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RESUMO 
 
Este trabalho objetivou avaliar a técnica de miniestaquia como método de 
propagação vegetativa de Eucalyptus benthamii via material juvenil, buscando 
avaliar a produção e sobrevivência das minicepas nas sucessivas coletas e a 
sobrevivência e enraizamento das miniestacas. Após quatro coletas sucessivas as 
minicepas apresentaram 100% de sobrevivência e produção média entre 1.2 e 2.2 
miniestacas por minicepa. A sobrevivência das miniestacas na saída da casa de 
vegetação foi de 82,3%, em média; o enraizamento na saída da casa de sombra 
foi de 66,8% e a sobrevivência aos 90 dias de idade 51%, sem influência positiva 
dos diferentes tratamentos de AIB (0, 3000 e 6000 mg L-1). Assim, nas condições 
em que foi realizado o experimento, a miniestaquia de Eucalyptus benthamii, a 
partir de material de origem seminal é tecnicamente viável, tornando-se uma 
alternativa para a produção de mudas desta espécie em larga escala e, 
principalmente nas condições onde a semente é um fator limitante. 
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MINICUTTINGS OF Eucalyptus benthamii BY TECHNIQUE OF JUVENIL 
MATERIAL 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the minicutting technique as a method 
of vegetative propagation of Eucalyptus benthamii, as related to the production and 
survival of the ministumps in the successive collections and the survival and 
rooting of the minicuttings. After four successive collections the ministumps was 
observed an average survival of 100% and average production between 1.2 to 2.6 
minicuttings per ministump. The survival of the minicuttings obtained at the exit of 
the greenhouse was 82,3% and the average rooting at the exit of the shade house 
was 93%, and the survival to 90 days of age from 51%, without positive influence 
of the different treatments of AIB (0, 3000 e 6000 mg L-1). At specific conditions on 
that was realized that experiment the minicuttings technique of Eucalyptus 
benthamii from material of seminal origin, is technically viable, these technique can 
be an alternative for the production of seedlings of this species in wide scale and 
mainly in the situations where the seed is a limiting factor. 
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