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Apresentação

O IPEF sempre teve o melhoramento florestal como uma das suas principais áreas de atuação 
na silvicultura brasileira. No inicio era a formação de áreas de produção de sementes, junto às em-
presas associadas, mas com a utilização massiva dos clones esse tipo de área não desperta mais 
tanto interesse dentro do plantio comercial das empresas. 

A propagação vegetativa em escala comercial gerou a necessidade de novas combinações ge-
néticas em grande numero e com necessidade de pequena quantidade de sementes para a seleção 
dos clones. Daí surgiu à utilização dos pomares de polinização controlada dentro dos programas de 
melhoramento de eucalipto que permite a escolha dos progenitores e a realização de cruzamentos 
específicos, possibilitando a obtenção de genótipos superiores em menor tempo.

No Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal do IPEF existe forte participação das 
empresas associadas, sendo que foi discutida a possibilidade da realização do workshop sobre 
polinização controlada, quando foi realizado um levantamento junto a todas empresas associadas 
para verificar se essa era uma demanda especifica ou do setor.

 O levantamento foi realizado pelo instituto no ano de 2011 e contou com a participação de diver-
sas empresas, sendo verificado que o pomar de polinização controlada vem sendo utilizado pelas 
empresas do setor florestal brasileiro há alguns anos e é de grande importância dentro dos programas 
de melhoramento, principalmente, visando diminuir o tempo de obtenção de novos materiais. Porém 
ainda são necessários avanços relacionados ao manejo desses pomares. 

Com o levantamento foi verificado que a demanda de uma associada era compartilhada com outras 
empresas o que resultou neste workshop sobre o Manejo do Pomar de Polinização Controlada que 
tem como objetivo fornecer informações técnicas para aperfeiçoar o manejo e a utilização dos po-
mares de polinização controlada dentrodos programas de melhoramento das empresas florestais. 

O evento conta com o apoio da empresa Duratex e de especialistas das empresas associadas, 
de universidade e consultores do Brasil e do Chile em diferentes áreas ligadas a condução dos po-
mares de polinização controlada.

Paulo Henrique Müller da Silva
Assistente Técnico-Científico 

Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF
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Biorreguladores e bioestimulantes em polinização controlada: utilização prática

Cristiano Bueno de Moraes
Doutorando em Ciência Florestal/Unesp/Botucatu, Melhoramento Florestal, cbueno@fca.unesp.br

Fernanda Maria Abílio
Engenheira Florestal da empresa florestal Eucatex/Salto, fernandama@eucatex.com.br

Gustavo Bloise Pieroni
Engenheiro Florestal da empresa florestal Palmasola/Palmasola, gustavo@palmasola.com.br

Rildo Moreira Moreira
Engenheiro Florestal da Estação Experimental de Itatinga/ESALQ/USP, moreira@esalq.usp.br

Elizabeth Orika Ono
Professora Adjunta do Depto de Botânica/IBB/Unesp/Botucatu, eoono@ibb.unesp.br

Edson Seizo Mori
Professor Títular do Depto de Produção Vegetal/FCA/Unesp/Botucatu, esmori@fca.unesp.br

Introdução

O melhoramento florestal tem como base principal os conceitos de genética e estatística. Sua finalidade é aumentar 
a produtividade, proporcionar matéria prima de qualidade, possibilitar a seleção de indivíduos superiores resistentes 
a pragas e doenças e, ainda, manter a variabilidade genética (MORI; MORAES, 2010; PIRES et al., 2011). 

Um método que está contribuindo para cumprirmos com esses objetivos e que merece destaque, é a produção de 
híbridos produzidos através da polinização controlada (MORAES; MORI, 2011). Como aumento na utilização desta 
metodologia nas empresas florestais, passou a ser importante o aprimoramento das técnicas de manejo dos pomares 
indoor e outdoor antes e durante o florescimento. Desta maneira, este trabalho tem como finalidade apresentar 
resultados preliminares do uso de biorreguladores e bioestimulantes no manejo de pomares de polinização.

Conteúdo

O gênero Eucalyptus é muito conhecido mundialmente, pois a produtividade atinge hoje números que partem de 35 
a 50 m³ha-1ano-1, dependendo da região edafoclimática. Para manter a produção de madeira e suprir as necessidades 
do setor florestal de papel e celulose, carvão vegetal para a siderurgia, produtos de madeira reconstituída, laminação 
entre outros, o melhorista conta com o auxílio das novas tecnologias, entre elas a produção de híbridos intra e 
interespecíficos por cruzamentos controlados.

Com o estabelecimento dos pomares de hibridação nas empresas, surgiu a necessidade de melhorias relacionadas 
ao manejo dos genótipos e dos indivíduos que os compõem. Como já relatado por Silva et al., (2012), as principais 
demandas são: conceitos básicos em fisiologia da indução floral; homogeneidade de florescimento; técnicas 
alternativas para a floração; interação entre manejo e material genético; manejo do pomar nas diferentes fases 
fenológicas das matrizes; tipos de enxertia e a interação enxerto e porta-enxerto entre outras.

Para ajudar neste processo de melhoria contínua, uma alternativa é a utilização de substâncias que apresentem 
efeitos semelhantes aos dos hormônios vegetais como os biorreguladores e bioestimulantes vegetais. O emprego 
dessas substâncias no gênero Eucalyptus apresenta-se promissor para colaborar com o melhorista, por exemplo, 
na condução de espécies que possuem como características inflorescências pequenas, taxa de aborto de frutos de 
moderada a alta e na produção e manejo de enxertos.

Os biorreguladores são substâncias químicas ativas quando aplicados em baixas concentrações nos vegetais. 
Eles promovem, inibem ou modificam os processos morfológicos, bioquímicos e fisiológicos (CASTRO, 2007; 
MORAES, 2007). Já os bioestimulantes são complexos que possibilitam o equilíbrio hormonal nos vegetais e 
são associações de dois ou mais biorreguladores ou mistura de biorregulador com substâncias de outra natureza 
(RODRIgUES et al., 2012).

Um biorregulador muito importante é o ácido giberélico (gA3) que promove o crescimento pelo aumento da 
plasticidade da parede celular seguida pela hidrólise do amido em açúcar, que reduz o potencial hídrico na célula, 
resultando na entrada de água no seu interior e promovendo o alongamento (TAIz; zEIgER, 2004). 
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O ácido giberélico é a principal substância ligada ao crescimento vegetativo em Eucalyptus. Segundo Moraes et al. 
(2004), estudando o biorregulador gA3 na espécie Eucalyptus grandis nas diferentes dosagens (30 mg L-¹; 60 mg 
L-¹ e 90 mg L-¹), observaram crescimento superior de a 41% em relação ao tratamento testemunha. Experimento 
em vaso realizado em 2011 na Estação Experimental do Horto de Itatinga/ESALQ/USP com dois clones diferentes 
de Eucalyptus apresentou resultados de crescimento de plantas também superiores em relação ao tratamento 
testemunha como pode ser observado na Figura 1.  

 
Figura 1. Altura (em cm) dos clones de Eucalyptus tratados com gA3 

(T0 = 0 mg L-¹; T1 = 30 mg L-¹ e T2 = 60 mg L-¹)

A aplicação de gA3 em mudas enxertadas de Eucalyptus dunnii para a implantação de pomares indoor e outdoor 
na empresa florestal Palmasola/SC, auxiliou no crescimento vegetativo, colaborando com a antecipação da época 
de aplicação do inibidor da síntese de gA, o paclobutrazol (CARIgnATO et al., 2012). Outra utilização de gA3 é 
sua aplicação em genótipos sensíveis à aplicação do biorregulador paclobutrazol (Figura 2). O gA3 na dosagem 
de 10ppm/litro (aplicação foliar) ameniza o sintoma de toxidez ao PBz (folhas encurvadas e ramos curtos) dessas 
plantas, facilitando o trabalho operacional no momento da polinização controlada.

Figura 2. Sintomas de toxidez pela aplicação do inibidor de 
crescimento paclobutrazol (a) e após a aplicação de gA3(b).

Outro produto que vem ganhando espaço na agricultura e na área florestal é o bioestimulante com nome 
comercial Stimulate® que contém reguladores vegetais e traços de sais minerais. Os reguladores vegetais presentes 
nesse produto são o ácido índolilbutírico (auxina) 0,005%, cinetina (citocinina) 0,009% e ácido giberélico 
(giberelina) 0,005%. A mistura desses reguladores vegetais incrementa o crescimento e desenvolvimento vegetal, 
estimulando a divisão celular, a diferenciação e o alongamento das células (CASTRO et al., 1998). Em estudos 
recentes realizados com o bioestimulante Stimulate® + ácido giberélico (gA3) em indivíduos pertencentes à casa 
de polinização controlada da empresa florestal Eucatex/Bofete, os resultados preliminares mostram-se promissores. 
Com a aplicação dessa solução duas vezes na semana pode-se observar aumento do tamanho dos botões florais 
e alongamento do pedúnculo dos botões florais (Figura 3).
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Figura 3. Tamanho da inflorescênciaem clones de Eucalyptus 
sob aplicações do bioestimulante Stimulate® + gA3.

Já a alta dosagem de Stimulate® + gA3 e a alta frequência de aplicação promoveram inflorescências anormais 
(Figura 4) e frutos depois de polinizados com poucas sementes ou sem sementes.

Figura 4. Inflorescências anormais de Eucalyptus após aplicação 
de altas dosagens de bioestimulante (Stimulate® + gA3).
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Considerações Gerais

Os resultados preliminares com uso de biorreguladores e bioestimulantes em pomares indoor e outdoor mostram-se 
como uma alternativa promissora para auxiliar no manejo dos indivíduos que os compõem e, também, contribui 
com o trabalho realizado pelo melhorista na produção de novos híbridos. 
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Evolução e estado da arte dos cruzamentos controlados em Eucalyptus

Teotônio Francisco de Assis
assisteo@terra.com.br

Resumo

A polinização controlada é uma ferramenta de grande importância no desenvolvimento de programas de 
melhoramento genético de Eucalyptus. Seja para a recombinação de genótipos superiores ou para produzir híbridos 
interespecíficos, os cruzamentos controlados constituem uma das principais ferramentas do melhoramento genético 
deste gênero. Os métodos tradicionais de cruzamentos controlados em Eucalyptus são baseados na protandria, 
envolvendo a emasculação, o isolamento e a polinização como operações necessárias para se conseguir produzir 
os cruzamentos desejados. A emasculação e o isolamento são apontados como os principais responsáveis pela 
pouca eficácia operacional na realização de cruzamentos controlados em espécies de Eucalyptus. Além desses 
aspectos o caráter protândrico de suas flores hermafroditas, exige mais de uma visita por flor e, por outro lado o 
pequeno tamanho das flores da maioria das espécies é um dificultador da operação. Por este motivo, sua utilização 
em escala maior do que a produção de quantidades de sementes suficientes para testes foi, por muito tempo, 
considerada difícil. Essas dificuldades foram as principais forças propulsoras da busca do desenvolvimento de 
métodos alternativos de cruzamentos controlados em Eucalyptus. Essa técnica baseada na protandria foi utilizada 
em pequena escala até o início dos anos 2.000.

Tentativas para se conseguir melhorar esses resultados vem sendo feitas há muito tempo. A maioria dos esforços 
foi direcionada para melhorar o desempenho operacional dos cruzamentos controlados, sobretudo das etapas 
consideradas mais demandantes de tempo, ou seja, a emasculação e o isolamento. 

A constatação feita por Cauvin (1988), de que a flor já se encontra madura na antese e que sua receptividade 
imediata pode ser induzida artificialmente, representou um marco na evolução das técnicas de cruzamentos 
controlados em Eucalyptus. A indução da receptividade é obtida por intermédio de injúrias feitas na superfície do 
estigma, ou ainda mediante cortes transversais ou longitudinais no estilete, estando à flor apta a ser polinizada 
imediatamente após a aplicação desses tratamentos.

Com base no trabalho de Cauvin (1988), Harbard et al., (2000), desenvolveram a técnica chamada chamado 
OSP (One Stop Pollination). Essa técnica baseia-se no corte transversal ou longitudinal do estilete, induzindo a 
receptividade da flor na fase de antese, reduzindo-se o número de visitas para a realização dos cruzamentos. O 
isolamento individual é feito com um pequeno tubo de silicone envolvendo o estilete. O desenvolvimento da 
OSP trouxe importantes benefícios na melhoria operacional dos trabalhos de polinização controlada, sobretudo 
para espécies de flores grandes. 

Combinando-se os conceitos da OSP desenvolvida no Chile, onde a receptividade pode ser induzida cortando-
se longitudinalmente ou decepando o terço superior do estilete, com a descoberta feita em Portugal de que a 
receptividade induzida do estigma poderia ser obtida antes da antese (TRInDADE et al., 2001), uma nova técnica 
de cruzamentos controlados em Eucalyptus foi preliminarmente desenvolvida em 1996 (Assis e Jardim, 1996 – 
resultados não publicados) denominada PAI (Protoginia Artificialmente Induzida). Esta técnica consiste em cortar 
o topo do opérculo do botão floral, cortando-se o terço superior do estilete, no estágio de pré-antese, ou seja, com 
a flor ainda fechada, realizando a polinização imediatamente após a indução. Mais tarde essa nova técnica foi 
novamente testada e de forma simultânea no Brasil e no CSIRO, na Austrália, (ASSIS et al., 2005) onde foi obtido 
o mesmo nível de sucesso verificado no trabalho original. Atualmente é o método mais utilizado em cruzamentos 
de Eucalyptus nas empresas brasileiras e também em países que trabalham com espécies de flores pequenas.

A Protoginia Artificialmente Induzida, além de reduzir o número de visitas elimina a necessidade de emasculação 
e o isolamento e passou a viabilizar a obtenção de maiores quantidades de sementes em cruzamentos controlados 
de Eucalyptus. A produtividade operacional aumentou de 35 flores por homem/hora, no método tradicional, 
para 400 flores por homem/hora por essa técnica. A não necessidade de isolamento viabilizou a utilização de 
pomares de cruzamento a céu aberto, com contaminação mínima, desde que se tomem cuidados na execução 
dos trabalhos de polinização controlada.

Por suas propriedades de maior rendimento operacional a OSP, em espécies de flores grandes e a PAI, para boa 
parte das espécies de flores menores, são atualmente as técnicas mais utilizadas na realização de cruzamentos 
controlados em Eucalyptus.

Palavras-chave: polinização controlada; protandria; OSP; protoginia artificial.
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Estabelecimento e manejo de pomares de cruzamentos em vasos
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Resumo

A maioria das estratégias de melhoramento de eucalipto no Brasil se baseia na derivação de clones a partir de 
plantas híbridas. Desta forma, os objetivos da indução do uso de pomares de cruzamentos em vasos no Brasil 
são basicamente para cumprir a etapa de recombinação dentro dos ciclos de melhoramento e para a produção 
de híbridos interespecíficos. não há praticamente uso de sementes comerciais e não é necessária uma grande 
quantidade de sementes, já que todos os programas de melhoramento são voltados à hibridação e clonagem. 
Para esses objetivos a metodologia atual de aplicação no solo ou substrato tem atendido de forma satisfatória 
aos programas. 

As espécies de fácil florescimento respondem muito bem ao tratamento de indução, mas espécies tardias como 
E. dunnii, E. smithii e E. maidenii, por exemplo, são mais difíceis de serem induzidas. Provavelmente a aplicação 
foliar pode apresentar melhores resultados nessas espécies.

De modo geral, plantas enxertadas respondem melhor e de forma mais consistente à indução do florescimento 
do que plantas juvenis (sementes) ou rejuvenescidas (estacas enraizadas).

Embora a metodologia atual esteja sendo satisfatória, há oportunidades de melhoria, sobretudo na forma de 
manejar os pomares estabelecidos em vasos. Para uma boa indução de florescimento é necessário que as plantas 
estejam saudáveis e bem nutridas. A aplicação do produto deve ser feita de modo a que parte do sistema radicular 
esteja em contato com o produto e outra parte não. Isto pode ser obtido mediante a aplicação da solução na parte 
superior dos vasos, sem que haja escorrimento pelas suas laterais. A melhor época de se aplicar o produto é quando 
termina uma estação de florescimento e as plantas começam a se preparar para uma nova estação. Portanto, a 
melhor época de aplicar depende da espécie com que se está trabalhando. De modo geral, a aplicação pode ser 
feita até 6 meses antes de iniciar o período de florescimento para um bom efeito na estação seguinte.

As doses devem ser aplicadas de acordo com o tamanho das plantas (caule e copa). Para enxertos novos, de copa 
pequena (mais ou menos um metro de diâmetro de copa), deve-se aplicar 1,0 ml do produto comercial (Cultar), 
ou 0,25g de princípio ativo por planta. Para enxertos maiores a dose é 0,25 g de i.a. por cm de circunferência. Essa 
dose pode ficar elevada em enxertos podados que tenham caule com diâmetro grande. nesse caso a dose pode 
ser reduzida para 0,25g de i.a. por cm de diâmetro, ao invés de circunferência.

Um dos fatores importantes no processo de indução de uma floração saudável e abundante é a prevenção de 
condições estressantes aos enxertos. As situações de stress mais comuns são o excesso e a deficiência hídrica, todos 
eles danosos às suas condições de saúde. Desta forma, a manutenção das plantas sem stress é um ponto chave na 
obtenção de uma floração saudável e abundante. 

A manutenção dos enxertos em condições adequadas de nutrição é fundamental para se ter uma boa floração. 
Embora todos os nutrientes sejam importantes e seus conteúdos devem ser mantidos dentro das faixas adequadas, 
a adubação nitrogenada é essencial para uma boa carga de flores e também na sua sobrevivência. Análises foliares 
periódicas, realizadas para verificar se os níveis dos nutrientes essenciais então dentro das faixas consideradas 
ideais são importantes na manutenção da saúde nutricional dos enxertos. 

Um dos principais problemas do manejo de plantas florescidas em vasos é o regime hídrico a que os vasos são 
submetidos. Devido à precariedade dos sistemas de irrigação há muita variação de vaso para vaso, com respeito 
às suas condições hídricas. Alguns ficam inundados, enquanto outros ficam secos. Além de melhorias no sistema 
de irrigação é importante verificar as condições dos vasos em relação à sua drenagem. 

As plantas intoxicadas com pbz dificilmente apresentam florescimento adequado e normalmente os níveis de 
aborto das flores e frutos é elevado. O aspecto das folhas é característico, onde se tornam coriáceas, “engruvinhadas” 
e sem simetria bilateral. Os ramos se tornam “muxibentos” e sem resistência de sustentação do próprio peso, 
envergando com muita facilidade à ação do próprio peso.

normalmente as principais causas de intoxicação de plantas induzidas em vasos é a super dosagem. A própria 
variabilidade genética individual das espécies, com diferenças nos níveis de respostas e de tolerância ao produto, 
pode ser uma das causas da intoxicação em várias plantas e geralmente isto ocorre por efeito de super dosagem 
durante a indução. 

A diluição do produto dentro da planta, pelo uso de podas ou adubação suplementar provoca uma queda no seu 
conteúdo relativo e pode ser uma medida útil para a desintoxicação de enxertos com excesso de produto. 
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Como foi anteriormentecomentado, a exportação do pbz via poda, ou sua diluição provenientes do crescimento 
dos ramos dos enxertos pode levar a uma situação onde as quantidades de produto disponíveis (no solo e dentro da 
planta) estejam abaixo do indicado para uma adequada indução do florescimento. normalmente, se nota a falta de 
sintomas de ação do produto (folhas expandidas), indicando estar abaixo da dose ideal. nesses casos a reaplicação 
do produto é a forma mais indicada para o restabelecimento do teor interno do indutor de florescimento. 

Palavras-chave: pomares de cruzamentos, indução do florescimento, stress, manejo.
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Diferenças e dificuldades dos Pomares em Vaso e no Campo

João Edésio de Souza
Analista Florestal Sr

Melhoramento Genético na Cenibra

O Melhoramento genético da Cenibra tem como objetivo gerar, introduzir e selecionar continuamente materiais 
genéticos de eucalipto adaptados às condições edafoclimáticas das regiões de plantio, proporcionando melhoria 
contínua de produtividade e qualidade.

A busca do material genético ideal passa pela hibridação, que tem a finalidade de tentar obter a complementaridade 
nas características tecnológicas da madeira, a tolerância a stress biótico e abiótico, bem como a manifestação de 
heterose, principalmente para as características de crescimento (incremento volumétrico), constituindo-se no 
principal caminho para se produzir indivíduos superiores em crescimento, adaptação e qualidade da madeira.

Esta linha de ação é considerada como a espinha dorsal do programa e envolve as espécies Eucalyptus urophylla e 
Eucalyptus grandis, para geração de híbridos simples interespecíficos, segundo a estratégia de Seleção Recorrente 
Recíproca (SRR), envolvendo polinização controlada, para a geração de progênies híbridas de meio-irmãos e de 
irmãos completos. neste caso, a avaliação e o melhoramento do valor genético das árvores matrizes (genitoras) 
de ambas as espécies são efetuadas a partir de um único tipo de teste de progênie (teste de progênies híbridas), 
onde as árvores de uma espécie servem de testadoras do valor genético das árvores da outra espécie e vice-versa. 
A cada geração de seleção e cruzamento é esperado um aumento do grau de heterose entre os cruzamentos, 
aumentando dessa forma a chance de ocorrência e a frequência de melhores híbridos, para seleção, clonagem e 
plantio comercial.

A estratégia para geração de híbridos contendo em sua composição 50 ou 75% do genoma da espécie de Eucalyptus 
globulus vem sendo conduzida com a aquisição de pólens de um grande número de progênies dessa espécie, e, em 
seguida a realização de cruzamentos com as espécies Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis. As sementes obtidas 
são plantadas em Testes de Progênies Híbridas. Os indivíduos selecionados nestes Testes são plantados em Testes 
Clonais e Pomares de Hibridação, conforme a caracterização desse material.

Pomar de Hibridação em Vasos

Inicialmente o Programa de Híbridos na Cenibra foi conduzido com o manejo de Pomar de Hibridação no Campo, 
principalmente nas regiões com altitude acima de 600 metros.

Com a necessidade de intensificar o programa de hibridação envolvendo clones híbridos de E. globulus, idealizou-
se um Pomar, nas dependências da área do Viveiro, onde já havia toda uma estrutura de Casa de Vegetação e 
Fertiirrigação já instalados.

À princípio foram plantados 106 clones, híbridos de E. globulus,  selecionados em Testes de Progênies Híbridas,  
com mudas produzidas por estaquia.

Houve aplicação de Paclobutrazol, para indução floral, que acabou provocando uma forte reação de stress nas 
mudas, mas não aconteceu à floração, como fora desejado.

Em seguida, foram plantadas mudas de clones Híbridos de E. grandis x E. urophylla de mudas por estaquia. 
Também nesse caso não houve floração. Quando foram plantadas mudas por enxertia, houve floração em 20% 
das mudas.

Houve um entendimento de que o clima na região do Viveiro, onde foi instalado o Pomar de Vasos, não oferece 
condições favoráveis para uma floração abundante, que permita a condução do programa, sem percalços. Com 
isso optou-se por desativar o Pomar de Vasos e continuar a produção de híbridos em Pomares de Campo.

Pomar de Hibridação no Campo

Os primeiros plantios clonais em “Pomar de Mudas” realizados no campo, nas áreas da Cenibra, tinham a 
finalidade de produzir sementes por mudas. O Programa de Melhoramentos conduzido na época previa a seleção 
e resgate de Indivíduos em Testes de Progênies Puras, por estaquia ou enxertia, sendo o plantio feito em Pomares 
de Campo (chamados “Pomares de Sementes Clonais”).
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Com a mudança de produção de mudas, em 100% do plantio comercial, por estaquia, passou-se a aproveitar os 
Pomares Clonais instalados, como Pomares de Hibridação. Para isso, Foi feita uma poda nas copas desses primeiros 
pomares. A partir daí os novos plantios já tiveram a finalidade de produção de híbridos. 

O Manejo dos Pomares de Hibridação de Campo consiste em monitoramento da nutrição, podas constantes 
dos ramos apicais da copa a 1,5m de altura e uma torção dos galhos laterais, que são forçados a direcionar o 
crescimento para horizontal.

Recentemente houve uma otimização e um rearranjo das áreas plantadas com Pomares de Campo, onde só foram 
conservados os materiais genéticos de interesse e apenas duas réplicas de cada um. Com isso foi possível concentrar 
os Pomares em uso em um mesmo local, o que facilita o manejo e os trabalhos de polinização controlada.

A Fazenda onde estão sendo conduzidos os Pomares oferece condições climáticas mais favoráveis à floração, 
inclusive de mudas por estaquia de diversas espécies e, inclusive, de híbridos de E. globulus. Os Pomares estão 
próximos ao escritório da Unidade Operacional da Região de guanhães. Com isto está sendo possível conduzir 
a produção de híbridos por polinização controlada nesse local, onde foi mantida uma equipe de pesquisa para 
essas atividades.
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Interação ambiente x material genético, com ênfase nas espécies 
de difícil florescimento de Eucalyptus subtropicais

Glêison Augusto dos Santos
Thais Cristina Vagaes

Teotônio Francisco de Assis
Franco Freitas Quevedo

Introdução

A expansão dos plantios de eucalipto para alguns locais de clima frio, localizados na Região Sul do Brasil tem sido, 
ao longo dos últimos anos, limitada pela ocorrência de geadas e pela carência de espécies que sejam resistentes e que 
cresçam bem. Esta é a principal causa de se ter hoje maior área de Pinus em relação ao eucalipto nessas áreas. 

no passado a principal espécie de eucalipto plantada nessa região era o E. viminalis Labill e posteriormente o E. 
dunnii Maiden. O crescimento do E. viminalis, espécie muito resistente ao frio, sempre esteve aquém do desejado. 
Os materiais mais plantados no Brasil ou eram selvagens, ou procedentes de uma Área de Produção de sementes 
(APS) de Canela, RS (origem desconhecida), tendo sido feito muito pouco em relação ao melhoramento desta 
espécie. 

Introduções feitas posteriormente pela Embrapa mostram que há procedências superiores de E. viminalis, as quais 
deveriam ser exploradas no melhoramento desta espécie. O E. dunnii, espécie de bom crescimento, é considerada 
uma espécie muito mais resiliente do que resistente ao frio, ou seja, não apresenta grande resistência, mas é capaz 
de se recuperar após as geadas quando plantada em áreas mais altas do relevo. 

nos últimos anos, o interesse dos plantadores de eucalipto do sul se voltou para E. benthamii Maiden et Cambage, 
uma espécie de pouca tradição florestal, mas que mostrou grande potencial de crescimento e resistência ao frio 
ao mesmo tempo. 

Por esta razão é espécie preferida atualmente para plantios de eucalipto no sul do Brasil em áreas de ocorrência 
de geadas severas. A Embrapa, Epagri e algumas empresas do Paraná e de Santa Catarina, iniciaram a produção 
de sementes melhoradas desta espécie, sendo hoje a principal fonte de abastecimento para plantios comerciais, 
visto que a produção de sementes na Austrália é muito baixa.

Com o uso de técnicas de seleção e recombinação, as obtenções de ganhos genéticos nos programas de 
melhoramento destas espécies subtropicais estão sendo obtidos de forma mais rápida e eficiente.

A produção de híbridos tem sido de grande importância no aumento da produtividade das florestas, na melhoria 
da qualidade da madeira e na resistência a doenças, à seca e ao frio, devido ao aumento da frequência dos alelos 
favoráveis destas características de interesse (PIRES et al., 2011). 

O sucesso alcançado no Brasil também vem aumentando o interesse por híbridos de eucalipto em todo o mundo, 
sobretudo porque a manifestação de heterose é comum no cruzamento entre espécies de eucalipto e também por 
permitir tirar proveito da complementaridade das características de várias espécies, na criação de indivíduos com 
o maior número de características desejáveis. 

Uma série de características de interesse, presentes em distintas espécies pode ser reunida em um único indivíduo 
através da hibridação. neste sentido, a utilização da hibridação para produzir materiais genéticos com alto 
crescimento, alta qualidade da madeira, resistentes a geadas, seca e doenças, representa um potencial importante 
na produção de florestas de eucalipto. 

Por sua resistência ao frio e por combinar resistência com boa adaptação e bom crescimento volumétrico, o E. 
benthamii além de ser uma espécie com excelente aptidão para plantios na Região Sul do Brasil, é também uma 
espécie de alto potencial na produção de híbridos. É uma espécie cujas áreas de ocorrência natural são restritas, 
além de algumas delas terem sido transformadas em parques nacionais. Em razão disto, a capacidade de produção 
de sementes desta espécie está aquém da demanda mundial. 

O objetivo de realizar as hibridações em materiais geneticamente distintos é obter indivíduos de alto vigor híbrido 
para as características de interesse, como adaptação a condições específicas de solo, clima, e produtividade, com 
reflexos diretos e significativos na indústria de base florestal (ASSIS; MAFIA, 2007). 

Por sua vez, é conhecido que variações entre locais, em latitudes e altitudes, causam diferenças no comprimento 
do dia (SALISBURY; ROSS, 1978) e na temperatura (SCHMIDTLIng, 1984), fatores esses ligados ao florescimento 
de determinadas espécies florestais. 
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Para as espécies do gênero Eucalyptus principalmente de clima temperado, a transição do estágio juvenil para o 
adulto (reprodutivo) é, normalmente, acompanhado por mudanças no comportamento do crescimento vegetativo 
(gREEnWOOD, 1978) e, portanto, o florescimento para estas espécies estão relacionados com a temperatura. 

Além do E. benthamii há outras espécies resistentes ao frio, com potencial para serem utilizadas na produção de 
híbridos. Entre as mais importantes se encontram o E. viminalis, E. nitens, E. badjensis, E. dorrigoensis, E. dunnii e 
E. smithii. Entretanto, o E. benthamii até o momento, é o que apresenta a melhor adaptação ao padrão de inverno 
do sul do Brasil, onde ocorrem grandes oscilações de temperatura nesse período, podendo às vezes ter-se 25ºC 
de temperatura em um dia e até -2ºC no dia seguinte. 

Um exemplo é o que ocorre com o Eucalyptus dunnii, que possui uma tendência ao maior florescimento em locais 
onde a temperatura média do mês mais frio é mais baixa. Isso sugere a necessidade de um período determinado 
de temperaturas mínimas, para a iniciação do florescimento dessa espécie (gRAÇA, 1987).

Por outro lado, também não se pode ignorar o forte controle genético que regula o desenvolvimento floral das 
espécies florestais. O período entre os diferentes estágios do desenvolvimento reprodutivo indica uma variação 
específica, porém não se conhece com precisão os fatores que a determina (gRIFFIn; HAnD, 1979).

Resultados de trabalhos com Eucalyptus subtropicais na CMPC Celulose Riograndense

nos poucos cruzamentos já realizados com espécies subtropicais até o momento, se observa que os níveis de 
vingamento de botões polinizados estão dentro dos padrões normais entre espécies da seção Transversaria e 
Maidenaria, mostrando que a produção de híbridos de E. benthamii, E. dunnii e E. nitens com espécies da seção 
Transversaria é possível (Tabela 1).

Tabela 1. Porcentagem de sucesso de cruzamentos envolvendo  
Eucalyptus subtropicais na CMPC Celulose Riograndense.

Cruzamento %
(E. grandis x E. urophylla) x E. benthamii 52
E. grandis x  E. benthamii 66
(E. grandis x E. globulus) x E. benthamii 46
E. grandis x E. dunnii 82
(E. urophylla x E. grandis) x E. nitens 42
Média 58

Em termos de anormalidades, as mudas produzidas a partir desses cruzamentos tiveram comportamento compatível 
com o que se obtém nos cruzamentos entre outras espécies das seções Transversaria e Maidenaria. 

Testes de campo mostram a mesma tendência, onde os híbridos produzidos com E. benthamii estão apresentando 
resultados semelhantes aos de outras espécies neste aspecto.

na realização de cruzamentos controlados em E. benthamii, é necessário ter certo cuidado no momento de definir 
qual espécie será o genitor feminino, pois pode existir barreiras físicas à fecundação. Por possuir flores muito 
pequenas, quando ele for cruzado com plantas de flores muito grandes e for à espécie doadora de pólen, há 
possibilidade de que não haja fecundação, porque os tubos polínicos de suas flores pequenas, podem não atingir 
o tamanho necessário para alcançar o ovário das flores grandes (Figura 1). 

Quando espécies de flores grandes são utilizadas como genitoras femininas, em cruzamentos com espécies de 
flores muito pequenas, o tubo polínico formado não consegue atingir tamanho suficiente para alcançar o ovário 
(POTTS; DUnDgEY et al., 1992). 

Um clássico exemplo desse tipo de incompatibilidade é o cruzamento entre E. globulus e E. nitens, quando se 
utiliza E. globulus como genitor feminino. Contudo, essa barreira pode ser quebrada invertendo-se os genitores. 
Alternativamente, o corte do estigma das flores de E. globulus, pode remover essa barreira para cruzamentos com 
algumas espécies de flores pequenas (ASSIS; MAFIA, 2007).

Isso pode ser alcançado, pelo meio da técnica da Protoginia Artificialmente Induzida (PAI), descrita por Assis et 
al., (2005).

Para as espécies utilizadas nesse trabalho, pelo percentual de vingamento dos cruzamentos, pode-se concluir que 
o corte do estigma foi eficiente para possibilitar o uso do Eucalyptus benthamii como doador de polén (pai).

Isso é relevante, porque o Eucalyptus benthamii apresenta dificuldade de enraizamento e a utilização de espécies 
de fácil enraizamento como mãe (E. urophylla e E. urograndis), podem melhor a habilidade de enraizamento do 
híbrido produzido.
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Figura 1. Comparação de tamanho de fruto entre E. urograndis e E. benthamii. 

Um dos passos fundamentais para a formação de pomares para polinização controlada é a formação do pomar 
indoor. Deste modo o sucesso do programa de produção de enxertos é fundamental.

na tabela 2, observa-se que a média de pegamento das duas espécies testadas (46%), é satisfatória para a formação 
de um pomar de cruzamentos dessa espécie. 

Observa-se que para o E. benthamii, o percentual de pegamento é cerca de metade do obtido para o E. dunnii, 
indicando ser necessário uma melhoria no processo de enxertia, mas mesmo assim o número encontrado (32%) 
possibilita a formação de um pomar de cruzamentos.

Tabela 2. Percentual de pegamento de enxertia por 
garfagem simples, em duas espécies de Eucalyptus subtropicais.

Espécie Enxertada Pegamento (%)
 E. benthamii 32
 E. dunnii 60
Média 46

  

Figura 2. Enxertos de Eucalyptus benthamii (A) e Eucalyptus dunnii (B).
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Considerações práticas na recombinação de 
populações de melhoramento de eucalipto

Aurélio Mendes Aguiar
Especialista Melhoramento Genético Florestal Fibria Celulose

O melhoramento de populações é a tecnologia que garante ganhos contínuos e duradouros de qualquer espécie 
animal ou vegetal. Esta tecnologia visa o “acúmulo de vantagens” na espécie sob melhoramento. Além disso, é 
a maneira mais assertiva, eficiente e sustentável para obtenção de genótipos superiores. no caso do eucalipto, 
as atuais tecnologias de indução de florescimento e polinização controlada in pomar in door permitem a 
recombinação das populações de melhoramento de maneira bem mais eficiente do que a realizada até poucos 
anos. Até recentemente, os cruzamentos eram realizados em campo com uso de escadas, complicadas técnicas 
de emasculação e proteção do cruzamento e muitas vezes sujeitos a contaminação, além de onerosos. As atuais 
tecnologias permitem uma recombinação mais representativa e geração de uma população segregante onde são 
selecionados clones superiores aos da geração anterior.

Porém, para efetivação destes ganhos, alguns princípios devem ser respeitados. Um item importante é tamanho 
efetivo populacional. Resende (2008) comenta que, em termos genéricos, o tamanho efetivo populacional refere-se 
ao tamanho genético de uma população reprodutiva, e não ao número de indivíduos que o compõe. A redução do 
tamanho efetivo populacional leva ao aumento da endogamia e perda de heterozigose, podendo levar a depressão 
por endogamia. Deve-se comentar, que em alguns casos a homozigose pode ser útil na detecção e eliminação de 
alelos recessivos deletérios ou semi-deletérios (carga genética).

Outro fator importante no melhoramento de populações é o delineamento de cruzamentos adotado. Podem ser 
gerados diferentes tipos de progênies (meios irmãos e/ou irmãos germanos) dependendo do delineamento adotado. 
A avaliação dessas progênies em campo tem os seguintes objetivos: a) Avaliação do valor genético dos genitores; 
b) Estimação de parâmetros genéticos; c) Predição de ganhos genéticos realizados; d) geração de populações base 
para nova seleção (BRIDgEWATER, 1992; RESEnDE, 2002). 

Resende (2002 , p.682-683), apresenta os principais delineamentos de cruzamentos e suas principais características. 
A escolha de qual delineamento adotar depende dos recursos disponíveis, dos objetivos do programa de 
melhoramento e do controle genético das características sob seleção. Havendo disponibilidade de recursos, 
deve-se dar preferência a delineamentos que permitam controle genealógico, estimação de efeitos aditivos e 
dominantes, eliminação de cruzamentos entre genitores melhores e piores e maior controle do tamanho efetivo 
populacional.

Após avaliação e tomada de decisão sobre o tamanho efetivo populacional e a escolha do delineamento de 
cruzamentos adotados, deve-se fazer o planejamento de quantos enxertos e cruzamentos de cada genitor serão 
realizados no pomar in door. Abaixo, será apresentado um exemplo de uma recombinação hipotética de uma 
população base a partir de 15 genitores superiores, não relacionados, utilizando delineamento de dialelo parcial 
com 3 cruzamentos por genitor (s=3). Premissas consideradas:

 Demanda de mudas para avaliação em testes de progênies (TP’s): 120 mudas (3TP’s com 40 repetições/
progênie).

 Aproveitamento de mudas (germinação + viabilidade): 50%

 Demanda de sementes: 120/0,5 = 240 mudas + 25% (fator de segurança)= 300 sementes/progênie.

 número de sementes/botão colhido: 10 sementes

 Eficiência na fertilização dos cruzamentos: 50%

 número de cruzamentos a serem realizados: (300/10)*0,50 = 60 cruzamentos/progênie.

 número de cruzamentos/genitor: 3 * 300=900 cruzamentos

 Produção de botões/enxerto: 1.000 botões/enxerto/estação de florescimento.

 número de enxertos necessários: 1 enxerto.

Porém, como há respostas diferenciadas a indução de florescimento, trabalha-se com uma expectativa de ter 4 
enxertos/genitor para realização de cruzamentos numa mesma estação de florescimento. Considerando ainda 
uma eficiência de 50% na enxertia das matrizes, de cada genitor deve-se realizar cerca de 8 enxertos, objetivando 
um aproveitamento de 4 enxertos, os quais serão induzidos a florescimento com a expectativa de que floresçam 
cerca de 2-3 genitores. A partir dessas premissas, o número total de enxertos realizados deve ficar próximo a 120 
enxertos e o número total de cruzamentos na ordem de 13.500.
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Para a efetivação dos ganhos genéticos da nova população, as sementes obtidas (progênies) devem ser avaliadas 
em campo, com delineamentos estatísticos que permitem maior controle local e coleta adequada e precisa das 
características de interesse. Assim, é possível identificar os melhores genitores e formar uma nova geração de 
melhoramento e identificação dos indivíduos para avaliação em testes clonais.

Palavras-chave: cruzamentos controlados, delineamentos de cruzamentos, indução de florescimento, enxertos.
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Introdução

O melhorista utiliza para produção e multiplicação de genótipos superiores, a técnica de propagação assexual 
por enxertia, que ajuda na implantação de pomares indoor e outdoor nos programas de melhoramento genético 
(ASSIS, 2010; SILVA et al., 2012). A enxertia consiste na união de propágulos vegetais de genótipos diferentes, 
formando um novo indivíduo que passa a viver em auxílio mútuo (CARIgnATO et al., 2012). nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho é apresentar resultados preliminares de uma nova metodologia de enxertia por garfagem 
lateral (modificada) em Eucalyptus.

Conteúdo

Uma técnica importante de propagação vegetal é a enxertia. Ela consiste na associação entre duas partes de 
diferentes plantas que continuam seu desenvolvimento e crescimento como um único indivíduo (HARTMAnn 
et al., 2002). O porta-enxerto contribui com o sistema radicular, assegurando água e nutriente, e o enxerto (ramo 
caulinar) é a planta com as características desejadas e que se quer reproduzir, sendo responsável pelo processo de 
fotossíntese, essencial à vida dos vegetais (gOTO et al., 2003).

Os métodos de enxertia estão agrupados em três categorias distintas: garfagem, borbulhia e encostia (XAVIER et 
al., 2009). Hoje, o método mais empregado nas empresas florestais é a garfagem, que se caracteriza por empregar 
como enxerto ramos caulinares, com tamanho variável em função do gênero e da espécie. A enxertia tem como 
principal vantagem à possibilidade de obter indivíduos na fase reprodutiva mais cedo, colaborando na formação 
de pomares para produção de sementes. 

Os trabalhos encontrados na literatura mostram as dificuldades de obter porcentagens elevadas de pegamento 
com os métodos tradicionais de confecção de enxerto para o gênero Eucalyptus. Bertoloti et al., (1983), testando o 
método de enxertia em Eucalyptus urophylla, citam que a garfagem em fenda cheia obteve um pegamento de 33,75%, 
quando avaliados aos 90 e aos 120 dias após a enxertia, da mesma forma que Suiter Filho e Yonezawa (1974), 
estudando vários métodos de enxertia em Eucalyptus saligna, encontraram uma sobrevivência de 52% aos 48 dias 
e de 32% aos 135 dias, utilizando o mesmo método. gurgel Filho (1959), estudando o processo de enxertia por 
garfagem, obteve um pegamento que variou de 0 a 50%, utilizando várias espécies do gênero Eucalyptus.

Diante desse cenário, e da necessidade de produzir mudas por enxertia para a implantação e renovação de materiais 
genéticos superiores para os pomares indoor e outdoor das empresas Eucatex em Bofete/SP, e Palmasola em 
Palmasola/SC, foi testado um novo método de enxertia e verificada sua eficácia. Para isso, foram utilizados os 
seguintes materiais genéticos (Tabela 1).

Tabela 1. Materiais genéticos utilizados

Empresas
Material genético 
(porta-enxerto)

Material genético 
(enxerto)

Enxertos realizados 
(unidade)

Palmasola E. dunnii (s) E. dunnii 400

Eucatex E. urophylla (cl)
E. urophylla x E. grandis 95

E. urophylla 94
(s) = mudas seminais; (cl) = mudas clonais (clone EUCA433)
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Os resultados gerados pelo método modificado de enxertos por garfagem lateral para a espécie Eucalyptus dunnii 
mostraram-se promissores. Foi verificado um índice de sobrevivência de 74 % de pegamento para os enxertos 
produzidos após a avaliação de 180 dias de idade (Figura 1). Esses resultados de sobrevivência apresentam-se 
superiores aos encontrados na literatura.

 

Figura 1. Sobrevivência para E. dunnii aos 180 dias após a confecção

A mesma metodologia utilizada para a espécie E. urophylla apresentou pegamento de 55%; já para o híbrido de 
E. urophylla x E. grandis, a percentagem de pegamento foi de 62% (Figuras 2).

 

 

Figuras 2. Sobrevivência aos 180 dias de enxertos de hibridos de E. urophylla x E.grandis (a) e E. urophylla (b)

O novo método consiste no uso dos seguintes utensílios: 1 - estiletes; 2 - tesouras de poda; 3 - fitilho; 4 - saco 
plástico translúcido (15 x 20 cm); 5 - recipiente com água (500 ml); 6 - borrifador com água (500 ml); 7 - borrifador 
com fungicida; 8 - máscaras para proteção; 9 - luvas; 10 - plaquinhas para identificação; 11 - barbante e 12 - lápis. 
As etapas de confecção são:
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1) realizar uma fenda no porta-enxerto de 3-4 cm a uma altura aproximada de 10 cm, com o estilete, para o encaixe 
do ramo a ser enxertado, (modificação - manteve-se a parte área do porta-enxerto como aparelho fotossintético 
ativo para produção de energia, auxiliando na cicatrização e desenvolvimento das mudas enxertadas);

2) com o estilete, efetuar uma meia cunha de 2-3 cm no enxerto (ramos de 10-15 cm e com presença de 
gemas);

3) realizar a junção de tal forma que haja coincidência dos diâmetros, evitando deixar espaços vazios, ou que pelo 
menos um dos lados sejam coincidentes;

4) amarrar com o fitilho e aplicar fungicida com borrifador;

5) envolver o enxerto com saco plástico translúcido com as dimensões de 15 cm x 20 cm para manter o material 
genético enxertado nas condições de umidade adequada;

6) encaminhar para casa de vegetação.

A permanência da parte área no porta-enxerto com presença de folhas neste método (garfagem de fenda lateral 
modificada) é de suma importância no processo de enxertia para a formação dos primeiros carboidratos através 
do processo de fotossíntese (transformação da energia luminosa em energia química), ajudando na cicatrização 
e no pegamento.

De acordo com Taiz e zeiger (2004), a regeneração do tecido vascular dos vegetais, após uma lesão, é controlada 
pelo hormônio vegetal auxina, produzido pelas folhas jovens diretamente acima da região lesionada. Dessa forma, 
as remoções das folhas jovens impedem a regeneração do tecido vascular, pois a diferenciação vascular ocorre 
das folhas para as raízes. 

Considerações Gerais

O método modificado de enxertia de garfagem lateral proposto mostrou-se apropriado para a confecção de mudas 
por enxertos para auxiliar em programas de melhoramento florestal para a espécie E. dunnii, principalmente na 
implantação de casa de polinização controlada e de pomares clonais de sementes.
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Resumen/Abstract

Los huertos semilleros constituyen una pieza fundamental en el desarrollo genético para la generación de nuevas 
variedades mejoradas que aumenten la productividad operacional de las plantaciones forestales. Sin embargo, 
aún cuando se han logrado avances en el manejo de huertos, éstos aún no han llegado a manipular en forma 
significativa la juvenilidad, estabilizar la producción, optimizar la masificación a gran escala, ni contrarrestar los 
efectos ambientales desfavorables.

Los tradicionales diseños de huertos semilleros sufren de varias inconveniencias:

1- Alto costo de inversión inicial y elevados costos de manejo debido a veces a la altura de los progenitores.

2- Lenta incorporación de la ganancia genética debido a largos periodos de juvenilidad (peak de la producción 
de semillas a veces 6-8 años).

3- Floración errática e inconsistente asociada a altos niveles de aborción.

4- Floración irregular que genera problemas en las depuraciones genéticas y por tanto, limitan la panmixia.

5- Establecimiento en ambientes con limitantes ambientales para la floración y/o problemas de micrositio.

En un intento por subsanar las limitantes clásicas de los huertos semilleros o arboretos, se han desarrollado 
diseños alternativos como ser los huertos de setos, los huertos en contenedores o huertos en contenedores indoor 
(bajo invernadero).

Estos últimos diseños exhiben una fenología de floración más consistente por que permiten acelerar la maduración 
(acortar el periodo de juvenilidad), aumentan rápidamente el tamaño, arquitectura y calidad del follaje, mejoran 
el control de variables como temperatura, agua, nutrientes y PgRs durante la inducción floral, la polinización y 
la formación del fruto.

gracias a estos diseños de huertos y arboretos, es posible acortar ciclos de mejora y de producción de genotipos 
selectos, pues permiten acelerar procesos de recombinación genética y/o propagación sexual a gran escala.  
Adicionalmente, es posible producir semilla de polinización controlada operacional (OSP) a menores costos y 
mayor eficiencia, producción de genotipos híbridos de generaciones avanzadas y manejo de poblaciones elite 
mediante una verdadera estrategia de ‘rolling front’.  Otras alternativas pueden ser permitir el estudio de distintos 
efectos parentales o ambientales sobre aspectos reproductivos,

Aún cuando existe mucha investigación acerca de transgénicos para floración temprana, lo cierto es que los 
programas de mejoramiento genético se caracterizan por trabajar con grandes poblaciones de mejora que se 
recombinan por vía sexual ya sea en grupos (polen mixes, polinización abierta) o en combinaciones específicas.  
Es por esto que el verdadero valor de las tecnologías de floración está en que su aplicación sea tan amplia como 
para aprovecharla en todos los individuos de la población de mejora. 
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Resumen/Abstract

Al analizar cuáles son los factores limitantes en la producción de semillas en un huerto de Eucalyptus, rápidamente 
aparecen como parte de la problemática los siguientes, que estoy seguro son de consenso: (1) La producción 
de flores; (2) la estabilidad productiva; (3) La cantidad de semillas producidas y finalmente (4) los costos de 
producción.

Cada uno de estos factores que definen la problemática del mejoramiento genético, tienen una base fisiológica 
simple de entender y a veces compleja de implementar. 

La manipulación es la palabra clave para poder abordar con éxito cada uno de estos puntos conflictivos o limitantes, 
donde la mayoría de las corrientes de I & D fisiológico apuntan a la manipulación a través de la generación de 
estrés.

nuestro punto de vista ha sido el opuesto; primero: analizando que la mayoría de la manipulación vía estrés 
genera efectos secundarios no deseados a la hora de obtener resultados económicos. Siempre confiriendo estrés 
se beneficiará un aspecto en desmedro de los otros aspectos claves en la manipulación.

La nueva mirada e innovación en la manipulación de Eucalyptus está dada por conferir al árbol todas las condiciones 
ideales para estar libre de estrés, y con ello maximizar la vida media del follaje y formación de fotoasimilados; 
dos factores clave en la producción sustentable. Se ha evaluado que la vida media del follaje en plantas sometidas 
a estrés en campo llega de 6-8 meses, versus Eucalyptus desarrollados en medios favorables con sus hojas de 16 
meses de vida.

Lo importante bajo este concepto, está en identificar las variables de estrés que puedan ser manejadas y manipuladas, 
de modo de poder abordar esos factores limitantes.

El Riego, la Poda y la nutrición, representan la base de la manipulación, todas las cuales deben enfocarse hacia 
el mismo objetivo: libre de estrés.

Finalmente, un árbol pleno de condiciones para su desarrollo y producción, deberá ser sometido a una serie de 
tratamientos y manejos orientados a la fabricación de flores en forma sostenida, así como a una alta producción 
de semillas.

Esta manipulación final, tiene que ver con la identificación de la fenología de cada especie, de los puntos de 
inducción y diferenciación, del periodo de inducción a cosecha, y de cuáles serán las estructuras a tener en cuenta 
para dichos manejos.

Finalmente la fisiología en el manejo hormonal, resultan fundamentales para establecer la mezcla de reguladores 
adecuada, según el objetivo y condición del huerto.
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Morfologia e Conservação de Grãos de Pólen
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Caracterização

O grão de pólen é componente fundamental no processo de reprodução sexual das plantas. nas angiospermas, o 
desenvolvimento do gametófito haploide(n) masculino, grão de pólen, ocorre nas anteras e nas gimnospermas no 
cone masculino. O grão de pólen é responsável pelo transporte do gameta masculino que irá fecundar o gameta 
feminino no gametófito feminino, o saco embrionário.

Morfologia

Os grãos de pólen nas  angiospermas são compostos da exina, externamente,  a parede do grão de pólen, 
denominada intina, e internamente o conteúdo celular. A exina é composta de esporopolenina, extremamente 
resistente à degradação química. A escultura da exina é característica de táxons. na parede do grão de pólen ocorre 
a deposição de proteínas/enzimas a partir do tapete, as quais são importantes para a germinação. Os grãos de 
pólen nas gimnospermas também apresentam a intina e a exina, no entanto geralmente o padrão da exina não é 
característico de gênero ou espécie, como é o caso das angiospermas.

Quanto ao tamanho, os grãos de pólen variam entre 5 e 200 micrômetros e esta variação está relacionada à 
hidratação, número de cromossomos, variação genética entre plantas e fatores ambientais. O número de grãos 
de pólen produzidos é relativamente constante em uma espécie. Espécies anemófilas geralmente produzem mais 
do que espécies entomófilas. Espécies hidrófilas são as que produzem as menores quantidades.

O grão de pólen maduro possui como substâncias de reserva carboidratos e lipídios. grãos binucleados ocorrem 
na maioria das famílias; auto-incompatibilidade pode ocorrer após a germinação.  grãos tri-nucleados ocorrem 
em algumas famílias, como as gramíneas, brassicas, entre outras; a reação de auto-incompatibilidade geralmente 
ocorre já na interação com o estigma. 

na polinização o grão de pólen adere ao estigma, este pode ser úmido, coberto por um exsudado estigmático, 
ou seco, no qual as células papilares são cobertas por pectina. Os estigmas secos são mais comuns em espécies 
de polinização pelo vento, sendo que a adesão ocorre por ligações químicas.  Durante a germinação do grão de 
pólen são observadas alterações bioquímicas, com aumento na atividade metabólica e síntese de RnA. O tubo 
polínico emerge da abertura do grão de pólen, penetra no estigma, crescendo nos espaços intercelulares do tecido 
transmissor, quando são secretadas pectinases para a degradação das paredes celulares.

Os grãos de pólen, especialmente de angiospermas, apresentam grande variação na escultura da exina, tamanho 
e número de aberturas, por onde o tubo polínico irá se desenvolver. Para observações morfológicas os grãos de 
pólen podem ser identificados utilizando-se microscopia ótica, pela metodologia de acetólise, ou através de 
microscopia eletrônica de varredura. Os métodos utilizados geralmente são complementares e permitem uma 
observação detalhada dos grãos de pólen. 

Os grãos de pólen a serem analisados devem ser coletados no momento em que a antese se inicia, para garantir 
completo desenvolvimento dos mesmos. Em algumas espécies a deiscência da antera ocorre anteriormente à 
abertura da flor, em um fenômeno denominado cleistogamia, como em soja, desta forma é importante que os 
grãos de pólen sejam coletados no momento da deiscência da antera, visto que estes podem iniciar o processo 
de germinação ainda na antera.

 

Métodos para análise de viabilidade, germinação e conservação de grãos de pólen

Para a avaliação da viabilidade dos grãos de pólen os métodos mais comuns são os testes de germinação e o uso 
de corantes.  A viabilidade e capacidade de germinação variam conforme a espécie, métodos de isolamento e 
condições de armazenamento. Entre os fatores que mais influenciam a viabilidade dos grãos de pólen estão à 
umidade e temperatura de armazenamento.

A conservação de grãos de pólen se faz necessária para a hibridação, particularmente nos casos onde não há 
sincronia no florescimento dos materiais genéticos que se pretendem cruzar, ou ainda como um método de 
preservação de recursos genéticos, de maneira similar à conservação através de sementes. Entre os métodos mais 
utilizados para a conservação de grãos de pólen estão à baixa temperatura, sob-refrigeração (- 4 C), ou freezer (-20 
C), temperaturas ultra-baixas, em ultra-freezer (- 80 C) e o uso de nitrogênio líquido (- 196 C). Esses tratamentos 
podem ou não ser precedidos de dessecação para retirada do excesso de umidade. Em algumas espécies o uso 
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de solventes orgânicos para a conservação dos grãos de pólen também apresentou resultados positivos. Para a 
maioria das espécies os tratamentos de conservação devem ser testados, considerando-se o período no qual se 
pretende conservar os grãos de pólen, verificando-se a eficiência dos tratamentos através de análise de viabilidade 
e germinação de grãos de pólen. Durante o período de armazenamento geralmente ocorre uma perda gradual da 
viabilidade dos grãos de pólen. Os métodos de germinação e viabilidade representam uma estimativa do sucesso 
da polinização e fertilização, visto que vários outros fatores de interação entre o grão de pólen e o estigma devem 
ser considerados durante esses processos in vivo.

Os testes de germinação de grãos de pólen geralmente são realizados in vitro, em solução de sacarose ou em 
diferentes meios de cultura, ou mesmo em água, para algumas gimnospermas. Diferentes concentrações de 
açúcares, amino-ácidos, boro e cálcio devem ser testados, bem como o uso de meio líquido ou semi-solidificado 
com agente geleificante. Outro fator que pode afetar a germinação dos grãos de pólen é a densidade de grãos no 
meio de cultura.

A viabilidade dos grãos de pólen pode ser estimada pelo uso de corantes específicos para o conteúdo polínico, 
como carmim acético, corante de Alexander, azul de anilina, ou pelo método fluorocromático utilizando diacetato 
de fluoresceína, entre outros. A qualidade dos métodos de conservação é verificada através da estimativa da 
viabilidade e germinação de grãos de pólen. O número de sementes produzidas em um determinado cruzamento, 
no entanto, é o objetivo final do processo de polinização. Em cruzamentos onde há baixa porcentagem de formação 
de sementes, torna-se ainda mais importante os cuidados em todas as etapas anteriores à polinização controlada, 
visando o melhor aproveitamento desta etapa, que em muitos casos demanda esforços consideráveis.
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