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A enxertia é um método que consiste na união de propágulos de diferentes plantas, o enxerto 

(cavaleiro – ramos com presenças de gemas vegetativas), o qual é inserido na base do caule do 

porta-enxerto (popular cavalo – que é o supor) e imediatamente envolvida com fitilho permitindo 

a união e cicatrização de um novo indivíduo por enxertia. Portanto, o objetivo do estudo foi 

verificar o índice de sobrevivência da metodologia modificada de enxertia por garfagem lateral 

em híbridos de Eucalyptus. Foram confeccionados 124 enxertos com mudas de E. urophylla com 

idade de 120 dias produzidas em tubetes de 288cm
3
, e ramos das árvores matrizes com 

aproximadamente 4 anos de idade, em florescimento de três clones híbridos (A = 64 mudas, B = 

30 mudas e C = 30 mudas), na empresa florestal Eucatex, localizada no município de Bofete/SP. 

Os enxertos foram produzidos pelo método modificado garfagem em fenda lateral, na qual 

consistiu em: 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. realizou-se a junção de forma que haja 

coincidência dos diâmetros, evitando deixar espaços vazios, ou que pelo menos um dos lados 

sejam coincidentes; 3. envolvou-se o enxerto com saco plástico translúcido com as dimensões de 

15 cm x 20 cm, mantendo umidade adequada. Foi realizada uma avaliação precoce aos 20 dias 

em casa de vegetação para determinação da sobrevivência em percentagem. A avaliação indicou 

que o clone C obteve melhores resultados, tendo uma taxa de 44% de pegamento, seguido do 

clone B com 34% e clone A com 22%, se observarmos em relação ao número total de enxertos 

realizados, verificou-se que o clone C continua com a maior taxa de pegamentos (11,29%), 

mesmo representando apenas 24,19% desse total. Portanto para os clones A, B e C de E. 

urophylla testados, o clone C teve melhor resposta à enxertia por garfagem em fenda lateral 

modificada, podem ser uma alternativa para a produção de mudas enxertas em casa de 

polinização controlada.     
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