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Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar as principais técnicas de resgate vegetativo em espécies nativas da Mata 

Atlântica e suas finalidades para que, desta forma, se busque conhecer protocolos clonais estabelecidos que possam 

potencializar o uso sustentável e conservação dessas e de outras espécies nativas. Nessa busca, foram levantados trinta e 

quatro estudos científicos que se enquadraram nos três critérios de inclusão estabelecidos para este trabalho: (1) abordar 

sobre resgate vegetativo visando a propagação clonal, (2) ser espécie nativa da Mata Atlântica, (3) ter sido publicado nos 

últimos 30 anos. Os resultados mostraram que decepa do caule, anelamento e ramos destacados são as técnicas de resgate 

mais utilizadas em plantas nativas adultas, com o propósito de obter propágulos juvenis como base do estabelecimento 

de propagação vegetativa e de protocolos de silvicultura clonal.  
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Introdução 

Uma das maiores diversidades de plantas do planeta encontra-se nos fragmentos remanescentes de Mata Atlântica, 

que possui em torno de 15.001 espécies nativas, das quais 3.343 são árvores (BFG, 2015; GATTI et.al., 2022). Essa 

diversidade de espécies arbóreas nativas potencializa qualitativamente o fornecimento de produtos como alimentos, 

serviços ambientais e madeira, embora o processo de ocupação desse bioma e a exploração de seus recursos naturais 

tenham fragilizado o mesmo (SCARANO; CEOTO, 2015).  

A utilidade comercial e/ou ambiental para a maioria dessas espécies depende do conhecimento prévio do uso potencial 

e de suas características silviculturais, as quais indicarão a viabilidade para cultivos comercializáveis, sistemas 

agroflorestais produtivos ou a restauração dos ecossistemas florestais (PIOTTO et.al., 2018). Todavia, a literatura relata 

uma grande lacuna de conhecimento referente à silvicultura de espécies arbóreas nativas, o que acaba limitando a 

aplicação de técnicas de propagação na silvicultura clonal e, consequentemente, o cultivo em larga escala de material 

selecionado (ROLIM et.al., 2020; STUEPP et.al., 2018). 

No âmbito da silvicultura clonal de espécies nativas, são poucas as pesquisas no país, sendo que, a grande maioria não 

ultrapassa os estágios experimentais (BERNARDES et.al., 2020; CONCEIÇÃO et.al., 2020). Apesar disso, o 

desenvolvimento dessas pesquisas têm se mostrado indispensável para o eucalipto (BACCARIN et.al., 2015; AVELAR 

et.al., 2020), já consolidado no setor florestal brasileiro, como também, têm potencializado iniciativas com espécies 

nativas (WENDLING et.al., 2013; WENDLING; BRONDANI, 2015; SANTOS JUNIOR et.al., 2021a; SILVA et.al., 

2021).  

Para isso, o uso de resgate vegetativo em espécies arbóreas nativas têm se mostrado eficiente na indução de propágulos 

para o estabelecimento de protocolos de propagação clonal. Técnicas como decepa, uso de galhos destacados, anelamento 

e semi-anelamento do caule têm proporcionado acesso à materiais juvenis de qualidade vislumbrando a propagação 

vegetativa de espécies da Mata Atlântica (FRAGOSO et.al., 2017; STUEPP et.al., 2018).  

Neste contexto, este trabalho buscou compilar dados, através de um levantamento bibliográfico, para identificar as 

principais técnicas de resgate vegetativo em espécies nativas da Mata Atlântica e suas finalidades, no sentido de fornecer 

subsídios para o estabelecimento de protocolos de silvicultura clonal e potencializar o uso dessas espécies no setor 

florestal brasileiro.  

 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico de estudos realizados com espécies nativas do 

domínio fitogeográfico Mata Atlântica e que abordam o uso do resgate vegetativo para propagação clonal dessas espécies. 



As buscas bibliográficas foram realizadas em quatro bases online de dados: Periódicos da Capes 

(http//www.periodicos.capes.gov.br), Scholar Google (https://scholar.google.com.br/), SciELO 

(http//www.SciELO.org/php/index.php) e Web of Science (https://login.webofknowledge.com). Todas estas plataformas 

foram consultadas até Março de 2022. Para restringir a amplitude da pesquisa, foram utilizados operadores booleanos 

(AND) e de proximidade (“ ”) como estratégias de busca, conforme Pizzani et.al. (2012), e padronizou-se a utilização das 

mesmas palavras-chave em português e inglês, por exemplo, (“Resgate vegetativo”) AND ("Silvicultura clonal") AND 

("Mata Atlântica"). Essas palavras foram escolhidas prezando por uma maior abrangência de artigos que poderiam atender 

aos critérios estabelecidos, sendo eles: 1. abordar sobre resgate vegetativo visando a propagação clonal; 2. espécie nativa 

da Mata Atlântica; 3. ter sido publicado nos últimos 30 anos. Considerou-se apenas artigos publicados em periódicos. 

Estudos que não estavam disponíveis na íntegra online não foram selecionados. 

A busca inicial nas bases de dados permitiu a recuperação de 604 trabalhos no total (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Total de artigos encontrados por plataforma de dados, com base na estratégia de busca. 

Plataformas online dados Arquivos recuperados 

Periódicos Capes 51 

Scholar Google 537 

Scielo 13 

Web of Science 3 

Total 604 

 
Após a busca inicial nas bases de dados, os artigos recuperados passaram por uma análise de seu título e resumo, que 

permitiu a eliminação de duplicatas e a seleção daqueles que se enquadravam nos três critérios de inclusão estabelecidos 

para este trabalho. Ao final dessa minuciosa análise, cerca de 34 estudos se enquadraram aos critérios metodológicos 

utilizados. Posteriormente, as informações extraídas dos 34 estudos selecionados foram organizadas em um banco de 

dados utilizando o programa Microsoft Excel®, onde foram categorizados por espécie, família, domínio fitogeográfico e 

categoria de ameaça, conforme Flora do Brasil (2020); periódico em que o trabalho foi publicado; técnica de resgate 

utilizada e a finalidade do resgate.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados desse levantamento bibliográfico indicaram que as famílias mais representativas no âmbito do uso de 

técnicas de resgate vegetativo para silvicultura clonal de espécies nativas da Mata Atlântica foram Aquifoliaceae (35%), 

seguida de Myrtaceae, Meliaceae e Araucaraceae (10%) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Classificação por família e por status de conservação das espécies encontrados nos 34 estudos. 
 

A erva-mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.) foi a espécie mais representativa. Pertencente à família Aquifoliaceae, 

esta espécie possui grande importância socioeconômica para a região sul do Brasil (LORENZI, 1992), sendo uma de 

poucas espécies nativas com protocolo de clonagem estabelecido, resultado de vários estudos relacionados a propagação 

vegetativa (WENDLING et.al., 2013; BISOGNIN et.al., 2018). 

Espécies de Meliaceae e Myrtaceae apresentam uma grande importância econômica e ecológica sendo, esta última, a 

família mais rica em espécies lenhosas da Mata Atlântica (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000), o que justifica o número 

Anacardiaceae

Aquifoliaceae

Araucariaceae

Asteraceae

Bignoniaceae

Bixaceae

Boraginaceae

Calophyllaceae

Caryocaraceae

Combretaceae

Fabaceae

Lecythidaceae

Melastomataceae

Meliaceae

Myrtaceae

Vochysiaceae

https://login.webofknowledge.com/


considerável de trabalhos no âmbito da silvicultura clonal, uma vez que, espécies da mesma família já contam com 

protocolos estabelecidos (BACCARIN et.al., 2015; LIMA et.al., 2020).  

As técnicas de resgate vegetativo são viáveis e têm aplicações potencialmente importantes para família Araucaraceae. 

Em Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, o método mais recomendado para a produção de brotos juvenis, quando o 

objetivo for a produção de madeira, é a decepa da árvore a uma altura aproximada de 15 cm do solo. Já para a formação 

de pomares de sementes as brotações oriundas dos ramos laterais da copa são mais apropriadas (WENDLING; 

BRONDANI, 2015; WENDLING et.al., 2017).  

A técnica de decepa ou corte raso da árvore foi o método mais utilizado para o resgate vegetativo, seguindo da técnica 

de anelamento do caule (Figura 2), sendo bem sucedida para obtenção de brotações juvenis em Anadenanthera colubrina 

e Vochysia bifalcata Warm. (DIAS et.al., 2015; RICKLI et.al., 2015). O uso de técnicas de resgate na porção basal de 

plantas adultas tem como principal finalidade superar os efeitos gerados pela maturação obtendo-se, assim, brotações 

juvenis com maior capacidade de enraizamento e aptas à propagação clonal (WENDLING et.al., 2014). Entretanto, o 

sucesso dessa técnica varia de acordo com a espécie, não podendo ser aplicada em espécies com dificuldades de rebrota 

(KRATZ et.al., 2010).  

Estudos com indução de brotos nas regiões terminais de plantas adultas tem crescido nos últimos anos, embora esta 

região da planta seja fator limitante ao enraizamento de estacas. A poda de galhos e os ramos destacados têm se mostrado 

técnicas viáveis para o resgate (WENDLING et.al., 2009; WENDLING et.al., 2013), para conservação de espécies nativas 

da Mata Atlântica e para seleção de genótipos de espécies criticamente ameaçadas (SANTOS-JUNIOR et.al., 2021b; 

SILVA et.al., 2021), fortalecendo-se como técnicas alternativas à decepa e ao anelamento, por não apresentar risco de 

mortalidade à planta adulta.  

 
Figura 2. Técnicas de resgate utilizadas em estudos com espécies da Mata Atlântica. 

 

Aproximadamente 30% dos estudos, que se enquadraram nos critérios metodológicos, utilizaram mais de uma técnica 

de resgate vegetativo para a espécie estudada, ampliando a busca do protocolo mais indicado de silvicultura clonal para 

espécies nativas (WENDLING et.al., 2009; DIAS et.al., 2015; RICKLI et.al., 2015; KRATZ et.al., 2016; SANTOS 

JUNIOR et.al., 2021a), a fim de consolidar metodologias que potencializem o uso dessas espécies.  

O uso das técnicas de resgate teve a finalidade de obter estacas para enraizamento em 85% dos estudos, visto que, 

poderia acelerar o processo de produção de mudas e a multiplicação de genótipos superiores. Obtenção de propágulos 

visando a propagação clonal (13%) e revigoração de matrizes (2%) foram as outras duas finalidades encontradas nesse 

levantamento. 

Outra informação importante que os estudos aderidos demonstraram foi o maior numero de publicações em periódicos 

pertencentes à universidade e instituição de pesquisa do eixo Sul/Sudeste, onde estão situados os maiores especialistas 

em silvicultura clonal de espécies nativas (Figura 3). 
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Figura 3. Periódicos científicos mais utilizados para publicação de estudos de silvicultura clonal com espécies nativas 

da Mata Atlântica, com base nos critérios estabelecidos. 

 

Conclusões 

O resgate vegetativo de plantas adultas é uma ferramenta indispensável para silvicultura clonal de espécies arbóreas 

brasileiras e sua aplicação pode favorecer acesso efetivo à material juvenil de qualidade e potencialização de seu uso. 

O resgate vegetativo de espécies nativas da Mata Atlântica tem a finalidade de fornecer propágulos e estacas para 

enraizamento, sendo estes, obtidos através de diferentes técnicas, as quais se destacam decepa do caule, anelamento e 

ramos destacados. 

Apesar do imenso potencial comercial e/ou ambiental de nossas espécies arbóreas nativas, são poucas as espécies da 

Mata Atlântica com protocolo estabelecido de silvicultura clonal, sinalizando uma grande lacuna nessa área de 

conhecimento do setor florestal brasileiro. 
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