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A canjerana, Cabralea canjerana (Vell.) Mart., é uma espécie arbórea, pertencente à família 

Meliaceae. É uma das espécies madeireiras mais valiosas do sul do Brasil. A espécie enfrenta 

dificuldades na produção de mudas via seminal, o que torna necessária a busca por técnicas 

alternativas de propagação vegetativa. O objetivo deste estudo foi selecionar clones de canjerana 

com alta taxa de multiplicação para a propagação vegetativa pela técnica de miniestaquia. O 

experimento foi conduzido no Núcleo de Melhoramento e Propagação Vegetativa de Plantas, na 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. O minijardim clonal, composto de 79 

minicepas, foi estabelecido em casa de vegetação climatizada, em bandejas de polietileno, 

contendo areia grossa e fertirrigação por inundação. O pH da solução nutritiva foi mantido entre 

5,0 e 5,5 e a condutividade elétrica em 1 dS m
-1

. Miniestacas com uma gema, 1,5 a 2,0 cm de 

comprimento e um par de folhas reduzidas a 50% do seu comprimento original, foram imersas 

em solução de 3.000 mg L
-1

 de ácido indolbutírico por 10 segundos. As miniestacas foram 

cultivadas na posição vertical em bandejas de polietileno (55 x 34 x 15 cm), contendo a mistura 

de substrato comercial, areia grossa e casca de arroz carbonizada (1:1:1 v/v) e mantidas em 

câmara de nebulização, com temperatura de 25°C e umidade relativa do ar de aproximadamente 

80%. A porcentagem de enraizamento foi avaliada aos 60 dias. A seleção dos clones foi baseada 

na porcentagem de enraizamento e na taxa de multiplicação. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado, com número de repetições variável de 2 a 10. Os dados 

foram submetidos à análise de variância. Posteriormente, procedeu-se a análise de agrupamento, 

utilizando a distância Euclidiana como medida de dissimilaridade. A análise de variância 

evidenciou a existência de diferenças significativas entre os clones avaliados. A análise de 

agrupamento identificou um grupo de clones superiores para porcentagem de enraizamento e 

taxa de multiplicação, que foram selecionados para novas avaliações com maior número de 

repetições. De cada um desses clones serão cultivadas quatro minicepas no mesmo sistema de 

cultivo já descrito para quantificar a produtividade de miniestacas e a porcentagem de 

enraizamento por clone, bem como para o crescimento das mudas produzidas. Serão 

identificados clones de canjerana que combinam competência ao enraizamento, alta taxa de 

multiplicação e qualidade fisiológica de mudas produzidas por miniestaquia.  
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