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RESUMO 

Este trabalho objetivou avaliar a propagação assexuada da goiabeira 

Psidium guajava L. pelo efeito de diferentes concentrações de ácido indolbutírico 

(AIB), na capacidade de enraizamento de estacas herbáceas, coletadas de ramos 

com e sem anelamento. Foram utilizadas estacas com aproximadamente 15-18 cm 

de comprimento, submetidas a dois tipos de preparo (oriundas de ramos com e 

sem anelamento) e três concentrações do ácido indolbutírico (AIB) (0 mg/L, 1.500 

mg/L, 3.000 mg/L). As estacas foram colocadas para enraizar em tubetes contendo 

substrato da marca comercial Vivatto Slim Plus
®
, num volume de 55cm³ por 

unidade. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Setor de 

Fruticultura na Estação Experimental de Biologia – EEB da Universidade de 

Brasília – UnB, no período de outubro a dezembro de 2014. O delineamento 

experimental adotado foi o de blocos inteiramente casualizados, composto por 6 

tratamentos com 4 blocos e 24 parcelas com quatro estacas úteis por parcela, 

perfazendo-se um total de 192 estacas em todo o experimento. Aos 40 dias após o 

plantio das estacas, foram procedidas as seguintes avaliações: retenção foliar, 

número de brotações por estacae o numero de estacas enraizadas. Pelos resultados 

obtidos, conclui-se queo emprego de estacas com ou sem anelamento não 

apresentou diferenças significativas para a brotação de gemas, porém para a 

retenção foliar e enraizamento das estacashouve diferenças consideráveis. A 

utilização do AIB na concentração de 1.500 mg/L e o uso de estacas coletadas de 

ramos com anelamento apresentaram maior eficiência no enraizamento das 

estacas. 

Palavras-chave: Psidium guajava L. Propagação. Estaquia. Ácido indolbutírico. 
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ABSTRACT 

This study evaluated the asexual propagation of guava Psidium guajava L. by the 

effect of different concentrations of Indolbutyric Acid (IBA) in the rooting 

capacity of herbaceous cuttings collected from branches with and without 

annealing. Cuttings obtained with about 15-18 cm long, subjected to two types of 

preparation (coming from branches with and without annealing) and three 

concentrations of IBA (0 mg / L, 1.500 mg / L, 3.000 mg / L). The cuttings were 

planted in tubescontaining substrate trademark Vivatto Slim Plus®, a volume of 

55cm³ per unit. The experiment was conducted in a greenhouse of Fruits Sector in 

Biology Experimental Station - BESof University of Brasilia - UnB, from October 

to December 2014. The experimental design was a complete randomized block 

design, consisting of 6 treatments with 4 blocks and 24 plots with four stakes per 

plot, making up a total of 192 stakes throughout the experiment. At 40 days after 

planting the cuttings have been made to the following assessments: leaf retention, 

number of shoots per cutting and the number of rooted cuttings. The results 

obtained, it is concluded that the use of cutting with or without annealing showed 

no significant differences for bud break, but for leaf retention and rooting was 

considerable differences. The use of the IBA at 1.500 mg / L and the use of 

cuttings collected branches with annealing showed greater efficiency in rooting. 

 

Keywords: Psidium guajava L. Propagation. Cutting. Indolbutyric acid. 
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1. INTRODUÇÃO 

A goiabeira (Psidium guajava L.), pertencente à família Myrtaceae, é 

originária da América Tropical e cultivada em diversos países da América do Sul. 

Seus frutos são consumidos in natura, ou na forma de produtos industrializados, 

ocupando lugar de destaque entre as frutas tropicais brasileiras. É produzida em 

todas as regiões do Brasil, elevando-o à posição de maior produtor mundial de 

goiabas vermelhas (INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – IEA, 2006). 

Atualmente, os métodos de propagação vegetativa mais utilizados para a 

goiabeira são a enxertia e a estaquia. A estaquia proporciona a formação de mudas 

em período menor, com plantas uniformes, produção de frutos homogêneos com 

maior padrão de qualidade, valorizados tanto pelo mercado de consumo in natura 

como pela indústria (MELETTI, 2000). Dentre os tipos de estacas de goiabeira, a 

herbácea é a que tem sido produzida com sucesso em grande escala, pois a muda é 

formada com rapidez, qualidade e baixo custo. As estacas herbáceas são obtidas de 

ramos do último fluxo vegetativo, de coloração verde, pois não passaram pelo 

processo de lignificação (MANICA et al., 2000). 

A aplicação exógena de auxinas sintéticas para promover o enraizamento 

de estacas de goiabeira e de outras espécies tem sido estudada por vários autores, 

observando-se uma ação positiva na quantidade, peso e formação precoce de 

raízes (ANDRADE; MARTINS, 2003; MAYER, PEREIRA; FIGUEIREDO; 

KERSTEN; SCHUCH 1995; NACHTIGAL, 2001), citado por COLOMBO et al. 

(2008). O ácido indolbutírico (AIB) tem sido eficiente na formação de mudas de 

goiabeira por estaquia, porém apresenta resultados distintosdependendo de sua 

concentração e das cultivares utilizadas. 

Dentre materiais genéticos de goiabeira plantados no Brasil, a goiabeira de 

polpa branca da cultivar ‘Chinesa’ não é cultivada em escala comercial como a de 

polpa vermelha, devido a menor aceitação pelo mercado no Brasil. Esta cultivar 

apresenta potencial de aumento de produção, no entanto, pouco se sabe sobre suas 

características na propagação vegetativa, dos efeitos de reguladores de 
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crescimento, de substratos apropriados, de formas de preparo de estacas, da 

melhor época para enraizamento, da coleta de estacas de ramos anelados ou não e 

da adaptação da planta a condições climáticas variadas. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de três 

concentrações de AIB no enraizamento de estacas herbáceas, coletadas de ramos 

com e sem anelamento, da goiabeira cultivar ‘Chinesa’, sob câmara de 

nebulização. 

2. OBJETIVO GERAL 

Objetivou-se nesse trabalho avaliar o efeito de três concentrações de AIB 

no enraizamento de estacas herbáceas, coletadas de ramos com e sem anelamento, 

da goiabeira cultivar ‘Chinesa’, sob câmara de nebulização. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

De acordo com LORENZI et al. (2006), a goiabeira apresenta a seguinte 

classificação taxonômica: Reino Plantae, Divisão Magnoliophyta, Classe 

Magnoliopsida, Ordem Myrtales, Família Myrtaceae, Gênero Psidium, Espécie 

Psidium guajava L. 1753. 

A goiabeira pertence à família Myrtaceae, que é composta por mais de 70 

gêneros e 2.800 espécies, distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais do 

globo, principalmente na América e na Austrália. O gênero Psidium apresenta 

cerca de 150 espécies, dentre as quais se destacam P. guajava L. (goiaba – 2n = 

22), P. catleyanum Sabine (araçá-doce, araçá-de-praia ou araçá-de-coroa) e P. 

guineense Swartz ou P. araçá Raddali (araçá verdadeiro ou araçá azedo) 

(PEREIRA, 1995). 

Embora existam várias espécies com potencial para exploração 

econômica, a goiabeira é praticamente a única que apresenta interesse comercial, 

sendo amplamente cultivada em diversas partes do mundo. As demais espécies 

constituem um importante banco de germoplasma nativo, podendo, no futuro, 
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tornar-se fonte de material para os programas de melhoramento genético (ITAL, 

1988; GONZAGA NETO e SOARES, 1994). 

Segundo SOUBIHE SOBRINHO (1951), citado por PEREIRA e 

NACHTIGAL (2009), as flores da goiabeira são classificadas como 

heteroclamídeas, actinomorfas e epígeas. Apresentam receptáculo pouco 

prolongado e aderente ao ovário. O cálice é constituído por quatro a cinco sépalas, 

branca na parte superior e verdes na inferior, com pontuações translúcidas, 

ligeiramente pubescentes, imbricadas, com a base larga, dialipétalas, galeatiformes 

e caducas.  

As flores podem ocorrer em botões isolados ou em grupos de dois a três, 

dependendo da cultivar, mas sempre na axila das folhas (GONZAGA NETO E 

SOARES, 1994). As inflorescências são do tipo dicásio; a gema lateral florífera do 

ramo do ano desabrocha, e uma inflorescência desenvolve-se, trazendo um botão 

na extremidade do eixo. Esse botão possui na base duas brácteas opostas, onde 

pode aparecer dois botões floríferos laterais, formando um total de três flores 

(PEREIRA, 1995). 

As sementes são de formato reniforme, duras, com tamanho de 2 a 3 mm e 

em número variável conforme a cultivar (ZAMBÃO E BELLITANI, 1998). 

No que tange à importância econômica da cultura da goiabeira, uma das 

principais considerações que devem ser feitas, refere-se à carência de dados 

oficiais sistematizados sobre a produção mundial de goiaba, segundo 

CHOUDHURY (2001). 

A produção brasileira de goiaba em 2012 foi de 345.332 toneladas em 

uma área de 15.231 ha. A produtividade média obtida foi de 22,67 t/ha. O estado 

de São Paulo lidera o ranking de produção e área plantada no Brasil, equivalendo a 

4.092 ha de área plantada e produção de 125.462 toneladas (ANUÁRIO, 2013). 

A goiaba é uma fruta nativa da América tropical e atualmente pode ser 

encontrada em todas as regiões do Brasil. Sua produção em escala industrial no 

País teve início na década de 70, quando grandes áreas tecnificadas foram 
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implantadas, com produção direcionada para os mercados nacional e internacional, 

na forma “in natura”, industrializada (doces e sucos) e desidratada 

(CHOUDHURY et al., 2001). 

 Embora o Brasil seja o segundo maior produtor mundial de goiaba, sua 

participação no mercado internacional da fruta “in natura” é inexpressiva, pois 

exporta apenas 0,06% da produção, tendo como principais compradores a França, 

o Canadá, o Reino Unido e os países baixos. Alguns fatores são responsáveis por 

esse problema, entre os quais destacam-se o pouco conhecimento do produto por 

parte dos consumidores dos mercados mais rentáveis economicamente e o alto 

grau de perecibilidade do fruto na fase de pós-colheita. Este último fator exige que 

o produto seja bem acondicionado e que seu escoamento para o mercado 

internacional seja por via aérea, o que onera demasiadamente os custos de 

comercialização (GONZAGA NETO, 2007).  

No cenário agrícola mundial de frutas, a goiaba é pouco comercializada. 

Na União Européia e nos Estados Unidos, considerados os maiores mercados 

consumidores de produtos hortifrutícolas do mundo, a fruta é considerada exótica, 

sendo comercializada em escala mínima e a preços elevados. Seus produtos 

industrializados também se enquadram no grupo denominado exóticos; por isso, 

seu mercado ainda é restrito em relação ao de outros produtos frutícolas 

tradicionalmente comercializados no mercado internacional (ROZANE et al. 

2003). 

O aumento da competitividade da produção de goiaba e seus produtos se 

faz necessário no Brasil, pela possibilidade de alavancar um grande volume de 

exportação, proporcionando divisas importante para o País, além de proporcionar a 

geração de milhares de emprego em toda a cadeia produtiva. Só no Estado de São 

Paulo, a cultura de goiaba gera atualmente 9.105 empregos diretos no campo e 

mais de 10.000 empregos indiretos, na cadeia produtiva (CATI, 2003). 

Em se tratando do uso de reguladores de crescimento para auxiliar o 

enraizamento de estacas de goiabeira, TAIZ & ZEIGER (2010) relatam que o uso 

de auxinas sintéticas vem sendo utilizadas comercialmente há mais de 50 anos, 
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sendo que os primeiros usos comerciais incluíam a prevenção da abscisão foliar e 

frutos, promoção do florescimento no abacaxizeiro, a indução de frutos 

partenocárpicos, o raleio de frutos e o enraizamento de estacas na propagação 

vegetativa. Ainda segundo esses autores, o enraizamento é aumentado se uma 

estaca do caule é imersa em uma solução de auxina, o que aumenta a indução de 

raízes adventícias na extremidade cortada, sendo esse o princípio de 

funcionamento das auxinas sintéticas, incluindo o ácido indolbutírico. 

3.1. Propagação da goiabeira 

A propagação de plantas é um dos itens de fundamental importância para 

o sucesso de uma determinada cultura. No caso da goiabeira, tem havido nas 

últimas décadas, um grande avanço, uma vez que passou de pomares oriundos de 

sementes, nos quais se encontrava grande variabilidade, aos dos dias atuais, onde a 

clonagem é uma grande constante, seja por meio de enxertia, seja por estaquia. 

Nesses pomares ocorre a colheita de frutos uniformes; no entanto, deve-se 

conscientizar que as características de uma determinada fruta não são condição 

apenas da genética, mas também das condições ambientais, sejam elas referentes à 

umidade, nutrição, sanidade, temperatura, etc (MARTINS & HOJO, 2009). 

A propagação assexuada da goiabeira pode ser realizada por alporquia 

(mergulhia aérea), por enxertia (borbulhia ou garfagem) e por estaquia (de raiz ou 

de ramos). Pela facilidade de execução, pelo curto espaço de tempo para obtenção 

das mudas, pela possibilidade da obtenção de grande número de mudas a partir de 

um único indivíduo e pela qualidade das mudas obtidas, a propagação por meio de 

estacas herbáceas em câmara de nebulização intermitente tem sido a mais utilizada 

(PEREIRA, 1995). 

O sistema de propagação mais simples é pela utilização de sementes, mas 

estas, além de resultarem em variabilidade, têm o inconveniente da juvenilidade, 

condição que, normalmente faz com que as plantas levem maior tempo para entrar 

em produção, situação não interessante ao produtor, pois isso reflete num aumento 

de tempo para o retorno financeiro. Em face do exposto, as sementes devem ser 



14 
 

utilizadas apenas como material propagativo, quando se tiver por objetivo a 

obtenção de porta enxertos (MARTINS & HOJO, 2009). 

A propagação sexuada é amplamente utilizada por ser de fácil execução e 

resultar em pés-francos vigorosos, que frutificam relativamente cedo, aos dois 

anos de idade. Existe também a crença que um pé-franco é razoavelmente fiel ao 

tipo, não havendo, por isso, necessidade de recorrer à propagação vegetativa. No 

entanto, observa-se grande variabilidade nos descendentes. A formação de um 

pomar com base em plantas advindas de sementes de frutos selecionados e de 

plantas matrizes escolhidas não é uma garantia suficiente para se obter plantas e 

frutos com as características desejadas, a menos que essas sementes resultem de 

autofecundação artificial (de flores protegidas por ensacamento e polinização 

manual) em plantas selecionadas (MELETTI, 2000). 

Quando se objetiva a implantação de pomar com plantas enxertadas, 

principalmente no caso da goiabeira, o porta enxerto deve ter alguma característica 

de interesse agronômico, podendo ser a resistência a nematoide ou qualquer outro 

patógeno que atue no solo, ou ainda a estresse hídrico, pois o processo é demorado 

e mais caro, influenciando no custo de implantação (MARTINS & HOJO, 2009). 

Os tipos de enxertia a serem utilizados dependerão, principalmente, da 

disponibilidade de material, ou seja, com pouco material, usa-se a borbulhia, com 

uma quantidade maior, a garfagem. A diferença básica entre eles é o segmento do 

ramo a ser enxertado (MARTINS & HOJO, 2009). 

Um dos principais fatores para o sucesso nesse tipo de propagação é a 

escolha da planta matriz, devendo esta ser representativa da variedade, ter boa 

sanidade, não ter deficiência ou excesso nutricional, estar em plena produção e ser 

mantida em ambiente adequado (MARTINS & HOJO, 2009). 

 

3.2. Propagação por estaquia 

O processo de propagação da goiabeira por meio de estacas herbáceas vem 

sendo pesquisado há cerca de 50 anos, mas somente a partir da década de 80 ele 
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passou a ser utilizado comercialmente no Brasil e, atualmente, praticamente todas 

as mudas de goiabeira são produzidas por este método (PEREIRA & 

NACHTIGAL, 2009). 

A produção comercial de mudas de goiabeira mais utilizada atualmente é a 

realizada via estaquia. Este método tem a vantagem da produção de mudas em 

grande quantidade e em menor espaço de tempo, além de ser uma técnica 

relativamente simples de ser executada (MARTINS & HOJO, 2009). 

O enraizamento de estacas de goiabeira é dependente do seu grau de 

lignificação, do genótipo, de suas condições fisiológicas e de fatores ambientais. 

Dentro da mesma espécie, existem diferenças quanto à facilidade de enraizamento. 

O uso de estacas herbáceas em ambientes com umidade relativa alta, obtido por 

nebulização intermitente, além do emprego de reguladores de crescimento, tem 

sido a técnica mais empregada na propagação comercial da goiabeira 

(ZIETEMANN & ROBERTO, 2007a). 

Através do banco de plantas matrizes se faz o manejo para a produção de 

ramos herbáceos e, posteriormente, a coleta das estacas e o encaminhamento desse 

material para a formação das mudas. O manejo principal é a realização de podas e, 

em seguida, da irrigação e adubação das matrizes. A poda quebra a dominância 

apical e estimula o crescimento de ramos vegetativos, onde a disponibilidade de 

água e de nutrição adequada, principalmente a nitrogenada, são imprescindíveis 

em seu crescimento, uma vez que doses e tipos de adubos empregados podem 

interferir, induzindo o florescimento (MARTINS & HOJO, 2009). 

É importante que as estacas coletadas tenham de 12 a 18 cm de 

comprimento e dois nós (quatro gemas) e um par de folhas no ápice das estacas. 

Normalmente, corta-se essas folhas pela metade para reduzir o processo 

respiratório da estaca e, eventualmente evitar o ressecamento. A manutenção das 

folhas é importante porque é fonte de carboidratos e fornecedoras de hormônios e 

fotoassimilados para o enraizamento (MARTINS & HOJO, 2009). 

Podem ser usados diversos substratos para o enraizamento, dentre os quais 

é indicado o uso de vermiculita, sendo o nó da base todo imerso no substrato. A 
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vermiculita tem apresentado bons resultados por fornecer umidade e arejamento 

adequados, além de ser um composto inerte, fator de suma importância para o 

desenvolvimento do sistema radicular das estacas. As principais vantagens do uso 

da vermiculita se dão devido à facilidade de sua obtenção por ser um substrato 

comercial, além das características fitossanitárias e físicas como, boa retenção de 

umidade e porosidade (ZIETEMANN & ROBERTO, 2007b). 

O ambiente de enraizamento deve ser mantido em nebulização 

intermitente, com sistema de irrigação automatizado. A nebulização é 

imprescindível para a manutenção das folhas, pois se não haver umidade adequada 

as mesmas sofrem ressecamento e a consequente abscisão. A intermitência da 

nebulização é necessária para propiciar o ambiente úmido que as estacas 

necessitam, e não pode ser contínua para evitar encharcamento do substrato, 

resultando em baixo índice de oxigenação da parte basal das raízes (MARTINS & 

HOJO, 2009). 

Usualmente, mantêm-se as estacas no substrato por um período mínimo de 

60 dias e, posteriormente, após avaliações as melhores estacas são transferidas 

para sacos de polietileno com substrato comercial ou terra, sendo bastante 

utilizada matéria orgânica como componente devendo ser material de qualidade e 

livre de patógenos, principalmente nematoides (MARTINS & HOJO, 2009). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Local da instalação do experimento 

O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da Estação 

Experimental de Biologia da Universidade de Brasília, situada no Distrito Federal, 

a uma latitude Sul de 16º, longitude a Oeste de Greenwich de 48º e altitude de 

1.010 metros acima do nível do mar. O estudo foi desenvolvido no período de 

outubro a dezembro de 2014. 
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4.2. Delineamento experimental adotado 

O delineamento experimental adotado para o presente estudo foi o de 

blocos inteiramente casualizados, composto por 6 tratamentos com 4 blocos e 24 

parcelas com quatro estacas úteis por parcela , perfazendo-se um total de 192 

estacas em todo o experimento. Foram estabelecidos dois grupos, separados 

conforme a origem das estacas, coletadas de ramos anelados e outro grupo de 

estacas coletadas de ramos sem anelamento, perfazendo-se um total de 96 ramos 

para cada grupo. 

4.3. Material e equipamentos utilizados 

4.3.1. Casa de vegetação 

A casa de vegetação utilizada foi protegida por sombrite – 50%, com 

nebulização intermitente a 22 ± 2 ºC à noite e 38 ± 2 ºC durante o dia e umidade 

relativa de 75% a 100%. Foi utilizado sistema de irrigação por aspersão, contendo 

“bailarinas” a aproximadamente 1,5 metro de altura da bancada, com vazão de 100 

litros/hora, espaçados 3 metros de uma haste a outra e um turno de rega três vezes 

por semana. 

4.3.2. Equipamentos e procedimentos para enraizamento 

A coleta das estacas ocorreu em 16-10-2014 em goiabeira de polpa 

branca, cultivar ‘Chinesa’, sendo metade das estacas de ramos que possuíam 

anelamento e a outra metade em ramos sem anelamento. A finalidade da repartição 

foi avaliar a influência do anelamento, combinado ou não com ácido indolbutírico, 

no enraizamento das estacas. Sendo que o anelamento foi realizado 30 dias antes 

da coleta das estacas. 

Foram coletadas estacas herbáceas retiradas da extremidade dos ramos, 

sem gemas brotadas nem frutos, tendo cerca de 15 cm de comprimento e 0,4 cm de 

diâmetro, de plantas adultas de goiabeira. Nessa etapa, foram utilizados as 

seguintes ferramentas/materiais: tesouras de podas (desinfectadas previamente), 

sacos plásticos, caixa térmica de isopor, canivete e jornais umedecidos para evitar 

a perda da umidade das estacas. No laboratório, a preparação das estacas consistiu 
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na retirada das folhas de suas hastes, deixando-se apenas um par de folhas na 

extremidade, as quais foram cortadas pela metade para reduzir o processo de 

transpiração. Em seguida sofreram um corte em formato de bisel nas suas regiões 

basais, sendo logo após imersas em solução do hormônio ácido indolbutírico 

(AIB) por um período de 5 minutos. Após essas operações, as estacas foram 

plantadas em tubetes contendo substrato composto por casca de pinus bio-

estabilizada, vermiculita, moinha de carvão vegetal, água e espuma fenólica, com 

volume de 55cm³ cada, tendo sido enterradas cerca de 5 cm de suas bases com 

ângulo de inclinação de aproximadamente 45º.  O plantio das estacas foi efetuado 

em duas bandejas, cada uma contendo 96 tubetes, sendo cada bandeja composta 

por estacas oriundas de ramos com e sem anelamento, separadamente. 

As soluções de hormônio foram preparadas em três concentrações 

distintas, sendo 0 mg.L
-1

 a testemunha, 1.500 e 3.000 mg.L
-1

 as demais. A mistura 

foi feita no Laboratório de Fruticultura da EEB-UnB, utilizando-se balança de 

precisão, luvas de procedimento descartáveis, balão volumétrico, pipeta, Becker, 

bastão de vidro, proveta, funil, espátula, barra magnética (bailarina), agitador 

magnético, água destilada, álcool (92 ºGL) e hormônio AIB. As soluções foram 

armazenadas em recipientes protegidos da luz (vidros envolvidos com papel 

alumínio) e guardadas em refrigerador durante a execução do processo. 

4.4. Características avaliadas 

Visando o estudo da propagação assexuada através do método de estaquia, 

foram avaliadas as seguintes características: retenção foliar, número de brotações 

por estaca e o número de estacas enraizadas. A metodologia de avaliação foi 

realizada por meio da atribuição de notas, na escala de 1 a 5, conforme descrito a 

seguir: para a retenção foliar: 1: abscisão das duas folhas; 2: abscisão de uma folha 

e queima na remanescente (mais de 70% da área foliar); 3: abscisão de uma folha e 

início de queima na remanescente (até 30% da área foliar); 4: sem abscisão mas 

com queima; 5: sem abscisão e sem queima. Para o número de gemas brotadas: 1: 

não houve brotação; 2: para uma brotação; 3: para duas brotações; 4: para três 

brotações; 5: para estacas com mais de três brotações. Para o enraizamento: 1: 
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emissão de até 5 raízes; 2: de cinco a nove raízes; 3: de dez a catorze raízes; 4: de 

quinze a dezenove raízes; 5: mais de dezenove raízes. 

Os dados coletados de todas as características avaliadas foram submetidos 

à análise de variância, para a avaliação da significância do efeito dos tratamentos 

por meio do teste F, considerando a significância dos níveis tradicionais e as 

médias encontradas foram comparadas entre si pelo Teste de Tukey, ao nível de 

5% de probabilidade (BANZATO & KRONKA, 1992), citado por PIRES (2012). 

Os cálculos referentes às análises estatísticas foram executados utilizando 

o software SISVAR, de autoria de FERREIRA (2008), desenvolvido na 

Universidade Federal de Lavras – UFLA. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das características avaliadas foram obtidos após 40 dias da 

instalação do experimento e constam na tabela a seguiros dados referentes ao 

grupo de estacas coletadas de ramos com e sem anelamento. 

Tabela 1.Retenção foliar, número de brotações por estaca e o número de estacas 

enraizadas, de goiabeira cv. ‘Chinesa’, em estacas coletadas de ramos com e sem 

anelamento e tratadas em diferentes concentrações de AIB. Brasília, Distrito 

Federal, 2014. 

Concentrações de 

AIB (mg.L
-1

) e tipo de 

estaca 

Retenção foliar 

Número de 

brotaçõespor 

estaca 

Enraizamento 

das estacas 

0 c/ anel. 1,71b 1,41a 1,00d 

1.500 c/ anel. 2,07a 1,37a 1,78a 

3.000 c/ anel. 2,02a 1,38a 1,54b 

0 s/ anel. 1,87ab 1,29a 1,00d 

1.500 s/ anel. 1,96a 1,38a 1,67ab 

3.000 s/ anel. 2,06a 1,32a 1,32c 

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). 
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Os tratamentos com e sem anelamento não apresentaram diferenças 

significativas entre si para a brotação de gemas, conduzindo à hipótese de que o 

anelamento em ramos da goiabeira ‘Chinesa’, no presente estudo, não teve relação 

(influência) coma brotação de gemas. Para a retenção foliar a diferença existiu, 

mas foi pouco expressiva. Porém, para o enraizamento houve diferenças 

significativas na produção de mudas de goiaba por estaquia. Segundo Salisbury & 

Ross (1996), o anelamento em ramos de espécies arbóreas implica em 

impedimento do transporte basipetal de auxinas e fotoassimilados para as raízes 

das plantas, o que resulta em acúmulo desse hormônio e nutrientes acima da região 

anelada o que pode ter favorecido o enraizamento das estacas no presente estudo, 

citado por PIRES (2012). 

Em relação à manutenção das folhas durante o enraizamento das estacas, 

observou-se que os tratamentos com o AIB apresentaram melhores resultados em 

relação às testemunhas, embora o tratamento com 0 mg/L e estacas sem 

anelamento não tenha apresentado resultado significativo para a retenção das 

folhas. Entre si, os tratamentos com AIB nas concentrações de 1.500 e 3.000 mg/L 

não apresentaram diferenças significativas para a retenção foliar para estacas 

coletadas de ramos com e sem anelamento. Em termos gerais, o AIB auxiliou a 

manutenção das folhas das estacas. Testando o enraizamento em estacas de 

goiabeira com e sem folhas, SANTORO et al. (2010) observaram que as estacas 

sem folhas não apresentaram formação de raízes, tendo como conseqüência a não 

sobrevivência das mesmas. 

Segundo LIONAKIS (1981), citado por COLOMBO et al. (2008), a 

presença das folhas auxilia a sobrevivência das estacas, tanto pela síntese de 

carboidratos através da fotossíntese, como pelo fornecimento de auxinas e outras 

substâncias, que são importantes no processo de formação das raízes, estimulando 

a atividade cambial e a diferenciação celular. Cabe ressaltar que, durante o 

processo de enraizamento, o substrato não coopera com a nutrição das estacas 

porque as raízes ainda estão em formação, sendo as folhas imprescindíveis para o 

suprimento nutricional da estaca nesse período. 
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O efeito benéfico da presença das folhas em estacas para o enraizamento é 

atribuído à produção de auxinas e cofatores, que são transportados para a base das 

estacas e pelo processo da fotossíntese, responsável pela síntese de carboidratos 

necessários como fonte de energia para formação e crescimento das raízes 

(DAVIS, 1988), citado por SANTORO et al. (2010). 

Em relação à brotação de gemas nas estacas não foram observadas 

diferenças significativas para as dosagens de AIB nem para os tipos de origem das 

estacas (coletadas de ramos com ou sem anelamento). Esse resultado sugere que o 

surgimento das gemas pode estar relacionado apenas indiretamente com os 

tratamentos utilizados. Segundo TAIZ & ZEIGER (2010), as auxinas são 

hormônios responsáveis pela emissão de brotos vegetativos e reprodutivos. Nesse 

caso, as auxinas utilizadas para essa finalidade provavelmente foram provenientes 

da reserva contida na própria estaca, uma vez que o AIB não apresentou relevância 

nesse parâmetro. Assim, no presente estudo, a hipótese levantada é que as auxinas 

endógenas foram acumuladas nas estacas após a retirada das folhas durante o 

processo de preparação das estacas, em esquema similar ao que ocorre com a 

planta após a poda. 

O enraizamento foi mais efetivo nas estacas que foram tratadas com AIB, 

o que ratifica vários resultados obtidos na literatura (TAVARES et al. (1995); 

COSTA JR. et al. (2003); COLOMBO et al. (2008); ZIETEMANN & ROBERTO 

(2007b)), demonstrando que o ácido indolbutírico penetra na base da estaca e age 

na diferenciação celular para a formação de raízes. Segundo TAIZ & ZEIGER 

(2010), as raízes adventícias (que se originam de tecidos que não sejam de raízes) 

podem surgir de uma grande variedade de tecidos, a partir de agregados de células 

maduras que renovam sua atividade de divisão celular, as quais se desenvolvem 

em meristema apical radicular de maneira análoga a um primórdio de raiz lateral. 

MARTINS & HOJO (2009) indicam um prazo de 60 a 75 dias para a 

manutenção das estacas no substrato para enraizamento. A duração do 

experimento em 40 dias pode ter influenciado negativamente o potencial de 
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enraizamento das estacas, considerando que melhores resultados poderiam ser 

obtidos para todos os tratamentos com pelo menos 20 dias a mais de duração. 

6. CONCLUSÕES 

A dosagem de 1.500 mg/L do ácido indolbutírico e o uso de estacas 

oriundas de ramos com anelamento apresentaram-se mais eficientes para o 

enraizamento. 

A utilização de ácido indolbutírico foi mais eficiente na retenção foliar das 

estacas.  
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ANEXO ÚNICO. ANÁLISES ESTATÍSTICAS (TESTE DE F) 
 
 

 Variável analisada: RETENÇÃO_FOLIAR 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5          39.125000          7.825000      5.978 0.0000 

REP                    31          27.250000          0.879032      0.672 0.9034 

erro                  155         202.875000          1.308871 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191         269.250000 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              29.06 

Média geral:          3.9375000      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DMS: 0,82555235304459NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Média harmônica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,202242967101295 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1                                      3.125000 a1 

4                                      3.625000 a1 a2  

5                                      3.906250 a1 a2  

3                                      4.218750a2  

6                                      4.343750a2  

2                                      4.406250a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: RETENÇÃO_FOLIAR 

 

 Opção de transformação: Raiz quadrada - SQRT ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5           3.105979          0.621196      5.272 0.0002 

REP                    31           2.412097          0.077810      0.660 0.9124 

erro                  155          18.262303          0.117821 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191          23.780380 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              17.58 

Média geral:          1.9528553      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DMS: 0,247689803682207NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Média harmônica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,0606787935770332 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1                                      1.712392 a1 

4                                      1.875046 a1 a2  

5                                      1.964202a2  

3                                      2.023311a2  

6                                      2.062934a2  

2                                      2.079247a2  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: BROTAÇÃO DE GEMAS 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5           2.776042          0.555208      0.537 0.7483 

REP                    31          33.703125          1.087198      1.051 0.4052 

erro                  155         160.390625          1.034778 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191         196.869792 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              51.53 

Média geral:          1.9739583      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0,73404019689575NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmônica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,179824413126949 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      1.781250 a1  

6                                      1.875000 a1  

2                                      1.968750 a1  

5                                      2.031250 a1  

3                                      2.031250 a1  

1                                      2.156250 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: BROTAÇÃO DE GEMAS 

 

 Opção de transformação: Raiz quadrada - SQRT ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5           0.332575          0.066515      0.558 0.7319 

REP                    31           3.974046          0.128195      1.076 0.3726 

erro                  155          18.474411          0.119190 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191          22.781032 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              25.35 

Média geral:          1.3620966      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0,249124051258378NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmônica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,0610301540743936 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      1.290825 a1  

6                                      1.325087 a1  

2                                      1.374514 a1  

3                                      1.382332 a1  

5                                      1.383784 a1  

1                                      1.416038 a1  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: ENRAIZAMENTO 

 

 Opção de transformação: Variável sem transformação ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5         151.750000         30.350000     38.905 0.0000 

REP                    31          15.645833          0.504704      0.647 0.9226 

erro                  155         120.916667          0.780108 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191         288.312500 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              42.18 

Média geral:          2.0937500      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0,637343317133889NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Média harmônica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,15613571088977 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      1.000000 a1           

1                                      1.000000 a1           

6                                      1.843750a2        

3                                      2.531250       a3 

5                                      2.875000       a3 a4  

2                                      3.312500          a4  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Variável analisada: ENRAIZAMENTO 

 

 Opção de transformação: Raiz quadrada - SQRT ( Y ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                     TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

FV                     GL                 SQ                QM         FcPr>Fc 

-------------------------------------------------------------------------------- 

TRAT                    5          18.127468          3.625494     42.633 0.0000 

REP                    31           1.527636          0.049279      0.579 0.9621 

erro                  155          13.181158          0.085040 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Total corrigido       191          32.836262 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CV(%) =              21.03 

Média geral:          1.3866246      Número de observações:          192 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

   Teste Tukey para a FV TRAT 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DMS: 0,210429746709294NMS: 0,05 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Média harmonica do número de repetições (r): 32 

Erro padrão: 0,0515508631086936 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4                                      1.000000 a1           

1                                      1.000000 a1           

6                                      1.322737a2        

3                                      1.540041       a3 

5                                      1.672936       a3 a4  

2                                      1.784034          a4  

-------------------------------------------------------------------------------- 


