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RESUMO 

 
Croton floribundus é uma espécie nativa do Brasil com potencial para ser utilizada em monocultivos 

bem como sistemas integrados de produção. Objetivou-se avaliar a reprodução vegetativa da 

espécie, através de diferentes tamanhos de miniestacas. Foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, composto por três tratamentos com três repetições, onde: T1: miniestacas 

com tamanho de 5 a 8 cm; T2: miniestacas com tamanhos de 2 a 4 cm e; T3: tamanhos de 10 a 

15cm. As miniestacas ficaram imersas na solução de 10% de extrato de Cyperus rotundus por 10 

minutos. Após 60 dias do plantio os dados foram coletados a analisados através do teste de Tukey a 

5%. Pode se notar que as estacas de 5 a 8cm tiveram a maior taxa de enraizamento e as estacas de 

10 a 15 cm tiveram maior dificuldade no enraizamento. 

 
Palavras chave: Clonagem de Capixingui, Extrato de Tiririca, Euphorbiaceae 

 

 

ABSTRAT 

 

Croton floribundus is a native species from Brazil with potential to be used in monocultures as well as 

integrated production systems. The objective was to evaluate the vegetative reproduction of the 

species, through different sizes of minicuttings. A completely randomized experimental design was 

used, consisting of three treatments with three replicates, where: T1: minicuttings with a size of 5 to 8 

cm; T2: minicuttings with sizes from 2 to 4 cm and; T3: sizes from 10 to 15cm. The mini-cuttings were 

immersed in the solution of 10% extract of Cyperus rotundus for 10 minutes. After 60 days of planting, 

the data were collected and analyzed using the Tukey test at 5%. It can be noticed that the stakes of 5 

to 8cm had the highest rooting rate and the stakes of 10 to 15 cm had greater difficulty in rooting. 

 
Keywords:. Cloning of Capixingui, Extract of Tiririca, Euphorbiaceae 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 O Croton floribundus, conhecido popularmente como Capixingui, Valame, 

Sangue-de-dragão é uma árvore nativa brasileira pertencendo a família 

Euphorbiaceae, de ocorrência desde o Rio de janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Mato Grosso, presente nas florestas latifoliada semidecídua (LORENZI, 1992). É 

uma planta pioneira de rápido crescimento e ciclo curto, apresentando um porte de 5 

a 20 m de altura, apresentando um DAP de 5 a 30 cm, tronco reto de superfície lisa 

(CARVALHO, 2003). 

 Nos viveiros florestais a produção de Croton floribundus é destinada a 

recuperação de áreas degradas, reflorestamentos e para plantios de áreas de 

preservação permanentes (LORENZI, 1992), é uma planta que produz muito néctar 

em suas flores, produzindo mel de alta qualidade, onde vem chamando a atenção de 

apicultores (CARVALHO, 2003). 

 Para o uso de árvores nativas em sistemas agros florestais (SAFs) e 

Integração lavoura pecuárias floresta o Croton floribundus por ser uma planta 

pioneira de rápido crescimento vem chamando a atenção apresenta potencial de seu 

uso nesses sistemas, para produção de pasta melífera e possivelmente madeireira 

(EMBRAPA, 2018). 

 A ausência de informações sobre a reprodução vegetativa da espécie dificulta 

a sua clonagem, dificultado a conservação genética de indivíduos como as 

características já desejáveis para seu uso. 

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a reprodução vegetativa de 

Croton floribundus, nos diferentes tamanhos de miniestacas. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi conduzido no viveiro experimental do Campus FAIT, 

localizada no município de Itapeva-SP, na região Sudoeste do estado de São Paulo. 
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De acordo com Köppen e Geiger o clima classificado com CFA (clima temperado e 

úmido com verão quente). A pluviosidade média de Itapeva é de 1254 mm ao ano e 

a temperatura média anual é de 19ºC.  

 As miniestacas foram coletadas do mini-jardim clonal seminal presente no 

viveiro (Figura 1), e foram submersas ao extrato de Cyperus rotundus a 10% no 

período de 10 minutos seguindo a metodologia proposto por Fanti (2008). 

 

Figura 1: Mini-jardim clonal de Croton floribundus 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

O trabalho avaliou 3 tratamentos de diferentes tamanhos para a coleta de 

miniestacas de Croton floribundus,seguindo. Seguindo a metodologia de (XAVIER et 

al ,2009) foi realizado a redução da área foliar para economia no gasto de energia. 

Os tratamentos utilizados estão organizados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Tratamentos realizados nas miniestacas de Croton floribundus 

Tratamentos Siglas Descrição 

Tratamento 1 T-1 Miniestacas com 5 a 8 cm de comprimento 

Tratamento 2 T-2 Miniestacas com 2 a 4 cm de comprimento 

Tratamento 3 T-3     Miniestacas com 10 a 15 cm de comprimento 

Fonte: Dados do autor 
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 O delineamento experimental realizado foi em (DIC) Delineamento 

Inteiramente Casualizado, onde obteve o total de 99 miniestacas, foram três 

tratamentos, de três repetições com 11 miniestacas em cada bloco, totalizando 33 

em cada tratamento.  

 As miniestacas foram plantadas em tubetes de 53cm³, o substrato era 

composto por 60% cinza de caldeira e 40% casca de Pinus, as bandejas foram 

levadas à estufa. 

 Os dados foram submetidos a análises de variância para comparação das 

médias pelo o teste de Tukey a (5%), o programa utilizado para realizar o teste foi o 

SISVAR (FERREIRA, 2014) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados indicados pela tabela 2 mostram que o tratamento 1, coleta das 

miniestacas de 5 a 8 cm de comprimento, foram estatisticamente superiores ao 

tratamento 2 e 3, bem como o tratamento 2 foi superior ao tratamento 3.  

As miniestacas de 5 a 8 cm de comprimento obtiveram a maior taxa de 

enraizamento atingindo 81,81%, as miniestacas de 2 a 4 cm tiveram taxas de 

enraizamento de 45,48% e as miniestacas de 10 a 15cm tiveram valores de18,18% 

 

Tabela 2: Médias de enraizamento das miniestacas de Croton floribundus em seus diferentes 
tratamentos. Médias seguida pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Tratamentos Porcentagem (%) 

Tratamento 1 81,81 A 

Tratamento 2 45,48 B 

Tratamento 3 18,18 C 
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 Fonte: Dados do autor 

 

 Alguns estudos indicam a capacidade de enraizamento devido ao tamanho 

das miniestacas, variando de acordo com a espécie estudada, principalmente 

quando se trata de miniestacas de origem seminal. Lima et al (2006) em seu estudo, 

avaliou três propágulos de Malpighia emarginata,(10,15 e 20cm), onde o maior 

percentual de enraizamento (83,3%) foi constados em estacas de 15cm, seguido 

pelas estacas de 10 cm (63,3%). 

Pontes Filhos et al (2014) avaliando dois tamanhos de estacas de Hylocereus 

undatus, estacas pequenas de (5 a 14cm) e grandes de (17 a 26cm), obtiveram 

100% de enraizamento para todos os tratamentos avaliados, indicando que para 

essa espécie, o tamanho de estacas não influencia a porcentagem de enraizamento. 

 O enraizamento pouco expressivo apresentado pelas miniestacas de 10 a 15 

cm de Croton floribundus, pode ser explicado pelo fato dos propágulos deste 

tratamento apresentar um maior grau de lignificação dos tecidos quando comparado 

aos demais tratamentos (BENIN et al, 2013). 

 Navroski et al (2016) recomenda miniestacas padrão de 5 a 8 cm, pois 

apresentam uma média de enraizamento maiores devido a juvenilidade das 

miniestacas e maior atividade fisiológicas nas regiões de parênquimas, facilitando a 

totipotência. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

. Os diferentes comprimentos nas miniestacas de Croton floribundus 

influenciam em seu enraizamento, onde os comprimentos de 5 cm a 8 cm 

apresentaram uma maior taxa de enraizamento (81,81%). 
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