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Pergunta nº: 1198/Question nº: 1198 

 
Título: /Title: Propagação vegetativa em Pinus para produção de 

mudas em larga escala 

 

    Por: / By:  Elise Galvão 
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Questão: /Question: 

 

Boa tarde, eu trabalho em um viveiro de mudas de eucalipto clonada e 

passaremos a produzir pinus clonado também, sendo assim gostaria de 

saber se existe alguma literatura que trata sobre esse tema Pinus 
clonado, manejo em jardim clonal, casa de vegetação, pleno sol, enfim a 

produção da muda clonada de pinus.  

Desde já agradeço a atenção. 

Elise 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Cara Elise, bom dia. 

A clonagem do Pinus é viável, mas pelas particularidades de baixa taxa 
de brotação, enraizamento e pegamento de estacas da maioria das 

espécies comerciais, ela não costuma ser feita da forma como se faz 

com os eucaliptos, cuja principal vantagem é exatamente a grande 

facilidade de produção de estacas e miniestacas. 
No caso do Pinus, as empresas florestais têm adotado outras 

metodologias, tais como a cultura de tecidos ou a embriogênse somática 

para acelerar a produção e aumentar a quantidade de materiais 

vegetativamente propagados. 
No Chile, com o Pinus radiata, até que a produção de estacas se 

consegue em ritmos um pouco melhores, mas ainda assim, bem 

inferiores aos obtidos com os eucaliptos comerciais. 

No Brasil, existem diversos pesquisadores trabalhando para que a 

técnica das miniestacas seja viabilizada para escala comercial em Pinus 
tropicais e em  Pinus taeda.  

Sugiro que leia algum material disponível na web, mostrando as 

características dessas técnicas: 

http://www.acef.org.br/downloads/ACEF_Rio_do_Sul_2007.ppt 
e 

http://www.acef.org.br/downloads/embriogenese_P_taeda_Portugues.p

pt 

e 
http://www.acef.org.br/downloads/SCatarinaPlanejamentoeproducaoMu

das.pps 

e 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/Cultiv
odoPinus_2ed/Propagacao_vegetativa.html 

e 

http://www.ipef.br/eventos/2006/integracao/Palestra04.pdf 

e 

http://www.revistaopapel.org.br/noticia-
anexos/1272649863_aee1535dc2037f6433ca5e0011dcd609_13891291

5.pdf 

e 

http://www.ipef.br/eventos/2008/atualizacaotecnica/02.pdf 
e 

http://www.tblivraria.com.br/default.aspx?pagecode=17&item=2310 

e 

http://www.acef.org.br/downloads/ACEF_Rio_do_Sul_2007.ppt
http://www.acef.org.br/downloads/embriogenese_P_taeda_Portugues.ppt
http://www.acef.org.br/downloads/embriogenese_P_taeda_Portugues.ppt
http://www.acef.org.br/downloads/SCatarinaPlanejamentoeproducaoMudas.pps
http://www.acef.org.br/downloads/SCatarinaPlanejamentoeproducaoMudas.pps
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus_2ed/Propagacao_vegetativa.html
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus_2ed/Propagacao_vegetativa.html
http://www.ipef.br/eventos/2006/integracao/Palestra04.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1272649863_aee1535dc2037f6433ca5e0011dcd609_138912915.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1272649863_aee1535dc2037f6433ca5e0011dcd609_138912915.pdf
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1272649863_aee1535dc2037f6433ca5e0011dcd609_138912915.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2008/atualizacaotecnica/02.pdf
http://www.tblivraria.com.br/default.aspx?pagecode=17&item=2310


http://universoagricola.com.br/index.php/eng-florestal/silvicultura-

clonal-principios-e-tecnicas-html.html 

e 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_07.html#quatorze 
e 

http://www.sbs.org.br/detalhes_dia.php?id=2607 

  

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 
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