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RESUMO 

 

Carvalho, Geniane Lopes. Propagação de pitangueira via miniestaquia. 2012. 65f. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade 

Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 

  

O presente trabalho teve como objetivo estudar a propagação de mudas clonadas de 

pitangueira preta, oriundas da técnica de miniestaquia, sendo realizados três experimentos, 

organizados em três artigos. O primeiro artigo aborda o enraizamento de miniestacas de 

seleção de pitangueira preta obtidas na Embrapa Clima Temperado, com diferentes 

concentrações de ácido indolbutírico (0, 1000, 2000 mg.L
-1

) associado a dois tipos de ramos 

(miniestacas herbáceas e lenhosas). Foi avaliada a porcentagem de sobrevivência e 

enraizamento, número de raízes, comprimento de raízes, número de brotações e 

comprimento das brotações. Foi observado influência positiva do regulador de crescimento 

no enraizamento das miniestacas, sendo a concentração de 2000 mg L
-1

 a mais eficiente com 

o material herbáceo. Quanto ao segundo artigo, foi testado na concentração pré-definida do 

primeiro capítulo, com ramos herbáceos com e sem a presença do ápice, com delineamento 

de cinco repetições de 30 miniestacas cada. Foram avaliadas a porcentagem de 

sobrevivência, enraizamento, número de raízes, comprimento de raízes, número de 

brotações e comprimento das brotações. Foi observada diferença significativa nas 

miniestacas apicais que apresentaram maior porcentagem de enraizamento, com médias 

entre 80 e 100%. No terceiro artigo, foi testada a dinâmica de enraizamento de miniestacas 

de pitangueira, no período de dois meses, a partir de 20 miniestacas avaliadas 

semanalmente, sendo as variáveis analisadas: número de miniestacas com primórdios 

radiculares (intumescência e pontos brancos na lesão realizada na base); porcentagem de 

enraizamento; número de raízes; comprimento de raízes; e raízes com mais de um 

centímetro. As miniestacas demonstraram um aumento gradativo do enraizamento de acordo 

com o tempo de cultivo. Conclui-se, que com sete semanas as miniestacas estão aptas ao 

transplante. 

Palavras-chave: ácido indolbutírico, semi-hidropônico, tipo de ramo, produção de mudas, 

Eugenia Uniflora (L.) 
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ABSTRACT 

 

Carvalho, Geniane Lopes. Propagation of Surinam Cherry by minicutting. 2012. 65f. 

Dissertation (Master) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade Federal 

de Pelotas, Pelotas, RS. 

 

The present experiment was to study some aspects related to the propagation and growth of 

seedlings pitangueira, from cuttings. For this, there were three chapters. The first article 

discusses the rooting of cuttings selection Cherry Surinam black courtesy Embrapa Clima 

Temperado, with different concentrations of indole butyric acid (IBA) (0, 1000, 2000 

mg.L
1
) associated with two kinds of branches (cuttings and herbaceous woody). It was 

evaluated the survival and rooting percentage, number of roots, root length, number of 

shoots and shoot length. It was observed positive influence of growth regulators on rooting, 

and the concentration of 2000 mg L-1 to more efficient with herbaceous material. The 

second article was tested at a concentration of predefined first chapter, herbaceous branches 

with and without the presence of the apex, design with five replicates of 30 cuttings each. It 

was evaluated the survival and rooting percentage, number of roots, root length, number of 

shoots and shoot length. Significant difference in apical cuttings that had higher rooting 

percentage, average between 80 and 100%. In the third article, was tested to determine the 

optimization time of rooting of cuttings of Surinam cherry, within two months, 20 cuttings 

were evaluated throughout the week and the variables analyzed were number of cuttings to 

root primordia (swelling and white spots on injury held at the base), rooting percentage, 

number of roots, length of roots and roots with more than an centimeters. In general, the 

cuttings have shown a gradual increase in growth according to the cultivation time. It was 

concluded that seven weeks the cuttings were able to transplant in plastic bags forming a 

seedling quality. 

 

Keywords: indolbutyric acid, semi-hydroponic, branch type, seedling production, 

Eugenia uniflora (L.) 
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2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

 

A pitanga (Eugenia uniflora L.) tem origem na região que se estende desde o Brasil 

Central até o norte da Argentina, estando distribuída por quase todo o território brasileiro, e 

em outras partes do mundo (BEZERRA et al., 2000; DONADIO et al., 2002). Essa cultura 

até pouco tempo conhecida em pomares domésticos vem tornando-se cada vez mais 

popular.  

No que concerne à produção e comercialização da fruta, não se dispõe de dados 

oficiais, tanto no Brasil quanto no mundo, no entanto estima-se que o Brasil seja o maior 

produtor mundial. Os maiores plantios estão localizados no Estado de Pernambuco, onde 

uma região possui cerca de 300 ha cultivados (BEZERRA et al., 2000). 

É uma árvore frutífera medindo cerca de 6-12m de altura, podendo ser utilizada no 

paisagismo, reflorestamento ou cultivada em pomares domésticos. A madeira é empregada 

na confecção de cabos de ferramentas e outros instrumentos agrícolas. Floresce entre agosto 

e novembro e os frutos amadurecem entre outubro e janeiro (LORENZI, 1998). O fruto do 

tipo drupa, contendo de 1 a 2 sementes, apresenta entre outros nutrientes, a Vitamina C 

(SCALON et al., 2001). 

Esta espécie apresenta usos múltiplos com potencial crescente de utilização pela 

indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica, o que a torna bastante promissora e 

interessante na agregação de valor e renda para os agricultores familiares (MONTEIRO et 

al., 2009).  

No sul do Brasil, a cultura da pitangueira vem sendo considerada uma nova 

alternativa na área de fruticultura, principalmente por suas propriedades nutracêuticas, e 

pela diversidade de produtos originados por essa fruta. 

Apesar da expansão e do potencial econômico de exploração dessa cultura, a maioria 

dos pomares existentes são provenientes de plantas propagadas por sementes, o que tem 

refletido negativamente na condução dos pomares, resultando em plantas desuniformes, de 

baixa produtividade e dando origem a frutos de má qualidade (BEZERRA et al., 2002). 

Entretanto, para amenizar esse problema, trabalhos referentes á micropropagação, 

estaquia e enxertia de pitangueira estão sendo realizados. Na fruticultura, a estaquia vem 

sendo largamente utilizada na produção comercial de mudas, com boa qualidade e em curto 

espaço de tempo, pois garante a manutenção de características varietais, como 
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uniformidade, produção, qualidade do fruto, precocidade e sanidade (FACHINELLO et al., 

2005).  

De acordo com Santos (2005), os resultados da microestaquia e da miniestaquia têm 

apontado vantagens em relação à estaquia convencional quanto ao processo de produção de 

mudas de Eucalyptus, tais como um melhor desempenho de enraizamento, qualidade do 

sistema radicular, velocidade de emissão das raízes e redução das atividades operacionais.  

Vários fatores, tanto endógenos como exógenos, influenciam na capacidade de 

enraizamento de diferentes espécies vegetais, entre os quais o tipo de substrato, uso de 

reguladores de crescimento exógenos, fatores ambientais, idade da planta, condição 

fisiológica da planta matriz, tipo de estaca, época de estaquia e ação dos agentes oxidantes 

próprios de cada planta (CHALFUN; HOFFMANN, 1997). 

Diversos fatores influenciam o sucesso da propagação vegetativa, entre eles a posição 

da estaca no ramo, pelo grau de lignificação; a quantidade de reservas e diferenciação dos 

tecidos; o tipo de substrato, pelas suas características químicas e físicas; e a condição 

fisiológica da planta-mãe, além de outros fatores (HARTMANN et al., 1990; MAIA et al., 

2008).  

De acordo com Neves et al. (2006), os órgãos em crescimento ativo apresentam 

maiores concentrações de auxinas (e.g., ácido indolacético) e tipos de estacas diferentes do 

ponto de vista fisiológico (idades) apresentam taxas de enraizamento variáveis. Desse modo, 

a quantidade de auxina exógena necessária para induzir o enraizamento deveria ser menor 

em estacas mais jovens. 

Bonga (1982), relata que em espécies lenhosas, a aptidão à propagação vegetativa 

está associada ao grau de maturação, e a fase juvenil, na maioria das plantas, apresenta 

maior potencial de enraizamento quando comparada com a fase adulta.  

Diversas práticas têm sido adotadas para obter brotações juvenis ou promover o 

rejuvenescimento de tecidos adultos, podendo ser realizadas tanto in vivo quanto in vitro 

(FRANCLET et al,1987). 

A indução para formação do sistema radicular é estimulada pela ação do ácido 

indolacético (AIA), que atua em conjunto com carboidratos, compostos nitrogenados e 

vitaminas. Com o mesmo efeito, podem-se utilizar substâncias químicas sintéticas como o 

AIA (ácido indolacético), o ANA (ácido naftalenoacético) e o AIB (ácido indolbutírico), 
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com o objetivo de aumentar a porcentagem e a qualidade das raízes, além de acelerar e 

uniformizar o enraizamento (OLIVEIRA et al., 2001). 

 

Hipótese: 

A obtenção de clones de pitangueira via miniestaquia, com concentrações de AIB e 

diferentes tipos de ramos, poderá desenvolver o setor de produção comercial de mudas. 

Objetivo Geral: 

Obtenção de mudas clonadas de pitangueira através de miniestaquia. 

Objetivos Específicos: 

 Testar diferentes concentrações de ácido indolbutírico no enraizamento de estacas de 

pitangueira; 

 

 Testar o tipo de ramo no enraizamento de estacas de pitangueira; 

 

 Determinar o tempo de enraizamento de miniestacas de pitangueira para otimizá-lo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local dos experimentos 

 

Os experimentos serão conduzidos em sala de crescimento do laboratório de 

propagação de plantas frutíferas, no Campus da Universidade Federal de Pelotas, no 

Município de Capão do Leão, RS, durante os meses de março de 2012 a Outubro de 2012. 

A sala de crescimento é mantida temperatura constante de 25 ± 2ºC e luminosidade 

artificial de lâmpadas fluorescentes brancas frias, com fotoperíodo de 16 horas e densidade 

de fluxo de fótons de 27 umol m
2
s

-1
. 

 

3.2 Descrição dos experimentos 

 

Este estudo será composto por três experimentos. O primeiro experimento terá dois 

fatores: concentração de AIB, com três níveis (0, 1000, 2000 mg L
-1

) e tipo de ramo com 

dois níveis (herbáceo e lenhoso). O segundo experimento será composto pela comparação 

de ramos herbáceos (apical e subapical). E o terceiro experimento buscará a otimização do 

tempo de enraizamento. 

 

3.2.1 Influência do AIB (ácido indolbutírico) e do tipo de ramo no enraizamento 

de miniestacas de pitangueira 

 

As miniestacas serão retiradas de um minijardim clonal, e para a montagem do 

experimento serão enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 

vermiculita. Serão testadas três concentrações de AIB (0, 1000 e 2000 mg. L
-1

). 

O delineamento experimental será inteiramente casualizados, com seis tratamentos, 

cada um com quatro repetições, cada repetição composta por doze plantas.  

A avaliação será realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando 

serão avaliados a porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de 

raízes, comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações. Os dados 

obtidos serão submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo Teste de 
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Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem serão transformados em 

arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos serão transformados em raiz 

quadrada de x+0,5. 

 

3.2.2 Influência do ápice no enraizamento de miniestacas de pitangueira 

   

As miniestacas serão retiradas de um minijardim clonal, e para a montagem do 

experimento serão enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 

vermiculita. A concentração de ácido indolbutírico utilizada será a que tiver melhor 

resultado das concentrações testadas, na porcentagem de enraizamento do primeiro 

experimento. 

O delineamento experimental será inteiramente casualizados, com cinco repetições, 

cada repetição composta por trinta miniestacas. 

A avaliação será realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando 

serão avaliados a porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de 

raízes, comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações. 

Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância e comparação de médias 

pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem serão 

transformados em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos serão 

transformados em raiz quadrada de x+0,5. 

 

3.2.3 Dinâmica de enraizamento de miniestacas de pitangueira 

 

As miniestacas serão retiradas de um minijardim clonal, e para a montagem do 

experimento serão enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 

vermiculita. A concentração de ácido indolbutírico utilizada será a que tiver melhor 

resultado entre as concentrações testadas na porcentagem de enraizamento do primeiro 

experimento. 

O delineamento experimental será inteiramente casualizados, com quatro repetições, 

cada repetição composta por cinco miniestacas. 
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Serão realizadas oito avaliações, uma por semana, totalizando um período de dois 

meses. As variáveis analisadas serão número de miniestacas com primórdios radiculares 

(intumescência e pontos brancos na lesão realizada na base), porcentagem de enraizamento, 

número de raízes, comprimento de raízes e raízes com mais de um centímetro.  

Será realizada a análise de variância, e as médias serão submetidas à análise de 

regressão polinomial, por meio do programa estatístico Winstat 2.0 onde os dados expressos 

em porcentagem foram transformados em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados 

numéricos foram transformados em raiz quadrada de x+0,5. 

 

3.3 Preparo da solução nutritiva 

 

A solução nutritiva foi desenvolvida por Schuch e Peil (2012), com a formulação de 

macronutrientes e micronutrientes, com condutividade elétrica de 1,02 ds m-1 e pH 6,0 a 

6,5. 

Para o preparo das soluções nutritivas, os fertilizantes serão pesados conforme a 

formulação indicada. Em seguida, serão diluídos, separadamente, e então adicionados ao 

reservatório já contendo água. Após a diluição, o volume do reservatório será completado 

com água até atingir 400 litros, realizando-se, em seguida, a completa homogeneização da 

solução nutritiva.  

A solução nutritiva será monitorada diariamente através das medidas de 

condutividade elétrica (empregando-se um condutivímetro digital) e de pH (empregando-se 

um pHmetro digital). 

As plantas matrizes foram mantidas em minijardim clonal no sistema semi-

hidropônico, estruturado com floreira, de dimensões de 20 cm de altura x 12 cm de largura x 

75 cm de comprimento com volume de 18 litros. No fundo da floreira foi colocado areia de 

construção de granulometria média. A areia junto foi previamente lavada em água corrente. 

Nesse sistema o manejo de irrigação com solução nutritiva ocorreu diariamente, sendo 

fornecido cerca de 1 litro, com exceção de dias úmidos e chuvosos no período de inverno, 

no qual não era fornecida a solução. A cada 15 dias a areia foi lavada com água da chuva 

para evitar a salinização. 
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4 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Os recursos necessários se destinam à manutenção da estrutura, aquisição de novos 

equipamentos para reposição e materiais de consumo (Quadro 1). 

Custeio 

Material de consumo: Valor (R$) 

Fertilizantes solúveis 240,00 

Cumbucas plásticas 200,00 

Vermiculita  44,00 

Fungicida 50,00 

Luvas 5,00 

Sub-total 539,00 

Equipamentos e material permanente: Valor (R$) 

Ar Condicionado 1500,00 

Conjunto de lâmpadas fluorescentes brancas frias (25 peças) 65,00 

Prateleira 450,00 

Borrifador 30,00 

Sub-total 2045,00 

Total Recursos 2584,00 

 

4.1 Outras despesas 

 

 

 

Item Preço total (R$) 

Manutenção de equipamentos 1000,00 

  

Subtotal 1000.000 

 

Total  ........................................................................................  R$ 7334.00 

Imprevistos: mais 10%sobre o valor total .................................... R$ 733.40 

Item Preço total (R$) 

Tinta preta para impressão 450,00 

Fotocópias 150,00 

Encadernações 50,00 

Impressão de baners 300,00 

Material bibliográfico 500,00 

Divulgação dos resultados/Congressos 600,00 

Diárias 1.700,00 

  

Subtotal 3750.00 
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Total Geral ................................................................................ R$ 8.067.40 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Primeiro ano: Março de 2011 a Fevereiro de 2012. 

Atividades Meses 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Disciplinas 

do mestrado 

x x x x x x x x x x   

Manutenção do 

minijardim 

clonal 

x x x x x x x x x x x x 

Revisão 

bibliográfica 

x x x x x x x x x x x x 

  

Segundo ano: Março de 2012 a Fevereiro de 2013. 

Atividades Meses 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Experimento 1  x x          

Experimento 2    x x        

Experimento 3       x x     

Disciplinas do 

Mestrado 
 

x x x x       
 

Elaboração de 

Dissertação 
x 

x x x x x x x x x x x 

Defesa da 

Dissertação 
 

       x   

 

 

 

6 DIVULGAÇÃO PREVISTA 

 

Os trabalhos serão apresentados em congressos e/ou reuniões técnicas e os artigos 

científicos serão publicados em revista científica com corpo editorial. 
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Relatório do trabalho de campo 

 

O início do trabalho de campo deu-se em abril de 2012, as mudas matrizes de 

pitangueira preta foram obtidas na Embrapa Clima Temperado Pelotas/ RS, através de 

miniestacas retiradas de uma única muda, e foram conduzidas em um minijardim clonal em 

sistema semi-hidropônico, estruturado com floreira, de dimensões de 20 cm de altura x 

12cm de largura x 75 cm de comprimento com volume de 18 litros. No fundo da floreira foi 

colocado areia de construção de granulometria média. A areia foi previamente lavada em 

água corrente. Nesse sistema o manejo de irrigação com solução nutritiva ocorreu 

diariamente, sendo fornecida cerca de 1 litro, com exceção de dias úmidos e chuvosos no 

período de inverno, no qual não era fornecida a solução. A solução nutritiva foi 

desenvolvida por Schuch e Peil (2012), com a formulação de macronutrientes e 

micronutrientes, com condutividade elétrica de 1,02 ds m-1 e pH 6,0 a 6,5. A solução 

nutritiva utilizada para irrigação do minijardim clonal foi formulada de acordo com as 

necessidades da cultura da família Myrtaceae, preparada e armazenada em reservatórios de 

400 litros. A cada 15 dias a areia foi lavada com água da chuva para evitar a salinização. 

Após as coletas das miniestacas para realização dos experimentos, as folhas mais novas das 

brotações das plantas matrizes, apresentaram casulos oriundos da ovoposição do inseto da 

ordem Hymenoptera. Para solucionar esse problema, foram retiradas as folhas que tinham 

galhas na parte abaxial eliminando o foco de larvas do inseto. Nos três experimentos foram 

retiradas miniestacas padronizadas com cinco a sete centímetros de comprimento. As 

miniestacas apicais tinham somente a gema apical, enquanto que, as chamadas herbáceas, 

lenhosas e herbáceas sem o ápice apresentavam duas gemas axilares, em todas miniestacas 

foram deixadas com duas meias folhas para diminuir a área de contato. Foram realizadas em 

todas as miniestacas duas lesões na base, e as mesmas, foram imersas em solução com 

regulador de crescimento AIB nas concentrações de 0, 1000 e 2000 mg L
-1

 por 10 segundos 

e acondicionados em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo vermiculita, onde 

permaneceram durante 60 dias. Sendo que, no primeiro experimento foram testadas 

miniestacas herbáceas e lenhosas, e no segundo herbáceas com e sem ápice. As caixas 

plásticas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura constante de 25 ± 2ºC e 

luminosidade artificial de lâmpadas fluorescentes brancas frias, com fotoperíodo de 16 
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horas e densidade de fluxo de fótons de 27 umol m
2
s

-1
. Na montagem dos três experimentos 

foi aplicado o fungicida Orthocide
®
, visto que, com o microclima fornecido pela alta 

umidade das caixas plásticas, possa vir a ocorrer a proliferação de fungos nas miniestacas. 

Nos dois primeiros experimentos foram avaliados a porcentagem de sobrevivência, 

porcentagem de enraizamento, número de raízes, comprimento de raízes, número de 

brotações e comprimento das brotações. E no terceiro, avaliou-se toda a semana no período 

de dois meses, o número de primórdios radiculares (intumescência e pontos brancos na 

lesão realizada na base), porcentagem de enraizamento, número de raízes, comprimento de 

raízes e raízes com mais de um centímetro. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância e comparação de médias pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados 

expressos em porcentagem foram transformados em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os 

dados numéricos foram transformados em raiz quadrada de x+0,5. No terceiro artigo foi 

realizada a análise de regressão polinomial. A partir dos resultados, foram gerados três 

artigos científicos para serem publicados em revistas científicas, os quais são apresentados a 

seguir. 
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ARTIGO 1 

 

INFLUÊNCIA DO ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) E DO TIPO DE RAMO 

NO ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE PITANGUEIRA
1
 

 

GENIANE LOPES CARVALHO
2
, LUANA BORGES AFFONSO

3
, THAÍS 

HELENA CAPPELLARO
4
, MÁRCIA WULFF SCHUCH

5
, ROBERTA MARINS 

NOGUEIRA PEIL
6 

 

RESUMO - A cultura da pitangueira possui alto potencial econômico, no entanto, sua 

expansão de cultivo é limitada pela dificuldade de propagação. A técnica da estaquia é uma 

boa alternativa contra a variação somaclonal exercida pela propagação via semente. O 

objetivo deste estudo foi testar diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB) e a 

influência do tipo de ramo no enraizamento de miniestacas de pitangueira. O experimento 

foi conduzido na sala de crescimento do laboratório de propagação de plantas frutíferas,  

FAEM/UFPEL em Capão do Leão/RS, de abril a junho de 2012. O matrizeiro de mudas 

obtidas na Embrapa Clima Temperado Pelotas/RS foi formado em sistema semi-

hidropônico e irrigado diariamente com solução nutritiva. As miniestacas utilizadas no 

experimento foram enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 

vermiculita. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com seis tratamentos, 

cada um com quatro repetições, cada repetição composta por doze plantas. A avaliação foi 

                                                

1 A pesquisa é parte integrante da dissertação de mestrado do primeiro autor. 

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Área de Concentração em Fruticultura de Clima 
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realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando foram avaliados a 

porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de raízes, 

comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo Teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem foram transformados 

em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos foram transformados em raiz 

quadrada de x+0,5. Foi observado influência positiva do regulador de crescimento no 

enraizamento das miniestacas, sendo a concentração de 2000 mg L
-1

 a mais significativa 

com o material herbáceo. 

Termos para indexação: Eugenia uniflora, enraizamento, produção de mudas, ácido 

indolbutírico (AIB).  

 

INFLUENCE OF BUTYRIC ACID (IBA) AND TYPE OF INSURANCE IN 

ROOTING FOR MINICUTTINGS OF CHERRY SURINAM 

 

ABSTRACT - The culture of cherry tree has high economic potential, however, expansion 

of cultivation is limited by the difficulty of propagation. The technique of cutting is a good 

alternative against somaclonal variation exerted by propagation by seed. The aim of this 

study was to test different concentrations of indole butyric acid (IBA) and the influence of 

the kind of business in the rooting of cuttings of Cherry Surinam. The experiment was 

conducted at the Experimental Field Didactic and Universidade Federal de Pelotas, in Capão 

do Leão, RS, April-June 2012. The mother plants seedlings originating from Embrapa 

Clima Temperado Pelotas / RS was formed in semi-hydroponic system and irrigated daily 

with nutrient solution. The cuttings used in the experiment were rooted in plastic boxes, size 

22 x 14 x 10 cm, containing vermiculite. The experimental design was a randomized block 

with six treatments, with four replications, each replication consisted of twelve plants. The 

evaluation was performed 60 days after the experiment, they evaluated the percentage of 

survival, rooting percentage, number of roots, root length, number of shoots and shoot 

length. Data were subjected to analysis of variance and comparison of means by Tukey test 

at 5% probability. The data expressed as percentages were transformed to arcsine square 

root x/100 and numeric data were transformed into square root of x +0.5. It was observed 
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positive influence of growth regulators on rooting, and the concentration of 2000 mg L-1 

with the most significant herbaceous material. 

Index terms: Eugenia uniflora, rooting, seedling production, indole butyric acid (IBA). 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pitanga (Eugenia uniflora L.) é uma frutífera de pequeno a médio porte 

pertencente à família Myrtaceae. É uma frutífera nativa do Brasil, mas atualmente é 

difundida em vários países. Essa cultura é encontrada em sua maioria em pequenos pomares 

domésticos, porém há pomares comerciais no estado de Pernambuco. É considerada uma 

alternativa bastante promissora para a fruticultura devido às suas propriedades nutracêuticas 

e baixa utilização de agrotóxicos. 

A expansão desta cultura é limitada pela propagação via semente, onde acontece a 

variação somaclonal, dificultando a produção de mudas homogêneas. Segundo Lira Júnior 

et al., (2007) mudas assim propagadas, não são recomendadas para a formação de pomares 

comerciais, pois, além de retardar o início da produção de frutos, permitem o 

desenvolvimento de plantas desuniformes, quanto ao crescimento, floração e frutificação, 

dificultando as atividades de manejo da cultura, inclusive a própria colheita. 

A propagação da pitangueira pode ser realizada por sementes, enxertia, estaquia, 

miniestaquia, microestaquia e minienxertia. Em parte, o sucesso na propagação vegetativa 

de espécies lenhosas está associado ao grau de juvenilidade da planta.  

Dentre as diversas técnicas que podem ser utilizadas para propagação vegetativa, a 

miniestaquia é alternativa que vem sendo bastante aplicada na propagação de espécies 

florestais, especialmente na cultura do eucalipto, e apresenta potencial para emprego em 

outras plantas da família Myrtaceae (ALFENAS et al., 2004). 

Na miniestaquia, os propágulos vegetativos são obtidos pela coleta de ápices 

caulinares emitidos por uma estaca enraizada pelo método tradicional de estaquia ou por 

mudas seminais, após desponte. A planta recepada emite novas brotações que, em intervalos 

variáveis, em função da época do ano, do clone/espécie e das condições nutricionais, são 

coletadas e postas a enraizar em condições controladas de temperatura e umidade 

(MARINHO et al., 2009). Dessa forma, a parte basal da planta despontada constitui uma 
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minicepa, que fornecerá as brotações (miniestacas) para enraizamento e formação das 

futuras mudas (ANDREJOW, 2006).   

A importância de se conhecerem os fatores que alteram a formação de raízes está 

relacionada ao sucesso ou ao fracasso da produção de mudas via enraizamento adventício. 

Um dos fatores relevantes é a utilização de reguladores de crescimento como o ácido 

indolbutírico (AIB). 

A indução para formação do sistema radicular é estimulada pela ação do ácido 

indolacético (AIA) hormônio natural presente na planta, que atua em conjunto com 

carboidratos, compostos nitrogenados e vitaminas. Com o mesmo efeito, podem-se utilizar 

substâncias químicas sintéticas como o AIA, o ANA (ácido naftalenoacético) e o AIB, com 

o objetivo de aumentar a porcentagem e a qualidade das raízes, além de acelerar e 

uniformizar o enraizamento (OLIVEIRA et al., 2001). 

Outro fator de extrema importância é a escolha do ramo e a posição da retirada da 

estaca no ramo são fatores que induzem grande variação no desenvolvimento de mudas, os 

quais devem ser bem definidos (LIMA et al., 2006). Como a composição química do tecido 

varia ao longo do ramo, estacas provenientes de diferentes porções do mesmo tendem a 

diferir quanto ao enraizamento (FACHINELLO et al., 2005). 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do ácido indolbutírico e do tipo 

de ramo no enraizamento de miniestacas de pitangueira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na sala de crescimento do Laboratório de Propagação 

de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia, no Campus da Universidade Federal de 

Pelotas, no Município de Capão do Leão, RS, durante os meses de Abril a Junho de 2012. A 

sala de crescimento foi mantida com temperatura constante de 25 ± 2ºC e luminosidade 

artificial de lâmpadas fluorescentes brancas frias, com fotoperíodo de 16 horas e densidade 

de fluxo de fótons de 27 umol m
2
s

-1
. 

Foram utilizadas mudas de pitangueira preta obtidas na Embrapa Clima Temperado. As 

mudas foram mantidas em sistema semi-hidropônico, em floreiras com as dimensões de 20 

cm de altura x 12 cm de largura x 75 cm de comprimento tendo um volume de 18 litros. A 
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floreira foi preenchida com uma camada de areia de construção de granulometria média. A 

areia foi previamente lavada em água corrente antes do plantio das mudas. Nesse sistema o 

manejo da irrigação com solução nutritiva ocorreu diariamente, sendo fornecida em cada 

floreira cerca de 1 litro. A cada 15 dias a areia foi lavada com água da chuva para evitar a 

salinização. 

 A solução nutritiva utilizada no sistema das plantas matrizes foi formulada por 

Schuch e Peil (2012), de acordo com as necessidades do araçazeiro e utilizada também para 

a pitangueira por serem da mesma família, ambas Myrtaceae. Para o preparo da solução 

nutritiva empregaram-se água da chuva e os seguintes fertilizantes: nitrato de cálcio, nitrato 

de amônio, fosfato monopotássico, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, sulfato de 

amônio, ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de ferro, Na-EDTA, sulfato de manganês, 

sulfato de zinco e molibdato de sódio. O pH foi mantido entre 5,5 e 6,0 e a condutividade 

elétrica (CE) foi de 1,3dS m
-1

. 

Foram padronizadas miniestacas entre cinco e sete centímetros de comprimento, com 

duas meias-folhas e realizadas lesões na base para imersão em AIB por dez segundos na 

concentração de 2000 mg.L
-1

. Após, foram colocadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 

x 10 cm, contendo o substrato comercial vermiculita. Na instalação do experimento foi 

aplicado o fungicida Orthocide
®
, visto que, com o microclima fornecido pela alta umidade 

das caixas plásticas possa vir a ocorrer a proliferação de fungos nas miniestacas. 

Foram testadas três concentrações de ácido indolbutírico (0, 1000 e 2000 mg. L
-1

) e 

dois tipos de ramos (herbáceo e lenhoso) (Figura 1). O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados, com seis tratamentos, cada um com quatro repetições, cada repetição 

composta por doze plantas.  

A avaliação foi realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando foram 

avaliados a porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de raízes, 

comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo Teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem foram transformados 

em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos foram transformados em raiz 

quadrada de x+0,5. O programa estatístico utilizado foi o WinStat, versão 2.0 (Machado e 

Conceição, 2003).  
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Figura 1. Foto ilustrando a montagem do experimento. (A) miniestacas nas caixas 

plásticas (B) padrão de miniestaca utilizada, material herbáceo (esquerda) e 

lenhoso (direita). UFPel/FAEM, Pelotas, 2012.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve interação significativa entre os fatores concentração de ácido indolbutírico 

(AIB) x tipo de ramo para as variáveis porcentagem de enraizamento e número de raízes. O 

comprimento de raízes no material herbáceo foi superior ao lenhoso, já para o comprimento 

de brotação o material vegetal lenhoso foi superior ao herbáceo. Para o caso da porcentagem 

de sobrevivência e número de brotações não houveram diferenças significativas.  

A utilização do regulador ácido indolbutírico, na concentração de 2000 mg/L aliado 

ao material herbáceo proporcionou a maior taxa de enraizamento de miniestacas de 62.5% 

comparando com os resultados nas concentrações de 0 e 1000mg. L
-1

, sendo 

respectivamente 27.09% e 31.25%, conforme mostra (Tabela 1). Por outro lado, Borges et 

al. (2011) testando as concentrações 0, 2000 e 4000 mg.L
-1

 de AIB, constatou que não 

houve diferença estatística do regulador no enraizamento de clones de eucalipto. 

Porém, de acordo com Ramos et al. (2003), testando diferentes dosagens de AIB em 

estacas herbáceas do porta-enxerto de ameixeira ‘Mirabolano’, verificaram maior 

porcentagem de estacas enraizadas na presença de 2000 mg.L
-1

 de AIB, perfazendo um total 

de 37% estacas enraizadas. Resultado semelhante obteve Leonel e Rodrigues (1993), 
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utilizando concentrações de AIB no enraizamento de videira, onde em média 90% das 

estacas enraizaram na concentração 2000 mg.L
-1

 de AIB. 

Quanto a variável número de raízes das miniestacas de material herbáceo 

desenvolveram resultados superiores em comparação às estacas do material vegetal lenhoso, 

apresentando médias de 1,75 raízes para 1,27 respectivamente, para a concentração de 2000 

mg.L
-1

 de AIB. Resultado semelhante obteve Mayer et. al (2001), em trabalho de 

propagação por estaquia herbácea de umezeiro (Prunus mume Sieb e Zucc.), onde o ácido 

indolbutírico na concentração de 2000mg.L
-1

 favoreceu a emissão de raízes adventícias e 

aumentou o comprimento das raízes. 

A capacidade dos tecidos das plantas para a formação de raízes adventícias depende 

de diferentes fatores endógenos e exógenos e da interação entre eles. Neste estudo, os 

resultados superiores de enraizamento obtidos com miniestacas herbáceas podem estar 

relacionados, dentre outros fatores, à menor lignificação dos tecidos desses propágulos em 

relação às miniestacas intermediárias. 

Para a variável porcentagem de sobrevivência, obteve-se resultados positivos, com 

médias entre 96% e 100% de miniestacas sobreviventes, porém, não apresentou  diferença 

significativa.  

O fato dos tratamentos não diferenciarem estatisticamente com relação à 

porcentagem de sobrevivência pode também estar relacionada às condições na qual o 

experimento foi realizado. Além da temperatura controlada dentro da sala de crescimento, 

os recipientes de plástico transparente e o uso de vermiculita como substrato 

proporcionaram condições favoráveis de sobrevivência, mantendo constantes a temperatura 

e a umidade. Resultado semelhante obteve Affonso (2010), avaliando a sobrevivência de 

araçazeiro (Psidium cattleyanum Sabine) em casa de vegetação. 

Da mesma forma, no trabalho de Affonso (2010), a variável número de brotações não 

apresentou diferença significativa entre as concentrações utilizadas. 

Segundo Xavier et al. (2009), estacas herbáceas têm maior capacidade de formação 

de raízes, porém necessitam de maior controle das condições ambientais durante o 

enraizamento, para evitar a desidratação dos tecidos. 

Outro ponto pode estar relacionado ao fato das auxinas, substâncias fitorreguladoras 

que exercem papel crucial no enraizamento adventício (HARTMANN et al., 2002), serem 
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produzidas principalmente em regiões de crescimento ativo como primórdios foliares e 

folhas jovens (RAVEN et al., 2007), fazendo com que miniestacas de material herbáceo 

tenham maiores níveis endógenos desse fitorregulador. 

Para a variável comprimento de brotações o tratamento de material lenhoso com a 

concentração de 2000 mg.L
-1

 apresentou melhores resultados, com média de 0,92 

centímetros de comprimento. Sabe-se que a brotação das gemas não deve ocorrer antes do 

enraizamento das estacas, pois prejudica a formação de raízes (FACHINELLO et al., 2005).  

Quanto à variável comprimento de raízes, o material herbáceo apresentou médias 

superiores em relação ao material lenhoso, com raízes de 2,78 e 1,8 centímetros, 

respectivamente. As miniestacas de material lenhoso podem ter concentrações de auxina 

endógena menores que o material herbáceo, desta forma, o material lenhoso acaba gastando 

suas reservas com a produção de brotos, enquanto o herbáceo produz raízes. 

 

Tabela 1 Porcentagem de enraizamento de miniestacas (EM), número de raízes (NR), 

comprimento de raízes (CR) e comprimento de brotações (CB) de 

miniestacas de pitangueira nas diferentes concentrações de ácido 

indolbutírico (AIB) e tipos de ramo (material herbáceo e lenhoso). 

* Letras idênticas, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

CONCLUSÕES 

 

A concentração de 2000 mg.L
-1

 aliado ao material vegetal herbáceo proporcionou 

melhor porcentagem de enraizamento e número de raízes nas miniestacas de pitangueira. 

O comprimento de raízes do material herbáceo foi superior ao lenhoso e para o 

comprimento de brotação o material vegetal lenhoso foi superior ao herbáceo. 

  

 

Herbáceo Lenhoso Herbáceo Lenhoso Herbáceo Lenhoso Herbáceo Lenhoso

0 27,09 Ab 25,0 Aa 1,17 Ab 1,08 Aa 2,22 Aa 1,76 Aa 0,65 Aa 0,78 Aa

1000 31,25 Ab 25,0 Aa 1,48 Aab 1,16 Aa 2,24 Aa 2,63 Aa 0,75 Aa 0,75 Aa

2000 62,5 Aa 29,73 Ba 1,75 Aa 1,27 Ba 2,78 Aa 1,8 Ba 0,60 Ba 0,92 Aa

CV %

(mg/L) AIB
% EM NR CR (cm)

15,3 18,46 25,9 24,16

CB (cm)
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ARTIGO 2 

 

INFLUÊNCIA DO ÁPICE NO ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE 

PITANGUEIRA
 12
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RESUMO - Dentre as inúmeras frutíferas nativas do Brasil, destaca-se a cultura da 

pitangueira, porém diferentes sistemas de propagação assexuada devem ser estudados, 

buscando a uniformização do pomar. As auxinas são muito importantes para o sucesso da 

propagação vegetativa em espécies de difícil enraizamento, além disso, fatores como a 

utilização de miniestacas apicais vêm apresentando resultados favoráveis no enraizamento. 

O objetivo deste estudo, foi avaliar o efeito de miniestacas apicais no enraizamento de 

pitangueira preta provenientes de um matrizeiro, mantido em minijardim clonal sob sistema 

semi-hidropônico de cultivo. O experimento foi conduzido na sala de crescimento do 

Laboratório de Propagação de plantas frutíferas, da Universidade Federal de Pelotas, 

campus Capão do Leão, RS, de junho a agosto de 2012. As miniestacas foram retiradas de 

um minijardim clonal, e para a montagem do experimento foram enraizadas em caixas 
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plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo vermiculita, a concentração utilizada foi a de 

2000mg.L
-1

. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois 

tratamentos, com cinco repetições, cada repetição composta por trinta miniestacas. A 

avaliação foi realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando foram 

avaliados a porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de raízes, 

comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo Teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem foram transformados 

em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos foram transformados em raiz 

quadrada de x+0,5. As miniestacas apicais apresentaram diferença significativa em relação 

às miniestacas não apicais nas variáveis porcentagem de enraizamento, sobrevivência e 

número de brotações e para a variável comprimento de raízes as miniestacas subapicais 

foram superiores. 

Termos para indexação: propagação, miniestaquia, miniestacas apicais, Eugenia 

uniflora (L.) 

 

INFLUENCE OF PEAK IN ROOTING FOR MINICUTTINGS OF CHERRY 

SURINAM 

 

ABSTRACT - Among the numerous fruit native to Brazil, there is the culture of the cherry 

tree, which has high nutraceutical characteristics and good levels of phenolics and 

carotenoids. Other studies regarding the propagation must be performed by providing 

healthy plants. Auxins are very important to the success of vegetative propagation in species 

with low rooting Moreover, factors such as the use of apical cuttings are showing favorable 

results in rooting. The aim of this study was to evaluate the effect of apical cuttings in 

rooting Cherry Surinam black from a mother plants, kept under clonal minigarden semi-

hydroponic cultivation. The experiment was conducted in a growth chamber of the 

Laboratory Propagation of fruit plants, Universidade Federal de Pelotas, campus Capão do 

Leão, RS, June-August 2012. The cuttings were a clonal minigarden, and for assembling the 

experiment were rooted in plastic boxes, size 22 x 14 x 10 cm, containing vermiculite. The 

concentration used was 2000mg.L-1, because it was the best result obtained in the first 
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experiment. The experimental design was completely randomized with two treatments, with 

five replications, each replication consisted of thirty cuttings. The evaluation was performed 

60 days after the experiment, they evaluated the percentage of survival, rooting percentage, 

number of roots, root length, number of shoots and shoot length. Data were subjected to 

analysis of variance and comparison of means by Tukey test at 5% probability. The data 

expressed as percentages were transformed to arcsine square root x/100 and numeric data 

were transformed into square root of x +0.5. The mini apical significant difference in 

relation to the variables apical cuttings not rooting percentage, survival and number of 

shoots and the variable length of apical root the cuttings were not superior. 

Index terms: propagation, minicutting, apical cuttings, Eugenia uniflora (L.) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pitangueira (Eugenia uniflora L.) é uma fruteira nativa pertencente à família 

Myrtaceae que apresenta grande potencial para exploração econômica (SOUZA et al., 

2007). Esta frutífera é uma espécie amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo desde o 

Ceará até o Rio Grande do Sul. Algumas formas silvestres são também encontradas na 

Argentina e no Uruguai (RASEIRA et al., 2004).  

É uma espécie frutífera e ornamental, podendo ser incluída em projetos de 

revegetação de áreas degradadas (REITZ et al. 1988; LORENZI 1992; MARCHIORI; 

SOBRAL, 1997; BACKES; IRGANG, 2002; LATTUADA, 2010). O fruto apresenta altos 

níveis de compostos fenólicos, carotenóides e vitamina A, agregando valor às suas 

características nutracêuticas. 

A maioria dos pomares brasileiros de pitangueira são formados por mudas do tipo pé-

franco, ou seja, resultantes da propagação por sementes. Mudas assim propagadas não são 

recomendadas para a formação de pomares comerciais, pois além de retardar o início da 

produção de frutos, desenvolvem plantas desuniformes, quanto ao crescimento, floração e 

frutificação dificultando as atividades de manejo da cultura, inclusive a própria colheita 

(LIRA JÚNIOR et al., 2007).  

As auxinas são uma classe de reguladores vegetais muito importantes para o sucesso 

da propagação vegetativa, principalmente em espécies de difícil enraizamento (SOUZA, 
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2007). Segundo Trevisan et al (2008), uma das formas de aplicação exógena de auxina, com 

intuito de possibilitar aumento da capacidade de enraizamento de estacas de espécies de 

difícil enraizamento, é a utilização do ácido indolbutírico (AIB). 

Entre os vários fatores que podem influenciar a propagação vegetativa estão aqueles 

ligados às condições ambientais de enraizamento das estacas, como umidade, temperatura, 

luz, substrato para enraizamento das estacas, genótipo, idade do propágulo, tipo de estaca, 

balanço hormonal da estaca, estado nutricional da planta-matriz e estado fitossanitário dos 

propágulos (GOULART; XAVIER, 2010). 

O tipo de estaca e a estação do ano também são fatores que influenciam a formação 

de raízes adventícias e vários autores verificaram o efeito desses fatores como Ferreira et al. 

(2001) e Dutra et al. (2002).  

As auxinas são responsáveis pelo enraizamento, dentre elas destacando-se o AIA 

(ácido indolacético), que está presente nas regiões de crescimento - ápice caulinar, gemas de 

crescimento e folhas (HINOJOSA, 2000). Assim, a presença da gema apical pode 

influenciar o processo de enraizamento das estacas, influenciando ainda na melhoria da 

qualidade do sistema radicular formado e parte aérea (PIO et al. 2006). 

Com relação à idade das plantas matrizes, em geral, estacas provenientes de material 

vegetativo juvenil enraízam com maior facilidade; quanto mais juvenis, mais rápida é a 

formação das raízes, melhor é a qualidade do sistema radicial formado e menor é a 

probabilidade de barreiras anatômicas que podem interferir negativamente para a formação 

de raízes adventícias (HARTMANN et al., 2002). 

De acordo com Neves et al. (2006) órgãos em crescimento ativo apresentam maiores 

concentrações de auxinas (e.g., ácido indolacético) e tipos de estacas diferentes do ponto de 

vista fisiológico (idades) apresentam taxas de enraizamento variáveis. Desse modo, a 

quantidade de auxina exógena necessária para induzir o enraizamento deveria ser menor em 

estacas mais jovens. 

Enquanto na estaquia tradicional, os jardins clonais são estabelecidos a campo, na 

miniestaquia, os minijardins são mantidos em local protegido, reduzindo o espaço físico e 

melhorando, principalmente, o controle fitossanitário. 
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O desenvolvimento de um sistema de enraizamento mais eficiente resulta em mudas 

com maior qualidade fisiológica e diminuição de perdas durante a fase de aclimatização 

(DAMIANI; SCHUCH, 2009).  

Procurando aprimorar a produção de mudas de pitangueira, este trabalho teve como 

objetivo avaliar a influência da gema apical no enraizamento de miniestacas de pitangueira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na sala de crescimento do Laboratório de Propagação 

de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia, no Campus da Universidade Federal de 

Pelotas, no Município de Capão do Leão, RS, durante os meses de Junho de 2012 a Agosto 

de 2012. A sala de crescimento foi mantida temperatura constante de 25 ± 2ºC e 

luminosidade artificial de lâmpadas fluorescentes brancas frias, com fotoperíodo de 16 

horas e densidade de fluxo de fótons de 27 umol m
2
s

-1
. 

Foram utilizadas mudas de seleção de pitangueira preta obtidas na Embrapa Clima 

Temperado. Essas mudas foram previamente aclimatadas em sistema semi-hidropônico, em 

floreiras com as dimensões de 20 cm de altura x 12 cm de largura x 75 cm de comprimento 

tendo um volume de 18 litros. A floreira foi preenchida com uma camada de areia de 

construção de granulometria média. A areia foi previamente lavada em água corrente antes 

da instalação das mudas. Nesse sistema o manejo da irrigação com solução nutritiva ocorreu 

diariamente, sendo fornecida em cada floreira cerca de 1 litro. A cada 15 dias a areia foi 

lavada com água da chuva para evitar a salinização. 

 A solução nutritiva utilizada no sistema das plantas matrizes foi formulada por 

Schuch e Peil (2012), de acordo com as necessidades do araçazeiro e utilizada também para 

a pitangueira por serem da mesma família, ambas Mirtáceaes. Para o preparo da solução 

nutritiva empregaram-se água da chuva e os seguintes fertilizantes e produtos: nitrato de 

cálcio, nitrato de amônio, fosfato monopotássico, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, 

sulfato de amônio, ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de ferro, Na-EDTA, sulfato de 

manganês, sulfato de zinco e molibdato de sódio. O pH foi mantido entre 5,5 e 6,0 e a 

condutividade elétrica (CE) foi de 1,3dS m
-1

. 
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Posteriormente, para o início do experimento, foram padronizadas estacas entre cinco 

e sete centímetros de comprimento, com duas meias folhas e realizadas lesões na base para 

imersão em AIB por dez segundos na concentração de 2000 mg.L
-1

. Após, foram colocadas 

em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo o substrato comercial vermiculita. 

Na instalação do experimento foi aplicado o fungicida Orthocide®, visto que, com o 

microclima fornecido pela alta umidade das caixas plásticas possa vir a ocorrer a 

proliferação de fungos nas miniestacas. 

Foram testados ramos herbáceos com e sem ápice. O delineamento experimental foi 

em blocos inteiramente casualizados e com cinco repetições, cada repetição composta por 

trinta miniestacas. 

A avaliação foi realizada aos 60 dias após a instalação do experimento, quando foram 

avaliados a porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, número de raízes, 

comprimento de raízes, número de brotações e comprimento das brotações (Figura 2).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação de médias 

pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados expressos em porcentagem foram 

transformados em arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos foram 

transformados em raiz quadrada de x+0,5. O programa estatístico utilizado foi o WinStat, 

versão 2.0 (Machado e Conceição, 2003).  

Figura 2 (A) Bandeja esquerda miniestacas herbáceas com ápice, bandeja direita 

miniestacas herbáceas sem ápice. (B) avaliação aos 60 dias. UFPel/FAEM, 

Pelotas, 2012. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença significativa para as variáveis porcentagem de sobrevivência e 

porcentagem de enraizamento, com melhores resultados para as miniestacas apicais. Para as 

variáveis número de brotações e comprimento de raízes as miniestacas subapicais 

apresentaram melhores resultados. E para as variáveis comprimento de brotações e número 

de raízes não houve diferença significativa. 

A porcentagem de sobrevivência das miniestacas apicais foram superiores às 

subapicais, com média de 98% e 79,33% respectivamente, assim como a porcentagem de 

enraizamento com médias de 92,67% para miniestacas apicais e 70% para as subapicais, 

conforme (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Porcentagem de sobrevivência, porcentagem de enraizamento, comprimento 

de raízes e número de brotações de miniestacas de pitangueira sob diferentes 

tipos de ramo herbáceos (apicais e subapicais). 

* Letras idênticas maiúsculas na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Possivelmente a proximidade da gema apical naquele tipo de estaca favoreceu a 

maior formação de raízes, pois as auxinas produzidas no meristema apical do caule são 

transportadas de forma basípeta pelas células do parênquima até a base das estacas, onde 

promovem a indução radicial (TAIZ e ZEIGER, 2004). 

Em experimento de enraizamento com diferentes tipos de estaca de Chamaecyparis 

lawsoniana PARL. Stumpf e Grolli (2001) obtiveram enraizamento superior em estacas 

apicais com média de 84% em comparação às medianas 74,90%. Essa diferença entre os 

valores demonstra que partes de um mesmo ramo podem apresentar distinto potencial de 

enraizamento, devido, provavelmente, às variações na composição química dos tecidos ao 

longo do ramo (HARTMANN e KESTER, 2002; FACHINELLO et al., 1995;). 

De acordo com o trabalho de Pio et al. (2006), utilizando estacas apicais de figueira, 

obtiveram resultado semelhante quanto ao enraizamento com a presença da gema apical, na 

Tipo de ramo % Sobrevivência % Enraizamento Comprimento de raízes (cm) Número de brotações

Apical 98 A 92,67 A 2,8 B 1 B

Subapical 79,33 B 70,00 B 4,26 A 1,31 A

CV % 6,12 1,3 13,46 15,58
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qual propiciou melhores resultados. A capacidade de uma estaca emitir raízes está em 

função de fatores endógenos e fatores exógenos (FACHINELLO et al., 1995). Para estes 

autores, a formação de raízes adventícias deve-se à interação de tais fatores, principalmente, 

a translocação de substâncias localizada nas gemas, onde está o centro de produção de 

substâncias hormonais, que são translocados via floema para as diversas regiões da estaca. 

Em experimento realizado em estacas apicais e subapicais de jambeiro rosa 

(Syzygium malacensis), Martins et al. (2001) verificaram que os melhores resultados de 

enraizamento foram obtidos com estacas apicais (63%), confirmando assim, os resultados 

desse trabalho. 

Quanto à variável comprimento de raízes, os resultados das miniestacas subapicais 

foram superiores às apicais, com médias de 4,26 raízes e 2,8 respectivamente. A capacidade 

de uma estaca emitir raízes é função de fatores endógenos e das condições ambientais 

proporcionadas ao enraizamento. Entre tais fatores, os fitorreguladores são de importância 

fundamental, destacando-se as auxinas por fazerem parte do grupo que apresenta o maior 

efeito na formação de raízes em estacas (FACHINELLO et al., 2005). A bibliografia não 

apresenta explicações concretas sobre esse resultado, necessitando de novos experimentos 

científicos para interpretar corretamente este resultado. 

 O número de brotações foi superior para as miniestacas subapicais com média de 

1,31 brotações, conforme (Tabela 2). Esse fato pode estar relacionado com a quebra da 

dominância apical em virtude da remoção da gema apical, o que veio a promover estímulo à 

brotação das estacas e consequentemente, o aumento no número de folhas (PIO et al., 2006). 

 

CONCLUSÕES 

 

 A utilização de miniestacas apicais proporcionou resultados favoráveis no 

enraizamento e na sobrevivência de pitangueira.  

Para as variáveis comprimento de raízes e número de brotações os melhores resultados 

foram encontrados com a utilização de miniestacas subapicais. 

Desta forma, conclui-se que as miniestacas apicais obtiveram resultados satisfatórios, e 

devem ser utilizadas para a produção de mudas. 
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DINÂMICA DE ENRAIZAMENTO DE MINIESTACAS DE PITANGUEIRA
13
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RESUMO - A expansão da cultura da pitangueira também é afetada pela dificuldade de 

propagação e lento desenvolvimento das mudas produzidas. A técnica da estaquia e 

miniestaquia é uma alternativa que oferece diversas vantagens e tem se mostrado 

promissora para muitas espécies frutíferas. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

determinação da dinâmica do enraizamento de miniestacas de pitangueira preta. O 

experimento foi conduzido na sala de crescimento do Laboratório de Propagação de Plantas 

Frutíferas da Universidade Federal de Pelotas, em Capão do Leão, RS, de agosto a outubro 

de 2012. As miniestacas foram retiradas de um minijardim clonal, e para a montagem do 

experimento foram enraizadas em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo 

vermiculita, a concentração de AIB utilizada foi de 2000 mg.L
-1

. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos (semanas de cultivo), com 

quatro repetições, cada repetição composta por cinco miniestacas. Foram realizadas oito 

avaliações, uma por semana, totalizando um período de dois meses. As variáveis analisadas 
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foram número de miniestacas com intumescência, miniestacas enraizadas e miniestacas com 

raiz acima de um centímetro. Foi realizada a análise de variância, e as médias foram 

submetidas à análise de regressão polinomial, por meio do programa estatístico Winstat 2.0 

onde os dados expressos em porcentagem foram transformados em arcoseno da raiz 

quadrada de x/100 e os dados numéricos foram transformados em raiz quadrada de x+0,5. A 

partir da terceira semana o enraizamento mostrou-se positivo com 14 miniestacas enraizadas 

e três com intumescência. Na quarta avaliação 11 já apresentavam raízes maiores que um 

centímetro com média de (2,66 cm), cinco com aparecimento de raízes e três com 

intumescências. De maneira geral, com sete semanas as miniestacas apresentaram um 

eficiente desenvolvimento radicular, e estavam aptas ao transplante em sacos plásticos para 

formar mudas de qualidade. 

Termos para indexação: produção de mudas, dinâmica de enraizamento, miniestaquia, 

Eugenia uniflora (L). 

 

OPTIMIZATION OF TIME ROOTING FOR MINICUTTINGS OF SURINAM 

CHERRY  

ABSTRACT - The expansion of the culture of the cherry tree is also affected by the 

difficulty of propagation and slow development of the seedlings produced. The technique of 

cutting and minicutting is an alternative that offers several advantages and has shown 

promise for many fruit species. The aim of this study was to determine the optimal time to 

root cuttings of Cherry Surinam black. The experiment was conducted in a growth chamber 

of the Laboratory of Plant Propagation Fruitiers Universidade Federal de Pelotas, in Capão 

do Leão Pelotas/RS, August-October 2012. The cuttings were a clonal minigarden, and for 

assembling the experiment were rooted in plastic boxes, size 22 x 14 x 10 cm, containing 

vermiculite. The IBA concentration was the one that had the best result of the 

concentrations tested in rooting the first experiment, so 2000 mg.L-1. The experimental 

design was a randomized design with eight treatments (weeks of culture), with four 

replicates, each replicate consisting of five cuttings. There were eight reviews, one per 

week, totaling a period of two months. The variables analyzed were number of cuttings with 

swelling, rooted cuttings and root cuttings with over than one centimeter. It was performed 

analysis of variance, and means were subjected to polynomial regression analysis, using the 
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statistical program Winstat 2.0 where data expressed as percentages were transformed to 

arcsine square root x/100 and numeric data were transformed into root square x +0.5. From 

the third week rooting was positive with 14 rooted cuttings and three with swelling. In the 

fourth review 11 already had roots larger than one centimeter with an average of (2.66 cm), 

five with the appearance of roots and three with swelling. In general, with a seven week 

cuttings had an efficient root development, since it can be transferred to plastic bags 

forming a new seedlings. 

Index terms: seedling production, optimization of time, minicutting, rooting, Eugenia 

uniflora (L). 

 

INTRODUÇÃO 

  

A cultura da pitangueira, apesar de ter uma produção relativamente baixa se 

comparada com outras culturas, apresenta um grande potencial para expansão, pois é uma 

fruta utilizada para vários propósitos. Os agricultores utilizam a pitanga também pela 

versatilidade dos frutos que, além de serem utilizados na cosmetologia, fornecem geléias, 

doces, refrescos, sorvetes, licores e vinhos de qualidade apreciável (SCALON et al. 2001). 

Para aumentar a produção dessa cultura, deve-se ter bastante cuidado no 

desenvolvimento de mudas de qualidade e nos demais fatores que influenciam o processo de 

enraizamento.  

Durante o processo rizogênico, a anatomia de raízes adventícias envolve a formação 

de grupos de células meristemáticas, a diferenciação desses grupos de células em primórdios 

radiciais, e o desenvolvimento e a emergência das novas raízes, incluindo a ruptura de 

outros tecidos do caule e a formação de conexões vasculares com os tecidos condutores da 

estaca (HARTMANN et al., 2002). 

Pode-se classificar os fatores que afetam o enraizamento em fatores internos ou 

endógenos, considerando, principalmente, as condições fisiológicas e idade da planta-

matriz, época de coleta da estaca, potencial genético de enraizamento, sanidade, balanço 

hormonal, oxidação de compostos fenólicos e posição da estaca no ramo; e fatores externos 

ou exógenos, como a temperatura, luz, umidade e substrato (FACHINELLO et al., 1995). 

Os fatores endógenos constituem um dos mais sérios problemas, sendo importante a busca 
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de técnicas auxiliares, como o uso de reguladores de crescimento, para assim proporcionar 

uma melhoria do enraizamento (BIASI, 1996; MAYER, 2001; PIO, 2005). 

Quanto ao armazenamento do material vegetativo, o tempo transcorrido entre a 

coleta/preparo e o plantio da miniestaca no substrato merece atenção especial. Ferrari et al. 

(2004), por exemplo, recomendam intervalos inferiores a 15 minutos; no entanto, em 

situações de grandes distâncias de coleta das brotações, grande número de mudas a serem 

produzidas (ALFENAS et al., 2004) e certos horários de intervalos do expediente, há a 

necessidade de armazenamento dos propágulos vegetativos por períodos maiores. 

Considerando que a maioria das empresas do setor florestal brasileiro utiliza a 

constatação da saída de raízes na base do tubete, como critério de decisão para a retirada das 

mudas de dentro da casa de vegetação num processo de enraizamento de estacas de clones 

de Eucalyptus, é possível demonstrar que normalmente há uma tendência em superestimar o 

tempo de permanência na casa de enraizamento para indução da rizogênese (FERREIRA et 

al., 2004). 

Essa superestimação também pode ocorrer no enraizamento de espécies frutíferas, 

pois, muitas vezes acaba-se por decidir no transplante das miniestacas, sem elas estarem 

aptas e com sistema radicular bem desenvolvido, o que pode acarretar vários problemas no 

balanço e transporte de nutrientes, causando a morte da planta.  

A produção de mudas através da miniestaquia, em condições climáticas que exigem 

estruturas para manutenção do controle ambiental, necessita de um domínio da técnica, para 

alcançar os resultados desejados (ZANI FILHO e BALLONI, 1988). 

O objetivo do presente trabalho, foi determinar o tempo ótimo de permanência de 

miniestacas de pitangueira preta em caixas plásticas no enraizamento, visando otimizar a 

utilização deste tipo de instalação, minimizando os riscos de doenças e obtendo uma muda 

de qualidade. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na sala de crescimento do Laboratório de Propagação 

de Plantas Frutíferas, Departamento de Fitotecnia, no Campus da Universidade Federal de 
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Pelotas, no Município de Capão do Leão, RS, durante os meses de Agosto de 2012 a 

Outubro de 2012. A sala de crescimento é mantida temperatura constante de 25 ± 2ºC e 

luminosidade artificial de lâmpadas fluorescentes brancas frias, com fotoperíodo de 16 

horas e densidade de fluxo de fótons de 27 umol m
2
s

-1
. 

Foram utilizadas mudas de seleção de pitangueira preta obtidas na Embrapa Clima 

Temperado. Essas mudas foram previamente aclimatadas em sistema semi-hidropônico, em 

floreiras com as dimensões de 20 cm de altura x 12 cm de largura x 75 cm de comprimento 

tendo um volume de 18 litros. A floreira foi preenchida com uma camada de areia de 

construção de granulometria média. A areia foi previamente lavada em água corrente antes 

da instalação das mudas. Nesse sistema o manejo da irrigação com solução nutritiva ocorreu 

diariamente, sendo fornecida em cada floreira cerca de um litro. A cada 15 dias a areia foi 

lavada com água da chuva para evitar a salinização. 

 A solução nutritiva utilizada no sistema das plantas matrizes foi formulada por 

Schuch e Peil (2012), de acordo com as necessidades do araçazeiro e utilizada também para 

a pitangueira por serem da mesma família, ambas Mirtáceaes. Para o preparo da solução 

nutritiva empregaram-se água da chuva e os seguintes fertilizantes e produtos: nitrato de 

cálcio, nitrato de amônio, fosfato monopotássico, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, 

sulfato de amônio, ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de ferro, Na-EDTA, sulfato de 

manganês, sulfato de zinco e molibdato de sódio. O pH foi mantido entre 5,5 e 6,0 e a 

condutividade elétrica (CE) foi de 1,3dS m
-1

. 

Posteriormente, para o início do experimento, foram padronizadas estacas entre cinco 

e sete centímetros de comprimento, com duas meias folhas e realizadas lesões na base para 

imersão em AIB por dez segundos na concentração de 2000 mg.L
-1

. Após, foram colocadas 

em caixas plásticas, tamanho 22 x 14 x 10 cm, contendo o substrato comercial vermiculita. 

Na instalação do experimento foi aplicado o fungicida Orthocide®, visto que, com o 

microclima fornecido pela alta umidade das caixas plásticas, possa vir a ocorrer proliferação 

de fungos nas miniestacas. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

cada repetição composta por cinco miniestacas. 

Foram realizadas oito avaliações, uma por semana, totalizando um período de dois 

meses. As variáveis analisadas foram número de miniestacas com primórdios radiculares 
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(intumescência e pontos brancos na lesão realizada na base), porcentagem de enraizamento, 

número de raízes, comprimento de raízes e raízes com mais de um centímetro. 

Foi realizada a análise de variância, e as médias foram submetidas à análise de 

regressão polinomial, por meio do programa estatístico Winstat 2.0 (MACHADO e 

CONCEIÇÃO, 2003) onde os dados expressos em porcentagem foram transformados em 

arcoseno da raiz quadrada de x/100 e os dados numéricos foram transformados em raiz 

quadrada de x+0,5. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com referência ao tempo de cultivo, partindo do momento do estaqueamento e de 

posse das avaliações realizadas ao longo do período experimental, e com base na regressão 

polinomial, foi possível constatar peculiaridades em relação ao processo rizogênico. Pode-se 

dizer que a velocidade de enraizamento das miniestacas de pitangueira foi rápida. 

Conforme (Figura 3A), percebe-se que a partir da segunda semana 1,75 miniestacas 

estavam intumescidas (Figura 4A) e com pontos brancos (Figura 4B) indicando o início dos 

primórdios radiculares.  

Na quarta semana 2,75 raízes por miniestaca estavam maiores que um centímetro, na 

sétima semanas a média era de cinco raízes, portanto, todas as miniestacas estavam com 

raízes maiores que um centímetro, (Figura 3B). 
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Figura 3. (A) Médias das variáveis miniestacas intumescidas e (B) raízes maiores que 

um centímetro em relação ao tempo de cultivo. UFPel/FAEM – Pelotas, 

2012.  
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Figura 4.Indicação dos primórdios radiculares. (A) miniestacas intumescidas (B) 

miniestacas com pontos brancos. UFPel/FAEM, Pelotas, 2012. 

 

Na terceira semana 70% das 20 miniestacas apresentaram enraizamento (Figura 6), já 

na sétima semana 100% enraizaram. Em experimento de determinação do tempo ótimo de 

enraizamento de clones de eucalipto em casa de enraizamento, Ferreira et al. (2004) 

verificaram a maior porcentagem de enraizamento 82,16% no período entre 20 e 30 dias. 

Pelos resultados obtidos no experimento com pitangueira, na sétima semana (Figura 5A), as 

miniestacas apresentaram 100% de enraizamento (Figura 6), desta forma, alcançou-se o 

potencial máximo de enraizamento, sendo possível o transplante para sacos plásticos 

formando uma nova muda.  

Figura 5. (A) sétima avaliação, (B) oitava avaliação. UFPel/FAEM, Pelotas, 2012.  

 

A observação do ponto em que ocorre a máxima velocidade de enraizamento pode 

servir como critério para retirada das miniestacas da casa de vegetação. No entanto, o 

aspecto biológico deve ser considerado, pois uma miniestaca recém enraizada pode não 

possuir condições plenas para se desenvolver em ambientes adversos com relação à 
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umidade e temperatura, as quais são mais controláveis dentro das casas de vegetação 

climatizadas (MELO, 2009). 

 

Figura 6. Porcentagem de enraizamento de miniestacas de pitangueira em relação ao 
tempo de cultivo. UFPel/FAEM – Pelotas, 2012. 

 

A variável número de raízes no decorrer do tempo de cultivo, apresentou 

desuniformidade nos dados, chegando na oitava semana com média de 2,25 raízes por 

miniestaca (Figura 7A). 

Com relação a variável comprimento de raízes, na quarta semana foi possível 

constatar raízes com média de 1,4 centímetros, sendo que na sétima semana a porcentagem 

de enraizamento foi de 100% e as raízes tinham tamanho médio de 4,22 centímetros. Na 

oitava semana o aumento no tamanho foi pequeno com média de 4,58 centímetros, Cabe 

ressaltar que foram avaliadas raízes de até nove centímetros nesse estudo (Figura 7B). 
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Figura 7. Médias das variáveis número de raízes (A) e comprimento de raízes (cm) (B) 

de miniestacas de pitangueira em relação ao tempo de cultivo. 

UFPel/FAEM – Pelotas, 2012 . 

 

CONCLUSÃO 

 

As miniestacas demonstraram um aumento gradativo do enraizamento de acordo com 

o tempo de cultivo. Nas condições em que foi conduzido o experimento, conclui-se, que 

com sete semanas as miniestacas estavam aptas ao transplante em sacos plásticos para 

formar mudas de qualidade. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Em geral, a utilização do ácido indolbutírico aliado ao tipo de ramo tanto para o 

material herbáceo quanto para as miniestacas apicais foi favorável para o  enraizamento das 

miniestacas de pitangueira. Além disso, tornou possível obter mais rapidamente mudas 

aptas para serem transplantadas formando mudas de qualidade no processo de propagação 

clonal.  

A concentração de AIB de 2000 mg.L
-1

 proporcionou boas taxas de enraizamento e 

favoreceu a emissão  de raízes. As miniestacas apicais apresentaram maiores porcentagens 

de enraizamento e sobrevivência.  

Com os resultados do trabalho de otimização do tempo de enraizamento é possível 

constatar que o tempo mínimo de enraizamento são sete semanas de cultivo. Com isso, as 

mudas estão aptas para o transplante, se forem retiradas antes desse tempo, poderão ter o 

desenvolvimento afetado, por outro lado se deixar mais tempo neste sistema, os custos na 

produção das mudas poderão se elevar.  

Este trabalho é apenas o início de uma linha de pesquisa onde outros trabalhos 

poderão ser feitos visando o desenvolvimento destas plantas, testando outros métodos e 

sistemas de propagação para a cultura da pitangueira, ou até mesmo melhorando este 

método para viabilizar mudas homogêneas, sadias e em menor tempo para o produtor. 
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