Variação 

Experimental  

 

A porcentagem média de sobrevivência das estacas apresentou maior valor no 

tratamento T3 (34%), seguido do tratamento T1 (31%), sendo o menor valor observado 

no T2 (28%) (Tabela 3 e Figura 10). A porcentagem média de enraizamento foi 

positivamente relacionada com a média de sobrevivência, sendo o T3 (9%) com maior 

valor, seguido do T1 (6%) e o T2 o menor valor com 0,72% de enraizamento (Tabela 3 
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e Figura 10). As maiores porcentagens de enraizamento no tratamento T3 (Tabela 3 e 

Figura 10) demonstram o efeito benéfico da aplicação de terebentina na base das 

estacas, visto que a terebentina é um solvente natural da resina, a qual impregna a base 

da estaca, podendo restringir ou retardar a rizogênese (HARTMANN et al., 2002).    

Nota-se, entretanto, que apenas a matriz PH24T21 apresentou competência ao 

enraizamento quando submetida ao tratamento T2 (Tabela 3), indicando que o uso de 

talco com fungicida quando aplicado após a solução líquida de AIB, como ocorrido no 

T1 e T3, é mais eficiente para a indução do enraizamento. O efeito benéfico da 

aplicação de fungicida tem sido reportado no enraizamento adventício de estacas de 

coníferas (REINES; BAMPING, 1960; ALCANTARA et al., 2008), por possibilitar 

maior resistência das estacas ao ataque de microrganismos patogênicos durante o 

período de enraizamento  (HENRIQUE et al., 2006). 

Além disto, observou-se que as porcentagens de sobrevivência e enraizamento 

adventício variaram de acordo com o genótipo das matrizes (Tabelas 2 e 3). A variação 

das porcentagens de sobrevivência foi de 0-70%, 0-60% e 0-100%, para os tratamentos 

T1, T2 e T3, respectivamente. Por sua vez, as porcentagens de enraizamento variaram 

de 0-30% para o T1, 0-10% para o T2 e 0-50% para o T3 (Tabela 3). Para Kibbler, 

Johnston e Williams (2004) o genótipo é considerado um dos fatores críticos para a 

propagação de algumas espécies florestais, tendo em vista que o enraizamento 

adventício é genótipo-dependente (MALAVASI, 1994; MOKOTEDI et al., 2000). Por 

exemplo, a média de enraizamento de clones de Pinus elliottii jovem variou de 47 a 4% 

em experimentos de campo e de 63% a 19% em experimentos na casa de vegetação 

(BOWER; BUJITENEN, 1977).   

A análise da Tabela 3 nos mostra também que os valores de sobrevivência 

(SOBRE) e enraizamento (ENR) foram maiores para as matrizes do híbrido (PH), sendo 

que, dentre as matrizes do P. elliottii (Pee), o enraizamento adventício foi induzido 

apenas na matriz Pee27PCS no tratamento T3. Mitchell; Zwolinskib e Jonesc (2004) em 

seu trabalho de revisão, não encontraram trabalhos com estaquia de Pinus elliottii var. 

elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis e Pinus elliottii var. elliottii adultos. Já para a 

estaquia de material jovem foram encontrados em literatura valores de enraizamento 

adventício de 100% para o híbrido (HUNT; TRUEMAN; RASMUSSEN, 2011) e de 

77% para o P. elliottii (FRAMPTON; HODGES, 1989).  
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Tabela 3 – Porcentagem de sobrevivência e enraizamento das estacas de matrizes adultas de P. 

elliottii e P.elliottii X P. caribaea 

 Genótipo 
Porcentagem de sobrevivência Porcentagem de Enraizamento 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Pee9PCS 0 0 0 0 0 0 
Pee16PCS 50 60 25 0 0 0 
Pee25PCS 10 0 0 0 0 0 
Pee27PCS 10 20 20 0 0 20 
Pee30PCS 70 60 60 0 0 0 
Pee32PCS 50 40 60 0 0 0 
Pee37PCS 20 40 40 0 0 0 
Pee50PCS 0 9 17 0 0 0 

MPee 26 ,3 28, 6 27, 8 0  0  2,5  
PH2T21 10 10 60 20 0 40 
PH24T21 20 20 20 0 10 20 
PH25T21 40 60 40 10 0 0 
PH33T21 36 20 20 0 0 0 
PH86T21 50 20 20 20 0 0 

PH171T21 70 30 100 30 0 50 
MPH 37,7 26,7 43,3 13,3 1,7 18,3 
MED 31,2 27,8 34,4 5,72 0,72 9,28 

O valor destacado em azul representa a única matriz de Pinus elliottti que induziu enraizamento 

e o valor destacado em vermelho representa a única matriz que induziu o enraizamento quando 

submetida ao tratamento T2. MPee = média do P. elliottii; MPH = média do P. elliottii X P. 

caribaea e MED = média geral das 14 matrizes  

 

 

Figura 10 – Porcentagens médias de sobrevivência e enraizamento das estacas de P. elliottii e do híbrido 

em relação aos tratamentos T1, T2 e T3. Médias seguidas por mesma letra não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro 

 

De maneira geral, as porcentagens de enraizamento não foram superiores a 50% 

nas 14 matrizes avaliadas, possivelmente devido à elevada idade ontogenética 

(maturação) das estacas, fato que reduz a competência ao enraizamento adventício 
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(MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; RAGONEZI et al., 2010). Para 

Geenwood (1995) as características do tecido adulto (maturo) podem persistir anos após 

a enxertia, mesmo quando os brotos destes enxertos são re-expostos em um porta-

enxerto juvenil (enxertia seriada). Por exemplo, em Quercus rubra L., foi observado 

que uma ou duas enxertias seriadas apresentou pouco efeito no enraizamento adventício 

(ZACZEK et al., 1993). Já para o Pinus radiata, são necessários no mínimo três 

enxertias seriadas para que se atinja resultados satisfatórios de enraizamento 

(HORGAN, 1987). Segundo Hare (1978) menos de 1% das estacas de Pinus elliottii 

com 12-14 anos de idade enraizaram.   

Neste contexto, nossos resultados (Figura 11) demonstram o efeito de cinco 

enxertias seriadas na competência ao enraizamento de algumas das matrizes estudadas, 

promovendo parcialmente o revigoramento e a habilidade de enraizamento das estacas. 

Ao mesmo tempo, é possível que sejam necessários mais estágios de enxertia seriada 

para que indicações definitivas de rejuvenescimento/ revigoramento sejam 

manifestadas.   

 

 
Figura 11 – Enraizamento observado nas estacas do experimento 1. A e B: raízes adventícias; C e D: 

detalhe da porção basal da estaca, onde iniciou-se o enraizamento. Barra = 2,0 cm   
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2.3.2 Experimento 2  

 

2.3.2.1 Temperatura e umidade relativa do ar da casa de vegetação 

As estacas permaneceram na casa de vegetação durante 100 dias sob temperatura 

média de 30°C e umidade relativa do ar média de 78% (Figura 12 A e B). As médias 

das temperaturas máximas e mínimas foram de 36 e 21,5°C, respectivamente (Figura 12 

A), porém, vale ressaltar que não houve medições das temperaturas registradas durante 

o período noturno. As médias das umidades relativas do ar máximas e mínimas foram 

de 86,5 e 61%, respectivamente (Figura 12 B). Ao longo do período as temperaturas 

máximas diárias variaram entre 41- 23°C e as temperaturas mínimas entre 29-17°C 

(Figura 12 A). A temperatura média diária, por sua vez, variou entre 35- 21°C (Figura 

12 A).  Já para a análise da umidade relativa do ar, não foram encontrados valores 

superiores a 95%, com variações das umidades máximas entre 95- 73% (Figura 12 B). 

No entanto, notam-se baixos valores de umidade relativa do ar, com umidades mínimas 

variando entre 74- 43% e as umidades médias diárias variando entre 86- 60% (Figura 8 

B).    

  

     

Figura 12 – A: Média das temperaturas máxima (Max), média (Med) e mínima (Min); B: Média das 

umidades relativa do ar máxima (Max), média (Med) e mínima (Min); medidos  na casa de 

vegetação durante o período de enraizamento das estacas de P. elliottii var. elliotti e de P. 

elliotti x P. caribaea 
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Figura 13 – A: Temperatura média diária (Med), temperatura máximadiária (Max), temperatura mínima 

diária (Min) da casa de vegetação durante o período de enraizamento das estacas; B: umidade 

relativa do ar média diária (Med), umidade relativa do ar máxima diária (Max), umidade 

relativa diária mínima (Min) da casa de vegetação durante o período de enraizamento das 

estacas de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. caribaea 

  

Assim como no experimento 1, observou-se que ao longo do dia houve uma 

correlação entre o aumento da temperatura e o decréscimo da umidade, sendo que os 

valores mais críticos ocorreram nos períodos entre 11:00 – 14:30 horas, onde as 

temperaturas médias atingiram valores entre 34- 33°C e a umidade relativa do ar caiu 

para valores entre 73- 69% (Figura 14). 
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Figura 14 – Média das temperaturas e umidades relativa do ar da casa de vegetação medidas ao longo do 

dia durante todo o período de enraizamento de P. elliottii var. elliotti e de P. elliotti x P. 

caribaea 

 

 O comportamento das temperaturas e umidades relativas do ar da casa de 

vegetação diferiu entre os dois experimentos (Figuras 8 e 13). De acordo com a análise 

das Figuras 7 e 12, observa-se que houve um ligeiro aumento das médias de temperatura 

e uma ligeira redução das médias de umidade relativa do ar da casa de vegetação 

durante a realização do presente experimento em relação ao experimento 1. Além disto, 

a relação entre a temperatura e a umidade relativa do ar observada ao longo do dia, 

ocorreu de forma mais acentuada no presente experimento (Figuras 9 e 14). As 

diferenças encontradas se devem as variações climáticas entre os dois períodos de 

experimento, uma vez que a estação do ano foi a mesma e não houve diferença de 

manejo da casa de vegetação. Esses resultados reforçam a necessidade do controle 

diário das temperaturas e umidades relativas do ar da casa de vegetação, a fim de se 

otimizar e viabilizar a propagação das estacas de P. elliottii e de P. elliottii x P. 

caribaea.   

 

2.3.2.2 Sobrevivência, enraizamento, número de raízes e comprimento total de raiz 

das estacas de Pinus elliottii X Pinus caribaea 

Os dados de porcentagem de sobrevivência (SOBRE), porcentagem de 

enraizamento (ENR), número de raízes (NR) e comprimento total de raiz (CTR) não 

atenderam às pressuposições da análise de variância, inclusive após a transformação, 

motivo pelo qual foi apresentada somente a análise descritiva das médias (Tabela 4).    
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Tabela 4 – Porcentagem média de sobrevivência (SOBRE) e enraizamento (ENR) e média do 

número de raízes (NR) e comprimento total de raiz (CTR) das matrizes de P. 

elliottii X P. caribaea em relação aos tratamentos T1 e T2  

Matriz Tratamento SOBRE (%) ENR (%) NR CTR (cm) 

PH24T21 T1 0 0 0 0 

PH24T21 T2 0 0 0 0 

PH33T21 T1 0 0 0 0 

PH33T21 T2 1,91 0 0 0 

PH86T21 T1 0 0 0 0 

PH86T21 T2 0 0 0 0 

PH171T21 T1 0 0 0 0 

PH171T21 T2 24,77 19,03 2,73 18,07 

 

Nota-se que os valores das quatro variáveis analisadas (SOBRE, ENR, NR e 

CTR) foram nulos para o tratamento T1, nas três matrizes estudadas (Tabela 4). A 

ausência de respostas observada pode estar relacionada ao fato das estacas terem sido 

expostas a uma elevada concentração de auxina exógena (10.000 mg L
-1

 de AIB), uma 

vez que excessivas concentrações de auxina podem inibir o desenvolvimento radicular, 

além de causar necrose na base da estaca, ocasionando sua morte (DÍAZ-SALA et al., 

1996). Entretanto, vale ressaltar que este tratamento apresentou bons resultados no 

experimento 1, com enraizamento adventício variando entre 50- 20% de acordo com a 

matriz (Tabela 3). Um dos fatores que pode ter influenciado na resposta morfogênica 

das estacas a este tratamento, foi a diferença de temperatura e umidade relativa do ar da 

casa de vegetação entre os dois períodos (conforme descrito no item 2.3.2.1).   

Além das condições da casa de vegetação, as características morfológicas das 

estacas (tipo de estaca) podem também ter influenciado na sobrevivência e no 

enraizamento, tendo em vista que as estacas do presente experimento eram mais tenras 

que as estacas utilizadas no experimento 1, ou seja, menos lignificas e com menores 

diâmetros. Esta diferença morfológica já era esperada, uma vez que os brotos/estacas 

induzidos através das podas drásticas ou podas sucessivas apresentam-se com 

características visualmente mais jovens (GREENWOOD,1987; NEVES et al., 2006; 

D´SOUZA et al., 2009). Segundo Brondani (2012) as concentrações de AIB para 

induzir a rizogênese variam de acordo com cada situação de manejo no viveiro e tipo de 

material genético. A temperatura ótima para favorecer o enraizamento adventício, por 

sua vez, é dependente das peculiaridades das plantas, do período de propagação, do grau 

de lignificação das estacas e das condições climáticas do local (KOMISSAROV, 1969). 

Brondani et al. (2010) sugeriram que as elevadas temperaturas podem induzir estresse 
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nas miniestacas de Eucalyptus benthamii X Eucalyptus dunnii, ocasionando a 

mortalidade em razão da presença de um incipiente sistema radicial e tendo em vista a 

maior sensibilidade das mesmas às condições ambientais nos primeiros dias após a 

entrada em casa de vegetação.  

 A literatura reporta que as estacas mais grossas e mais lignificadas apresentam 

maior potencial de enraizamento devido ao maior teor de carboidratos (OLIVEIRA et 

al., 2001; FACHINELLO et al., 2005), tendo em vista que o enraizamento adventício 

demanda grande gasto de energia (HARTMANN et al., 2002) e os carboidratos são 

utilizados como fontes de energia e de carbono para a síntese de outras substâncias 

essenciais à formação de raízes (MALAVASI, 1994). Para Araujo, Matos Filho e 

Azevedo (2009) o reduzido enraizamento das miniestacas herbáceas (menos 

lignificadas) de pinhão-manso foi possivelmente, decorrente do menor teor de reservas, 

da baixa relação C/N e da sua maior facilidade de desidratação e morte.   

O tratamento T2, entretanto, induziu o enraizamento apenas na matriz 

PH171T21 (Tabela 4), confirmando assim, a forte influência do genótipo na 

competência ao enraizamento adventício. Segundo Moon e Yi (1993) as diferenças 

entre os clones de Quercus acutissima adulto são críticas para propagação por estaquia, 

visto a existência de variações de até 80% de enraizamento entre os clones estudados. Já 

para estaquia de P. elliottii var. elliottii x P. caribaea var. hondurensis jovem os valores 

de enraizamento podem variar de 45 à 95% de acordo com o material genético 

(RASMUSSEN; SMITH; HUNT, 2009). As médias da porcentagem de enraizamento, 

número de raízes e comprimento total de raiz para este tratamento foram de 19%, 2,7 e 

18 cm, respectivamente (Tabela 4). Corroborando com os nossos resultados, foram 

encontrados valores de 18% de enraizamento adventício para o Pinus banksiana de 30 

anos de idade (BROWNE; DAVIDSON; GOBIN, 1996) e de 11% para Pinus radiata 

de 26 anos de idade (FIELDING, 1954). Entretanto, segundo Mitchell, Zwolinskib e 

Jonesc (2004), não foram encontrados em literatura trabalhos com estaquia de P. elliottii 

e de P. elliottii x P. caribaea adultos.   

Além dos variáveis analisadas (SOBRE, ENR, NR e CTR), a análise visual das 

mudas permitiu inferir que houve a formação de um sistema radicular bem desenvolvido 

com raízes secundárias e terciárias e sem presença de calo na base das estacas (Figura 

15). Segundo Mohammed e Vidaber (1990) a qualidade do sistema radicular envolve o 

número e comprimento de raízes e ausência de calo na base da estaca, sendo que todos 

estes fatores irão influenciar no desenvolvimento da muda no campo.  
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Entretanto, observa-se que o sistema radicular das mudas do presente 

experimento foi mais desenvolvido que as do experimento 1, devido ao fato das raízes 

principais serem mais finas e pela presença de raízes secundárias e terciárias (Figuras 15 

e 11).  Este resultado pode ser explicado pelo rejuvenescimento/ revigoramento das 

estacas decorrente das podas sucessivas realizadas nos enxertos, tendo em vista que o 

material rejuvenescido (ou pelo menos parcialmente rejuvenescido) apresenta maior 

competência ao enraizamento adventício e melhor qualidade do sistema radicular 

(MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; RAGONEZI et al., 2010). Segundo 

Ruaud e Pâques (1995) o objetivo do rejuvenescimento é reverter a programação 

ontogenética e restaurar as competências morfogênicas do estágio juvenil das plantas, 

permitindo assim a propagação de plantas maturas como se fossem juvenis.   

 

                

Figura 15 – A: Muda de P. elliottii X P. caribaea da matriz PH171T21 no torrão; B: detalhe do sistema 

radicular. Barra = 4,0 cm   

 

De maneira geral, os resultados demonstraram o efeito de cinco enxertias 

seriadas e das podas sucessivas na competência ao enraizamento e na qualidade do 

sistema radicular, promovendo parcialmente o revigoramento e a competência ao 

enraizamento das estacas. Sendo assim, pode-se inferir que a enxertia seriada aliada a 

A B 



60 
 

prática de podas sucessivas pode ser uma excelente ferramenta na indução do 

rejuvenescimento/ revigoramento de espécies do gênero de Pinus.   

Futuros trabalhos devem ser realizados, intensificando as podas sucessivas e 

ampliando a gama de concentrações do hormônio AIB. Além disto, avaliar o 

enraizamento das brotações destas estacas, por meio do uso da técnica de estaquia 

seriada.   

  

2.4 Conclusões  

A aplicação de AIB 10.000 mg L
-1

 diluído em 2% de álcool combinado com a 

aplicação de terebentina e talco com fungicida propiciou os melhores índices de 

enraizamento das estacas de P. elliottii e de P. elliottii x P. caribaea nas condições 

experimentais do experimento 1;   

A aplicação de AIB em pó na concentração de 2.000 mg L
-1

 com 4% de 

fungicida CAPTAN
®
 propiciou os melhores índices de enraizamento, número de raízes 

e comprimento total de raiz das estacas de P. elliottii x P. caribaea nas condições 

experimentais do experimento 2;   
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3 ESTAQUIA DE Pinus elliotti NO 2° ESTÁGIO DE ENXERTIA SERIADA 

COM PODAS SUCESSIVAS  

  

Resumo 

O Pinus elliottii var. elliottii é uma espécie de grande importância econômica, 

devido principalmente a sua produtividade e qualidade de resina. Atualmente, o maior 

desafio para produção de mudas clonais desta espécie, refere-se a redução ou perda da 

competência ao enraizamento adventício de matrizes adultas selecionadas pela elevada 

produção de resina. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

sobrevivência, enraizamento adventício, número de raízes e comprimento total de raiz 

de estacas de uma matriz adulta de P. elliottii. As brotações para a confecção das 

estacas foram coletadas de enxertos no 2° estágio de enxertia seriada com um ano de 

podas sucessivas. Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes 

tratamentos: (T1) 5.000 mg L
-1

 AIB líquido + talco com fungicida; (T2) terebentina + 

5.000 mg L
-1 

AIB líquido + talco com fungicida; (T3) terebentina + 2.000 mg L
-1

 

paclobutrazol + 5.000 mg L
-1

 AIB líquido + talco com fungicida; (T4) Fertimaxi2000
®
; 

(T5) terebentina + Fertimaxi2000
®
; (T6) terebentina + 2.000 mg L

-1
 paclobutrazol + 

Fertimaxi2000
®
. O talco foi preparado com 1% de fungicida Cerconil

®
. Os resultados 

demonstraram o efeito benéfico da aplicação da terebentina, e paclobutrazol na 

sobrevivência e na qualidade do sistema radicular das estacas. A enxertia seriada aliada 

a prática de podas sucessivas podem ser utilizadas para indução do rejuvenescimento, 

promovendo parcialmente o revigoramento e a habilidade de enraizamento das estacas 

de P. elliottii adulto.   

 

Palavras-chaves: Propagação; Regulador de crescimento; Rejuvenescimento  

 

Abstract 

Pinus elliottii var. elliottii plays a great economic importance in the forest sector, 

mainly due to its productivity and resin quality. The maturation is a challenge for the 

propagation by cuttings of this specie, due to the reduction or loss of the rooting 

competence with age increasing of the donor plant, selected by the high resin 

production. Thus, the present work aimed to evaluate the cuttings survival, root growth, 

root number and total length of root in mature P. elliottii. The cuttings were collected of 

grafts up two sequential grafting one year after the beginning of successive pruning. The 

treatments were:  (T1) 5,000 mg L
-1

 IBA + talc with fungicide; (T2) turpentine + 5,000 

mg L
-1

 IBA + talc with fungicide; (T3) turpentine + 2,000 mg L
-1

 paclobutrazol + 5,000 

mg L
-1

 IBA + talc with fungicide; (T4) Fertimaxi2000
®
; (T5) turpentine + 

Fertimaxi2000
®
; (T6) turpentine + 2.000 mg L

-1
 paclobutrazol + Fertimaxi2000

®
. Talc 

was prepared with 1% of fungicide Cerconil
®
. The results demonstrated the beneficial 

effect of turpentine and paclobutrazol in cuttings survival and root quality. The serial 

grafting combined with successive pruning can be used to induce rejuvenation, 

promoting partially the reinvigoration and rooting ability of mature P. elliottii cuttings.  

 

Keywords: Propagation; Plant growth regulator; Rejuvenation 
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3.1 Introdução 

Espécies do gênero Pinus são largamente utilizadas em reflorestamento no 

Brasil. Atualmente, a maioria das áreas reflorestadas é plantada com espécies de Pinus 

spp. originadas do sul dos Estados Unidos da América, sendo o P. taeda e P. elliottii as 

espécies mais expressivas (ALCANTARA et al., 2008). A madeira de P. elliotti pode 

ser usada em serrarias, laminadoras e indústrias de aglomerados e sua resina é muito 

utilizada nas indústrias de tintas, colas e borracha sintética. Em função da sua 

importância econômica existe interesse nos programas de melhoramento genético e 

propagação desta espécie. Considerando que a propagação de espécies florestais é 

comumente feita através da estaquia (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004), os 

efeitos da maturação do material de origem, utilizados para produção das estacas, torna-

se um grande obstáculo para o sucesso da propagação de genótipos superiores 

(VALDÉS; FERNÁNDEZ; CENTENO, 2004), principalmente, devido a redução da 

competência ao enraizamento com o aumento da idade ontogenética ou maturação do 

material de origem (RAGONEZI et al., 2010). O rejuvenescimento/ revigoramento das 

plantas é comumente induzido através da enxertia, enxertia seriada e podas drásticas 

e/ou podas sucessivas (WENDLING; XAVIER, 2001).  

A aplicação de auxina exógena pode proporcionar além de um maior índice de 

enraizamento, maior velocidade de formação, qualidade e uniformidade do sistema 

radicular (HARTMANN et al., 2002), sendo que o ácido indolbutírico (AIB) é o mais 

utilizado nos sistemas de produção em larga escala de mudas clonais (LUDWIG-

MÜLLER, 2000). Além disto, a aplicação de alguns retardantes de crescimento, junto 

com a auxina, tem sido usado para melhorar os índices de enraizamento de diversas 

espécies (WIESMAN; LAVEE, 1995; HENRIQUE et al., 2006). Retardantes de 

crescimento derivados do triazol (por exemplo, o paclobutrazol) induzem o 

enraizamento por serem substâncias inibidoras da síntese de giberelina, visto que 

elevados níveis de giberelina podem atuar como um inibidor do enraizamento 

(HARTMANN et al., 2002). Entretanto, alguns fatores podem restringir ou dificultar o 

processo de enraizamento, incluindo a presença de fibras, bainha esclerenquimática, 

resinas ou canais de resina (HARTMANN et al., 2002).    

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o enraizamento 

adventício de estacas matrizes adultas de Pinus elliottii adulto no 2° estágio de enxertia 

seriada com um ano de podas sucessivas, sob a ação do AIB, da terebentina (solvente 

natural da resina) e do retardante de crescimento paclobutrazol.     



67 

3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Caracterização geral do experimento 

O trabalho foi conduzido de dezembro de 2012 a março de 2013 nas 

dependências da empresa RESIFLOR parte do grupo Resinas Brasil, situada em Guareí-

SP (23°22’ S e 48°11’ W, 645 m). Segundo classificação de Köppen, o clima da região 

é subtropical úmido do tipo Cfa.   

 

3.2.2 Obtenção das matrizes e constituição do jardim clonal de enxertia seriada 

Utilizaram-se ápices da matriz Pee53PCS de Pinus elliottii de 20 anos de idade 

selecionada pela elevada produtividade em resina. Os ápices adultos foram enxertados 

em porta enxertos de Pinus caribaea var. hondurensis  jovem. A segunda enxertia foi 

realizada com brotos coletados dos enxertos do ano anterior. Entretanto, devido a 

problemas de incompatibilidade na enxertia, não foi possível o pegamento dos enxertos 

do 3° estágio de enxertia seriada. Sendo assim, podas sucessivas foram realizadas nos 

enxertos do 2° estágio durante o período de um ano, com a finalidade de aumentar o 

número de brotos e induzir o rejuvenescimento/revigoramento do material vegetal 

(Figura 1 A). A frequência das podas variou de acordo com a velocidade de crescimento 

das brotações ao longo do ano. Como o objetivo das podas era o de induzir a brotação 

do meristema dos braquiblastos (Figura 1 B e Figura 2), as mesmas foram feitas 

mantendo-se aproximadamente 2/3 do comprimento do broto (Figura 1 B).     
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Figura 1 - A: Jardim clonal no 2° estágio de enxertia seriada um ano após o início das podas sucessivas; 

B: Detalhe dos brotos provenientes dos meristemas dos braquiblastos, as setas vermelhas 

indicam os brotos em desenvolvimento e as setas pretas os brotos podados   

  

 

Figura 2 - Desenvolvimento do meristema quiescente do braquiblasto. Barra = 1,0 cm  

 

3.2.3 Coleta e preparo dos explantes  

Brotações dos enxertos da matriz Pee53PCS foram coletadas, preferencialmente, 

no período matinal, a fim de reduzir a evapotranspiração.  Durante todo o processo, as 

brotações foram conservadas úmidas, a fim de minimizar a perda da turgescência 

celular dos tecidos vegetais.    

Logo após a coleta das brotações (Figura 3A) foram preparadas as estacas com 

8±1 cm de comprimento sem a remoção da ponteira (gema apical) e com a redução de 

50% da área foliar. Na região basal, foi efetuado um corte em bisel, sendo os 

braquiblastos e as acículas da base retiradas (Figura 3B).    

B A 
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Figura 3- A: Brotação logo após a coleta; B: Estaca após o preparo e padronização; C: Exsudação de 

resina após o corte em bisel na base da estaca. A e B: Barra = 1,0 cm; C: Barra de 0, 5 cm  

 

3.2.4 Tratamentos e delineamento experimental  

Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 

(T1) 5.000 mg L
-1

 AIB líquido + talco com fungicida; (T2) terebentina + 5.000 mg L
-1 

AIB líquido + talco com fungicida; (T3) terebentina + 2.000 mg L
-1

 paclobutrazol + 

5.000 mg L
-1

 AIB líquido + talco com fungicida; (T4) Fertimaxi2000
®
; (T5) terebentina 

+ Fertimaxi2000
®
; (T6) terebentina + 2.000 mg L

-1
 paclobutrazol + Fertimaxi2000

®
.    

O AIB líquido utilizado nos tratamentos T1, T2 e T3 foi preparado em solução 

hidroalcoólica com 50% de etanol (50% água:etanol v/v) e o talco com fungicida foi 

preparado com 1% de fungicida Cerconil
®
. O Fertimaxi2000

® 
é um fertilizante em pó 

que apresenta a seguinte formulação: 2000 mg L
-1

 AIB com 19,1% Ca, 1,3% Fe, 1,8% S 

e 2,7% Zn.  A base das estacas foram imersas em solução de AIB por 10 segundos, em 

terebentina por 30 segundos e em paclobutrazol por 60 segundos. As estacas foram 

estaqueadas em tubetes plásticos cônicos (55 cm
3
), com a inserção de aproximadamente 

3 cm da região basal. Os tubetes foram preenchidos com substrato utilizado na produção 

comercial da empresa (substrato Carolina
®

 com 160 g de Osmocote
®
 formulação 15-09-

12 por saco de 45 litros). Após a estaquia, as estacas foram levadas para casa de 

vegetação. Foram feitas quatro repetições por tratamento, contendo 11 estacas por 

repetição. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente aleatorizado.   

 

3.2.5 Coleta dos dados 

As estacas foram mantidas por 100 dias em casa de vegetação sob temperatura 

de 30± 2,1°C e umidade relativa do ar de 78± 4,6%. Os valores de temperatura e 

A B 

C 
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umidade relativa do ar da casa de vegetação foram medidos às 08:00, 09:30, 11:00, 

12:00, 13:30, 14:30 e 16:30 horas.  Após este período foi avaliado a porcentagem de 

sobrevivência, a porcentagem de enraizamento, o número de raízes e o comprimento 

total de raiz.      

 

3.2.6 Análise estatística dos dados 

Os dados coletados foram submetidos a análise da variância e ANOVA (p<0,10 

e p<0,05). De acordo com os resultados da ANOVA os dados foram comparados pelo 

teste de Tukey (p<0,10 e p<0,05). As análises estatísticas foram feitas com auxílio do 

programa SAS (STATISTIC ANALYSIS SYSTEM).       

  

3.3 Resultados e discussão   

Os valores de sobrevivência (SOBRE), enraizamento (ENR), número de raízes 

(NR) e comprimento total de raiz (CTR) foram nulos para os tratamentos T1, T2, T3 e 

T4. A ausência de resposta de sobrevivência e iniciação radicular das estacas de Pinus 

elliottii da matriz Pee53PCS aos T1 a T3, pode estar relacionada ao fato das estacas 

terem sido expostas a uma concentração inadequada de auxina exógena (5.000 mg L
-1

 

de AIB). Segundo Hartmann et al. (2002) nem sempre a aplicação de auxinas exógenas 

é eficaz, por não se saber se a dosagem aplicada é a ideal ou se existe a presença de 

algum inibidor do enraizamento na estaca. Além disto, o nível crítico da aplicação de 

auxinas exógenas encontra-se muito próximo a fitotoxicidade, sendo que, concentrações 

abaixo deste limite não são eficazes e concentrações acima deste limite não só impedem 

o enraizamento adventício, como podem causar danos morfológicos generalizados na 

estaca (JANICK, 1966). O tratamento T4 também apresentou valores nulos para as 

quatro variáveis analisadas (SOBRE, ER, NR e CTR), entretanto, diferentemente dos 

primeiros tratamentos (T1, T2 e T3), este teve a aplicação do fertilizante 

Fertimaxi2000
®
. A ausência de resposta neste tratamento pode ser explicada pelo efeito 

benéfico da interação combinada ou não da terebentina e do paclobutrazol presentes nos 

tratamentos T5 e T6, indicando que a aplicação isolada deste fertilizante não foi 

suficiente para a indução do enraizamento das estacas de Pinus elliottii da matriz 

Pee53PCS.  Segundo Brondani (2012) é necessário estabelecer concentrações ideais de 

aplicação exógena de AIB de acordo com cada situação de manejo no viveiro e tipo de 

material genético.   
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Os valores nulos dos tratamentos T1 a T4 não atenderam às pressuposições da 

análise de variância, inclusive após a transformação, motivo pelo qual apenas os 

tratamentos T5 e T6 foram submetidos à análise estatística dos dados coletados.  

De acordo com a análise de variância houve efeito significativo dos tratamentos 

T5 e T6 para a sobrevivência das estacas a 5% de probabilidade de erro no teste F e para 

o enraizamento das estacas a 10% de probabilidade do teste F (Tabela 1).     

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância para a porcentagem de sobrevivência (SOBRE) e 

porcentagem de enraizamento (ENR) das estacas de Pinus elliottii da matriz 

Pee53PCS  

Causas da variação GL 
Quadrados médios 

de SOBRE (%) 

Quadrados Médios 

de ENR (%) 

Tratamentos 1 369,9* 372,6** 

Resíduo 6 40,9 69,1 

CVexp (%) - 13,4 33,2 

* Valor significativo a 5% de probabilidade de erro pelo Teste F e ** Valor significativo a 10% de 

probabilidade de erro pelo Teste F. Tratamentos = T5 e T6; GL = Graus de Liberdade e CVexp = 

Coeficiente de Variação Experimental 

   

Os valores de sobrevivência (54%) e de enraizamento (32%) das estacas no 

tratamento T6 foram significativamente superiores aos valores do tratamento T5, 40% e 

18% respectivamente (Figura 4).  Estes resultados sugerem o efeito benéfico da 

aplicação do fertilizante Fertimaxi2000
®
 combinado com a terebentina e o 

paclobutrazol na indução ao enraizamento das estacas da matriz Pee53PCS, 

possivelmente pelo sinergismo obtido através da aplicação conjunta destas três 

substâncias.  O efeito benéfico da aplicação de terebentina, que é um solvente natural de 

resina, pode ser explicado pela dissolução da resina impregnada na base da estaca, uma 

vez que a resina pode restringir ou reduzir o enraizamento adventício (HARTMANN et 

al., 2002).  O paclobutrazol, por sua vez, tem efeito sobre o balanço híbrido das estacas 

e tem sido descrito como promotor de enraizamento em diversas espécies (STEFFENS; 

WANG, 1986). Por exemplo, o uso de paclobutrazol na concentração de 100mg L
-1

 

proporcionou um acréscimo de aproximadamente 10% no enraizamento de estacas de 

Pinus caribaea var. hondurensis jovens (HENRIQUE et al., 2006).    

Apesar das diferenças encontradas, podemos inferir que os tratamentos aplicados 

(T5 e T6) apresentaram bons resultados de SOBRE e ENR, tendo em vista que a 

maturação do tecido acarretada na redução ou mesmo perda da competência ao 

enraizamento (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; RAGONEZI et al., 2010) 
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e que não foram encontrados em literatura trabalhos com estaquia de Pinus elliottii 

adulto (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004). Por exemplo, Hare (1978) 

observou um enraizamento de menos de 1% das estacas de Pinus elliottii de 12 e 14 

anos de idade.  

     

 

Figura 4 - Valores médios de sobrevivência e enraizamento das estacas de Pinus elliottii da matriz 

Pee53PCS em relação aos tratamentos T5 e T6. Médias seguidas por diferentes letras 

maiúsculas para valores de sobrevivência diferem significativamente pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade e, médias seguidas por diferentes letras minúsculas para valores 

de enraizamento diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 10% de 

probabilidade de erro. Dados apresentados como: média ± desvio padrão       

 

O número de raízes (NR) e comprimento total da raiz (CTR) não variaram 

significativamente entre os tratamentos (Tabela 2), apresentando os valores de NR: 2,1 e 

2,21 e CTR: 21,2 cm e 19,4 cm para os tratamentos T5 e T6, respectivamente (Figura 

5). Além das variáveis analisadas (NR, CTR), observou-se a formação de um sistema 

radicular bem desenvolvido, com raízes secundárias e terciárias e visualmente sem 

presença de calo na base das estacas (Figuras 6 e 7), fato que poderá favorecer o 

desenvolvimento da muda no campo (MOHAMMED; VIDABER, 1990). Segundo a 

literatura, além do declínio no enraizamento, a maturação do tecido vegetal acarreta na 

redução da qualidade do sistema radicular (MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 

2004; RAGONEZI et al., 2010). Na estaquia de Larix sp em diferentes idades observou-

se que o declínio na qualidade do sistema radicular ocorreu de maneira mais expressiva 

que a redução da competência ao enraizamento (PEER; GREENWOOD, 2001). Em 

estudo com Abies fraseri houve uma redução dos valores médios do número de raízes 

de 6,1 para 5,4 e dos valores de comprimento total de raiz de 31 para 28 cm com o 

aumento da idade de 3 para 7 anos (ROSIER et al., 2005).  Já na estaquia do P. elliottii 

var. elliottii x P. caribaea var. hondurensis com 8 anos de idade observou-se que o 
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número médio de raízes por estaca foi de 3,5 após 91dias de permanência na casa de 

vegetação.  

 

Tabela 2 - Resumo da análise de variância para número de raízes (NR) e comprimento total de 

raiz (CTR) das estacas de P. elliottii da matriz Pee53PCS    

Causas da variação GL 
Quadrados Médios 

de NR 

Quadrados Médios 

de CTR (cm) 

Tratamentos 1 0,04
ns

 17,76
ns

 

Resíduo 20 1,0 96,6 

CVexp (%) - 44,9 49,06 
ns

 - Valor não significativo a 5% e a 10% de probabilidade de erro pelo Teste F. Tratamentos = T5 e T6; 

GL = Graus de Liberdade e CVexp = Coeficiente de Variação Experimental 

 

 

     

Figura 5 – A: Valores médios de número de raízes (NR) e B: Comprimento total de raiz (CTR) das 

estacas de P. elliottii da matriz Pee53PCS em relação aos tratamentos T5 e T6. Médias 

seguidas por mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade de erro. Dados apresentados como: média ± desvio padrão        
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Figura 6 – Sistema radicular observado no tratamento T5 (terebentina + Fertimaxi2000
®
). A: Sistema 

radicular mais desenvolvido; B: Sistema radicular menos desenvolvido; C: Detalhe da base da 

estaca da figura A; D: detalhe da base da estaca da figura B. A e B: Barra = 2,0 cm; C e D: 

Barra de 1,0 cm 

 

 

Figura 7 – Sistema radicular observado no tratamento T6 (terebentina + + 2.000 mg L
-1

 paclobutrazol + 

Fertimaxi2000
®
). A: Sistema radicular mais desenvolvido; B: Sistema radicular menos 

desenvolvido; C: Detalhe da base da estaca da figura A; D: detalhe da base da estaca da figura 

B. A e B: Barra = 2,0 cm; C e D: Barra de 1,0 cm  

  

A B 
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Com base no exposto, nossos resultados demonstraram o efeito de duas enxertias 

seriadas seguido de podas sucessivas na competência ao enraizamento e na qualidade do 

sistema radicular, promovendo parcialmente o revigoramento e assim restabelecendo a 

capacidade rizogênica das estacas sob a ação dos tratamentos T5 e T6. Para Neves et al. 

(2006) as podas sucessivas permitem aumentar a produção de propágulos sem excluir o 

rejuvenescimento das plantas, que apresentam brotos/ estacas visualmente mais jovens e 

com maior competência ao enraizamento. No entanto, poucos são os trabalhos 

encontrados que mostram os resultados do efeito das podas drásticas ou podas 

sucessivas na indução ao enraizamento adventício de estacas, como demonstrado em 

nespereira (Eriobotrya japonica Lindl.) (SCALOPPI JUNIOR; JESUS; MARTINS, 

2004) e em corticeira-da-serra (Erythrina falcata Benth) (NEVES et al., 2006).       

Futuros trabalhos devem ser realizados, intensificando as podas sucessivas e 

ampliando a gama de concentrações do hormônio AIB e do paclobutrazol. Além disto, 

avaliar o enraizamento das brotações destas estacas, por meio do uso da técnica de 

estaquia seriada.   

 

3.4 Conclusão  

A aplicação do fertilizante Fertimaxi2000
®
 combinado com a aplicação de 

terebentina e paclobutrazol propiciou os melhores índices de enraizamento, número de 

raízes e comprimento total de raiz das estacas da matriz Pee53PCS de Pinus elliottii no 

2° estágio de enxertia seriada com um ano de podas sucessivas.   
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4 ESTAQUIA DE BRAQUIBLASTOS E BROTOS DE MATRIZES ADULTAS 

DE  Pinus elliottii E Pinus elliottii x Pinus caribaea   

 

Resumo 

A estaquia de espécies do gênero Pinus economicamente importantes é 

comumente feita em explantes juvenil, principalmente pela dificuldade de enraizamento 

dos brotos coletados de plantas adultas, selecionadas nos programas de melhoramento. 

Nestes casos, a estaquia de braquiblastos torna-se uma técnica de propagação alternativa 

promissora, principalmente pela disponibilidade de grandes quantidades de explantes de 

uma mesma planta e pelo uso de células meristemáticas presentes no braquiblasto, que 

são células com maior grau de juvelinidade. Neste contexto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a sobrevivência, enraizamento adventício, número de raízes e 

comprimento total de raiz de estacas de braquiblastos e brotos de duas matrizes de Pinus 

elliotttii e Pinus elliottii x caribaea. Os braquiblastos para a confecção das estacas 

foram oriundos de ramos basais dos enxertos no 3° estágio de enxertia seriada e os 

brotos foram oriundos dos enxertos no 5° estágio de enxertia seriada com um ano de 

podas sucessivas. Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes 

tratamentos: (T1) 10.000 mg L
-1

 AIB + talco em pó com fungicida; (T2) 2.000 mg L
-1

  

paclobutrazol + 10.000 mg L
-1

  AIB + talco em pó com fungicida; (T3) 2.000 mg L
-1

  

AIB em pó com 4% de fungicida CAPTAN
®
; (T4) paclobutrazol + 2.000 mg L

-1
  AIB 

em pó com 4% de fungicida CAPTAN
®
. O talco com fungicida foi preparado com 1% 

de fungicida Cerconil
®

. Os resultados permitiram inferir que a sobrevivência e o 

enraizamento adventício aos diferentes tratamentos variaram de acordo com o genótipo 

e com o tipo das estacas (brotos/ braquiblastos). De maneira geral, nossos resultados 

evidenciaram o efeito da aplicação do AIB na competência ao enraizamento dos 

braquiblastos e o efeito do uso do paclobutrazol, anterior a aplicação do AIB, na 

rizogenêse dos brotos de P. elliottii var. elliottii e de P. elliottii X P. caribaea adultos. 

Ao mesmo tempo, é possível que seja necessário mais tempo de avaliação para que se 

observe o desenvolvimento do sistema caulinar das estacas de braquiblastos enraizadas, 

e assim, ocorra a formação de mudas clonais.   

 

Palavras-chave: Enraizamento adventício; Regulador crescimento; Paclobutrazol  

 

 

Abstract 

The conifers propagation by cuttings is usually made in the juvenile phase, 

mainly due to the difficulty induce rooting in cuttings from mature plant donor. In these 

cases, the brachyblasts cutting becomes a promising alternative technique, especially by 

the availability of large amounts of explant at the same plant and the use of 

meristematic cells in the base of brachyblasts, which are cells with a higher degree of 

juvenility. In this context, the present work aimed to evaluate the cutting survival, 

rooting growth, root number and total length of root in two types of cuttings 

(brachyblasts and shoot) of mature P. elliotttii and P. elliottii X P. caribaea. The 

brachyblasts cuttings were collected of grafts up three sequential grafting and the stem 

cuttings were collected of grafts up five sequential grafting one year after the beginning 

of successive pruning. The treatment were: (T1) 10,000 mg L
-1

 IBA + talc with 

fungicide; (T2) 2,000 mg L
-1

 paclobutrazol + 10,000 mg L
-1

 IBA + talc with fungicide; 
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(T3) 2,000 mg L
-1

 IBA powder with 4% fungicide CAPTAN
®
; (T4) paclobutrazol + 

2,000 mg L
-1

 IBA powder with 4% fungicide CAPTAN
®
. The talc with fungicide was 

prepared with 1% fungicide Cerconil
®
. The results showed that the survival and rooting 

in the different treatments varied according to the genotype and the type of cuttings 

(brachyblast/ shoot). In general, our results showed the effect of the IBA in rooting 

competence of brachyblasts and the effect of paclobutrazol plus IBA in rooting ability 

of shoots. At the same time, it is also possible that it may take more time for stem 

development in the rooted brachyblasts. 

 

Keywords: Adventitious rooting; Plant growth regulator; Paclobutrazol 

  

4.1 Introdução 

Em espécies do gênero Pinus, a estaquia pode ser realizada utilizando-se brotos 

ou braquiblastos como fonte de explante (MERGEN; SIMPSON, 1964).  A estaquia de 

brotos é comumente usada na propagação de espécies do gênero Pinus (REINES; 

BAMPING, 1960; SMITH; THORPE, 1975; HAMANN, 1998; HENRIQUE et al., 

2006; TANG; NEWTON, 2007; ALCANTARA et al., 2008; RASMUSSEN; SMITH; 

HUNT, 2009; HUNT; TRUEMAN; RASMUSSEN, 2011), entretanto, a competência ao 

enraizamento e a qualidade do sistema radicular decrescem com o aumento da idade 

ontogenética ou maturação do material de origem, utilizados para produção das estacas 

(MITCHELL; ZWOLINSKIB; JONESC, 2004; ANDREJOW, 2006; RAGONEZI et 

al., 2010).   

A produção de mudas clonais a partir de braquiblastos, que consiste em induzir a 

formação do sistema radicular e caulinar a partir do meristema quiescente dos 

braquiblastos, tem sido reportada em diversas espécies do gênero Pinus (JECKALEJS, 

1956; ISIKAWA; KUSAKA, 1959; MERGEN; SIMPSON, 1964; REINES; 

BAMPING, 1964; RUDOLPH; NIENSTAEDT, 1964; KUMMEROW, 1966; HOFF; 

MCDONALD, 1968; STRUVE; BLAZICH, 1984; NELSON; ZENG; HAMAKER, 

1992). Hoff e McDonald (1968) em seu trabalho destacam a estaquia de braquiblastos 

como uma técnica de propagação interessante, principalmente em espécies do gênero 

Pinus onde outras técnicas convencionais de propagação não demonstram resultados 

satisfatórios. Da mesma forma, Isaza et al. (2013) apontaram a estaquia de braquiblasto 

como uma técnica alternativa promissora para a propagação de P. maximinoi, em ambas 

as fases de desenvolvimento (juvenil e adulto).   

A formação de raízes adventícias, por sua vez, pode ser influenciada por todas as 

classes de reguladores de crescimento, bem como inibidores/ retardadores do 

crescimento (HARTMANN et al., 2002).   
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Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o enraizamento 

adventício de estacas provenientes de braquiblastos e brotos de matrizes adultas de 

Pinus elliottii e Pinus elliottii X Pinus caribaea, sob a ação da auxina ácido 

indolbutiríco (AIB) e do paclobutrazol.     

  

4.2 Material e métodos 

 

4.2.1 Caracterização geral do experimento 

O trabalho foi conduzido de dezembro de 2012 a março de 2013 nas 

dependências da empresa RESIFLOR parte do grupo Resinas Brasil, situada em Guareí-

SP (23°22’ S e 48°11’ W, 645 m). Segundo classificação de Köppen, o clima da região 

é subtropical úmido do tipo Cfa.   

  

4.2.2 Obtenção das matrizes e constituição do jardim clonal de enxertia seriada 

Utilizaram-se ápices de duas matrizes de Pinus elliottii de 20 anos de idade 

selecionados pela elevada produtividade em resina, sendo uma de Pinus elliottii var. 

elliotti puro (Pee30PCS) e uma de Pinus elliotti x Pinus caribaea de um pomar com 

polinização não controlada (PH2T21). Os ápices adultos foram enxertados em porta 

enxertos de Pinus caribaea var. hondurensis  jovem. Realizaram-se cinco estágios de 

enxertia seriada, sendo uma enxertia por ano. A enxertia seriada foi realizada com 

brotos coletados dos enxertos do ano anterior, os quais foram induzidos por meio da 

poda apical dos enxertos. Nos enxertos do 1° ao 4° estágio de enxertia seriada não 

foram feitas podas sucessivas (Figura 1 A). Já nos enxertos do 5° estágio de enxertia 

seriada, foram realizadas podas sucessivas durante o período de um ano (Figura 1 B). 

Observou-se que a maioria das brotações desenvolvidas era proveniente do meristema 

quiescente do braquiblasto (Figura 2). Sendo assim, durante este período as podas foram 

feitas de acordo com a velocidade de crescimento da brotação de cada matriz, mantendo 

aproximadamente 1/3 da porção basal do broto, com o objetivo de induzir a brotação do 

meristema quiescente dos braquiblastos.  
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Figura 1 – A: Jardim clonal de enxertos de P. elliottii e P. elliottii X P. caribaea no 2° e 3° 

estágios de enxertia seriada; B: Jardim clonal de enxertos de P. elliottii e P. elliottii 

X P. caribaea no 5° estágio de enxertia seriada um ano após o início das podas 

sucessivas   

 

 

Figura 2 - Brotação do meristema quiescente do braquiblasto após a poda apical do enxerto  

 

 

4.2.3 Coleta e preparo dos explantes  

 

4.2.3.1 Coleta e preparo dos braquiblastos 

Brotações da porção basal dos enxertos das matrizes Pee30PCS e PH2T21 do 3° 

estágio de enxertia seriada (Figura 1 A) foram coletadas, preferencialmente, no período 

matinal, a fim de reduzir a evapotranspiração. Durante todo o processo, as brotações 

B A 
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foram conservadas úmidas, a fim de minimizar a perda da turgescência celular dos 

tecidos vegetais.  

Logo após a coleta das brotações (Figura 3 A) os braquiblastos foram retirados 

cuidadosamente para evitar danos à porção basal (que contém o meristema quiescente). 

As estacas dos braquiblastos foram preparadas com a redução de 50% da área foliar 

(Figura 3 B).  

                      

Figura 3 - A: Brotação logo após a coleta; B: Estaca de braquiblasto após o preparo e 

padronização. Barra = 1,0 cm  

  

4.2.3.2 Coleta e preparo dos brotos 

Brotações dos enxertos das matrizes Pee30PCS e PH2T21 do 5° estágio de 

enxertia seriada com um ano de podas sucessivas (Figura 1 B) foram coletadas, 

preferencialmente, no período matinal, a fim de reduzir a transpiração dos mesmos.  

Durante todo o processo, as brotações foram conservadas úmidas, a fim de minimizar a 

perda da turgescência celular dos tecidos vegetais.     

Logo após a coleta das brotações, as estacas foram preparadas com 7 ± 1 cm de 

comprimento, sem a remoção da ponteira (gema apical). Na região basal, foi efetuado 

um corte em bisel, sendo as acículas do terço inferior retiradas (Figura 4).   

 

B A 
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Figura 4 - Estaca após o preparo e padronização. Seta evidencia detalhe do corte em bisel.  

Barra = 2,0 cm    
 

 

4.2.4 Tratamentos e delineamento experimental  

Após o preparo das estacas, estas foram submetidas aos seguintes tratamentos: 

(T1) 10.000 mg L
-1

  AIB + talco em pó com fungicida; (T2) 2.000 mg L
-1

 paclobutrazol 

+ 10.000 mg L
-1

  AIB + talco em pó com fungicida; (T3) 2.000 mg L
-1

  AIB em pó com 

4% de fungicida CAPTAN
®
; (T4) paclobutrazol + 2.000 mg L

-1
  AIB em pó com 4% de 

fungicida CAPTAN
®
. O AIB líquido utilizado nos tratamentos T1 e T2 foi preparado 

em solução hidroalcoólica com 2% de etanol e o talco com fungicida foi preparado com 

1% de fungicida Cerconil
®
. A base das estacas foram imersas em solução de AIB por 10 

segundos, em terebentina e paclobutrazol por 30 segundos. As estacas foram 

estaqueadas em tubetes plásticos cônicos (55 cm
3
), com a inserção de aproximadamente 

3 cm da região basal da estaca no substrato Carolina
®

 com 160 g de Osmocote
®

 

formulação 15-09-12 por saco de 45 litros. Após a estaquia, as estacas foram levadas 

para casa de vegetação.  

Foram feitas três repetições, com 11 estacas por repetição, totalizando 33 estacas 

por tratamento. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente 

aleatorizado.   

 

4.2.5 Coleta dos dados 

As estacas foram mantidas por 100 dias em casa de vegetação sob temperatura 

de 30± 2,1°C e umidade relativa do ar de 78± 4,6%. Os valores de temperatura e 

umidade relativa do ar da casa de vegetação foram medidos diariamente às 08:00, 

09:30, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30 e 16:30 horas. Após este período foi avaliado a 
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porcentagem de sobrevivência, a porcentagem de enraizamento, o número de raízes e o 

comprimento total de raiz.     

 

4.2.6 Análise estatística dos dados 

Os dados coletados foram submetidos a análise da variância e ANOVA (p<0,10 

e p<0,05). De acordo com os resultados da ANOVA os dados foram comparados pelo 

teste de Tukey (p<0,10 e p<0,05). As análises estatísticas foram feitas com auxílio do 

programa SAS (STATISTIC ANALYSIS SYSTEM).       

 

4.3 Resultados e discussão  

Os dados de sobrevivência (SOBRE), enraizamento (ENR), número de raízes 

(NR) e comprimento total de raiz (CTR) não atenderam às pressuposições da análise de 

variância, inclusive após a transformação, motivo pelo qual foi apresentada somente a 

análise descritiva das médias (Tabela 1).     

  

Tabela 1 – Porcentagem média de sobrevivência (SOBRE) e enraizamento (ENR), número 

médio de raízes (NR) e média do comprimento total de raiz (CTR) das estacas da 

matriz Pee30PCS de P. elliottii e da matriz PH2T21de P. elliottii X P. caribaea   

Matriz Estaca Trat SOBRE (%) ENR (%) NR  CTR (cm) 

Pee30PCS Braq T1 0 0 0 0 

Pee30PCS Braq T2 0 0 0 0 

Pee30PCS Braq T3 0 0 0 0 

Pee30PCS Braq T4 33,37 0 0 0 

PH2T21 Braq T1 0 0 0 0 

PH2T21 Braq T2 0 0 0 0 

PH2T21 Braq T3 21,23 12,13 1 7,85 

PH2T21 Braq T4 6,07 0 0 0 

Pee30PCS Broto T1 0 0 0 0 

Pee30PCS Broto T2 0 0 0 0 

Pee30PCS Broto T3 0 0 0 0 

Pee30PCS Broto T4 9,10 3,03 1 2,53 

PH2T21 Broto T1 0 0 0 0 

PH2T21 Broto T2 0 0 0 0 

PH2T21 Broto T3 0 0 0 0 

PH2T21 Broto T4 9,09 0 0 0 

Braq= estacas provenientes de braquiblastos; Broto= estacas provenientes de brotos 
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A ausência de resposta de sobrevivência e iniciação radicular das estacas 

(braquiblastos e brotos) aos tratamentos T1 e T2, pode estar relacionada ao fato das 

estacas terem sido expostas a uma concentração inadequada de auxina exógena (10.000 

mg L
-1

 de AIB). O nível crítico da aplicação de auxinas exógenas encontra-se muito 

próximo a fitotoxicidade (HARTMANN et al., 2002), sendo que concentrações abaixo 

deste nível não são eficazes para à indução da rizogênese (JANICK, 1966) e acima 

deste limite inibem o desenvolvimento radicular, além de causar necrose na base da 

estaca (DÍAZ-SALA et al., 1996).  Segundo Brondani (2012) a concentração ideal de 

aplicação exógena de AIB varia de acordo com cada situação de manejo no viveiro e 

tipo de material genético.  

Os tratamentos T3 e T4, por sua vez, induziram o enraizamento adventício das 

estacas, sendo o T3 na estaquia de braquiblastos na matriz Pee30PCS (12%) e o T4 na 

estaquia de brotos na matriz PH2T21 (3%) (Tabela 1). Houve a indução média de uma 

raiz por estaca, sendo que o comprimento médio de raiz foi de 7,8 cm para a Pee30PCS 

no T4 e 2,5 para a PH2T21 no T4 (Tabela 1). Nota-se, entretanto, que apenas os brotos 

da PH2T21 apresentaram competência ao enraizamento quando submetida ao 

tratamento T4 (Tabela 1), indicando que o uso de paclobutrazol anterior a aplicação de 

AIB é mais eficiente na indução da rizogênese dos brotos quando comparadas aos 

braquiblastos. O paclobutrazol tem sido descrito como promotor de enraizamento 

adventício de estacas (brotos) em diversas espécies (STEFFENS; WANG, 1986), uma 

vez que atua na inibição da síntese de giberelina, e que elevados níveis deste hormônio 

podem atuar como um inibidor do enraizamento (HARTMANN et al., 2002).   

Além disto, os resultados demonstraram que as respostas de enraizamento 

adventício foi genótipo- dependente, uma vez que as diferentes matrizes tiveram 

diferentes respostas quando submetidas ao mesmo tratamento (Tabela 1). Segundo a 

literatura, as diferenças de competência ao enraizamento adventício entre matrizes, 

clones e famílias são muito comuns em espécies do gênero Pinus (SHEPHERD et al., 

2005; ANTONELLI et al., 2013), e podem ser críticas para o sucesso da propagação por 

estaquia (MOON; YI, 1993; KIBBLER; JOHNSTON; WILLIAMS, 2004).   

De maneira geral, nossos resultados (Figura 4) demonstraram o efeito do AIB 

e/ou paclobutrazol na habilidade de enraizamento das estacas provenientes dos 

braquiblastos e das brotações dos enxertos. Observa-se, entretanto, que a estaquia dos 

braquiblastos induziu apenas o sistema radicular, sem que ocorresse o desenvolvimento 
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da parte aérea, ou seja, até o momento não foi possível a formação da muda clonal 

(Figura 5 A).  

 

           

Figura 4 – A: Sistema radicular induzido nos braquiblastos; B: Sistema radicular induzido nos 

brotos. Barra = 1,0 cm 

 

4.4 Conclusões  

A aplicação de 2.000 mg L
-1

 de AIB favoreceu a indução do enraizamento 

adventício das estacas provenientes dos braquiblastos da matriz PH2T21 de Pinus 

elliottii X Pinus caribaea; 

O uso de 2.000 mg L
-1

 de paclobutrazol, anterior a aplicação de 2.000 mg L
-1

 de 

AIB, induziu a formação de raízes adventícias  das estacas provenientes das brotações 

dos enxertos da matriz Pee30PCS de Pinus elliottii;   
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