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RESUMO 

 
 

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA E ANÁLISE DA DIVERSIDADE 
MOLECULAR EM Handroanthus chrysotrichus (MART. ex DC) J. MATTOS 

 
 

AUTOR: Silvia Machado dos Santos Rabaiolli 
ORIENTADOR: Lia Rejane Silveira Reiniger 

 
 

Considerado o atual estado de degradação das florestas nativas, vem aumentando a 
preocupação em torno da proteção do meio ambiente e da produção sustentável, de 
maneira a não interferir na ocorrência natural dos recursos florestais e contribuir para a 
recomposição da biodiversidade. Em decorrência disso, são necessários estudos que 
permitam conhecer melhor as características das espécies arbóreas nativas, para 
obtenção de mudas de boa qualidade, com condições de resistir a condições adversas, 
sobreviver e crescer em um nível compatível com o economicamente esperado. 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos, conhecida popularmente como ipê-
amarelo, é uma espécie nativa pertencente à família Bignoniaceae, que tem importância 
econômica, ecológica e ornamental pelas características que possui. Entretanto, suas 
sementes podem perder a viabilidade durante o período de armazenamento. Frente ao 
exposto, o presente trabalho teve como objetivo contribuir com informações relacionadas 
à propagação vegetativa e à diversidade molecular em um povoamento florestal 
especialmente implantado para a produção de sementes de H. chrysotrichus. Para a 
rizogênese em brotações via miniestaquia, foram utilizadas miniestacas, de 8 cm, isoladas 
de brotações de minicepas de origem seminal. Foi avaliada a formação de raízes após as 
miniestacas serem submetidas à imersão em solução contendo 0, 1.000, 2.000 ou 4.000 
mg L-1 de AIB, após testar diferentes tipos de substratos, miniestacas apicais e caulinares 
e diferentes estações do ano, em dois anos consecutivos. A produtividade do minijardim 
clonal foi avaliada em dois anos consecutivos. A aclimatização das mudas ocorreu em 
casa de vegetação por 30 dias e, posteriormente as plantas foram levadas a campo, 
efetuando-se uma avaliação inicial após 30 dias. A rizogênese nas miniestacas foi 
satisfatória com a utilização de até 2.000 mg L-1 de AIB, sendo suficiente o período de 60 
dias para que ocorra a formação de raízes. Melhores resultados foram obtidos na 
presença do substrato vermiculita e com miniestacas apicais. A primavera e o verão foram 
as estações com maior porcentagem de enraizamento das brotações. No primeiro ano de 
avaliação, a maior produtividade das minicepas ocorreu no verão enquanto no ano 2 foi 
na primavera. Após 30 dias de aclimatização, 100% das miniestacas sobreviveram e, 
posteriormente, após 30 dias em condições de campo, foi observada uma sobrevivência 
de 65% das plantas. Na análise da diversidade genética do povoamento experimental de 
H. chrysotrichus foi analisada a transferibilidade de quatro locos microssatélites, 
desenvolvidos para Tabebuia roseo-alba, em 13 indivíduos selecionados como árvores 
porta sementes. Os resultados do presente estudo revelaram a existência de variabilidade 
genética no povoamento estudado, demonstrando sucesso na transferibilidade dos 
marcadores selecionados. 

 
 

 
Palavras-chave: Miniestaquia; Ipê-amarelo; Variabilidade Genética; Microssatélites.  



 

ABSTRACT 

 
 

VEGETATIVE PROPAGATION AND ANALYSIS OF MOLECULAR 
DIVERSITY IN Handroanthus chrysotrichus (MART. ex DC) J. MATTOS 

 
 

AUTHOR: Silvia Machado dos Santos Rabaiolli 
ADVISOR: Lia Rejane Silveira Reiniger 

 
 

Considering the state of degradation of native forests, there is a growing concern about 
protecting the environment and sustainable production, so as not to interfere with the 
natural occurrence of forest resources and contribute to the recomposition of biodiversity. 
As a result, studies are needed to better understand the characteristics of native tree 
species, to obtain good quality seedlings, with conditions to resist adverse conditions, 
survive and grow at a level compatible with the economically expected. Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. Ex DC.) J. Mattos, popularly known as ipê-amarelo, is a native species 
belonging to the Bignoniaceae family, which has economic, ecological and ornamental 
importance due to its characteristics. However, their seeds may lose viability during the 
storage period. The present work aimed to contribute with information related to vegetative 
propagation and molecular diversity in H. chrysotrichus. For adventitious rooting by 
minicutting, minicuttings of 8 cm were used, isolated from buds of ministrains of seminal 
origin. The root formation was evaluated after minicuttings were immersed in a solution 
containing 0, 1,000, 2,000 or 4,000 mg L-1 of IBA, after testing different types of substrates, 
apical and caulinares minicuttings and different seasons of the year in two consecutive 
years. The productivity of the clonal minijardim was evaluated in two consecutive years. 
The acclimatization of the seedlings occurred in a greenhouse for 30 days, and later the 
plants were taken to the field, and an initial evaluation was performed after 30 days. The 
rhizogenesis in minicuttings was satisfactory with the use of up to 2,000 mg L-1 of IBA, 
with a period of 60 days sufficient for the formation of roots. Better results were obtained 
in the presence of vermiculite substrate and with apical minicuttings. Spring and summer 
were the seasons with the highest percentage of rooting. In the first year of evaluation, the 
higher productivity of ministrains occurred in the summer while for year 2 was in the spring. 
After 30 days of acclimatization, 100% of minicuttings survived and after 30 days in field 
conditions, a 65% survival of the plants was observed. In the analysis of the genetic 
diversity of the H. chrysotrichus experimental stand, the transferability of four microsatellite 
loci developed for Tabebuia roseo-alba, in 13 individuals selected as seed door trees was 
analysed. The results of the present study revealed the existence of genetic variability in 
the studied population, demonstrating success in the transferability of the selected 
markers. 

 
 
 
Keywords: Minicutting; Ipê-amarelo; Genetic Variability; Microsatellites.   



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Aspecto do fuste, folhas, flores, frutos e sementes característicos da espécie 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos. Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. .......................................................................................... 22 

Figura 2 -  Miniestaquia em Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos]. Em A) Muda seminal aos 45 dias; em B) Muda decepada aos 
70 dias; em C) Minicepa emitindo novas brotações; em D) Miniestaca com 
aproximadamente 8 cm; em E) Imersão das miniestacas em solução 
hidroalcoólica (50% etanol, 50% água destilada; v/v) de ácido 3-
indolbutírico - AIB (0; 1000; 2000 ou 4000mg L-1); em F) Copos plásticos 
com as miniestacas dispostos em bandeja em casa de vegetação com 
nebulização; em G) Miniestaca enraizada; e H) Aclimatização da muda. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .............................................................. 39 

Figura 3 – Tipos de miniestacas (apical ou caulinar) de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa Maria, RS, UFSM, 2019.
 ............................................................................................................... 43 

Figura 4 – Aspectos das minicepas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. 
ex DC.) J. Mattos]. Em A) Minicepas antes da coleta das miniestacas; Em 
B) Minicepas após a coleta. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ................. 47 

Figura 5 – Sobrevivência média (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
aos 30, 60 ou 90 dias. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .......................... 51 

Figura 6 –  Número de folhas de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
aos 30,60 ou 90 dias. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ........................... 52 

Figura 7 –  Formação de raízes (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função de diferentes 
concentrações de ácido 3-indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 mg 
L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, v/v) 
em que foram previamente imersas por 10 s, ao longo dos 90 dias de 
cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .................................................. 53 

Figura 8 –  Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], em função de diferentes concentrações de ácido 3-indolbutírico 
– AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 mg L-¹), aos 90 dias de cultivo. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................................................ 54 



 

Figura 9 –  Comprimento de raiz (cm) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
(aos 30,60 e aos 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .................... 55 

Figura 10 – Raízes secundárias (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
(30,60 e aos 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .......................... 57 

Figura 11 – Formação de calos (%) nas miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função de diferentes 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, ao longo dos 90 dias de 
cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .................................................. 58 

Figura 12 – Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], em função dos diferentes substratos (Carolina Soil®, 
MecPlant® e Vermiculita), aos 90 dias de cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 
2019. ...................................................................................................... 63 

Figura 13 – Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], em função do tipo de estaca (apical ou caulinar), aos 90 dias 
de cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ............................................. 69 

Figura 14 – Médias das temperaturas máximas, médias e mínimas no município de 
Santa Maria – RS, nos meses de agosto de 2015 a julho de 2017. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................................................ 73 

Figura 15 –  Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], coletadas nas diferentes estações do ano (primavera, verão, 
outono ou inverno), aos 60 dias de cultivo em casa de vegetação, dotada 
apenas de nebulização controlada (UR 80%) nos anos de 2016 e 2017. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .............................................................. 77 

Figura 16 - Aclimatização de mudas de de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus 
(Mart. ex DC.) J. Mattos] produzidas via miniestaquia. Em A) Fase inicial 
da aclimatização (aos 7 dias) em casa de vegetação; em B) Mudas 30 
dias após aclimatização. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ...................... 84 

Figura 17 – Aspectos das mudas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. 
ex DC.) J. Mattos]. Em A) Antes do plantio a campo; em B) 30 dias após 
o plantio a campo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ................................ 85 

Figura 18 –  Área do povoamento experimental de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] existente no Centro de Pesquisa 
em Florestas. Em A) Matrizes porta semente; em B) Placa de 
identificação. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................ 87 



 

Figura 19 –  Croqui demonstrativo da área do povoamento experimental de Ipê-
amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] existente 
Centro de Pesquisa em Florestas. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ....... 88 

Figura 20 – Análise da qualidade e concentração das soluções de DNA genômico 
isoladas a partir de amostras foliares de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em espectrofotômetro UV-Vis 
NanoDrop® ND-1000. Em A) Pipetagem da solução; Em B) Análise da 
solução pelo software. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ......................... 91 

Figura 21 – Equipamentos utilizados nas análises. Em A) Eppendorf epMotion® 5070; 
em B) Termociclador BIO-RAD C1000 Touch™; e C) Sequenciador 
automático Li-Cor 4300 S. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ................... 93 

Figura 22 – Curva de absorvância das soluções de DNA isoladas das amostras 
foliares de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. 
Mattos], mediante o emprego do protocolo Doyle; Doyle (1990), com 
modificações. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ....................................... 95 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de coletas, estação, data e o período entre coletas das minicepas 
de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .............................................................. 46 

Tabela 2 – Formação de raízes secundárias (%) de miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as concentrações de ácido 3-indolbutírico - AIB (1.000 ou 
2.000mg L-1). e o período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. .......................................................................................... 60 

Tabela 3 – Sobrevivência média (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre os 
diferentes substratos (Carolina Soil®, McPlant® e Vermiculita), e período 
de avaliação (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ........... 61 

Tabela 4 – Formação de raízes (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função dos diferentes 
substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e Vermiculita), independentemente 
do período de cultivo (30, 60 ou 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019.
 ............................................................................................................... 62 

Tabela 5 – Comprimento de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre os diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e 
Vermiculita), e o período de cultivo (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. .......................................................................................... 64 

Tabela 6 – Formação de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre os diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e 
Vermiculita), e o período de cultivo (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. .......................................................................................... 65 

Tabela 7 –  Formação de calos (%) na base de miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função dos 
diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® ou Vermiculita), 
independentemente do período de cultivo (30, 60 ou 90 dias). Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................................................ 66 

Tabela 8 – Número de folhas em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do período de cultivo 
(30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de estaca (apical ou 
caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .............................................. 68 

Tabela 9 – Comprimento médio de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do 
período de cultivo (30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de 
estaca (apical ou caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .................. 70 

Tabela 10 – Presença de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do 



 

período de cultivo (30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de 
estaca (apical ou caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .................. 71 

Tabela 11 – Sobrevivência (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
diferentes estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno) e o ano 
de avalição (2016 ou 2017). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ................. 72 

Tabela 12 –  Número de folhas em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da estação do ano 
(primavera, verão, outono ou inverno), independentemente do período de 
cultivo (30 ou 60 dias) e do ano de avaliação (2016 ou 2017). Santa Maria, 
RS, UFSM, 2019. ................................................................................... 74 

Tabela 13 – Formação de raízes (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), e período de 
cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. ......................... 75 

Tabela 14 – Comprimento médio de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), 
e período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .... 78 

Tabela 15 – Formação de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), 
e período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .... 79 

Tabela 16 – Produtividade (nº médio de miniestacas coletadas por minicepa) de 
minicepas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. 
Mattos] mantidas em casa de vegetação, em vasos flexíveis com 
capacidade para 1 L, contendo uma mistura de substrato composta por 
McPlant Misto® - Classe “A” (casca de pinus, corretivo de acidez e 
fertilizantes minerais) e vermiculita fina na proporção 3:1 (v/v), em função 
da interação entre as diferentes coletas (primavera, verão, outono ou 
inverno) e o ano de coleta (ano 1 ou ano 2), Santa Maria, RS, UFSM, 
2019. ...................................................................................................... 82 

Tabela 17 – Caracterização dos locos microssatélites avaliados nas análises de Ipê-
amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................................................ 92 

Tabela 18- Padrão de polimorfismo dos iniciadores selecionados para análises de Ipê-
amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. ........................................................................ 96 

Tabela 19- Estimativas de parâmetros genéticos de diversidade para a população de 
Handroanthus chrysotrichus com base em três locos microssatélites. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. .............................................................. 98 

  



 

SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 18 
2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 20 

2.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 20 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 20 
3 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 21 
3.1 A ESPÉCIE – Hadroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos .................... 21 
3.2 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA EM ESPÉCIES FLORESTAIS ........................... 24 

3.2.1 Principais aspectos relacionados ao enraizamento adventício de estacas e 
miniestacas .............................................................................................................. 26 
3.3 DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS NA CASA DE VEGETAÇÃO .................... 31 

3.4 PLANTIO DAS MUDAS A CAMPO ..................................................................... 32 
3.5 ANÁLISE DA DIVERSIDADE MOLECULAR EM ESPÉCIES FLORESTAIS ...... 33 
3.5.1 Marcadores Moleculares .................................................................................. 35 
3.5.2 Marcadores Microssatélites (SSR) ................................................................... 35 

4 CAPITULO I ........................................................................................................... 38 
MINIESTAQUIA EM Handroanthus chrysotrichus A PARTIR DE PROPÁGULOS 
JUVENIS ................................................................................................................... 38 
4.1 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 38 
4.1.1 Formação do minijardim clonal .................................................................... 38 

4.1.2 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
de diferentes concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) .............................. 40 

4.1.3 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
das duas melhores concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) .................... 41 
4.1.4 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
do tipo de substrato ................................................................................................ 42 

4.1.5 Enraizamento em miniestacas apicais e caulinares na propagação 
vegetativa de Handroanthus chrysotrichus .......................................................... 43 

4.1.6 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
das estações do ano – em dois anos consecutivos ............................................ 44 
4.1.7 Produtividade do minijardim clonal – em dois anos consecutivos ........... 45 

4.1.8 Aclimatização de mudas de Handroanthus chrysotrichus produzidas via 
miniestaquia ............................................................................................................ 47 

4.1.9 Implantação a campo das mudas de Handroanthus chrysotrichus .......... 48 
4.1.10 Análises estatísticas .................................................................................... 48 
4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 50 
4.2.1 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
de diferentes concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) .............................. 50 

4.2.2 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
das duas melhores concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) .................... 58 

4.2.3 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
do tipo de substrato ................................................................................................ 61 
4.2.4 Enraizamento em miniestacas apicais e caulinares na propagação 
vegetativa de Handroanthus chrysotrichus .......................................................... 66 
4.2.5 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
das estações do ano – em dois anos consecutivos ............................................ 71 
4.2.6 Produtividade do minijardim clonal .............................................................. 80 



 

4.2.7 Aclimatização de mudas de Handroanthus chrysotrichus produzidas via 
miniestaquia ............................................................................................................ 82 
4.2.8 Implantação das mudas de Handroanthus chrysotrichus a campo .......... 84 
4.3 CONCLUSÕES ................................................................................................... 86 
5 CAPITULO II .......................................................................................................... 87 

ANÁLISE DA DIVERSIDADE MOLECULAR EM Handroanthus chrysotrichus ... 87 
5.1 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 87 
5.1.1 Coleta do material vegetal ............................................................................. 87 
5.1.2 Isolamento de DNA e análise da qualidade e concentração das soluções de 
DNA genômico ......................................................................................................... 89 

5.1.3 Amplificação dos fragmentos de DNA de Handroanthus chrysotrichus .. 91 
5.1.4 Análise da diversidade molecular em um povoamento experimental de 
Handroanthus chrysotrichus ................................................................................. 93 
5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 94 

5.2.1 Análise da qualidade e concentração das soluções de DNA genômico ... 94 
5.2.2 Amplificação do DNA de indivíduos de Handroanthus chrysotrichus ...... 96 
5.2.3 Análise da diversidade molecular de indivíduos de um povoamento 
experimental de Handroanthus chrysotrichus ..................................................... 97 

5.3 CONCLUSÕES ................................................................................................... 99 
6 CONCLUSÕES GERAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................... 100 
7 REFERÊNCIAS .................................................................................................... 102 

 
 



18 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução e o aumento global da população humana têm, como principais 

consequências, a exploração exaustiva dos recursos naturais, levando ao 

desequilíbrio dos ciclos naturais do planeta e o subsequente agravamento dos 

problemas ambientais (RICARDO, 2004). No Brasil, desde o período colonial 

brasileiro, a Mata Atlântica sofre um intenso processo de destruição pela utilização 

irracional dos recursos, haja vista que os principais ciclos econômicos desde a 

exploração do pau-brasil, a mineração do ouro, a criação de gado, as plantações de 

cana-de-açúcar e café, a exportação de produtos madeireiros e não madeireiros 

foram, aos poucos, reduzindo e fragmentando as florestas naturais (CAMPANILI; 

SCHAFFER, 2010). Igualmente, a expansão das fronteiras agrícolas, provocando 

altas taxas de desmatamento, e a vegetação nativa sendo substituída por 

monoculturas, têm vulnerabilizado as espécies tropicais em relação aos efeitos da 

degradação do habitat, o que acarreta em mais fragmentação das florestas. 

Esse processo de destruição que pode causar um declínio na variabilidade 

genética das populações nativas componentes das florestas, coloca em risco a 

estabilidade e a sobrevivência destas populações, aumentando sua susceptibilidade 

à ocorrência de mudanças ambientais e ao ataque de pragas e doenças. Igualmente, 

tem potencialidade para, no futuro, impedir a adaptação de determinadas árvores às 

mudanças ambientais e, assim, limitar seu potencial evolutivo, podendo, até mesmo, 

causar sua extinção (ZUCCHI, 2002; CAMACHO, 2016; SERROTE; REINIGER; 

STEFENON, 2016).  

A partir dessas questões ambientais emergiram preocupações em relação à 

preservação dos recursos naturais remanescentes e à necessidade de capacitar e 

qualificar recursos humanos para executar estudos relacionados à conservação dos 

recursos genéticos vegetais (BARBOSA, 2001). Da mesma maneira, os usos e 

potencialidades das florestas nativas têm sido cada vez mais estudados nos 

programas de melhoramento, com a finalidade de utilizar materiais bem adaptados ao 

ambiente e produzir mudas de alta qualidade para repor os recursos perdidos.  

Entre as espécies nativas que têm despertado interesse, mas que ainda carece 

de estudos nesse sentido, está Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos, 

conhecida popularmente como Ipê-amarelo, que é uma espécie arbórea pertencente 

à família Bignoniaceae. A espécie é amplamente utilizada para a recomposição de 
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matas nativas e áreas degradadas; para arborização urbana, devido à beleza de sua 

floração, sendo usada para ornamentação de parques e jardins; e, também, por sua 

madeira apresentar alto valor comercial, é empregada na construção civil e para 

exportação (CARVALHO, 2008; LORENZI, 2008; OLIVEIRA et al., 2008).  

Geralmente, a espécie produz grande quantidade de sementes, entretanto, 

elas podem perder a viabilidade durante o período de armazenamento. Soma-se a 

isso o fato, registrado na literatura, de que há anos em que ocorre pouca produção de 

sementes, o que pode, além de diminuir a dispersão natural da espécie, limitar a 

produção de mudas e a sua utilização para fins de restauração (SOUZA et al., 2005). 

Tais características justificam avaliar diferentes metodologias que visem a uma 

melhor produção de mudas dessa espécie arbórea nativa do Brasil e que ainda carece 

de informações a respeito de vários aspectos relacionados ao seu comportamento na 

propagação por miniestaquia, bem como à diversidade molecular existente em um 

povoamento florestal especialmente implantado para a produção de sementes.  

Dessa forma, o presente estudo pretende contribuir com informações 

relacionadas à propagação vegetativa, em especial a miniestaquia, e à diversidade 

molecular em Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos, de maneira a 

aprimorar, quantitativa e qualitativamente, a produção de mudas dessa espécie 

florestal nativa brasileira. O trabalho está organizado em dois capítulos, que serão 

apresentados na sequência descrita a seguir: 

- no primeiro capítulo são abordados os ensaios referentes ao enraizamento 

adventício de brotações de Handroanthus chrysotrichus, utilizando-se a técnica de 

miniestaquia, a subsequente aclimatização das mudas produzidas, bem como a 

avaliação da produtividade do minijardim clonal, além da avaliação da implantação 

inicial de mudas a campo. Foram testados o efeito de diferentes concentrações da 

auxina Ácido 3-Indol butírico (AIB) sobre formação de raízes, bem como de diferentes 

substratos e tipos de miniestacas, e também de 16 períodos de coleta de brotações 

em dois anos consecutivos; 

- no segundo capítulo são abordados os ensaios relacionados à análise da 

diversidade molecular de uma população experimental existente na Fundação 

Estadual de Pesquisa Agropecuária, Centro de Pesquisa em Florestas (FEPAGRO) 

avaliando a transferibilidade de iniciadores microssatélites desenvolvidos para 

Tabebuia roseo-alba em Handroanthus chrysotrichus. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir com informações relacionadas à propagação vegetativa e à 

diversidade molecular em Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos, de 

maneira a aprimorar, quantitativa e qualitativamente, a produção de mudas dessa 

espécie florestal nativa do Brasil. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Avaliar a sobrevivência, o enraizamento e a produtividade de minicepas em H. 

chrysotrichus. 

• Avaliar e selecionar metodologias de aclimatização das plantas obtidas via 

miniestaquia. 

• Acompanhar e avaliar o desenvolvimento inicial das mudas de H. chrysotrichus 

a campo. 

• Estudar a diversidade molecular em matrizes de uma população plantada de 

H. chrysotrichus por meio da utilização de marcadores microssatélites 

desenvolvidos para Tabebuia roseo-alba. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A ESPÉCIE – Hadroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos 

 

Hadroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos é uma espécie arbórea 

integrante da família Bignoniaceae, conhecida popularmente como ipê-amarelo, ipê-

amarelo cascudo, ipê-do-morro, entre outros. Ocorre naturalmente do Nordeste ao Sul 

do Brasil. É uma espécie florestal que ocorre naturalmente no Brasil (CARVALHO, 

2008), assim como em outros países da América do Sul, África, Madagascar e Ásia 

(GENTRY, 1980; OLMSTEAD et al., 2009).  

É integrante da família Bignoniaceae que compreende aproximadamente 827 

espécies em 82 gêneros distribuídos na região Tropical, com aproximadamente 80% 

das espécies nativas ocorrendo no Neotrópico (GENTRY, 1980; OLMSTEAD et al., 

2009; LOHMANN, 2014). O Brasil é considerado o centro de diversidade desta família, 

sendo que, aqui, ocorrem três tribos (Bignonieae, Crescentieae e Tecomeae), 32 

gêneros com 391 espécies, além da ocorrência de alguns táxons endêmicos 

(GENTRY, 1980; LOHMANN, 2014). No Rio Grande do Sul pode ser encontrada de 

Torres até a bacia do Rio dos Sinos (CARVALHO, 2008). 

Handroanthus chrysotrichus pertence à tribo Tecomeae, que é a segunda maior 

da família Bignoniaceae. No Brasil, ocorrem cerca de nove gêneros, sendo os mais 

diversificados Tabebuia e Jacaranda (PEREIRA; MANSANO, 2008; GENTRY, 1992). 

E estudos moleculares e filogenéticos indicaram que o gênero Tabebuia é polifilético 

e, assim, ocorreu uma nova divisão em três novos gêneros (Tabebuia, Roseodendron 

e Handroanthus). Dessa forma, Tabebuia chrysotricha como era denominada a 

espécie, passou a ser Handroanthus chrysotrichus, conforme a nova classificação 

taxonômica (OLMSTEAD et al., 2009; GROSE; OLMSTEAD, 2007). 

É uma planta decídua, heliófita e seletiva, encontrada nas associações 

secundárias, como capoeiras, beiras de estradas, beira de rios, e também nas 

florestas de altitude dos topos de morro e, de forma mais aleatória, no interior de 

florestas de encostas (CARVALHO, 2008; LORENZI, 2008). A espécie pode atingir de 

4 a 10 metros de altura, com tronco tortuoso, casca externa acinzentada e finamente 

fissurada. As folhas são opostas cruzadas, com textura pilosa, contendo de 3 a 7 

folíolos. As flores são do tipo inflorescência em tirso, o cálice tubular apresenta cinco 

lobos irregulares, vilosos de cor amarela.  
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Figura 1 - Aspecto do fuste, folhas, flores, frutos e sementes característicos da espécie 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos. Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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O fruto é uma cápsula linear, cilíndrica deiscente. As sementes são aladas 

(LORENZI, 2008). Floresce no período de julho a outubro e os frutos amadurecem 

entre os meses de outubro a dezembro, produzindo grande quantidade de sementes 

leves e aladas, que são dispersas rapidamente (LORENZI, 2008) (Figura 1). 

É considerada a flor símbolo do Brasil, tanto pelo fato de sua floração ocorrer 

no mês de setembro (7 de setembro - Dia da Independência do Brasil), quanto em 

razão da cor de suas flores e folhas, amarelo e verde, que representam a bandeira 

nacional (ACRA et al., 2012; BIONDI; ALTHAUS, 2005; RIZZINI, 1971). Suas flores 

são visitadas por diversas espécies de insetos, predominando os das famílias 

Meliponidae, Vespidae e Apidae. A reprodução da espécie ocorre por geitonogamia 

ou xenogamia, com baixa produtividade, possivelmente em função da queda de flores 

da planta, não apresentando autopolinização, mas apresentando 

autoincompatibilidade (ACRA et al., 2012). 

Trata-se de uma espécie de grande relevância econômica, apresenta madeira 

dura, flexível e resistente ao apodrecimento e ao ataque de fungos e cupins, sendo 

amplamente utilizada na construção civil, carpintaria, marcenaria, laminação e 

indústria moveleira (CARVALHO, 2008). No aspecto ecológico, também é notada sua 

importância, pois costuma povoar as beiras dos rios, sendo, portanto, indicada para 

recomposição de matas ciliares, áreas degradadas e de preservação permanente 

(LORENZI, 2008), além de ser amplamente utilizada na arborização urbana e em 

projetos paisagísticos de parques e jardins pelo seu porte e beleza de sua floração 

(WIELEWSKI et al., 2002). 

As características da espécie tornam seu estudo importante devido ao seu 

amplo aproveitamento econômico, ecológico, ornamental, entre outros (OLIVEIRA et 

al., 2008). Além disso, as espécies do gênero Handroanthus produzem grande 

quantidade de sementes leves, aladas, com pequenas reservas, e que podem perder 

a viabilidade durante o período de armazenamento. Essa perda de vigor das sementes 

é um caso bastante frequente em espécies arbóreas, podendo ser comumente 

observada em muitas nativas como ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), jacarandá 

(Jacaranda micrantha) família Bignoniaceae, cabreúva (Myrocarpus frondosus) 

família Fabaceae, araçá (Psidium cattleyanum) família Myrtaceae (WIELEWICKI et 

al., 2006), entre outras. Além disso, podem ocorrer anos com baixa ou nenhuma 

produção de sementes, o que limita a dispersão natural dessas espécies, bem como 

sua utilização em viveiros para reflorestamento e comércio de mudas (SOUZA et al., 
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2005). Levando em conta essas limitações, tornam-se necessários estudos adicionais 

sobre a espécie, incluindo-se alternativas de propagação para a obtenção de mudas 

de qualidade. 

Estudos com Handroanthus chrysotrichus têm sido desenvolvidos no Núcleo 

de Biotecnologia e Melhoramento do Departamento de Fitotecnia, do Centro de 

Ciências Rurais, da Universidade Federal de Santa Maria, em relação à 

micropropagação da espécie. As pesquisas apontaram que, para a desinfestação 

superficial das sementes e obtenção de explantes livres de contaminação fúngica e 

bacteriana, as sementes devem ser desaladas e, em câmara de fluxo laminar, devem 

ser submetidas à imersão em solução de etanol a 70% (v/v) durante 30s, e, em 

seguida, submersas em solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1,5% (v/v) durante 

15min, e na sequência em hipoclorito de cálcio [Ca(OCl)2] a 3% (p/v), durante 15min, 

e após, por três enxágues com água estéril (PAIM, 2014). 

Na multiplicação in vitro de segmentos apicais caulinares e segmentos nodais 

de H. chrysotrichus, o uso de reguladores de crescimento é dispensável, bem como é 

possível manter a capacidade morfogenética de H. chrysotrichus após a realização de 

sucessivos subcultivos em meio nutritivo WPM (PAIM, 2014).  

Na rizogênese in vitro de H. chrysotrichus, a ausência de ágar em meio nutritivo 

WPM, cujas concentrações de sais foram reduzidas à metade (½WPM), e com adição 

de vermiculita, propicia elevadas médias de formação in vitro de raízes, principalmente 

no que diz respeito às secundárias. Igualmente, na aclimatização, plantas 

provenientes de cultivo na ausência de ágar apresentaram melhor desempenho, em 

especial no que diz respeito ao número de folhas (RABAIOLLI et al., 2017).  

A ausência de ágar propicia elevadas médias de rizogênese, e, 

simultaneamente, plantas com características adequadas para iniciar a aclimatização. 

A aclimatização resulta em elevada sobrevivência, retomada do crescimento e 

desenvolvimento de plantas micropropagadas de H. chrysotrichus (RABAIOLLI et al., 

2017). 

 

3.2 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA EM ESPÉCIES FLORESTAIS 

 

As espécies florestais possuem grande importância econômica, pois delas 

resultam muitos produtos, como madeira para a construção, biomassa para polpa 

celulósica e papel, e energia industrial. Da mesma maneira, muitas espécies também 
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oferecem subprodutos para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia 

(STUDART-GUIMARÃES et al., 2003). Por tal razão, essas árvores vêm sendo 

selecionadas pelos programas de melhoramento, visando características de interesse 

como tolerância ao estresse abiótico, tolerância a herbicidas, resistência a pragas e 

doenças, melhoria na qualidade fotossintética resultando no crescimento das plantas 

e obtenção de genótipos mais produtivos (XAVIER et al., 2013). 

A utilização da propagação vegetativa em espécies florestais, associada a 

programas de melhoramento genético, permite um aumento da produtividade em 

menor espaço de tempo e maior uniformidade das plantações, gerando madeira de 

qualidade e homogênea, pela multiplicação de plantas selecionadas (ALFENAS et al., 

2004). 

A propagação vegetativa, assexuada, ou clonagem, consiste na forma de 

propagação de uma planta em um processo de produção de mudas (WENDLING et 

al., 2002). A totipotência celular e a mitose são os processos fundamentais da 

propagação vegetativa, mantendo a identidade genética da planta matriz. Sendo 

assim, um propágulo constitui-se de parte de determinada planta usada para produzir 

novas plantas, a princípio, geneticamente idênticas. Entre os vários tipos de 

propágulos incluem-se ramos, gemas, estacas, folhas, raízes e outros (XAVIER et al., 

2013). O emprego da propagação vegetativa em espécies florestais, associada a 

programas de melhoramento, tem como propósito acelerar o crescimento, aumentar 

a produtividade e gerar produtos madeireiros de qualidade (ALFENAS et al., 2009). 

As técnicas de propagação vegetativa constituem uma alternativa de superação 

das dificuldades na propagação sexuada de espécies florestais, visto que muitos 

fatores biológicos e ambientais interferem na obtenção de sementes com as 

qualidades genéticas e fisiológicas desejáveis. Em consequência disso, o uso da 

propagação sexual tem limitado a produção de mudas, uma vez que, as sementes de 

algumas espécies são recalcitrantes (CARVALHO, 2008), além de outros fatores, 

peculiares a determinadas espécies, como a produção irregular, e a perda de 

viabilidade dessas sementes durante o período de armazenamento (DIAS et al., 2012; 

WENDLING et al., 2002). Outros fatores também podem restringir a propagação 

sexuada de espécies florestais, como a dificuldade na definição da época ideal de 

colheita das sementes, bem como do ponto de maturidade do fruto compatível com a 

maturidade da semente (SIMÃO et al., 2007).  
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Neste contexto, dentre as principais técnicas de propagação vegetativa de 

espécies florestais, destacam-se métodos clássicos como a estaquia, a enxertia, a 

mergulhia, e, mais recentemente, a propagação por meio da cultura de tecidos 

(micropropagação e embriogênese somática). A escolha do método de propagação a 

ser utilizado varia de acordo com a espécie, a época do ano, o tipo e quantidade de 

material disponível, das condições ambientais, entre outros fatores (WENDLING et al., 

2002). 

 

3.2.1 Principais aspectos relacionados ao enraizamento adventício de estacas e 

miniestacas 

 

Em relação aos métodos de propagação vegetativa desenvolvidos para 

espécies florestais, a estaquia é a técnica mais acessível e amplamente empregada 

para plantios de espécies de alto valor comercial e podendo também ser viável para 

propagar espécies nativas (DIAS et al., 2012). Na estaquia, o principal aspecto 

determinante do sucesso da propagação é a indução do enraizamento adventício de 

porções destacadas da planta matriz, denominadas de estacas, que, quando 

submetidas a condições favoráveis, originam uma nova planta completa (HARTMANN 

et al., 2011; XAVIER et al., 2013). 

Antes mesmo que a genética florestal fosse reconhecida como ciência, os 

japoneses já utilizavam a propagação vegetativa, por meio da estaquia, para a 

multiplicação da gimnosperma Cryptomeria japonica. Angiospermas (folhosas) 

também vem sendo propagadas vegetativamente por estaquia a muitos anos, em 

particular, espécies de clima temperado como as do gênero Platanus, Salix, Populus 

e Morus. Apesar disso, a propagação vegetativa de espécies de clima tropical por 

essa técnica é relativamente recente, destacando-se a propagação de Eucalyptus, 

Ilex paraguariensis, Salix hunboldtiana, Erythrina sp., bem como de outras espécies 

das famílias Myrtaceae, Moraceae, Leguminosae, Bignoniaceae, entre outras 

(XAVIER et al., 2013). 

No Brasil, os primeiros trabalhos realizados com sucesso no enraizamento de 

estacas de Eucalyptus, em nível experimental, iniciaram na década de 1970 

(IKEMORI, 1975), sendo a técnica adotada em escala comercial, alguns anos mais 

tarde e aperfeiçoada no Brasil devido à importância da silvicultura clonal, 

principalmente para as espécies desse gênero (XAVIER et al., 2013). Entretanto, a 
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estaquia não é viável técnica e economicamente para todas as espécies, pois algumas 

apresentam dificuldades na obtenção de material vegetativo com grau de juvenilidade 

e vigor fisiológico adequados ao enraizamento de estacas. Por este motivo, outras 

técnicas, como a miniestaquia, em particular, foram desenvolvidas, visando à 

otimização do enraizamento (ALFENAS et al., 2009; BRONDANI et al., 2008), 

inclusive em espécies de Eucalyptus.  

Nesse contexto, atualmente, a miniestaquia constitui-se, inclusive, no método 

mais adotado tanto para a clonagem de espécies de Eucalyptus pelas grandes 

empresas florestais (ALFENAS et al., 2009), quanto para estudos com espécies 

florestais nativas. Nessas espécies, em particular, nas quais o estado da ciência ainda 

é incipiente, a aplicabilidade da propagação vegetativa, via miniestaquia, é, 

principalmente, uma opção para superar a recalcitrância das sementes e viabilizar a 

produção de mudas para projetos ambientais e de conservação de germoplasma, haja 

vista não existirem programas de melhoramento para a grande maioria delas.  

Os resultados obtidos com essa técnica têm apontado diversas vantagens em 

relação à estaquia convencional na produção de mudas. Dentre essas, destacam-se 

a redução das dimensões do jardim clonal, que passou a ser chamado de minijardim 

clonal; a diminuição dos custos com transporte e coleta das brotações; maior 

eficiência nas atividades de manejo, e na propagação de plantas recalcitrantes ao 

enraizamento (DIAS et al., 2012; XAVIER et al., 2013). 

Em virtude do exposto, os avanços no conhecimento e na identificação dos 

processos que controlam a rizogênese são de vital importância (HARTMANN et al., 

2011). Os principais fatores inerentes ao processo de enraizamento tanto de estacas 

quanto de miniestacas são àqueles relacionados à baixa (e diferenciada) capacidade 

genética das árvores matrizes para a formação de raízes adventícias; a 

maturação/juvenilidade dos propágulos; as condições nutricionais da planta doadora 

de propágulos; as reações de oxidação fenólica na base das estacas e miniestacas; 

a época do ano de coleta; o uso de reguladores de crescimento e a qualidade do 

substrato (ALFENAS et al., 2009; WENDLING et al., 2002; XAVIER et al., 2013). 

Diferentemente dos demais aspectos, os fatores abióticos (luz, temperatura e 

umidade) influenciam de maneira diferenciada a miniestaquia e a estaquia, haja vista 

que os minijardins clonais diferem dos jardins clonais, pois enquanto àqueles estão 

instalados dentro do viveiro florestal, em condições protegidas, o jardim clonal está se 

desenvolvendo em condições de campo (ALFENAS et al., 2009; XAVIER et al., 2013). 
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Inicialmente, deve-se considerar que as espécies florestais diferem entre si 

quanto ao seu potencial rizogênico, podendo ser classificadas em: a) de fácil 

enraizamento; b) com respostas crescentes ao enraizamento quando em condições 

adequadas de controle ambiental e manejo da fonte de propágulo vegetativo; e, c) 

com pequena ou nenhuma resposta aos estímulos para enraizamento.  E, também, 

que na área florestal, há variabilidade entre as espécies, bem como entre indivíduos 

da mesma espécie, em relação ao potencial rizogênico (XAVIER et al., 2013).  

Além disso, o sucesso da propagação vegetativa via estaquia ou miniestaquia 

pode ser influenciado pela juvenilidade do material a ser propagado. A posição no 

ramo em que o propágulo vegetativo será retirado poderá influenciar a sobrevivência, 

o enraizamento adventício, a qualidade da muda e o seu desenvolvimento a campo 

(DIAS et al., 2012). As estacas e miniestacas produzidas em zonas mais juvenis das 

plantas, possuem maior capacidade para produção de raízes, tanto em porcentagem 

quanto na velocidade de formação, garantindo maior capacidade de estabelecimento 

e crescimento da nova planta (FERREIRA et al., 2012; XAVIER et al., 2013).  

O estado nutricional da planta matriz que fornecerá os propágulos para o 

enraizamento de estacas e miniestacas também é de grande importância, não apenas 

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

quanto a concentração de elementos minerais nos propágulos vegetativos, efeito 

altamente significativo no processo de rizogênese adventícia (ALFENAS et al., 2009; 

XAVIER et al., 2013).  

Os nutrientes minerais possuem funções essenciais e específicas no 

metabolismo vegetal: podem agir como constituintes da estrutura orgânica, ativadores 

de reações enzimáticas, carreadores de cargas e osmorreguladores. Dessa maneira, 

pode-se afirmar que a nutrição mineral é um fator chave que afeta a predisposição ao 

enraizamento adventício devido ao seu envolvimento na determinação de respostas 

morfogenéticas das plantas, como a formação de raízes laterais e a modulação do 

comprimento e densidade das raízes. Sendo assim, especial atenção deve ser dada 

à nutrição da planta matriz, visando atender às exigências nutricionais requeridas no 

processo de enraizamento adventício (CUNHA et al., 2009). 

Adicionalmente, as reações de oxidação na base das estacas e miniestacas 

são outro fator que pode influenciar o enraizamento adventício, o qual pode gerar 

escurecimento e necrose dos tecidos, impedindo o processo de iniciação radicial e 

levando os propágulos à morte. A oxidação pode ser influenciada pelo genótipo, visto 



29 

que algumas espécies se apresentam mais suscetíveis, o que pode dificultar o 

processo de rizogênese das estacas e miniestacas (TEIXEIRA, 2001) e, 

principalmente, por compostos fenólicos, muitas vezes prejudiciais ao processo de 

enraizamento, porém, essenciais às funções fisiológicas das plantas, visto o 

importante papel de regular a oxidação do ácido indol-3-ácético (AIA), principal auxina 

encontrada naturalmente nas plantas (HARTMANN et al., 2011). 

A época do ano em que o material vegetal é coletado também pode apresentar 

influências nas taxas de enraizamento, pois as condições fisiológicas da planta matriz 

são influenciadas pelas variações sazonais. Dessa forma, para cada planta e condição 

ambiental específica, deve-se determinar qual a melhor época de colheita de estacas 

e miniestacas, bem como a influência da época na produção e qualidade das 

brotações destinadas ao processo de propagação vegetativa (XAVIER et al., 2013). 

Segundo Hartmann et al. (2011), propágulos coletados na primavera e no verão 

tendem a ter maior facilidade de enraizamento em função do crescimento vegetativo 

nessa época. 

O uso de reguladores vegetais também pode contribuir para viabilizar o 

sucesso do enraizamento adventício, sendo que a concentração utilizada pode variar 

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

possuem certa quantidade endógena de hormônios promotores ou inibidores de 

enraizamento, sendo necessário um balanceamento adequado entre auxinas e 

citocininas, principalmente, para que haja enraizamento (HARTMANN et al., 2011), à 

luz do que se conhece sobre a teoria do balanço hormonal (SKOOG; MULLER, 1957). 

Desse modo, o fornecimento de auxina exógena pode promover alteração hormonal, 

favorecendo ou não o enraizamento. 

Além dos fatores citados, a escolha do substrato apropriado é também um fator 

relevante no processo de propagação vegetativa. Este se destina a sustentar as 

estacas e miniestacas durante o período de enraizamento, mantendo sua base em 

ambiente úmido, escuro e suficientemente arejado (HOFFMANN et al., 1996). Sua 

composição ideal pode variar de acordo com a espécie, porém, de forma geral, deve 

ser poroso, gerando uma boa relação entre os teores de água e ar (WENDLING et al., 

2002).  

Nesse sentido, as estacas de muitas espécies de plantas enraízam com 

facilidade em uma grande diversidade de tipos de substrato. No entanto, em espécies 

de difícil enraizamento, o substrato pode influenciar tanto no percentual de 
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enraizamento quanto na qualidade do sistema radicular formado. Os tipos mais 

comuns de substrato são a vermiculita, a turfa, a areia, a casca de arroz carbonizada, 

o composto orgânico, a terra de subsolo, as fibras de coco, em diversas combinações 

e proporções.  Não há consenso quanto ao melhor, sendo recomendável testar nas 

condições ambientais e com a espécie a ser propagada (XAVIER et al., 2013). 

Igualmente, em relação ao efeito dos fatores climáticos sobre a propagação 

vegetativa, é conhecido que a irradiância e o fotoperíodo variam conforme as 

exigências de cada espécie, e, portanto, devem ser adequados para a manutenção 

de uma taxa fotossintética razoável, que garanta um suplemento de carboidratos 

suficiente para a sobrevivência e iniciação radicular, sem comprometer o vigor 

vegetativo das miniestacas (XAVIER et al., 2013).  

Também a temperatura pode influenciar o enraizamento, atuando, sobretudo, 

na absorção de nutrientes e no metabolismo, especialmente em regiões de clima 

subtropical. Além disso, algumas pesquisas têm evidenciado que a divisão celular é 

favorecida com o aumento da temperatura e, consequentemente, auxilia a formação 

de raízes e a produção de brotos (HARTMANN et al., 2011).  

Por fim, a umidade constitui-se em um dos fatores primordiais e de relevante 

importância para a propagação vegetativa, sendo ainda mais crítica para miniestacas 

com folhas. Para amenizar os efeitos gerados pelo estresse hídrico são empregados 

sistemas de nebulização, os quais possibilitam a hidratação das miniestacas e do 

substrato, além do controle da temperatura do ambiente. Para tanto, é recomendado 

o uso de estufas de nebulização ou micro aspersão intermitente, de maneira a se 

conseguir manter a umidade interna do ambiente acima de 80% (WENDLING et al., 

2002; XAVIER et al., 2013). 

Todos os aspectos citados anteriormente, que afetam o enraizamento de 

espécies florestais, são fundamentais para que as futuras plantas apresentem um bom 

vigor do sistema radicial, e apresentem um crescimento e desenvolvimento 

adequados. Isso proporcionará maiores chances de sobrevivência, além de tolerância 

aos fatores ambientais adversos quando transplantadas para vaso ou campo 

(BRONDANI et al., 2009; DIAS et al., 2012). 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS NA CASA DE VEGETAÇÃO 

  

O sucesso dos programas de implantação, revitalização e formação de 

florestas com alta produtividade está diretamente associado com a qualidade das 

mudas a serem plantadas. A transferência do ambiente protegido para ambiente 

natural e com reduzida umidade pode levar à perda de mudas, baixa taxa de 

crescimento, período prolongado na obtenção de plantas completamente adaptadas 

e custos elevados (ANTONIAZZI et al., 2013).  

Na fase de adaptação e rustificação, cuja finalidade é tornar as plantas mais 

resistentes a variações nas condições ambientais, a sobrevivência e o crescimento 

constituem barreiras para muitas espécies, sendo que seu sucesso é dependente do 

controle de fatores como temperatura, luminosidade, umidade, substrato e nutrientes 

(OLIVEIRA et al., 2013). Nessa etapa, as plantas devem ser expostas à redução na 

umidade do ar e temperatura instável, a fim de que possam sobreviver e se 

desenvolver sem complicações em condições naturais de campo (SOUZA JÚNIOR et 

al., 2001).  

Aproximadamente 15 dias antes do plantio a campo, a quantidade de água 

aplicada em cada irrigação deve ser diminuída, para que a planta estabeleça um 

mecanismo de resistência para a manutenção do potencial produtivo em condições 

adversas. A adubação deve ser suspensa e o sombreamento reduzido ou removido 

totalmente com a finalidade de adaptar as mudas ao ambiente externo, o que 

possibilita menores perdas, no momento da transferência das plantas para o campo 

(DAVIDE; FARIA, 2008). O substrato, igualmente, é um fator importante envolvido na 

aclimatização ex vitro, o qual pode influenciar o subsequente crescimento das plantas 

(SKREBSKY et al., 2006). 

Assim, a definição e otimização da metodologia e do sistema utilizado durante 

a fase de aclimatização é fundamental para, simultaneamente, garantir mudas de boa 

qualidade e reduzir os custos de produção (ANTONIAZZI et al., 2013). 

Consequentemente, após o plantio no campo, as plantas terão condições de resistir 

às condições adversas, sobreviver e crescer em um nível compatível com o 

economicamente esperado (GOMES; PAIVA, 2011). 
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3.4 PLANTIO DAS MUDAS A CAMPO 

 

A qualidade das mudas produzidas reflete na sobrevivência, estabelecimento e 

crescimento inicial de um povoamento florestal, e, portanto, pode interferir na 

produtividade da futura floresta. Além disso, as condições de campo geralmente 

limitam o estabelecimento das plantas. Assim, a muda apta a ser levada a campo deve 

ser sadia e ter um grau de resistência que lhe permita sobreviver às condições 

adversas do ambiente (ANTONIAZZI et al., 2013; GOMES; PAIVA, 2011; MELO et al., 

2018). 

 É importante salientar que o sucesso no plantio de mudas a campo pode estar 

relacionado a vários fatores, como a qualidade das mudas produzidas, o histórico de 

uso da área restaurada, a presença de espécies invasoras, a presença de pragas, a 

escolha adequada da espécie, a manutenção da área, entre outros. A taxa de 

desenvolvimento das plantas a campo pode estar associada ainda, às condições 

ambientais durante e após o plantio, além de características de degradação do solo 

que podem limitar atributos físicos, químicos e biológicos do solo (MELO et al., 2018).  

 O padrão de qualidade das mudas pode ser determinado por meio de 

parâmetros morfológicos ou fisiológicos, sendo que os primeiros são os mais 

utilizados por serem mais facilmente determinados, de forma física ou visual 

(FONSECA, 2000; GOMES; PAIVA, 2011). Dentre os atributos morfológicos, a altura 

e o diâmetro do colo são os mais frequentemente empregados na avaliação da 

qualidade de mudas florestais nas condições de campo (HAASE, 2008).  

O diâmetro do colo, que está diretamente relacionado com a capacidade de 

sobrevivência, é uma variável reconhecida como um dos melhores indicadores do 

padrão de qualidade de mudas, visto que plantas que apresentam um reduzido valor 

têm dificuldades para se manter eretas após o plantio no campo, o que poderá, 

eventualmente, ocasionar na morte da muda ou na sua deformação (MOREIRA; 

MOREIRA, 1996; SOUZA et al., 2006). Por sua vez, a altura está correlacionada ao 

crescimento das mudas, pois a capacidade de crescer a campo é um mecanismo de 

adaptação que se constitui uma estratégia da dinâmica de desenvolvimento da 

espécie (MORAES NETO et al., 2000). 

Por outro lado, quando são empregadas mudas de baixa qualidade e porte 

inadequado ao plantio podem ocorrer problemas no pós-plantio. Nesse sentido, 

devem ser levados em consideração alguns critérios para a seleção das mudas que 
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irão a campo, conforme listado a seguir. As mudas devem possuir altura entre 20 a 35 

cm e diâmetro do colo de 5 a 10 mm. Devem, ainda, apresentar aparente vigor, folhas 

com coloração típica da espécie, bom estado nutricional e fitossanitário, sem 

deficiências minerais, sem pragas e doenças. O sistema radicular não deve 

apresentar enovelamento, e conter grande quantidade de raízes finas bem 

distribuídas (GONÇALVES et al., 2005). 

Considerado o exposto, são necessários estudos a fim de permitir a 

compreensão de como a qualidade morfológica obtida na casa de vegetação vai 

influenciar na sobrevivência e crescimento inicial das mudas a campo. Essas 

pesquisas são, portanto, importantes para a elaboração de um programa de produção, 

com a finalidade de maximizar os recursos e a qualidade das mudas florestais. 

 

3.5 ANÁLISE DA DIVERSIDADE MOLECULAR EM ESPÉCIES FLORESTAIS  

 

A conservação de recursos genéticos nos biomas brasileiros é um dos assuntos 

mais urgentes na atualidade, quando as comunidades naturais estão sofrendo com 

elevadas taxas de destruição e fragmentação, que podem levar à extinção de muitas 

espécies. Mesmo em áreas protegidas, a preservação e o manejo da biodiversidade 

encontram grandes obstáculos, os quais necessitam, para sua superação, de 

conhecimento básico sobre a distribuição e a abundância das espécies, sua biologia 

reprodutiva e a estrutura genética de suas populações (ZUCCHI, 2002). 

A população, sob o ponto de vista genético, é a unidade básica para a 

conservação da biodiversidade no nível de espécies individuais, sendo assim, o foco 

das pesquisas sobre recursos naturais. Um vasto conhecimento da variabilidade 

genética existente entre e dentro de populações de uma dada espécie é primordial 

tanto para sua conservação como para o manejo sustentável (VINSON et al., 2015; 

ZUCCHI, 2002), haja vista que a variabilidade genética permitiu a evolução de muitas 

espécies, e, atualmente, ainda contribui para a sobrevivência e reprodução das 

mesmas (SILVA et al., 2014; VINSON et al. 2015).  

As populações naturais são consideradas por possuírem alta variabilidade 

genética intrapopulacional (HAMRICK, 1982), a qual é afetada por diversos 

parâmetros genéticos, como: o número total de alelos (N); o número efetivo de alelos 

(Ne); a heterozigosidade observada (HO); a heterozigosidade esperada (He); o 

tamanho da população; o sistema e o tipo de reprodução; o fluxo gênico; a forma como 
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a espécie está distribuída em sua área de ocorrência, dentre outros. No caso 

específico de estudos com plantas, esses atributos têm sido os mais utilizados para 

quantificar a variabilidade genética (HAMRICK, 1982; MORAND et al., 2002; 

CAMACHO, 2016). 

A frequência gênica ou alélica é a estimativa da repetição de um alelo 

específico em uma população. É considerada essencial nos estudos evolutivos, visto 

que a mudança genética de uma população pode ser mensurada pela alteração nas 

suas frequências gênicas (NEI, 1978). Por outro lado, quando as frequências gênicas 

e genotípicas permanecem constantes de uma geração para outra, em uma 

população infinitamente grande, que realiza cruzamentos ao acaso, na ausência de 

migração, mutação e seleção, considera-se que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg 

(SERROTE; REINIGER; STEFENON, 2016). 

O número total de alelos existente na população está relacionado com a 

capacidade das populações se adaptarem às condições ambientais. Quanto maior o 

número de alelos em uma população, maior a possibilidade de combinações que 

resultem diferentes genótipos capazes de se ajustar às alterações do ambiente 

(SERROTE; REINIGER; STEFENON, 2016; VINSON et al., 2015). O número de 

alelos observados por loco tem relação direta com o tamanho da amostra. Dessa 

forma, amostras maiores têm a possibilidade de detectar alelos raros. 

O estudo da frequência dos heterozigotos também é de suma importância, 

considerando que cada heterozigoto carrega diferentes alelos, que comprovam a 

existência de variação genética na população (ZUCCHI, 2002). A heterozigosidade 

pode ser definida para um dado loco ou como uma média de um conjunto de locos 

amostrados (SERROTE; REINIGER; STEFENON, 2016). A heterozigosidade 

observada (Ho) corresponde à proporção de indivíduos heterozigotos observados em 

uma população estudada (FRANKHAM et al., 2002). A heterozigosidade esperada 

(He) é a frequência média de indivíduos heterozigotos, determinada pelo cálculo da 

frequência de heterozigotos para cada loco dividido pelo número total de locos 

(FRANKHAM et al., 2002; ZUCCHI, 2002). A comparação entre a heterozigosidade 

observada (HO) e a heterozigosidade esperada (He) permite avaliar a estrutura 

genética das populações (NEI, 1987). 

Por fim, as estatísticas F de Wright são utilizadas para quantificar o grau de 

parentesco entre pares de alelos, com base na análise de variância das frequências 

alélicas, conhecida como AMOVA. O FIS de Wright, em particular, é o coeficiente de 
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endogamia dentro das populações e mede a probabilidade de que dois alelos em um 

dado loco, presentes no mesmo indivíduo, sejam idênticos por descendência 

(COCKERHAM, 1969). 

 

3.5.1 Marcadores Moleculares 

 

Os marcadores moleculares são utilizados em análises genéticas com diversas 

finalidades, tais como identificação de clones e genes de interesse para o 

melhoramento genético, estimativas da diversidade genética, fluxo gênico e taxas de 

cruzamento; na construção de mapas genéticos, assim como em estudos 

taxonômicos, filogenéticos e evolutivos (BUSO et al., 2003; LI; QUIROS, 2001). No 

caso específico da análise da diversidade genética, variadas técnicas de marcadores 

de DNA vêm sendo empregadas para sua detecção e quantificação (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998).  

Diversas características devem ser consideradas no momento de selecionar o 

marcador a ser utilizado, como grau de polimorfismo, grau de estabilidade ambiental, 

número de locos, reprodutibilidade, praticidade e, também, o custo. Para estudos de 

diversidade genética, em particular, são indicados marcadores que analisam um maior 

número de locos, pois possibilitam uma maior cobertura do genoma (CAMACHO, 

2016; FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998; MONDINI et al., 2009). 

 

3.5.2 Marcadores Microssatélites (SSR) 

 

Os marcadores microssatélites ou simple sequence repeats (SSR) constituem 

sequências curtas de nucleotídeos repetidas sempre na mesma ordem, ou seja, lado 

a lado, sendo que o nível de polimorfismo gerado está diretamente relacionado à 

variação no número de unidades de repetição em um determinado loco (BORÉM; 

CAIXETA, 2006; ZUCCHI, 2002).  

Os genomas dos eucariotos são compostos por sequências simples repetidas, 

contendo de dois a seis nucleotídeos repetidos em tandem. Usualmente, as 

sequências de DNA que flanqueiam os microssatélites são preservadas entre os 

indivíduos de uma mesma espécie, possibilitando a seleção de primers ou iniciadores 

específicos que amplificam, pela técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction), 

fragmentos com o DNA repetitivo em todos os genótipos. Os produtos amplificados 
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podem ser separados por variadas técnicas de eletroforese, para que seja estimado 

o tamanho, o número e a frequência dos alelos e, identificado o polimorfismo 

(BRONDANI, 2007; CAMACHO, 2016; SERROTE; REINIGER; STEFENON, 2016). 

Em relação a outros marcadores moleculares, os microssatélites apresentam 

algumas vantagens, como: são considerados neutros, ou seja, não sofrem influência 

de pressões de seleção; são codominantes; multi-alélicos; altamente reprodutíveis; 

apresentam elevada resolução; alto grau de polimorfismo; e herança mendeliana 

simples. Por serem baseados em sequência de DNA, manifestam uma vantagem 

adicional, que possibilita estudar materiais como fósseis e plantas herborizadas 

(BUSO et al., 2003, VAZQUEZ-LOBO; MORALES, 2014; ZUCCHI, 2002). 

No que diz respeito às limitações ao uso dos marcadores microssatélites tem 

sido apontada a complexidade de seu desenvolvimento, que inclui as etapas de 

isolamento, clonagem, sequenciamento e caracterização dos locos na espécie a ser 

estudada, tornando o custo do processo elevado, assim como também o longo tempo 

necessário (CAMACHO, 2016). No entanto, com o avanço das tecnologias de 

sequenciamento de nova geração (next generation sequencing, NGS) que permitem 

a geração de enormes quantidades de sequências (high throughpout), a 

caracterização de microssatélites para espécies florestais tem se desenvolvido 

consideravelmente, com um custo relativamente menor (SERROTE; REINIGER; 

STEFENON, 2016). 

Adicionalmente, como as regiões flanqueadoras dos microssatélites são 

altamente conservadas, é possível testar o uso de iniciadores desenvolvidos para uma 

espécie em outras espécies pertencentes ao mesmo gênero ou até mesmo gêneros 

distantes da mesma família (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998), processo 

denominado de transferibilidade. ‘A transferibilidade facilita o desenvolvimento de 

pesquisas com marcadores microssatélites, porque reduz seu custo quando 

comparado com o desenvolvimento de novas bibliotecas genômicas para criar 

marcadores específicos para a espécie, disponibilizando ferramentas para estudos 

genéticos populacionais de espécies nativas que pertençam ao mesmo gênero ou 

família da espécie estudada (BARBARÁ et al., 2007). 

Pesquisas de transferibilidade de locos microssatélites têm sido realizadas em 

vários táxons (BARBARÁ et al., 2007), como em Tabebuia aurea (Bignoniaceae), em 

que os marcadores foram transferidos para outras espécies do gênero Tabebuia 

(BRAGA et al., 2007; FERES et al., 2009); em Aegiphila sellowiana (Lamiaceae) para 
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espécies de diferentes gêneros dessa família (RUAS et al., 2011); em Enterolobium 

cyclocarpum (Fabaceae) para a espécie E. contortisiliquum (MOREIRA et al., 2012); 

em Morus alba (Moraceae) para a espécie Artocarpus heterophyllus, da mesma 

familia (MATHITHUMILAN et al., 2013). 

A porcentagem de transferibilidade é considerada maior quanto maior for o grau 

de parentesco entre as espécies estudadas. Além disso, trabalhos relataram um êxito 

maior de transferibilidade em aves, mamíferos e répteis, enquanto, em plantas, o 

sucesso na transferência de marcadores é considerado maior em dicotiledôneas 

(60%) do que monocotiledôneas (40%) (BARBARÁ et al., 2007).  
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4 CAPITULO I 

MINIESTAQUIA EM Handroanthus chrysotrichus A PARTIR DE PROPÁGULOS 

JUVENIS 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.1 Formação do minijardim clonal 

 

As mudas utilizadas para a formação do minijardim foram produzidas em casa 

de vegetação, a partir de sementes de Handroanthus chrysotrichus oriundas de um 

lote do ano de 2015. O lote foi cedido pela Fundação Estadual de Pesquisa 

Agropecuária, Centro de Pesquisa em Florestas (antiga FEPAGRO), localizado em 

Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  

A semeadura foi realizada no mês de Março de 2015, em vasos flexíveis com 

capacidade para 1L, contendo uma mistura de substrato composta por MecPlant 

Misto® - Classe “A” (casca de pinus, corretivo de acidez e fertilizantes minerais) e 

vermiculita fina na proporção 3:1 (v/v), sendo, em cada vaso, colocadas três 

sementes. Aos 45 dias, quando as plantas já estavam com, aproximadamente, 15 cm 

de altura e com 2 pares de folhas, realizou-se o desbaste, mantendo-se a planta mais 

vigorosa e mais centralizada no vaso (Figura 2-A). Posteriormente, foi feita uma 

aplicação de 250 mL de uma mistura modificada de adubos de síntese química, 

denominada adubação de arranque (WENDLING; DUTRA, 2010). Essa adubação 

consistiu de uma solução de Super Fosfato Simples (4,6 g L-1), Sulfato de Amônio (0,3 

g L-1), Cloreto de Potássio (2,1 g L-1) e a solução F (micronutrientes) do meio nutritivo 

WPM (5 mL L-1), que foi adicionada diretamente em cada vaso. 

Os vasos foram dispostos em casa de vegetação, com temperatura e irrigação 

controladas (25ºC e quatro vezes ao dia), para manter o seu turgor hídrico. 

Semanalmente receberam uma aplicação de 250 mL de solução de NPK (5-20-20) a 

1,5 g L-1 em cada vaso para manter-se o ‘status’ nutricional das minicepas. 

Aos 70 dias após a semeadura iniciou-se o manejo do minijardim. As mudas 

foram decepadas a uma altura de 10 cm da base (poda apical), com a finalidade de 

formar as minicepas e, posteriormente, o minijardim, fornecedor de miniestacas. Em 

cada muda podada foram conservados de 1 a 2 pares de folhas, em sentidos opostos 
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para a realização da fotossíntese e permitir a emissão de novas brotações (Figura 2-

B). 

Após 70 dias da data da decepa das mudas, todas as minicepas já haviam 

emitido brotações, permitindo a realização das coletas para os experimentos de 

miniestaquia (Figura 2-C).  

 

Figura 2 -  Miniestaquia em Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos]. Em A) Muda seminal aos 45 dias; em B) Muda decepada aos 
70 dias; em C) Minicepa emitindo novas brotações; em D) Miniestaca com 
aproximadamente 8 cm; em E) Imersão das miniestacas em solução 
hidroalcoólica (50% etanol, 50% água destilada; v/v) de ácido 3-
indolbutírico - AIB (0; 1000; 2000 ou 4000mg L-1); em F) Copos plásticos 
com as miniestacas dispostos em bandeja em casa de vegetação com 
nebulização; em G) Miniestaca enraizada; e H) Aclimatização da muda. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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4.1.2 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

de diferentes concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) 

 

No intuito de verificar a necessidade da aplicação de auxina exógena no 

enraizamento, o experimento foi implantado no mês de setembro de 2015 e conduzido 

em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo bifatorial 4x3, em 

que o fator “A” consistiu das diferentes concentrações de AIB (0; 1000; 2000 ou 4000 

mg L-1), e o fator “B”, dos períodos de cultivo (30, 60 ou 90 dias), totalizando 12 

tratamentos. Cada unidade experimental foi constituída por um copo plástico 

transparente, perfurado no fundo, com capacidade para 300 mL, previamente 

preenchido com 250 cm³ de substrato MecPlant Misto® - Classe “A” (casca de pinus, 

corretivo de acidez e fertilizantes minerais) e vermiculita fina na proporção 3:1 (v/v) e 

uma miniestaca. Foram utilizadas 12 repetições por tratamento. 

As miniestacas foram confeccionadas a partir da porção apical de brotações de 

minicepas, contendo, aproximadamente, 8 cm e um par de folhas cortadas ao meio 

(Figura 2-D). Durante o período da coleta, foram acondicionadas em caixa de isopor 

contendo água destilada para evitar a perda de umidade. 

 Em seguida, as miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica (50% 

etanol e 50% de água destilada, v/v) contendo AIB, conforme o tratamento, por 10 s 

(Figura 2-E), e, imediatamente após, colocadas para enraizar. Os copos plásticos 

contendo as miniestacas foram, a seguir, dispostos em bandejas plásticas com 

dimensões de 20 x 40 x 60 cm devidamente identificadas (Figura 2-F), as quais foram 

levadas para casa de vegetação dotada apenas de nebulização controlada (UR 80%). 

Decorridos 30, 60 ou 90 dias, as miniestacas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%) (foram consideradas mortas, aquelas que estavam sem folhas, com 

coloração escura e desidratadas, sendo então descartadas), número de folhas, 

formação de raízes (%), comprimento médio de raízes (cm), presença de raízes 

secundárias (%) e formação de calos na base das miniestacas (%) (Figura 2-G).  
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4.1.3 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

das duas melhores concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) 

 

Neste experimento, metade das miniestacas foi tratada com 1000 mg L-1 e a 

outra metade com 2000 mg L-1, no intuito de verificar se o desempenho observado no 

primeiro experimento (4.1.2), descrito anteriormente, iria se manter. 

O experimento foi implantado no mês de fevereiro de 2016 e conduzido em 

delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo bifatorial 2x3, em 

que o fator “A” consistiu das concentrações de AIB (1000 ou 2000 mg L-1), e o fator 

“B”, dos períodos de cultivo (30, 60 ou 90 dias), totalizando 6 tratamentos. Cada 

unidade experimental foi constituída por um copo plástico transparente, perfurado no 

fundo, com capacidade para 300 mL, previamente preenchido com 250 cm³ de 

substrato MecPlant Misto® - Classe “A” (casca de pinus, corretivo de acidez e 

fertilizantes minerais) e vermiculita fina na proporção 3:1 (v/v) e uma miniestaca. 

Foram utilizadas 12 repetições por tratamento. 

As miniestacas foram confeccionadas a partir da parte apical de brotações de 

minicepas, contendo, aproximadamente, 8 cm e um par de folhas cortadas ao meio. 

Durante o período da coleta foram acondicionadas em caixa de isopor contendo água 

destilada para evitar a perda de umidade. 

 Em seguida, as miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica (50% 

etanol e 50% de água destilada, v/v) contendo AIB, conforme o tratamento, por 10 s, 

e, imediatamente após, colocadas para enraizar. Os copos plásticos contendo as 

miniestacas foram, a seguir, dispostos em bandejas plásticas com dimensões de 20 x 

40 x 60 cm devidamente identificadas as quais foram levadas para casa de vegetação 

dotada apenas de nebulização controlada (UR 80%). 

Decorridos 30, 60 ou 90 dias, as miniestacas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%) (foram consideradas mortas, aquelas que estavam sem folhas, com 

coloração escura e desidratadas, sendo então descartadas), formação de raízes (%), 

comprimento médio de raízes (cm) e presença de raízes secundárias (%). 
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4.1.4 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

do tipo de substrato 

 

Para este experimento foi utilizada a concentração de 2000 mg L-1 de AIB, que 

apresentou os melhores resultados nos experimentos 4.1.2 e 4.1.3. O experimento foi 

implantado no mês de maio de 2016 e conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, em arranjo bifatorial 3x3, em que o fator “A” consistiu dos diferentes 

substratos: (1) Carolina Soil® (turfa, vermiculita, calcário, NPK e casca de arroz), (2) 

MecPlant Misto® - Classe “A” (casca de pinus, corretivo de acidez e fertilizantes 

minerais) ou (3) vermiculita fina, e o fator “B”, do período de cultivo (30, 60 ou 90 dias), 

totalizando nove tratamentos. Cada unidade experimental foi constituída por um copo 

plástico transparente, perfurado no fundo, com capacidade para 300 mL, previamente 

preenchido com 250 cm³ de substrato conforme os tratamentos e uma miniestaca. 

Foram utilizadas 12 repetições por tratamento. 

As miniestacas foram confeccionadas a partir da porção apical de brotações de 

minicepas em casa de vegetação, contendo, aproximadamente, 8 cm e um par de 

folhas cortadas ao meio. Durante o período da coleta foram acondicionadas em caixa 

de isopor contendo água destilada para evitar a perda de umidade. 

Em seguida, as miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica (50% 

etanol e 50% de água destilada, v/v) contendo 2000 mg L-1 AIB por 10 s, e, 

imediatamente após, colocadas para enraizar. Os copos plásticos contendo as 

miniestacas foram, a seguir, dispostos em bandejas plásticas com dimensões de 20 x 

40 x 60 cm devidamente identificadas as quais foram levadas para casa de vegetação 

dotada apenas de nebulização controlada (UR 80%). 

Decorridos 30, 60 ou 90 dias, as miniestacas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%) (foram consideradas mortas, aquelas que estavam sem folhas, com 

coloração escura e desidratadas, sendo então descartadas), formação de raízes (%), 

comprimento médio de raízes (cm), presença de raízes secundárias (%) e formação 

de calos na base das miniestacas (%).  
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4.1.5 Enraizamento em miniestacas apicais e caulinares na propagação 

vegetativa de Handroanthus chrysotrichus 

 

Para este experimento foi utilizada a concentração de 2000 mg L-1 de AIB, que 

apresentou os melhores resultados nos experimentos 4.1.2 e 4.1.3. O experimento foi 

implantado no mês de setembro de 2016 e conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, em arranjo bifatorial 2x3, em que o fator “A” consistiu dos diferentes tipos 

de miniestacas: (1) apical ou (2) caulinar (Figura 3) e o fator “B”, do período de cultivo 

(30, 60 ou 90 dias), totalizando seis tratamentos. Cada unidade experimental foi 

constituída por um copo plástico transparente, perfurado no fundo, com capacidade 

para 300 mL, previamente preenchido com 250 cm³ de substrato MecPlant Misto® - 

Classe “A” [casca de pinus, corretivo de acidez e fertilizantes minerais) e vermiculita 

fina na proporção 2:1 (v/v)] e uma miniestaca. Foram utilizadas 12 repetições por 

tratamento. 

 

Figura 3 – Tipos de miniestacas (apical ou caulinar) de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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As miniestacas foram confeccionadas, conforme o tratamento, a partir de 

brotações de minicepas em casa de vegetação, contendo, aproximadamente, 8 cm e 

um par de folhas cortadas ao meio. Durante o período da coleta foram acondicionadas 

em caixa de isopor contendo água destilada para evitar a perda de umidade. 

Em seguida, as miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica (50% 

etanol e 50% de água destilada, v/v) contendo 2000 mg L-1 AIB por 10 s, e, 

imediatamente após, colocadas para enraizar. Os copos plásticos contendo as 

miniestacas foram, a seguir, dispostos em bandejas plásticas com dimensões de 20 x 

40 x 60 cm devidamente identificadas as quais foram levadas para casa de vegetação 

dotada apenas de nebulização controlada (UR 80%). 

Decorridos 30, 60 ou 90 dias, as miniestacas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%) (foram consideradas mortas, aquelas que estavam sem folhas, com 

coloração escura e desidratadas, sendo então descartadas), número de folhas, 

formação de raízes (%), comprimento médio de raízes (cm) e presença de raízes 

secundárias (%). 

 

4.1.6 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

das estações do ano – em dois anos consecutivos 

 

Para este experimento foi utilizada a concentração 2000 mg L-1 de AIB, que 

apresentou os melhores resultados nos experimentos 4.1.2 e 4.1.3. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em arranjo trifatorial 4x2x2, em 

que o fator “A” consistiu das oito coletas efetuadas, nas quatro estações do ano 

(primavera, verão, outono ou inverno) ao longo de dois anos (ano 1 e ano 2), que 

constituiu o fator “B”, e o fator “C”, do período de cultivo (30 ou 60 dias), totalizando 

16 tratamentos. Cada unidade experimental foi constituída por um copo plástico 

transparente, perfurado no fundo, com capacidade para 300 mL, previamente 

preenchido com 250 cm³ de substrato MecPlant Misto® - Classe “A” [casca de pinus, 

corretivo de acidez e fertilizantes minerais) e vermiculita fina na proporção 2:1 (v/v)] e 

uma miniestaca. Foram utilizadas 12 repetições por tratamento. 

As miniestacas foram confeccionadas a partir da porção apical de brotações de 

minicepas em casa de vegetação, contendo, aproximadamente, 8 cm e um par de 
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folhas cortadas ao meio. Durante o período da coleta foram acondicionadas em caixa 

de isopor contendo água destilada para evitar a perda de umidade. 

Em seguida, as miniestacas foram imersas em solução hidroalcoólica (50% 

etanol e 50% de água destilada, v/v) contendo 2000 mg L-1 de AIB, por 10 s, e, 

imediatamente após, colocadas para enraizar. Os copos plásticos contendo as 

miniestacas foram, a seguir, dispostos em bandejas plásticas com dimensões de 20 x 

40 x 60 cm devidamente identificadas as quais foram levadas para casa de vegetação 

dotada apenas de nebulização controlada (UR 80%). 

No presente experimento, o período de permanência das miniestacas de 

Handroanthus chrysotrichus em casa de vegetação foi reduzido de 90 para 60 dias, 

pois em experimentos anteriores (4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5), as miniestacas já 

apresentavam um bom enraizamento adventício decorridos dois meses de cultivo e 

esse resultado confirmou-se ao longo dos dois anos de avaliação do presente estudo.  

Decorridos 30 e 60 dias, as miniestacas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%) (foram consideradas mortas, aquelas que estavam sem folhas, com 

coloração escura e desidratadas, sendo então descartadas), número de folhas, 

formação de raízes (%), comprimento médio de raízes (cm) e presença de raízes 

secundárias (%). 

 

4.1.7 Produtividade do minijardim clonal – em dois anos consecutivos 

 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema bifatorial 16x2 em que o fator “A” consistiu das 16 coletas de miniestacas 

realizadas ao longo do período de cerca de dois anos, que se estendeu de 14/08/2015 

a 23/06/2017 (e coincidiu com as estações de primavera, verão, outono ou inverno), 

e o fator “B”, do ano de avaliação (ano 1 e ano 2).  

No primeiro ano, o período de tempo compreendido entre cada coleta (dias 

decorridos entre as coletas realizadas) resultou da observação sobre o crescimento 

das brotações, de maneira que foram efetuadas coletas somente quando as 

minicepas apresentaram altura suficiente para o corte, ou seja, no mínimo, 15 cm. Já 

no segundo ano de avaliação, as coletas foram efetuadas nas mesmas datas em que 

haviam sido realizadas no primeiro ano (Tabela 1). 
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Os vasos contendo as minicepas foram numerados e o controle de 

produtividade foi feito a cada coleta, sendo registrado o número de miniestacas 

coletadas por minicepa em cada vaso (Figura 4). 

 

 

Tabela 1 – Número de coletas, estação, data e o período entre coletas das minicepas 
de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Coleta Data Estação do ano Dias entre coletas 

1 14/08/2015 Inverno 78 

2 02/10/2015 Primavera 48 

3 11/11/2015 Primavera 39 

4 10/12/2015 Primavera 29 

5 05/01/2016 Verão 26 

6 22/02/2016 Verão 47 

7 05/04/2016  Outono 43 

8 23/06/2016 Inverno 79 

9 14/08/2016 Inverno 52 

10 02/10/2016 Primavera 48 

11 11/11/2016 Primavera 39 

12 10/12/2016 Primavera 29 

13 05/01/2017 Verão 26 

14 22/02/2017 Verão 47 

15 05/04/2017  Outono 43 

16 23/06/2017 Inverno 79 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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Figura 4 – Aspectos das minicepas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. 
ex DC.) J. Mattos]. Em A) Minicepas antes da coleta das miniestacas; Em 
B) Minicepas após a coleta. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

4.1.8 Aclimatização de mudas de Handroanthus chrysotrichus produzidas via 

miniestaquia 

 

As mudas utilizadas neste ensaio foram provenientes dos experimentos 

anteriores de enraizamento das miniestacas de H. chrysotrichus. O experimento foi 

implantado no mês de setembro de 2017 e conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema unifatorial, em que os tratamentos consistiram dos ensaios 

em que as miniestacas foram oriundas (concentração de AIB, tipo de substrato, tipo 

de miniestaca e estação do ano). Cada unidade experimental foi constituída por um 

vaso plástico, com capacidade para 1L, previamente preenchido com substrato 

MecPlant Misto® - Classe “A” [casca de pinus, corretivo de acidez e fertilizantes 

minerais) e vermiculita fina na proporção 2:1 (v/v)] e uma planta. Foram utilizadas oito 

repetições por tratamento, e foram selecionadas apenas as miniestacas que 

apresentavam um bom desenvolvimento do sistema radicular, com a presença de 

raízes secundárias. 

Os vasos foram dispostos em casa de vegetação, com temperatura e irrigação 

controladas (25ºC e quatro vezes ao dia), para manter o seu turgor hídrico. 
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Decorridos 30 dias, as mudas (Figura 2 - H) foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%), altura (cm) e diâmetro do colo (mm). Para as medições de altura e 

diâmetro foram utilizadas régua e paquímetro digital. 

 

4.1.9 Implantação a campo das mudas de Handroanthus chrysotrichus  

 

Vinte mudas de Handroanthus chrysotrichus, provenientes do experimento 

anterior de aclimatização (quatro estações do ano e concentrações de AIB) e que 

passaram pelo processo de rustificação em sombrite (50%) nos primeiros 10 dias e 

depois a pleno sol por 20 dias adicionais foram implantadas a campo no mês de 

outubro de 2017, em um ensaio conduzido na Área Agropecuária do Colégio 

Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria - Lepan.  

Na área em questão, inicialmente se realizou a identificação dos pontos, com 

aberturas de covas para o plantio das mudas. As linhas de plantio obedeceram a uma 

distribuição em linha reta, sendo utilizado um espaçamento de 5,0 x 5,0 m entre 

plantas. Eventualmente, essa marcação foi alterada pela presença de plantas nativas 

já presentes na área.  

Na abertura das covas foram utilizados implementos manuais como: enxadão 

e cavadeira. As covas apresentaram dimensões médias de 0,3 x 0,3 x 0,3 metros. 

Para evitar competição nos estádios iniciais, notadamente com as gramíneas, foram 

feitos coroamentos, antes do plantio das mudas. 

Decorridos 30 dias de implantação, as mudas foram avaliadas quanto à 

sobrevivência (%), altura (cm) (considerada desde o colo até o ápice de cada planta) 

e diâmetro do colo (mm). Para as medições de altura e diâmetro foram utilizadas régua 

e paquímetro digital. No presente estudo, será descrita apenas a primeira avaliação 

realizada 30 dias após o plantio das mudas, ressalta-se ainda que as avaliações serão 

efetuadas a cada seis meses para posterior publicação dos dados. 

 

4.1.10 Análises estatísticas 

 

Após testar a normalidade dos erros por meio do teste de Kolmogorov- Smirnov 

e a homogeneidade de variâncias pelo teste de Bartlett, as variáveis foram 

transformadas, sempre que necessário, pela função 0,5x + , sendo x o valor 
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observado. As variáveis foram submetidas à análise de variância e, quando o valor de 

F foi significativo, utilizou-se a comparação das médias pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade de erro, para tratamentos qualitativos. Já para os tratamentos 

quantitativos, foi realizada análise de regressão polinomial ao nível de 5% de 

probabilidade de erro. Foi utilizado o pacote estatístico Sisvar (Sistema para Análise 

de Variância) para Windows® versão 5.1 (FERREIRA, 2011). A precisão dos ensaios 

foi estimada pelo índice de variação (IV), calculado por 
CV

√N
, em que o IV é igual ao 

coeficiente de variação (CV) divido pela raiz quadrada do número de repetições (N) 

(PIMENTEL-GOMES, 2009). 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.2.1 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

de diferentes concentrações de Ácido 3-Indolbutírico (AIB) 

 

Para a variável sobrevivência foi observado efeito significativo de ambos os 

fatores principais, concentrações de AIB (p=0,000) e dias de avaliação (p=0,0000), 

sendo observada interação significativa entre eles (p= 0,000). O IV da variável foi de 

3,91%.  

Aos 30 dias foi observado um comportamento linear decrescente (Figura 5) da 

sobrevivência em relação às concentrações de AIB, ou seja, com o aumento na 

concentração da auxina houve um decréscimo na sobrevivência. A maior 

porcentagem de sobrevivência (100%) foi observada na ausência da auxina e na 

presença de 1000 mg L-1 de AIB. Com o decorrer do cultivo, aos 60 e aos 90 dias, foi 

observado um comportamento quadrático, sendo que os valores máximos de 

sobrevivência (100%) de acordo com o cálculo da máxima eficiência técnica (MET), 

seriam observados nas concentrações 590 mg L-1 e 1.937,5 mg L-1 de AIB 

respectivamente.  

De maneira geral, as porcentagens médias de sobrevivência foram satisfatórias 

(91,66%, 83,33% e 56,25% aos 30, 60 e 90 dias respectivamente), com exceção dos 

valores das miniestacas submetidas à imersão em solução de 4.000 mg L-1 de AIB, 

aos 90 dias, que apresentaram sobrevivência de 8,3%, o que permite inferir que uma 

alta concentração da auxina pode resultar em mortalidade nas miniestacas. Isso está 

de acordo com o que foi relatado por Hartmann et al. (2011), que altas concentrações 

de auxina podem causar inibição no desenvolvimento inicial das brotações, 

provocando queda das folhas, necrose na base da estaca, e até promover a morte do 

material vegetativo. 
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Figura 5 – Sobrevivência média (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
aos 30, 60 ou 90 dias. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 
 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Na miniestaquia de pitangueira (Eugenia uniflora), a utilização das mesmas 

concentrações de AIB utilizadas no presente estudo proporcionou resultados 

semelhantes, com percentual de sobrevivência similar na ausência da auxina e uma 

diminuição na porcentagem de miniestacas sobreviventes com a elevação da 

concentração de AIB (PEÑA et al., 2015). Os autores revelaram que esta tendência à 

fitotoxidez está caracterizada pela queda de folhas e posterior morte das miniestacas 

de pitangueira. Da mesma maneira, em leiteiro (Sapium glandulatum), ocorreu um 

aumento na mortalidade de miniestacas com o aumento nas concentrações do 

fitorregulador (AIB ou ANA) (FERREIRA et al., 2010). No entanto, na miniestaquia de 

ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), não houve diferença significativa entre as 

concentrações de AIB avaliadas (0 ou 8000 mg L-1), sendo observada uma média de 

84% de sobrevivência das miniestacas (OLIVEIRA et al., 2016). 

Para a variável número de folhas houve efeito significativo do fator 

concentrações de AIB (p= 0,000), e da interação entre concentrações de AIB e dias 
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de cultivo (p=0,004). O IV da variável foi de 10,90%. Foi observado um decréscimo no 

número de folhas com o aumento nas concentrações de AIB ao longo dos períodos 

de cultivo (Figura 6). 

 

Figura 6 –  Número de folhas de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
aos 30,60 ou 90 dias. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Aos 30 dias, o número de folhas em relação às concentrações de AIB ajustou-

se a um comportamento cúbico. Aos 60 e aos 90 dias, observou-se comportamento 

quadrático do número de folhas, sendo que os valores máximos (4,08 e 6,33) seriam 

obtidos a 1.500 mg L-1 e 2.700 mg L-1 de AIB respectivamente. A presença de folhas 

no processo de enraizamento das miniestacas é importante, pois elas estão 

correlacionadas à translocação de carboidratos em direção à base das estacas, 

representando fonte de energia assimilável à manutenção das atividades metabólicas 

na planta, possibilitando um aumento na taxa de sobrevivência e na formação de 

raízes (COSTA et al., 2015; PACHECO; FRANCO, 2008; VALERI et al., 2012). 
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Para a miniestaquia de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus) foi observado um 

comportamento cúbico do número de folhas em função das concentrações de AIB 

aplicadas (0, 2000, 4000 e 8000 mg L-1 AIB), foram obtidas 12 folhas por miniestaca 

na presença de 8000 mg L-1 , enquanto a 2.000 mg L-1 , houve um pequeno aumento 

no número de folhas, em relação à ausência de auxina (OLIVEIRA et al., 2015a).Em 

algaroba-branca (Prosopis alba), houve um aumento no número de folhas, após 40 

dias de cultivo, com o aumento na concentração de AIB (0 a 8000 mg L-1) até o valor 

de 4,306.7 mg L-1, após esse período o número de folhas começou a diminuir (SOUZA 

et al., 2014). 

Para a formação de raízes, houve efeito significativo somente do fator principal 

concentração de AIB (p= 0,000). Foi observado um comportamento quadrático das 

concentrações de AIB em relação à rizogênese, sendo que a maior porcentagem 

(72,22%) seria observada na concentração 1.940 mg L-1 de AIB, de acordo com o 

cálculo da MET (Figura 7) (Figura 8). 

 

Figura 7 –  Formação de raízes (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função de diferentes 
concentrações de ácido 3-indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 mg 
L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% água destilada, v/v) 
em que foram previamente imersas por 10 s, ao longo dos 90 dias de 
cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 
 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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Figura 8 –  Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 

J. Mattos], em função de diferentes concentrações de ácido 3-indolbutírico 
– AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 mg L-¹), aos 90 dias de cultivo. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Na miniestaquia de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), em que foram 

testadas diferentes concentrações de AIB (0, 2000, 4000 ou 8000 mg L-1 AIB), houve 

comportamento quadrático no percentual de miniestacas enraizadas, ocorrendo 

redução no enraizamento das miniestacas na maior concentração utilizada. No 

entanto, diferentemente do que foi observado no presente estudo, a concentração que 

promoveu maior percentual de enraizamento das miniestacas foi de 4444 mg L-1 de 

AIB, estimada pelo ponto de máxima eficiência técnica (OLIVEIRA et al., 2015a). Em 

miniestacas de figueira (Ficus carica), a maior porcentagem de formação de raízes 

(70%) ocorreu na presença de 2000 mg L-1 de AIB (OHLAND et al., 2009). Em 

pitangueira (Eugenia uniflora), houve um aumento na porcentagem de enraizamento 

por miniestaca, com a elevação da concentração de AIB, e diminuição em 

concentrações superiores a 2.500 mg L-1 (PEÑA et al., 2015). 

Para o comprimento médio de raízes foi observado efeito significativo dos dois 

fatores principais, concentrações de AIB (p= 0,000) e período de cultivo (p=0,000), 

assim como também para a interação entre os dois fatores (p=0,0009). O IV da 

variável foi de 6,61%. Tanto aos 30, 60 e 90 dias, o comprimento das raízes em 



55 

relação às concentrações de AIB apresentou comportamento quadrático (Figura 9), 

sendo que os maiores comprimentos de raízes (2,75, 4,02 e 9,52 cm) seriam obtidos 

nas concentrações 2000 mg L-1, 1944,4 mg L-1 e 2250 mg L-1 de AIB, respectivamente, 

de acordo com o cálculo da MET. Na ausência da auxina e na concentração 4.000 

mg L-1 de AIB, foram registrados valores de comprimento de raízes inferiores a 1 cm.  

 

Figura 9 –  Comprimento de raiz (cm) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
(aos 30,60 e aos 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Resultado semelhante ao obtido no presente estudo foi observado para tea tree 

(Melaleuca alternifolia), que apresentou comprimento de raiz de 10,47 cm na presença 

de 2000 mg L-¹ de AIB (OLIVEIRA et al., 2012). Na propagação vegetativa de ipê-roxo 

(Handroanthus heptaphyllus), o comprimento médio das raízes (24 cm) não variou em 

função dos diferentes tratamentos (0, 2000, 4000 ou 8000 mg L-1 AIB) de imersão das 

miniestacas (OLIVEIRA et al., 2015a). Já em quaresmeira (Tibouchina fothergillae), 

as miniestacas foram tratadas com 0, 1000 ou 2000 mg Kg-1 de AIB em talco, sendo 

que as médias de comprimento das três maiores raízes por estaca foram de 5,87 cm 
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para o tratamento sem auxina, 5,09 cm para 1000 mg Kg-1 e 4,81 cm para 2000 mg 

Kg-1 (NICKNICH et al., 2013).  

Quanto à presença de raízes secundárias, foi igualmente observado efeito 

significativo de ambos os fatores principais, concentrações de AIB (p=0,000) e dias de 

cultivo (p=0,0002), e, também, da interação entre eles (p= 0,042). O IV da variável foi 

de 5,67%. Aos 30, 60 e 90 dias foi observado um comportamento quadrático (Figura 

10) da formação de raízes secundárias em relação às concentrações de AIB, sendo 

que na ausência da auxina e na presença de 4.000 mg L-1 de AIB não ocorreu a 

formação de raízes de segunda ordem. Os valores máximos (25%, 75% e 83,33%), 

de acordo com o cálculo da máxima eficiência técnica (MET), seriam 2030 mg L-1, 

2720 mg L-1 e 1910 mg L-1 de AIB, aos 30, 60 e 90 dias respectivamente.  

O incremento de raízes secundárias, também chamadas de raízes finas, é um 

fator importante para o desenvolvimento da planta, pois essas raízes são 

responsáveis pela absorção de água e nutrientes, constituindo um dos principais 

meios para acessar os recursos do solo, proporcionado condições para superar o 

estresse ambiental que as mudas estarão sujeitas no pós-plantio (ANDERSEN; 

BENTSEN, 2003; FREITAS et al., 2005; SILVA et al., 2012). 

Na miniestaquia de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), a formação de 

raízes secundárias foi influenciada pelas diferentes concentrações de AIB testadas (0, 

2000, 4000 ou 8000 mg L-1 AIB), com comportamento cúbico em função das doses de 

auxina, sendo que na presença de 2000 mg L-1 houve um aumento na presença de 

raízes de segunda ordem, queda posterior e acentuado aumento a 8000 mg L-1 de 

AIB (OLIVEIRA et al., 2015a).  
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Figura 10 – Raízes secundárias (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função da interação entre as 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, e o período de cultivo 
(30, 60 e aos 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Para a variável porcentagem de calo foi observado efeito significativo somente 

do fator principal concentração de AIB (p= 0,000). Na ausência de AIB houve uma 

maior porcentagem de calos (55,50%), que passou a decrescer, de forma linear, com 

o aumento nas concentrações da auxina (Figura 11). Entretanto, a menor 
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morrido. 
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concentrações não ocorreu a formação de calos na base das miniestacas (LATTUADA 

et al., 2011).  

 

Figura 11 – Formação de calos (%) nas miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos], em função de diferentes 
concentrações de Ácido 3-Indolbutírico – AIB (0; 1.000; 2.000 ou 4.000 
mg L-¹) das soluções hidroalcoólicas (50% etanol, 50% agua destilada, 
v/v) em que foram previamente imersas por 10 s, ao longo dos 90 dias de 
cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

4.2.2 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 
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foi observado na propagação de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), com uma 
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de diferentes concentrações de AIB (0, 2000, 4000 ou 6000 mg L-1) resultando em 

uma média de 67,9% de miniestacas sobreviventes (HUSSAIN et al., 2014). Para 

ZANNI FILHO (1997) as maiores porcentagens de mortalidade ocorrem nesta etapa 

do processo de propagação, podendo ser superiores à 20%. Dessa maneira, pode-se 

inferir que os valores observados no presente ensaio, para a sobrevivência das 

miniestacas de H. chrysotrichus são satisfatórios para que a produção de mudas por 

miniestaquia seja viável técnica e economicamente. 

Para a porcentagem de formação de raízes foi observado efeito significativo 

apenas do fator principal concentração de AIB (p=0,0167). O IV da variável foi de 

3,82%. Na presença de 2000 mg L-1 de AIB, foi observado 100% de enraizamento das 

miniestacas, diferindo da concentração 1000 mg L-1 de AIB, em que foi observada 

uma média de 78,26%. Miniestacas que apresentam um bom vigor do sistema radicial 

durante o período de enraizamento, provavelmente possuirão melhor crescimento e 

desenvolvimento, e maiores chances de sobrevivência, e resistência aos fatores 

ambientais adversos, quando transplantadas para vaso ou campo (BRONDANI et al., 

2009; DIAS et al., 2012). 

Para a variável comprimento médio de raízes foi observado efeito significativo 

de ambos os fatores principais, concentração de AIB (p=0,000) e dias de cultivo 

(p=0,0000), não sendo observada interação significativa entre eles. O IV da variável 

foi de 7,28%. O maior comprimento de raízes foi obtido na presença de 2000 mg L-1 

de AIB, com média de 12 cm, diferindo da concentração de 1000 mg L-1 de AIB, em 

que foi observada uma média de 4,82 cm de comprimento de raízes das miniestacas. 

Em relação ao período de avaliação, o maior comprimento médio de raízes foi obtido 

aos 60 dias de avaliação (10,55 cm), diferindo do valor observado aos 30 dias (6,33 

cm). Em ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), após 30 dias de estaqueamento, o 

comprimento médio das raízes (24 cm) não variou em função dos diferentes 

tratamentos (0, 2000, 4000 ou 8000 mg L-1 AIB) de imersão das miniestacas 

(OLIVEIRA et al., 2015a). 

Para a porcentagem de formação de raízes secundárias foi observado efeito 

significativo de ambos os fatores principais, concentração de AIB (p=0,0011) e dias 

de cultivo (p=0,0086), sendo também observada interação significativa eles (p= 

0,0304). O IV da variável foi de 5,47%. A maior porcentagem de formação de raízes 

de segunda ordem (91, 67%) foi observada aos 60 dias de avaliação, na concentração 

2000 mg L-1 de AIB (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Formação de raízes secundárias (%) de miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as concentrações de ácido 3-indolbutírico - AIB (1.000 ou 
2.000mg L-1). e o período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. 

 

Concentração de AIB 
------------------------Período------------------- 

Média (%) 
30 dias 60 dias  

1000 mg L-1 18,20 Bb* 75,00 Ab  47,83 

2000 mg L-1 83,33 Ba 91,67 Aa  87,50 

Média (%) 52,17 83,33   68,08 

IV (%)** 5,47 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 

 

 

Pode-se inferir que a alta taxa de formação de raízes secundárias observada 

na concentração 2000 mg L-1 de AIB, pode estar relacionada aos resultados obtidos 

para a porcentagem de formação de raízes e o comprimento de raízes nessa mesma 

concentração de AIB, indicando, assim, a superioridade do uso do ácido 3-

indolbutírico – AIB, na concentração 2000 mg L-1 na miniestaquia de H. chrysotrichus. 

Esse resultado vem ao encontro daquilo que é recomendado por alguns autores para 

promover o enraizamento adventício em espécies lenhosas, qual seja a aplicação de 

reguladores vegetais do grupo das auxinas antes do plantio das miniestacas 

(FACHINELLO et al., 2005; ONO; RODRIGUES, 1996), os quais podem estimular o 

aumento no índice de enraizamento, e, também, na qualidade e uniformidade do 

sistema radicular (HARTMANN et al., 2011).  
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4.2.3 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

do tipo de substrato 

 

Para a variável sobrevivência foi observado efeito significativo de ambos os 

fatores principais, substrato (p=0,054) e dias de cultivo (p=0,0054), sendo também 

observada interação significativa entre eles (p= 0,005). O IV da variável foi de 2,03%. 

Aos 30 e 60 dias, a sobrevivência das miniestacas foi de 100% em todos os 

substratos. Entretanto, aos 90 dias, houve uma diminuição na porcentagem de 

miniestacas sobreviventes (66,67%) na presença do substrato Carolina Soil® (turfa, 

vermiculita, calcário, NPK e casca de arroz). Já nos substratos MecPlant® (casca de 

pinus, corretivo de acidez e fertilizantes minerais) e vermiculita, a sobrevivência foi de 

100% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Sobrevivência média (%) de miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre os 
diferentes substratos (Carolina Soil®, McPlant® e Vermiculita), e período 
de avaliação (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Substratos 
    ------------------------Período----------------------- 

Média (%) 
30 dias 60 dias 90 dias 

Carolina Soil®   100,00 Aa* 100,00 Aa  66,67 Bb 88,89 

MecPlant® 100,00 Aa 100,00 Aa 100,00 Aa 100,00 

Vermiculita 100,00 Aa 100,00 Aa 100,00 Aa 100,00 

Média (%) 100,00 100,00 88,89 96,30 

IV (%)** 2,03 

*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 

 
 

Na literatura são observados poucos estudos que comparam tipos de substratos 

em relação à produção de mudas de espécies nativas via miniestaquia (DIAS et al., 

2012). Em erva-mate (Ilex paraguariensis), a utilização de substratos à base de casca 

de Pinus, vermiculita, composto de casca de arroz carbonizada e fibra de coco, não 

resultou em diferença significativa entre as diferentes formulações, com médias de 

75,1% de sobrevivência das miniestacas, aos 90 dias (KRATZ et al., 2015). Na 
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propagação vegetativa de açoita cavalo (Luehea divaricata), por estaquia, a 

sobrevivência não foi influenciada pelo uso de diferentes substratos (vermiculita, 

Mecplant®, Plantmax® e turfa), resultando em uma média de 14% de estacas 

sobreviventes (PACHECO; FRANCO, 2008).  

Para a porcentagem de formação de raízes foi observado efeito significativo 

apenas do fator principal tipo de substrato (p=0,0000). O IV da variável foi de 6,72%. 

Dentre os tratamentos testados, a maior média de formação de raízes (80,55%) foi 

observada com o uso do substrato vermiculita. Os substratos MecPlant® e Carolina 

Soil®, apresentaram porcentagem de enraizamento mais reduzida, 33,33% e 16,67% 

respectivamente (Tabela 4) (Figura 12). O melhor resultado obtido com o uso do 

substrato vermiculita pode ser atribuído à suas propriedades físicas que contribuem 

para uma formação mais satisfatória de raízes devido a maior aeração e retenção de 

água do sistema radicular (DIAS et al., 2015). 

 

 

Tabela 4 – Formação de raízes (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função dos diferentes 
substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e Vermiculita), independentemente 
do período de cultivo (30, 60 ou 90 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Substrato Formação de raízes (%) 

Carolina Soil®   16,67 b* 

MecPlant®  33,33 b 

Vermiculita  80,55 a 

Média (%) 43,51 
IV (%)** 6,72 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 

 

 

Resultado semelhante ao obtido no presente estudo foi observado para 

guanandi (Calophyllum brasiliense), em que foi avaliado o efeito dos diferentes 

substratos (casca de pinus, casca de arroz carbonizada ou vermiculita) na produção 

de mudas por miniestaquia. Os autores concluíram que o substrato à base de 

vermiculita influenciou positivamente na velocidade do enraizamento das miniestacas, 
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sendo obtida média de 95,8% após 60 dias de permanência na casa de vegetação 

(SILVA et al., 2010). Da mesma maneira, na miniestaquia de angico-vermelho 

(Anadenanthera macrocarpa), foram testados dois substratos (vermiculita e composto 

orgânico), sendo que as miniestacas cultivadas na presença da vermiculita 

apresentaram média superior quanto ao enraizamento (72,5%). Entretanto, na 

miniestaquia de tea tree (Melaleuca alternifolia), as maiores médias de enraizamento 

(74%) foram observadas com o substrato Golden-Mix® (à base de fibra de coco), 

sendo que as miniestacas cultivadas em vermiculita obtiveram menores médias (18%) 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

 

Figura 12 – Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], em função dos diferentes substratos (Carolina Soil®, 
MecPlant® e Vermiculita), aos 90 dias de cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 
2019. 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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Para a variável comprimento médio de raízes foi observado efeito significativo 

de ambos os fatores principais, tipo de substrato (p=0,000) e dias de cultivo 

(p=0,0000), e, igualmente, da interação entre os dois fatores (p=0,002). O IV da 

variável foi de 12,9%. O melhor resultado foi obtido na presença do substrato 

vermiculita, aos 90 dias de avaliação, com raízes apresentando comprimento superior 

a 10 cm (Tabela 5), fato que pode estar relacionado às propriedades físicas do 

substrato, que permitem um maior incremento no comprimento das raízes devido a 

maior aeração e absorção de água e nutrientes do sistema radicial, propiciando, 

assim, um melhor desenvolvimento da muda. Esse valor é superior ao que foi obtido, 

por exemplo, no enraizamento de miniestacas de pessegueiro ‘Okinawa’ (Prunus 

persica), em que a vermiculita proporcionou maior comprimento de raízes por 

miniestaca (3,80 cm) quando comparada à areia (CARDOSO, et al., 2011). Na 

miniestaquia de amoreira (Rubus spp), o maior comprimento de raízes (32,1 cm) foi 

observado com o substrato vermiculita, seguido de casca de arroz, e fibra de coco 

(HUSSAIN et al., 2014). 

 

 

Tabela 5 – Comprimento de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre os diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e 
Vermiculita), e o período de cultivo (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. 

 

Substratos 
    ------------------------Período----------------------- 

Média (cm) 
30 dias 60 dias 90 dias 

Carolina Soil®   0,00 Ab* 0,40 Ab  0,69 Ab 0,36 

MecPlant® 0,32 Ba 1,67 Bb  3,52 Ab 1,83 

Vermiculita 1,48 Ca 4,77 Ba 10,72 Aa 5,65 

Média (cm) 0,60 2,27 4,97 2,62 
IV (%)** 12,9 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 
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Para a porcentagem de formação de raízes secundárias foi observado efeito 

significativo de ambos os fatores principais, substrato (p=0,000) e dias de cultivo 

(p=0,0001), sendo também observada, interação significativa entre eles (p= 0,0196). 

O IV da variável foi de 5,94%. O maior incremento na formação de raízes secundárias 

(83,33%) foi observado aos 90 dias de avaliação, no substrato vermiculita; o substrato 

MecPlant® apresentou porcentagem de formação de raízes de segunda ordem mais 

reduzida (66,67%) aos 90 dias, e, na presença do substrato Carolina Soil®, as 

miniestacas não formaram raízes secundárias (Tabela 6).  

A vermiculita é um dos substratos mais utilizados para o enraizamento de 

estacas herbáceas e semilenhosas devido à elevada porosidade e à boa retenção de 

umidade, características altamente desejáveis no processo de enraizamento 

adventício (FACHINELLO et al., 2005). Sendo assim, conforme já relatado 

anteriormente, pode-se dizer que um maior incremento na formação de raízes de 

segunda ordem é fator preponderante para a produção de mudas em escala 

comercial, visto que um sistema radicular bem formado, favorece a absorção de 

nutrientes, suprindo as demandas das mudas produzidas e favorecendo o 

desenvolvimento das plantas a campo. 

 

Tabela 6 – Formação de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre os diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® e 
Vermiculita), e o período de cultivo (30, 60 e 90 dias). Santa Maria, RS, 
UFSM, 2019. 

 

Substratos 
    ------------------------Período----------------------- 

Média (%) 
30 dias 60 dias 90 dias 

Carolina Soil®   0,00 Ab*  0,00 Ab   0,00 Ab 0,00 

MecPlant®  0,00 Bb 16,67 Bb  66,67 Aa 27,78 

Vermiculita 41,67 Ba 50,00 Ba 83,33 Aa 58,73 

Média (%) 13,89 22,22 50,00 28,70 

IV (%)** 5,94 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 
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Para a porcentagem de formação de calos na base das miniestacas foi 

observado efeito significativo apenas do fator principal tipo de substrato (p=0,0032). 

O IV da variável foi de 6,05%. Nas miniestacas provenientes do substrato MecPlant® 

a média de formação de calos foi de 25%; com vermiculita foi de 8,33% enquanto 

Carolina Soil® não promoveu calogênese na base das miniestacas, porém as médias 

obtidas no tratamento com vermiculita não diferiram daquelas observadas com o 

emprego dos outros dois substratos (Tabela 7). Estes resultados indicam que os 

baixos índices de formação de calos em miniestacas, associados a bons índices de 

enraizamento, podem ser considerados um indicativo da juvenilidade do material 

utilizado, fato importante para promover um bom desenvolvimento do sistema radicial, 

qualidade na produção de mudas de espécies florestais, e consequente adaptação 

das plantas às condições a campo (HARTMANN et al., 2011; STUEPP et al., 2015b).  

 

Tabela 7 –  Formação de calos (%) na base de miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função dos 
diferentes substratos (Carolina Soil®, MecPlant® ou Vermiculita), 
independentemente do período de cultivo (30, 60 ou 90 dias). Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Substrato Formação de calos (%) 

Carolina Soil®    0,00 a* 

MecPlant® 25,00 b 

Vermiculita 8,33 ab 

Média (%) 11,11 

IV (%)** 6,05 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 

 

 

4.2.4 Enraizamento em miniestacas apicais e caulinares na propagação 

vegetativa de Handroanthus chrysotrichus 

 

Para a sobrevivência não houve efeito significativo dos fatores principais (tipo 

de miniestaca e período de cultivo) e nem da interação entre eles (IV=2,07%), 
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observando-se uma elevada média geral (97,2%) de miniestacas sobreviventes, 

indicando que as condições ambientais foram favoráveis, aliadas ao alto grau de 

juvenilidade dos propágulos vegetativos, ratificando as observações efetuadas em 

outro estudo, realizado com jequitibá-rosa (Cariniana estrellensis), em que a 

sobrevivência das estacas (apical e intermediária) foi de 100% após 120 dias de 

cultivo em casa de vegetação (HERNANDEZ et al., 2013). Resultado semelhante foi 

obtido na miniestaquia de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), em que a 

sobrevivência foi de 86,7%, e não variou em função da posição de coleta (apical e 

intermediária) das miniestacas (OLIVEIRA et al., 2016).  

Já para a variável número de folhas foi observado efeito significativo de ambos 

os fatores principais, tipo de miniestaca (p=0,0000) e período de cultivo (p=0,0019), 

não sendo observada interação significativa entre eles. O IV da variável foi de 4,96%. 

Em relação ao tipo de miniestaca, o maior número de folhas (3,75) foi obtido nas 

miniestacas oriundas da porção apical, enquanto que, nas miniestacas caulinares, o 

número de folhas foi menor (2,0). As folhas constituem fonte de auxinas e carboidratos 

importantes para processo rizogênico (HARTMANN et al., 2011), que são derivados 

do processo de fotossíntese (TAIZ; ZEIGER, 2004), portanto, um maior número de 

folhas formadas nesta etapa contribui para o processo de adaptação das mudas às 

condições ambientais. Entretanto, em mirtileiro (Vaccinium ashei), foram utilizados 

dois tipos de microestacas (apical e mediana), sendo que aquelas provenientes da 

porção mediana atingiram maior número de folhas (4,2) por microestaca (PELIZZA et 

al., 2011). 

Quanto ao período de cultivo, aos 90 dias houve um maior incremento em 

número de folhas (3,5) por miniestaca. Aos 30 e aos 60 dias de avaliação, o número 

de folhas foi menor (2,33 e 2,79 respectivamente), sendo que as médias não diferiram 

entre si (Tabela 8).  
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Tabela 8 – Número médio de folhas em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do período de cultivo 
(30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de estaca (apical ou 
caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Período de avaliação Número de folhas 

30 dias   2,33 b* 

60 dias  2,79 b 

90 dias  3,50 a 

Média 2,87 

IV (%)** 4,96 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 

 

Para a porcentagem de formação de raízes foi observado efeito significativo 

apenas do fator principal tipo de miniestaca (p=0,0118). O IV da variável foi de 6,37%. 

O maior incremento na porcentagem de formação de raízes, foi obtido nas miniestacas 

da porção apical (83,33%) e o enraizamento foi menor (55,56%) nas miniestacas 

oriundas da porção caulinar (Figura 13). Em estudo realizado com ipê-roxo 

(Handroanthus heptaphyllus), o percentual de enraizamento não foi influenciado pela 

posição da miniestaca (apical e intermediária), apresentando média de 63,5% de 

miniestacas com formação de raízes (OLIVEIRA et al., 2016). 

Assim como no presente estudo, em angico-vermelho (Anadenanthera 

macrocarpa) aos 40 dias de cultivo em casa de vegetação, as miniestacas apicais 

foram superiores às intermediárias quanto à formação de raízes (45,3% e 28,7% 

respectivamente) (DIAS et al., 2015). Igualmente, em tea tree (Melaleuca alternifolia), 

as miniestacas apicais, submetidas a diferentes concentrações de AIB (mg L-1), 

apresentaram resultados superiores quanto ao enraizamento em relação às medianas 

(OLIVEIRA et al., 2012). Possivelmente, este resultado esteja relacionado ao fato de 

que, as partes inferiores do ramo são menos favoráveis à diferenciação radicular, 

apresentando maior grau de lignificação e menor conteúdo de auxinas, sendo o ápice 

do ramo, o principal local de síntese desses hormônios, proporcionando maior 

potencial rizogênico (TAIZ; ZEIGER, 2004). 
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Figura 13 – Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], em função do tipo de estaca (apical ou caulinar), aos 90 dias 
de cultivo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Já para a variável comprimento médio de raízes foi observado efeito 

significativo apenas do fator principal dias de cultivo (p=0,0000). O IV da variável foi 

de 9,09%. O comprimento de raiz aumentou gradativamente, em função do período 

de cultivo. Aos 30 dias, observou-se uma média de 1,50 cm, aos 60 dias, de 3,05 cm 

e aos 90 dias, foi obtido o maior comprimento médio de raízes (6,57 cm) (Tabela 9). 

Da mesma maneira, na miniestaquia de ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), 

não houve influência do tipo de miniestaca utilizado (apical ou nodal), e aos 90 dias 

de cultivo em casa de vegetação, a média de comprimento das raízes foi de 3,55 cm 

(PIMENTEL, et al., 2016). Esses resultados reforçam àqueles observados em outro 

estudo realizado com ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), em que, aos 30 dias de 

cultivo, não foram observadas diferenças para o comprimento médio de raízes, em 

função do tipo de miniestaca, no entanto, a média de comprimento das raízes foi 

superior (21,2 cm) (OLIVEIRA et al., 2016). 
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Tabela 9 – Comprimento médio de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do 
período de cultivo (30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de 
estaca (apical ou caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Período de avaliação Comprimento médio de raízes (cm) 

30 dias 1,50 c* 

60 dias 3,05 b 

90 dias 6,57 a 

Média (cm) 3,71  

IV (%)** 9,09 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 

 

 

Quanto à presença de raízes secundárias houve efeito significativo de ambos 

os fatores principais, tipo de miniestaca (p=0,0434) e período de cultivo (p=0,0012), 

não sendo observada interação entre eles. O IV da variável foi de 6,98%. Em relação 

ao tipo da miniestaca, a maior porcentagem de formação de raízes secundárias, 

ocorreu nas miniestacas apicais (63,89%); naquelas provenientes da porção caulinar, 

a formação de raízes de segunda ordem foi menos expressiva (41,67%). Em ipê-roxo 

(Handroanthus heptaphyllus), o número de raízes de segunda ordem não afetado 

significativamente pelo tipo de miniestaca utilizado (OLIVEIRA et al., 2016). 

Para o período de cultivo, maiores porcentagens de miniestacas com 

desenvolvimento de raízes secundárias, foram observadas aos 60 e 90 dias, médias 

que não diferiram entre si (58,33% e 75% respectivamente), mas, sim, daquelas 

registradas aos 30 dias (25%) (Tabela 10). Esses resultados corroboram com aqueles 

obtidos na miniestaquia de canafístula (Peltophorum dubium), em que o maior 

desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, a formação de raízes 

secundárias de maneira mais expressiva, foram observados aos 60 e 90 dias de 

cultivo em casa de vegetação (CURTI, 2014). 
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Tabela 10 – Presença de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função do 
período de cultivo (30, 60 ou 90 dias), independentemente do tipo de 
estaca (apical ou caulinar). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Período de avaliação   Raízes secundárias (%) 

 30 dias   25,00 b* 

 60 dias  58,33 a 

 90 dias  75,00 a 

Média (%) 52,78 

IV (%)** 6,98 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 

 

 

4.2.5 Enraizamento das miniestacas de Handroanthus chrysotrichus em função 

das estações do ano – em dois anos consecutivos 

 

Os dados de temperaturas máximas, médias e mínimas do local de condução 

do experimento, durante o período de desenvolvimento das miniestacas, são 

apresentados na Figura 14. Conforme o esperado, pode-se observar que, durante os 

dois anos de avaliação, a temperatura média foi maior no verão (25,7ºC), seguida da 

primavera, com temperatura média de 21ºC, e do outono, com 16,8ºC. Igualmente, no 

inverno (12,1ºC), as temperaturas médias registradas foram relativamente mais 

baixas. 

Para a variável porcentagem de sobrevivência das miniestacas foi observado 

efeito significativo para o fator principal estação do ano (p=0,0000), e, também, para 

a interação deste fator com o ano de avaliação (p=0,0059). Os outros dois fatores, 

isolados ou suas interações, não apresentaram efeitos significativos sobre a 

sobrevivência. O IV da variável foi de 5,56%. 

As maiores porcentagens de miniestacas sobreviventes foram observadas na 

primavera (100%) e no verão (75%), as quais não diferiram significativamente entre 

si, tanto no ano 1 quanto no ano 2. Já no outono, as maiores médias de sobrevivência 

das miniestacas foram obtidas no ano 2 (83,33%) enquanto que no 1 foram mais 
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baixas (45,83%). No inverno houve redução na porcentagem de sobrevivência das 

miniestacas, tanto no ano 1 (66,67%) como no ano 2 (45,83%) (Tabela 11). A 

ocorrência de baixas temperaturas no outono do ano 1 e inverno do ano 1 e do ano 2 

(conforme ilustrado na Figura 14 e mencionado anteriormente), deve ter influenciado 

a sobrevivência das miniestacas. Temperaturas mais reduzidas podem proporcionar 

condições fisiológicas menos favoráveis às plantas (VALMORBIDA et al., 2008), 

diminuindo, com isso, a sobrevivência do propágulo e seu posterior desenvolvimento. 

 

Tabela 11 – Sobrevivência (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
diferentes estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno) e o ano 
de avalição (ano 1 ou ano 2). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Estação do ano 
------------------------Ano***----------------------- 

Média (%) 
1 2  

Primavera 100,00 Aa* 100,00 Aa  100,00 

Verão 75,00 Aa          75,00 Aa  75,00 

Outono 45,83 Bb  83,33 Aa  64,58 

Inverno 66,67 Bb  45,83 Bb  56,25 

Média (%) 71,87 76,04  73,95 

IV (%)** 5,56 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. ***Ano 1=2016; Ano 2=2017. 
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Figura 14 – Médias das temperaturas máximas, médias e mínimas no município de 
Santa Maria – RS, nos meses de agosto de 2015 a julho de 2017. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Fonte: Dados da Rede do INMET 

 

 

Já na miniestaquia da espécie congênere - ipê-roxo (Handroanthus 

heptaphyllus), o percentual de sobrevivência das miniestacas foi superior a 80%, mas 

não variou em função da época de realização das coletas (OLIVEIRA et al., 2015b). 

Porém em catiguá (Trichilia catigua), família Meliaceae, assim como no presente 

estudo, foi observada uma maior sobrevivência das estacas na primavera, em que 

foram registradas temperaturas mais amenas, com máxima de 23,1ºC (VALMORBIDA 

et al., 2008). Por outro lado, em pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia), as coletas 

realizadas nos meses de julho e agosto (inverno), apresentaram as maiores 

porcentagens de sobrevivência (média de 89%), sendo que, na coleta realizada em 

dezembro (verão), a média foi de apenas 12% (PIRES et al., 2015). Da mesma forma, 

na miniestaquia de araçazeiro (Psidium cattleyanum) e goiabeira (Psidium guajava), 

avaliados durante as quatro estações do ano foram obtidas porcentagens satisfatórias 

de sobrevivência das miniestacas, no entanto, os maiores valores foram observados 
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no período de inverno e outono e os menores, no verão, período em que os autores 

relataram que houve maior desidratação dos tecidos (ALTOÉ et al., 2011b).  

Para o número de folhas houve efeito significativo dos fatores principais 

estação do ano (p=0,0000), período de cultivo (p=0,0007) e ano de avalição 

(p=0,0081), não sendo observada interação significativa entre eles. O IV da variável 

foi de 9,84%. Maior número de folhas por miniestaca foi obtido na primavera (4,81), e 

o menor no inverno (1,73) (Tabela 12). Esses resultados demostram que, assim como 

ocorreu para a sobrevivência, o incremento em número de folhas também foi afetado 

pela redução das temperaturas no outono, e principalmente, no inverno, período em 

que a espécie pode entrar em repouso vegetativo, e apresentar menores índices de 

miniestacas com brotações. 

Da mesma maneira, em estudo realizado com miniestacas de vassourão-

branco (Piptocarpha angustifolia), a maior produção de brotações ocorreu na 

primavera, seguida do outono e verão (FERRIANI et al., 2011). Entretanto, em catiguá 

(Trichilia catigua), foi relatada intensa queda nas folhas nas estacas produzidas no 

verão e primavera, devido às elevadas temperaturas que ocorreram nesse período 

(VALMORBIDA et al., 2008). 

 

 

Tabela 12 –  Número de folhas em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da estação do ano 
(primavera, verão, outono ou inverno), independentemente do período de 
cultivo (30 ou 60 dias) e do ano de avaliação (ano 1 ou ano 2). Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Estação do ano Número de folhas 

Primavera  4,81 a* 

Verão 2,91 b 

Outono   2,21 bc 

Inverno 1,73 c 

Média 2,91 

IV (%)** 9,84 

 
*médias seguidas de letras minúsculas diferentes na coluna diferem significativamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” refere-se ao melhor resultado. **IV 

(Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= número de repetições. 
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Ainda em relação ao incremento de folhas por miniestaca, conforme esperado, 

aos 60 dias de cultivo foi observado um maior número de folhas (3,27), diferentemente 

do que foi verificado aos 30 dias, em que esse valor foi de 2,56 folhas por miniestaca. 

Quanto ao ano de avaliação, no ano 2 foram obtidas 3,37 folhas por miniestaca, valor 

que diferiu do ano 1 em que o número de folhas por miniestaca foi inferior (2,45), 

provavelmente em decorrência das temperaturas médias tanto mínimas quanto 

máximas terem sido atípicas nas estações de 2017, conforme pode ser visualizado na 

Figura 14.  

Já para a porcentagem de formação de raízes foi observado efeito significativo 

do fator principal estação do ano (p=0,030) e interação entre os fatores estação do 

ano e dias de cultivo (p= 0,019). O IV da variável foi de 6,97%. Pode-se observar que, 

aos 30 dias, a maior formação de raízes ocorreu no verão (66,67) e na primavera 

(62,50), as quais não diferiram entre si; já aos 60 dias, a formação de raízes foi mais 

expressiva na primavera (91,67%) (Tabela 13) (Figura 15). O período de 60 dias de 

cultivo das miniestacas em casa de vegetação mostrou-se satisfatório para o 

enraizamento, tendo em vista os resultados observados para a variável porcentagem 

formação de raízes nos dois anos consecutivos de avaliação.  

 

Tabela 13 – Formação de raízes (%) em miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da interação entre as 
estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), e período de 
cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Estação do ano 
------------------------Período----------------------- 

Média (%) 
30 dias 60 dias  

Primavera  62,50 Ba* 91,67 Aa  77,08 

Verão 66,67 Aa 54,17 Ab  60,42 

Outono 54,17 Ab 45,83 Ab  50,00 

Inverno 33,33 Ab 41,67 Ab  37,50 

Média (%) 54,17     58,33  56,25 

IV (%)**                                6,97 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 
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Estes resultados demonstram concordância com aqueles obtidos para 

sobrevivência e número de folhas, em que as maiores médias foram obtidas na 

primavera e no verão, período em que as temperaturas locais (Figura 14) foram mais 

altas, em comparação àquelas registradas no outono e inverno. A temperatura pode 

influenciar positivamente a indução do sistema radicial, pois atua na absorção de 

nutrientes e no metabolismo das plantas, sendo que alguns estudos evidenciaram que 

a divisão celular é favorecida com o aumento na temperatura o que, 

consequentemente, auxilia o processo de enraizamento das brotações (HARTMANN 

et al., 2011). 

Resultados semelhantes aos obtidos para H. chrysotrichus, no presente 

trabalho, foram observados na estaquia de quiri (Paulownia fortunei), em que aos 60 

dias de cultivo em casa de vegetação, as maiores porcentagens de enraizamento 

foram observadas no verão e na primavera, diferindo estatisticamente do outono 

(STUEPP et al., 2015a). Em catiguá (Trichilia catigua), aos 120 dias de instalação do 

experimento, foi observado que a porcentagem de formação de raízes foi 

significativamente superior na primavera em relação ao verão, enquanto que, nas 

estações outono e inverno, não ocorreu enraizamento das estacas coletadas 

(VALMORBIDA et al., 2008). Entretanto, na miniestaquia de Pinus (Pinus taeda), a 

maior porcentagem de formação de raízes, aos 60 dias de cultivo em casa de 

vegetação, ocorreu no inverno (85%), enquanto que, na primavera, o enraizamento 

das miniestacas foi menor (47,50%) (ALCANTARA et al., 2007). 

O período para que ocorra o desenvolvimento do sistema radicular pode variar 

dependendo da espécie (DIAS et al., 2012), em canafístula (Peltophorum dubium) 

(CURTI, 2014), quiri (Paulownia fortunei) (STUEPP et al., 2015a), goiabeira (Psidium 

guajava) (ALTOÉ et al., 2011a) e espirradeira (Nerium oleander) (PIVETTA et al., 

2012), as miniestacas que permaneceram em média 60 dias no leito de enraizamento 

apresentaram um sistema radicular bem formado. 
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Figura 15 –  Miniestacas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
J. Mattos], coletadas nas diferentes estações do ano (primavera, verão, 
outono ou inverno), aos 60 dias de cultivo em casa de vegetação, dotada 
apenas de nebulização controlada (UR 80%) nos anos de 2016 e 2017. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Para o comprimento médio de raízes foi observado efeito significativo dos 

fatores principais estação do ano (p=0,000) e dias de cultivo (p=0,000), sendo, 

também, observada interação significativa entre eles (p= 0,006). O IV da variável foi 
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de 13,12%. Aos 60 dias de cultivo foi observada, nas coletas de primavera, a maior 

média (7,57 cm) (Tabela 14), a qual diferiu daquela obtida aos 30 dias. Já nas coletas 

de outono e inverno, que foram as que produziram as menores média de comprimento 

de raízes, não houve diferenças entre 30 e 60 dias de cultivo. 

 

Tabela 14 – Comprimento médio de raízes (cm) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), 
e período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Estação do ano 
 ------------------------Período----------------------- 

Média (cm) 
30 dias 60 dias  

Primavera   2,07 Ba* 7,57 Aa  4,82 

Verão 2,06 Ba 4,26 Ab  3,16 

Outono 1,90 Aa 3,32 Ab  2,61 

Inverno 1,40 Aa 2,92 Ab  2,16 

Média (cm)         1,86           4,52           3,19 

IV (%)**                    13,12 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 

 

Estes resultados demonstram concordância àqueles obtidos para as variáveis 

mencionadas anteriormente, em que a primavera foi superior às demais estações, fato 

que pode estar atrelado, principalmente, à temperatura registrada nessa época 

(Figura 14) e ao padrão das miniestacas coletadas nesta estação, que se mostraram 

mais vigorosas, com maior número de folhas, maior incremento em raízes e com sinais 

de adequado crescimento e desenvolvimento 

Da mesma maneira, na miniestaquia de Pinus (Pinus taeda), os melhores 

resultados para o comprimento de raízes foram obtidos na primavera (8,22 cm) em 

comparação às demais épocas do ano, porém em um período de cultivo um pouco 

maior, 90 dias. Os autores relataram que isso pode ter ocorrido em razão da fase de 

maior atividade metabólica, causada pela primavera, após as brotações terem 

acumulado substâncias de reserva que propiciam melhor desenvolvimento radicial 

(ALCANTARA, et al., 2007). De maneira semelhante, em estudo com goiabeira 
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(Psidium guajava), o maior comprimento das raízes, observado aos 62 dias, ocorreu 

na primavera e no verão (ALTOÉ et al., 2011a). Por outro lado, em quiri (Paulownia 

fortunei), o melhor resultado para o comprimento médio das três maiores raízes por 

estaca foi verificado no verão (4,81 cm), aos 60 dias de cultivo, diferindo 

estatisticamente das demais estações estudadas (STUEPP et al., 2015a). 

Em relação à porcentagem de formação de raízes secundárias foi observado 

efeito significativo dos fatores principais estação do ano (p=0,000) e período de 

avaliação (p=0,0000), sendo, também, observada interação significativa entre eles (p= 

0,0198). O IV da variável foi de 7,14%. Aos 60 dias de cultivo foi observada, nas 

coletas de primavera, a maior média (95,83%) (Tabela 15), a qual diferiu daquela 

obtida aos 30 dias para esta estação. Já nas coletas de verão, outono e inverno, aos 

60 dias, foram observadas as menores médias. A época de coleta das miniestacas é 

um fator decisivo para o estabelecimento das brotações em casa de vegetação 

(HARTMANN et al., 2011), ou seja, estacas que foram coletadas em períodos de maior 

desenvolvimento vegetativo como a primavera, no caso deste estudo, apresentam-se 

menos lignificadas, fato que pode ter favorecido o processo de rizogênese.  

 

Tabela 15 – Formação de raízes secundárias (%) em miniestacas de Ipê-amarelo 
[Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em função da 
interação entre as estações do ano (primavera, verão, outono ou inverno), 
e período de cultivo (30 ou 60 dias). Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Estação do ano 
------------------------Período----------------------- 

Média (%) 
30 dias 60 dias  

Primavera  37,50 Ba* 95,83 Aa  66,67 

Verão 29,17 Aa 50,00 Ab  39,58 

Outono 16,67 Aa 37,50 Ab  27,08 

Inverno   8,33 Aa 33,33 Ab  20,83 

Média (%) 22,92     54,17  38,54 

IV (%)**                                7,14 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. 
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4.2.6 Produtividade do minijardim clonal  

 

Para a produtividade do minijardim clonal foi observado efeito significativo de 

ambos os fatores principais, coletas (p=0,000) e ano de avaliação (p=0,0000), sendo 

também observada interação significativa entre eles (p= 0,000). O IV da variável foi 

de 17,13%.  

A produtividade de todas as coletas realizadas na primavera (números 10 a 12) 

e também da primeira do verão (número 13) do ano 2 foi superior àquelas das coletas 

respectivas efetuadas no primeiro ano (números 2 a 5) (Tabela 16), provavelmente 

por que o inverno do ano 1 foi mais rigoroso, observando-se temperaturas mínimas 

mais baixas desde o outono (Figura 14), as quais, em espécies tropicais, retardam o 

crescimento vegetativo das brotações (ROSA, 2006). Contudo, essa situação se 

inverteu na segunda coleta do verão do ano 2 (número 14), cuja produtividade foi 

menor que a respectiva do ano anterior (número 6). Assim, observou-se no primeiro 

ano maior produtividade no verão enquanto no ano 2 foi na primavera, mas isso 

parece estar diretamente relacionado as condições climáticas (mais especificamente 

das baixas temperaturas e do prolongamento do frio no outono e/ou inverno).  

Este efeito da sazonalidade foi observado, também, por exemplo, em ipê-roxo 

(Handroanthus heptaphyllus) em que após oito coletas, a maior produção de 

miniestacas ocorreu na primavera (2,3) e a menor no inverno (1,5) (OLIVEIRA et al., 

2015b). Da mesma maneira em pitangueira (Eugenia uniflora), a maior produtividade 

de miniestacas por minicepa (3,4) ocorreu no verão, período de temperatura mais 

elevada (PEÑA et al., 2015). Igualmente, em quiri (Paulownia fortunei), os autores 

relataram que houve uma tendência à diminuição na produção de miniestacas por 

minicepa, coerente com as diminuições das temperaturas médias, ocorrendo uma 

superioridade da produção em estações como verão e primavera em comparação ao 

outono e inverno (STUEPP et al., 2015b). 

Já no que diz respeito ao número de miniestacas produzidas por minicepa, 

observou-se uma ampla faixa de variação em ambos os anos de avaliação: de 1,00 a 

2,73 no ano 1, e de 1,22 a 2,65 no segundo ano. De maneira semelhante, em 

vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia) foram obtidas de 1,1 a 3,2 miniestaca por 

minicepa em sistema semi-hidropônico (FERRIANI et al., 2011). No ano 1, o menor 

valor ocorreu na primeira coleta, semelhantemente ao que foi observado na 
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miniestaquia de araçazeiro (Psidium cattleyanum), goiabeira (Psidium guajava) e 

cedro-australiano (Toona ciliata), sendo que os autores relataram que este fato pode 

estar associado ao menor acúmulo de reservas no início de cultivo (ALTOÉ et al., 

2011b; SOUZA et al., 2014).   

A média de 2,73 miniestacas por minicepa foi registrada após seis coletas 

sucessivas, enquanto o valor 2,65, após 12 coletas. Resultado inferior foi obtido em 

ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllus), em que, após oito coletas sucessivas, a 

produtividade média do minijardim foi de 1,98 miniestacas produzidas por minicepa, 

(OLIVEIRA et al., 2015b). Já em pitangueira (Eugenia uniflora), após oito coletas, a 

produtividade média foi semelhante (2,5 miniestacas por minicepa) àquelas 

destacadas anteriormente, observadas no presente trabalho (PEÑA et al., 2015).  

Por fim, deve-se ressaltar que, no presente estudo, observou-se uma ótima 

adaptação das minicepas ao sistema adotado, haja vista o seu bom desenvolvimento, 

e a ausência de mortalidade das minicepas ao longo do experimento. Igualmente, 

deve ser destacado que o número de miniestacas produzidas por minicepa indicam 

um potencial adequado de rebrota na propagação de Handroanthus chrysotrichus por 

miniestaquia, característica essencial para o estabelecimento do minijardim e para a 

viabilidade da produção de mudas por miniestaquia (ALTOÉ et al., 2011a). 
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Tabela 16 – Produtividade (nº médio de miniestacas coletadas por minicepa) de 
minicepas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. 
Mattos] mantidas em casa de vegetação, em vasos flexíveis com 
capacidade para 1 L, contendo uma mistura de substrato composta por 
McPlant Misto® - Classe “A” (casca de pinus, corretivo de acidez e 
fertilizantes minerais) e vermiculita fina na proporção 3:1 (v/v), em função 
da interação entre as diferentes coletas (primavera, verão, outono ou 
inverno) e o ano de coleta (ano 1 ou ano 2), Santa Maria, RS, UFSM, 
2019. 

 

        Coletas       Ano 1***        Coletas          Ano 2 

Coleta 1 – Inverno      1,00 Ad*   Coleta 9 – Inverno          1,22 Ad 

Coleta 2 – Primavera      1,58 Bc Coleta 10 – Primavera           2,44 Aa 

Coleta 3 – Primavera      1,65 Bc Coleta 11 – Primavera           2,24 Ab 

Coleta 4 – Primavera      2,00 Bb Coleta 12 – Primavera           2,65 Aa 

Coleta 5 – Verão      1,53 Bc Coleta 13 – Verão           2,31 Ab 

Coleta 6 – Verão      2,73 Aa Coleta 14 – Verão           2,31 Bb 

Coleta 7 – Outono      1,60 Ac Coleta 15 – Outono           1,51 Ac 

Coleta 8 – Inverno      1,51 Ac Coleta 16 – Inverno           1,51 Ac 

Média 1,70  2,01 

IV (%)** 17,13 

 
*médias seguidas de letras diferentes, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro. A letra “a” 

refere-se ao melhor resultado. **IV (Índice de variação) =
CV

√N
, em que CV= coeficiente de variação e N= 

número de repetições. ***Ano 1=2016; Ano 2=2017 

 

 

 

4.2.7 Aclimatização de mudas de Handroanthus chrysotrichus produzidas via 

miniestaquia 

 

As variáveis sobrevivência (IV=11,31%) e diâmetro do colo (IV=5,20%), não 

foram afetadas de maneira significativa pelas fontes de variação (concentração de 

AIB, tipo de substrato, tipo de miniestaca e estação do ano) respectivas a que foram 

submetidas nos ensaios de rizogênese (resultados apresentados anteriormente, itens 

4.2.1 a 4.2.5). Aos 30 dias de aclimatização foi observada uma média de 100% de 

sobrevivência das plantas e uma média de 3,02 mm para o diâmetro do colo (Figura 
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16). Em cedro-australiano (Toona ciliata) após a transferência das mudas para a casa 

de vegetação, a sobrevivência foi alta, com índices de 92 a 100%, independente da 

natureza do propágulo, com pequena queda ao final do ciclo de produção das mudas, 

após 110 dias de avaliação (FERREIRA et al., 2012). Da mesma forma, em canjerana 

(Cabralea canjerana) ao aclimatizá-las em casa de vegetação durante 30 dias, com 

temperatura e umidade relativa controladas, foram observados 90% de sobrevivência 

das mudas (ROCHA et al., 2007).  

Por outro lado, a variável altura média de plantas (cm) foi influenciada 

significativamente pelos tratamentos (p= 0,000). O IV da variável foi de 4,79%. As 

mudas provenientes do experimento de enraizamento das miniestacas nas quatro 

estações do ano, apresentaram maior altura média (31,37 cm), enquanto as plantas 

provenientes do experimento de enraizamento das miniestacas em diferentes 

concentrações de AIB (22,75 cm), tipo de miniestaca (22,00 cm) e tipo de substrato 

(20,75 cm) não diferiram entre si quanto à altura média das plantas. De maneira geral, 

por se tratar de uma espécie florestal nativa do Brasil, com poucos estudos disponíveis 

em relação à produção de mudas, pode-se inferir que as mudas de H. chrysotrichus 

submetidas ao processo inicial de aclimatização em casa de vegetação, apresentaram 

crescimento e desenvolvimento adequados, fato que foi evidenciado pela alta taxa de 

sobrevivência, incremento em altura e diâmetro no período avaliado. Possivelmente, 

estes resultados estejam relacionados à porcentagem de enraizamento obtida nos 

ensaios de miniestaquia, haja vista que, no experimento das estações do ano, a 

porcentagem de formação de raízes foi considerada satisfatória, principalmente na 

primavera, e este fator pode ter contribuído para um maior incremento em altura na 

aclimatização das plantas. 

Os requisitos para que uma planta seja considerada de boa qualidade podem 

variar dependo da espécie, do tipo de material genético utilizado e, também, do tipo 

de propagação utilizado. Levando-se em consideração o intenso processo de 

melhoramento em mudas clonais do gênero Eucalyptus produzidas via miniestaquia, 

em relação às características das mudas durante o processo de aclimatização, têm 

sido considerados alguns critérios, como: altura (entre 20 e 40 cm), diâmetro do colo 

(em torno de 2 mm ou superior), e sistema radicular bem formado, com raízes sem 

enovelamento (ALFENAS et al., 2009; FERRIANI et al., 2011).  
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Figura 16 - Aclimatização de mudas de de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus 
(Mart. ex DC.) J. Mattos] produzidas via miniestaquia. Em A) Fase inicial 
da aclimatização (aos 7 dias) em casa de vegetação; em B) Mudas 30 
dias após aclimatização. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

4.2.8 Implantação das mudas de Handroanthus chrysotrichus a campo 

 

As variáveis sobrevivência (IV=7,84%), altura de plantas (IV=12,05%) e 

diâmetro do colo (IV=12,81%) não foram afetadas de maneira significativa pelas fontes 

de variação (miniestacas das quatro estações e concentração de AIB) a que foram 

submetidas nos ensaios de enraizamento (resultados apresentados anteriormente, 

item 3.1.5). Aos 30 dias de avaliação foi observada uma média de sobrevivência das 

plantas de 65%, uma altura média de 47,9 cm e uma média de 5,05 mm para o 

diâmetro do colo (Figura 17).  

No que diz respeito à sobrevivência, a média verificada não permite uma 

qualificação em virtude da inexistência de registros comparáveis na literatura, 

pertinentes ao período de implantação de 30 dias; em geral, esse tipo de avaliação é 

efetuado após 180 dias. Contudo, em relação aos demais parâmetros morfológicos 

avaliados é possível referir que a altura da planta excedeu a expectativa registrada na 

literatura (20 a 35 cm – GONÇALVES et al., 2005) e que o diâmetro do colo atingiu o 

que seria esperado (5 a 10 mm - GONÇALVES et al., 2005). Por outro lado, em estudo 

que avaliou a sobrevivência e crescimento inicial em campo de mudas provenientes 

de estaquia de ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa), nativo do Brasil Central, foram 

registradas médias mais elevadas de sobrevivência (100%) e altura (106 cm), mas 
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com diâmetro do colo semelhante (6,8 mm), 30 dias após o plantio (MELOTTO et al., 

2009). Porém, deve-se ressaltar que essas mudas foram submetidas a um período 

bem mais longo (cerca de 1 ano) de rustificação antes de serem implantadas a campo. 

 

 

Figura 17 – Aspectos das mudas de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. 
ex DC.) J. Mattos]. Em A) Antes do plantio a campo; em B) 30 dias após 
o plantio a campo. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 
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4.3 CONCLUSÕES 

 

•  É possível obter elevadas médias gerais de sobrevivência e de formação de 

raízes na miniestaquia de Handroanthus chrysotrichus. 

• A formação de raízes em miniestacas de H. chrysotrichus ocorre de maneira 

satisfatória com o emprego de 2.000 mg L-1 de AIB. 

• O substrato vermiculita é o mais eficiente para o enraizamento de miniestacas 

de H. chrysotrichus. 

• As miniestacas provenientes da porção apical apresentam um maior 

incremento na porcentagem de formação de raízes. 

• O período de 60 dias de cultivo em casa de vegetação é suficiente para o 

estabelecimento e a formação de raízes em miniestacas de H. chrysotrichus. 

• A primavera e o verão foram as estações com maior porcentagem de 

enraizamento das brotações. 

• A produtividade das minicepas de H. chrysotrichus, ao longo de 16 coletas, 

mantém valores satisfatórios, indicando que a espécie tem potencial para a 

produção de mudas via miniestaquia. 

• As mudas provenientes de miniestaquia a partir de material juvenil de H. 

chrysotrichus submetidas ao processo de aclimatização em casa de vegetação 

e subsequente implantação a campo apresentam crescimento e 

desenvolvimento adequados, demonstrando a viabilidade dessa técnica de 

propagação na espécie. 
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5 CAPITULO II 

ANÁLISE DA DIVERSIDADE MOLECULAR EM Handroanthus chrysotrichus 

 

5.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1.1 Coleta do material vegetal  

 

Foram coletadas amostras foliares de uma população experimental de H. 

chrysotrichus existente na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Centro de 

Pesquisa em Florestas (antiga FEPAGRO), a qual está localizada no município de 

Santa Maria – RS. A área do povoamento tem em torno de 0,5 ha, sendo o 

espaçamento entre árvores de 5x5 m (Figura 18-A).  

 

Figura 18 –  Área do povoamento experimental de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] existente no Centro de Pesquisa 
em Florestas. Em A) Matrizes porta semente; em B) Placa de 
identificação. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

  

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, 2019. 
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A população possui um total de 180 espécimes, sendo que, destes, 13 

indivíduos haviam sido selecionados como árvores porta sementes, enquanto outros 

13 haviam sido marcados para observar a produção de sementes (Figura 19).  

Com o auxílio de escada e podão, foram coletadas amostras foliares dos 13 

indivíduos porta sementes. As árvores foram demarcadas com plaquetas de metal, 

identificando-se o número de cada indivíduo (Figura 18-B). Após a coleta, as folhas 

foram imediatamente armazenadas em sacos de papel pardo previamente 

identificados. Após a chegada ao laboratório, o material coletado foi mantido em 

temperatura ambiente, para secagem natural. 

 
Figura 19 –  Croqui demonstrativo da área do povoamento experimental de Ipê-

amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] existente 
Centro de Pesquisa em Florestas. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

 
Fonte: Elaborado por Rabaiolli, J., baseado em documento da Fepagro (1971). Santa Maria, RS, 2019. 
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5.1.2 Isolamento de DNA e análise da qualidade e concentração das soluções de 

DNA genômico 

 

O isolamento de DNA foi conduzido no Núcleo de Biotecnologia e 

Melhoramento, Departamento de Fitotecnia, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Foi utilizado o protocolo Doyle; Doyle (1990) com algumas modificações, 

conforme Feres et al. (2009), para o isolamento de DNA de Tabebuia roseo-alba, 

espécie da mesma família de H. chrysotrichus. Foi isolado o DNA dos 13 indivíduos 

selecionados como porta sementes (Figura 19).  

O protocolo Doyle; Doyle (1990), com algumas modificações, é descrito a 

seguir.  Aproximadamente 140 mg de tecido foliar foi macerado com nitrogênio líquido. 

O pó fino obtido na maceração foi transferido para um microtubo de 2 mL com a ajuda 

de uma espátula de metal. Após, foram adicionados 900 µL de solução de extração 

CTAB a 2% (v/v) em cada tubo, os quais foram agitados para a homogeneização das 

amostras. Em seguida, as amostras foram incubadas em banho-maria a 60 ºC por 1 

h, e homogeneizadas, por inversão dos tubos, a cada 15 min. Posteriormente, foram 

adicionados 600 µL de CIA (24:1), em cada amostra, agitando-as levemente, por 

inversão até fazer uma emulsão homogênea que foi centrifugada a 12.000 rpm por 5 

min.  

Após a centrifugação, os tubos foram retirados cuidadosamente, evitando-se 

perturbar a interface entre as fases e, aproximadamente, 500 µL da fase aquosa 

(superior) foram transferidos para um novo microtubo. Em seguida, repetiu-se a 

extração com 600 µL de CIA (24:1), em cada amostra, agitando-as levemente, por 

inversão até fazer uma emulsão homogênea que foi centrifugada a 12.000 rpm por 5 

min., novamente a fase aquosa superior foi retirada e transferida cuidadosamente 

para um novo microtubo. Após, foram adicionados 400 µL de isopropanol gelado (a -

20 ºC), e as amostras foram incubadas em freezer a -20 ºC para a precipitação do 

DNA, por, aproximadamente, 60 min, para uma completa precipitação. Em seguida, 

as amostras foram centrifugadas a 7.000 rpm por 5 min, para formação do pellet.  

Após descartar o sobrenadante, foi feita lavagem em etanol a 80% (v/v) por 5 

min, seguida de uma lavagem em 1000 µL de etanol absoluto por 3 min, deixando-se 

escorrer o tubo invertido até evaporar todo o etanol (aproximadamente 30 min a 1h). 

O precipitado foi ressuspendido em 100 µL de tampão TE (10 mM Tris-HCl, 1 

mM EDTA, pH 7.4) e adicionaram-se 5 µL de RNase (10 mg mL-1), sendo após, 
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incubado em banho-maria por 30 min a 37ºC. Foi realizada uma etapa adicional para 

clarear o pellet. Foram adicionados 200 µL de acetado de amônio (7.5 M pH 7.7) e, 

em seguida, as amostras foram incubadas em freezer, por 40 min. Posteriormente, 

foram centrifugadas por 3 min a 7.000 rpm. Foi repetida a etapa da lavagem em etanol 

a 80% (v/v) e etanol absoluto. Por fim, o pellet foi seco e ressuspendido em 100 µL de 

tampão TE. Finalizada a extração, as amostras foram armazenadas em freezer a -

20ºC. 

A análise da qualidade e concentração das amostras de DNA genômico obtidas 

foi realizada por meio de um espectrofotômetro de UV-Vis NanoDrop® ND-1000 

(Figura 20), tendo sido utilizados 2 µL da solução de DNA. O ‘software’ do 

equipamento baseia-se na equação de Lambert-Beer [A = E . b . c] que correlaciona 

a absorvância com a concentração da amostra.  

Em que “A” representa a absorvância, representada em unidades de 

absorvância (A); “E” é o coeficiente de absortividade molar dependente do 

comprimento de onda (ou coeficiente de extinção), em unidades de mol-cm L-1; “b” é 

o comprimento do caminho, em cm; e “c” representa a concentração do analito, em 

mol L-1 ou molaridade (M). Logo, quando o aparelho mede a absorvância a 260 nm, 

obtém-se um valor, que, multiplicado pelo coeficiente de extinção, indica a 

concentração de DNA na amostra, em ng µL-1 (SCIENTIFIC, 2008). 

Para a análise da qualidade das amostras, foram utilizadas as razões 

A260/A230 e A260/A280. O software do equipamento utiliza as leituras da 

absorvância nos comprimentos de onda de 230, 260 e 280 nm para calcular, 

automaticamente, as razões. 
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Figura 20 – Análise da qualidade e concentração das soluções de DNA genômico 
isoladas a partir de amostras foliares de Ipê-amarelo [Handroanthus 
chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos] em espectrofotômetro UV-Vis 
NanoDrop® ND-1000. Em A) Pipetagem da solução; Em B) Análise da 
solução pelo software. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 
 
Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

5.1.3 Amplificação dos fragmentos de DNA de Handroanthus chrysotrichus 

 

Após a quantificação, as soluções de DNA foram diluídas para uma 

concentração 50 ng μL-1. Foram analisados quatro locos microssatélites (Tabela 17) 

desenvolvidos e selecionados por Feres et al. (2009), para avaliar a diversidade 

genética e a estrutura populacional de Tabebuia roseo-alba, espécie da mesma 

família de H. chrysotrichus e que foram escolhidos por apresentarem as maiores 

porcentagens de polimorfismo. 
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Tabela 17 – Caracterização dos locos microssatélites avaliados nas análises de Ipê-
amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Iniciador 
Sequência do iniciador  

(5′ → 3′) 

Motivo de 

repetição 

Tamanho 

do alelo 

(pb) 

Ta °C 

Tau 12 
CATCATCAAGGTCAAGATCA 

(TC)8(TA)(TG)29 140-170 50 
CATTCTAGTCTTCCATAAGT 

Tau 13 
CCATCTCAATGCTTAACAGT (TC)22(ACTCCC) 

(TC)4(AC)11 
120-170 49 

TTGCAATGCTACCATACA 

Tau 15 
TTTGAGGGGTTGAAGCATTT 

(AG)32 120-150 50 
CATTGTGGTCCCTCTCAACA 

Tau 27 
GGTAAATCATCTTCCGCTTC (CT)24(CA)8(CC) 

(CA)7 
170-220 49 

ACTGCAGAATCGCCTTTTGT 

 
Fonte: Feres et al., 2009 

 

As análises moleculares descritas a seguir foram realizadas no Núcleo de 

Genômica e Ecologia Molecular – NuGEM, da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), campus São Gabriel. Os marcadores microssatélites selecionados 

foram amplificados por meio de reações em cadeia da polimerase (PCR). O volume 

total de cada reação de amplificação realizada foi de 12,5 μL de solução a qual foi 

preparada usando um Eppendorf epMotion® 5070 (Eppendorf AG, Hamburgo, 

Alemanha) (Figura 21-A) contendo cerca de 50 ng de DNA template, 0,25 μM de 

tampão, 0,5 μM de MgCl2, 1 U de DNA-Polimerase Taq (Invitrogen®), 0,05 μM de 

dNTP, 0,125 μM de iniciadores forward e reverse e 0,125 μM do iniciador M-13 (5′-

TGTAAAACGACGGCCAGT-3), marcado com fluorescência AlexaFluor 680 

(Invitrogen®). O perfil térmico para a PCR apresentou as seguintes condições: 

desnaturação inicial de 96°C por 5 min, seguida de 30 ciclos de desnaturação a 94 °C 

por 30 s, anelamento a 50 °C por 1 min e extensão a 72 °C por 7 min e uma extensão 

final de 7 min a 72 °C, em um Termociclador BIO-RAD C1000 Touch™ (BioRad Co., 

Hercules, CA, EUA) (Figura 21-B). 

Posteriormente, os fragmentos foram separados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 6% (p/v) utilizando um sequenciador de DNA automático Li-Cor 4300 

S (LiCor Inc., Lincoln, NB, EUA) (Figura 21-C) e automaticamente marcados e 
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analisados pelo SAGAGT Software® (LiCor Inc.). A verificação visual de cada gel foi 

feita a fim de corrigir possíveis bandas marcadas. 

 
Figura 21 – Equipamentos utilizados nas análises. Em A) Eppendorf epMotion® 5070; 

em B) Termociclador BIO-RAD C1000 Touch™; e C) Sequenciador 
automático Li-Cor 4300 S. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

 

5.1.4 Análise da diversidade molecular em um povoamento experimental de 

Handroanthus chrysotrichus 

 

Com os dados dos géis gerados na etapa anterior, foram estimados os 

parâmetros genéticos populacionais usando o software GenAlEx 6.5. Foram 

estimados, para cada loco microssatélite na população, o número total de alelos (A), 

número efetivo de alelos (Ae), heterozigosidade observada (HO), heterozigosidade 

esperada (He), índice de fixação populacional (FIS) e foi testado o Equilíbrio de Hardy-

Weinberg (HWE).  
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5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.2.1 Análise da qualidade e concentração das soluções de DNA genômico 

 

A análise da razão A260/A280 revelou uma média estimada de 1,92 para as 

soluções de DNA genômico do presente ensaio. A razão A260/A280 é a principal 

medida usada para analisar a pureza de ácidos nucleicos. Os valores inferiores a 1,8 

indicam contaminação por proteínas (SCIENTIFIC, 2008), em contrapartida, valores 

entre 1,8 e 2,0 são considerados bons (PAGE, 2010). Em estudo com canela-preta 

(Nectandra megapotamica), em que foram testados diferentes protocolos de 

isolamento de DNA genômico, verificou-se que a maior média para a razão A260/A280 

foi 2,40, obtida a partir do emprego do protocolo Khanuja (1999) (COSTA, et al., 2016). 

Para a razão A260/A230 foi obtida uma média de 1,63 a partir do emprego do 

protocolo Doyle; Doyle (1990). A razão A260/A230 é conhecida como uma medida 

secundária de avaliação da pureza de ácidos nucleicos. Porém, como algumas 

espécies vegetais apresentam um elevado nível de contaminação por polissacarídeos 

que são detectados no comprimento de onda de 230 nm, essa medida deve ser 

ponderada na análise da pureza de amostras de DNA extraídas de plantas. Os valores 

esperados para a razão A260/A230, normalmente encontram-se na faixa de 1,6 – 1,9 

(PAGE, 2010). 

A curva de absorvância das soluções de DNA isoladas com o protocolo Doyle; 

Doyle (1990), com modificações, é apresentada na Figura 22. Em canela-preta 

(Nectandra megapotamica), a maior média A260/A230 (2,52) foi observada para o 

protocolo de isolamento Ferreira; Grattapaglia (1996), enquanto que para os 

protocolos Dellaporta (1983), Khanuja (1999) e Mazza; Bittencourt (2000), as soluções 

obtidas apresentaram razões inferiores a 1,6 (COSTA, et al., 2016). 

Em relação à concentração de DNA isolado por meio do emprego do protocolo 

Doyle; Doyle (1990), verificou-se uma concentração geral média de 432,89 ng μL-1 de 

DNA. Deve-se ressaltar que a concentração média das soluções de DNA obtida neste 

ensaio viabiliza sua posterior aplicação em análises moleculares.  Visto que, na 

maioria dos estudos utilizando marcadores moleculares como microssatélites, RAPD, 

RFLP e SRAP exigem quantidades de DNA template, em reações de PCR, inferiores 

a 50 ng (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1996). Em estudo com indivíduos da espécie 
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canela-amarela (Ocotea catharinensis), em que foi analisada a variabilidade genética 

existente na população por meio de marcadores RAPD, os autores utilizaram de 10 a 

20 ng de DNA (HANAI et al., 2010). 

 

 

Figura 22 – Curva de absorvância das soluções de DNA isoladas das amostras 
foliares de Ipê-amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. 
Mattos], mediante o emprego do protocolo Doyle; Doyle (1990), com 
modificações. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Fonte: Autor. Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

O isolamento de DNA em quantidade e qualidade é o primeiro passo para o 

progresso de estudos mais complexos de biologia molecular de uma espécie (MELLO 

et al., 2016). No que diz respeito à concentração de DNA, espera-se que o protocolo 

de isolamento de DNA empregado resulte em altos rendimentos. A qualidade do DNA 

isolado é muito importante para alcançar resultados reprodutíveis dos produtos de 

amplificação pela PCR (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1996). Portanto, a quantidade 

e qualidade de material genético extraído, por meio do isolamento de DNA de 

amostras foliares de H. chrysotrichus, mediante o emprego do protocolo Doyle; Doyle 

(1990), com algumas modificações, mostram-se suficientes para a realização dos 
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ensaios posteriores relacionados à diversidade genética existente no povoamento de 

H. chrysotrichus. 

 

5.2.2 Amplificação do DNA de indivíduos de Handroanthus chrysotrichus  

 

As sequências dos iniciadores utilizados no estudo e os respectivos padrões 

de polimorfismo são apresentados na tabela 18. Dois iniciadores (Tau 12 e Tau 13) 

apresentaram o maior número de bandas reprodutíveis e polimórficas para H. 

chrysotrichus. No total foram obtidas 17 bandas, sendo 11 polimórficas (67,7%). 

Entretanto, em virtude de não ter produzido bons resultados de amplificação, o 

iniciador Tau 27 foi excluído das análises subsequentes. 

 

Tabela 18- Padrão de polimorfismo dos iniciadores selecionados para análises de Ipê-
amarelo [Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) J. Mattos]. Santa 
Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Iniciador 
Sequência do iniciador 

 (5′ → 3′) 
NTB NBP P% 

Tau 12 
CATCATCAAGGTCAAGATCA 

CATTCTAGTCTTCCATAAGT 
5 5 100 

Tau 13 
CCATCTCAATGCTTAACAGT 

TTGCAATGCTACCATACA 
6 5 83,33 

Tau 15 
TTTGAGGGGTTGAAGCATTT 

CATTGTGGTCCCTCTCAACA 
5 1 20,00 

Tau 27 
GGTAAATCATCTTCCGCTTCC 

ACTGCAGAATCGCCTTTTGT 
1 0 0 

Total  17 11 67,7 

Média  4,25 2,75 50,83 

 
NTB= número total de bandas 
NBP= número de bandas polimórficas 
P%= porcentagem de polimorfismo 

 

 

Em outro estudo realizado com ipê-branco (Tabebuia roseo-alba), em que 

foram testados nove iniciadores microssatélites, dentre eles, os quatro empregados 

no presente estudo (a saber: Tau 12, Tau 13, Tau 15 e Tau 27), 90% dos locos 
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geraram produtos de amplificação e todos amplificaram produtos polimórficos entre 

os genótipos testados (FERES et al., 2009).  

 

 

5.2.3 Análise da diversidade molecular de indivíduos de um povoamento 

experimental de Handroanthus chrysotrichus 

 

Os parâmetros de diversidade genética para H. chrysotrichus são apresentados 

na tabela 19. O número médio de locos foi de 5,33, os quais produziram uma 

quantidade de locos entre 3 (Tau 15) e 5 (Tau 13), com uma média de 4 por iniciador. 

O número efetivo de alelos por loco foi de 3,009, com uma variação de 1,852 a 4,235, 

ao passo que o índice de Shannon por loco foi de 1,1708, variando entre 1,194 e 

1,852.  

Os locos Tau 12 e Tau 13 apontaram um excesso de heterozigotos na 

população, revelada pelos valores da heterozigosidade observada (Ho) superiores aos 

da heterozigosidade esperada (He). Por sua vez, foi revelado um déficit de 

heterozigotos pelo loco Tau 15, o qual apresentou um valor de Ho inferior a He. No 

entanto, o teste de Qui quadrado (a 5% de probabilidade) não detectou diferenças 

significativas entre os valores de Ho e He para os três locos, indicando que esses locos 

se encontram em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esse resultado contrariou as 

expectativas haja vista tratar-se de indivíduos amostrados em um povoamento 

experimental, de cujas mudas não há registros acerca de sua procedência nem 

sequer, tampouco, de que houve uma análise da diversidade genética prévia que 

embasasse a sua implantação. 

O índice de fixação médio (FIS) foi de -0,0136, segundo Zucchi (2002), se o 

valor for superior a 1 (um), existe carência de heterozigotos na população; se for igual 

a 1 (um), existe ausência total de heterozigotos; se for inferior a 0 (zero), significa um 

excesso de heterozigotos (seleção favorável a heterozigotos).  
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Tabela 19- Estimativas de parâmetros genéticos de diversidade para a população de 
Handroanthus chrysotrichus com base em três locos microssatélites. 
Santa Maria, RS, UFSM, 2019. 

 

Iniciador N Na Ne I Ho He F EHW 

Tau 12 5 4 2,941 1,194 1,000 0,660 -0,515 0,466 ns 

Tau 13 6 5 4,235 1,517 0,833 0,764 -0,091 0,086 ns 

Tau 15 5 3 1,852 1,852 0,200 0,460 0,565 0,164 ns 

Média 5,333 4 3,009 1,1708 0,6777 0,6279 -0,0136  

 
N= Número de loco 
Na= Número de alelos diferentes 
Ne= Número efetivo de alelos  
I= Índice de Shannon 
Ho= Heterozigosidade observada  
He= Heterozigosidade esperada 
F= Índice de Fixação 
EHW= Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

Os resultados do presente estudo revelam a existência de variabilidade 

genética no povoamento estudado, com base nesses três locos microssatélites 

avaliados, sendo, desse modo, indicado para a coleta de sementes para implantação 

de projetos ambientais. 

Ademais, considerando que o uso da transferibilidade facilita o 

desenvolvimento de pesquisas com marcadores microssatélites, disponibilizando 

ferramentas para estudos genéticos populacionais de espécies nativas que pertençam 

ao mesmo gênero ou família da espécie estudada (CAMACHO, 2016) este pode ser 

um resultado importante, pois os iniciadores utilizados neste trabalho podem contribuir 

para o estudo de outras espécies da família Bignoniaceae, diminuindo o tempo e o 

custo necessários para o desenvolvimento de iniciadores específicos para cada 

espécie. 

 No entanto, estes resultados representam um primeiro esforço no sentido de 

selecionar marcadores moleculares para Handroanthus chrysotrichus, portanto, é 

necessário que o polimorfismo dos mesmos seja testado em um maior número de 

indivíduos e que outras populações sejam avaliadas.  
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5.3 CONCLUSÕES 

• O emprego do protocolo Doyle; Doyle de 1990, com modificações, no 

isolamento de DNA a partir de amostras foliares de H. chrysotrichus resulta em 

soluções de DNA genômico de quantidade e qualidade adequadas para 

análises genômicas. 

• Os iniciadores de amplificação de locos microssatélites Tau 12, Tau 13 e Tau 

15, desenvolvidos para Tabebuia roseo-alba, geram grande número de bandas 

polimórficas em H. chrysotrichus e revelam a existência de variabilidade 

genética no povoamento estudado dessa espécie. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho trouxe contribuições importantes e inéditas para a 

propagação vegetativa de Handroanthus chrysotrichus via miniestaquia e, também, 

para o conhecimento a respeito da diversidade genética de uma população 

experimental dessa espécie florestal. Além disso, deve-se considerar que esses 

resultados contribuem, também, para o incremento da base de dados relativa às 

espécies florestais nativas do Brasil. 

No que diz respeito à miniestaquia, em particular, foi possível obter elevadas 

médias gerais de sobrevivência e de formação de raízes adventícias com o emprego 

de 2.000 mg L-1 da auxina AIB. Esse resultado é bastante promissor, tanto sob o ponto 

de vista econômico como técnico, haja vista que essa concentração não foi a máxima 

testada e, simultaneamente, que miniestacas que apresentam alta sobrevivência e um 

bom vigor do sistema radicial durante o período de enraizamento, provavelmente 

possuirão melhor crescimento e desenvolvimento subsequentes. 

Ainda em relação à miniestaquia, as maiores porcentagens de sobrevivência e 

o maior incremento na porcentagem de formação de raízes foram observados na 

presença do substrato vermiculita e em miniestacas provenientes da porção apical. 

Essa informação é importante sob o ponto de vista da produção de mudas, haja vista 

que um maior incremento na formação de raízes é fator preponderante na escala 

comercial, uma vez que um sistema radicular bem formado favorece a absorção de 

nutrientes, suprindo as demandas das mudas produzidas e favorecendo o 

subsequente desenvolvimento das plantas a campo. 

Em relação ao período de cultivo na miniestaquia de H. chrysotrichus, 

observou-se que 60 dias em casa de vegetação é suficiente para o estabelecimento 

e a formação de raízes, possibilitando incrementos nos ganhos decorrentes da 

redução do tempo em casa de vegetação e dos custos para obtenção de novas 

mudas. 

A produtividade das minicepas de H. chrysotrichus apontou valores 

satisfatórios, ao longo de 16 coletas sucessivas, durante um período de 24 meses, 

garantindo maior eficiência e uniformidade na produção de miniestacas e, 

simultaneamente, permitindo às minicepas a manutenção de um bom estado 

vegetativo e sistema radicular ativo.  
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Também é importante mencionar que as mudas de H. chrysotrichus submetidas 

ao processo de aclimatização em casa de vegetação e subsequente implantação a 

campo apresentaram crescimento e desenvolvimento iniciais adequados. Esses 

resultados reforçam a potencialidade da produção de mudas via miniestaquia nessa 

espécie. 

Por fim, no que diz respeito à análise da diversidade molecular foi constatada 

a existência de variabilidade genética nos indivíduos do povoamento em estudo. Esse 

resultado auspicioso, obtido com base em locos microssatélites, todavia, deve ser 

considerado com cautela, uma vez que não foram avaliados todos os indivíduos dessa 

população experimental, e, assim sendo, havendo a probabilidade de que os demais 

espécimes, não tendo similar reserva de variabilidade genética, comprometam a 

qualidade genética das sementes, em especial no caso de produção de mudas para 

projetos ambientais. Esses indivíduos haviam sido, outrora, selecionados por 

pesquisadores do Centro de Pesquisa em Florestas da Fundação de Pesquisa 

Agropecuária (FEPAGRO) do estado do RS, para a coleta de sementes visando a 

produção de mudas. Contudo, com a extinção desse instituto de pesquisas e 

subsequente vinculação da unidade à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural, o próprio futuro do povoamento é incerto. Assim, deve-se 

considerar esse estudo como exploratório, haja vista que não há relatos referentes a 

estes aspectos para a presente espécie. Estudos adicionais devem ser realizados, 

avaliando-se todo o povoamento comparativamente a populações naturais e 

fragmentos, objetivando obter mais informações para subsidiar a produção de mudas 

dotadas de qualidade genética satisfatória. 
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