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RESUMO 

 

O maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims) compreende cerca de 95% de todo o maracujá 

plantado no Brasil. Apesar do Brasil ser o líder mundial na produção de maracujá, a 

produtividade brasileira ainda é baixa, alcançando aproximadamente 14t/ha no ano de 2013. 

Atualmente, os pomares de maracujá, em sua totalidade, são estabelecidos com mudas obtidas 

via sementes, entretanto, a fim de reverter essa baixa produtividade e outras situações que 

comprometem a expansão do cultivo desta cultura, propõe-se a propagação via estaquia, 

selecionando melhores matrizes de alta qualidade e produtividade. A aplicação exógena de 

auxinas tem se mostrado de grande utilidade para a melhoria na produção de inúmeras plantas 

frutíferas. Dentro deste grupo, o ácido indolbutírico (AIB) tem se mostrado eficiente em muitos 

casos na promoção do enraizamento. Para avaliar o enraizamento de P. edulis Sims, testou-se 

nesse experimento o efeito de diferentes concentrações de ácido indolbutírico (0, 500 e 1000 

mg L-1) em seis progênies de maracujazeiro-azedo (MAR 20 # 41, MAR 20 # PL1, GIGANTE 

AMARELO PL1, MAR 20 # 34 F2, MAR 20 # 24 PL1 e MAR 20 # 12 PL1), oriundas de 

programa de melhoramento genético. A aplicação do ácido indolbutírico melhorou o 

desempenho das progênies testadas para todas as características avaliadas (retenção foliar, 

formação de calo, potencial de enraizamento, número de estacas enraizadas, porcentagem de 

estacas enraizadas e número de brotações). Contudo, no tratamento correspondente a aplicação 

da dose de 500 mg L-1 de AIB, foram observados os melhores resultados de modo geral. Todas 

as progênies apresentaram respostas diferentes aos tratamentos propostos, evidenciando como 

a interação progênie versus concentração é determinante para o resultado final. 

 

 Palavras-chaves: Passifloráceas; maracujá-azedo; estaquia; ácido indolbutírico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Passiflora é o que mais se destaca na família Passifloraceae e está representado 

por aproximadamente 520 espécies para o mundo (CERVI, 2005). Tem origem na América 

Tropical e cerca de 150 espécies são nativas do Brasil (JÚNIOR et al., 2000). As espécies mais 

conhecidas e de maior aplicação comercial compreendem basicamente o maracujazeiro-roxo 

(Passiflora edulis) e o maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims), em menor escala e com 

mercado mais restrito, aparece o maracujá-doce (Passiflora alata) (JÚNIOR et al., 2000; 

CROCHEMORE et al., 2003; RONCATTO et al., 2008a). 

Os maiores produtores de maracujá estão localizados na América do Sul, onde o Brasil, 

a Colômbia, o Peru e o Equador são os maiores exportadores (JÚNIOR et al., 2000). Apesar de 

o Brasil ser líder na produção mundial, a produtividade brasileira não é muito alta, ficando em 

pouco mais de 14t/ha em 2013 (AGRIANUAL, 2016). Essa baixa produtividade deve ser 

revertida, pois de acordo com Silva & Oliveira (2000), a maioria das variedades disponíveis em 

nosso país apresenta um potencial de produção bastante elevado, em torno de 50 t/ha/ano. Para 

Roncatto et al. (2008a), a baixa produtividade pode ser superada através do uso da estaquia, 

clonando as melhores matrizes de alta produtividade. 

Nesse sentido, a propagação vegetativa do maracujá por estaquia é interessante não só 

pelo aumento da produtividade que se pode obter com este método, mas também para reverter 

outras situações. É possível citar, por exemplo, problemas intrínsecos da cultura do 

maracujazeiro que dificultam sua expansão, como a auto-incompatibilidade e a morte 

prematura de plantas (RONCATTO et al., 2008a), e também problemas com patógenos de solo 

(BRAGA et al., 2006), que podem ser controlados com o uso de variedades resistentes como 

porta-enxertos, obtidos por estaquia, para posterior enxertia de variedades comerciais. 

Muitas espécies de plantas só conseguem enraizar com a aplicação exógena de 

reguladores vegetais, porém a concentração utilizada pode apresentar resultados positivos ou 

negativos. As auxinas são as substâncias exógenas aplicadas às estacas mais utilizadas na 

promoção do enraizamento (LIMA, 2009), dentro deste grupo, dá-se destaque ao ácido 

indolbutírico (AIB), por se tratar de uma substância fotoestável, de ação localizada e menos 

sensível à degradação biológica, e por apresentar boa capacidade de promover a formação de 

primórdios radiculares em comparação às demais auxinas sintéticas (FACHINELLO et al., 

1996; SMARCI, 2008 citado por LIMA, 2009). 



9 

 

Para propagação do maracujá, existem ainda muitas divergências quanto ao uso de 

(AIB) para auxiliar no enraizamento de estacas. Devido a resultados tão divergentes na 

literatura e à influência de outros fatores no enraizamento das estacas, tais quais, condições das 

plantas matrizes, época de estaquia, tipo de substrato utilizado, espécies estudadas e condições 

ambientais, faz-se necessário o acompanhamento de novos experimentos nesse campo.  

De forma geral, a criação de um protocolo de estaquia destinado para obtenção de 

progênies/cultivares de maracujazeiro-azedo, oriundas de programas de melhoramento genético 

se constitui em uma importante ferramenta para o desenvolvimento da passicultura, já que 

através da estaquia, método de propagação assexuada, é possível se obter plantas idênticas às 

plantas matrizes (selecionadas), mantendo assim suas características superiores. 

Neste sentido, o presente trabalho buscou a otimização do processo de propagação via 

enraizamento de estacas, através da aplicação do fitormônio, ácido indolbutírico (AIB). É 

importante ressaltarmos que as progênies aqui testadas, fazem parte de um programa de 

melhoramento de maracujazeiro-azedo coordenado pela Universidade de Brasília (UnB) em 

parceria com a Embrapa Cerrados. Tais progênies, vem sendo cultivadas em pomar localizado 

na Fazenda Água Limpa FAL/UnB.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 O trabalho teve como objetivo principal avaliar o enraizamento e desenvolvimento 

vegetativo de estacas de de maracujá-azedo, submetidas à aplicação de AIB e mantidas em 

condição de nebulização intermitente. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a predisposição genética ao enraizamento de 6 progênies de maracujazeiro-

azedo quando submetidas a diferentes concentrações de ácido indolbutírico, sob câmara de 

nebulização. 

Verificar em que concentração de ácido indolbutírico houve maior eficiência no 

processo de enraizamento e desenvolvimento vegetativo de estacas dos 6 genótipos de 

maracujazeiro-azedo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A cultura do Maracujá: aspectos gerais. 

 

A família Passifloraceae está dividida em duas tribos – Paropsieae e Passiflorieae. Essa 

última está representada no continente latino-americano por quatro gêneros: Ancistrothyrsus 

Harms, Dilkea Mast., Mitostemma Mast. e Passiflora L. Dentre estes, destaca-se o gênero 

Passiflora L, que atualmente é estimado em aproximadamente 520 espécies no mundo (CERVI, 

2005). 

O maracujá é originário da América Tropical, com mais de 150 espécies nativas do 

Brasil. Entre tantas espécies diferentes, nem todas produzem frutos comestíveis e aproveitáveis 

e apenas um pequeno número consegue ocupar espaços nos grandes mercados fruteiros 

nacionais e internacionais (JÚNIOR et al., 2000). Entretanto, as mais conhecidas e de maior 

aplicação comercial compreendem basicamente o maracujazeiro-roxo (Passiflora edulis) e o 

maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims) (JÚNIOR et al., 2000; CROCHEMORE et al., 

2003). O maracujá-doce (Passiflora alata) conquistou mercados restritos e de maior valor 

agregado, pela menor demanda de frutos (RONCATTO et al., 2008a). 

Devido as suas propriedades terapêuticas, tem valor medicinal: as folhas e o suco 

contêm passiflorina, um sedativo natural, e o chá preparado com as folhas tem efeito diurético. 

Possui valor ornamental, haja vista suas belas flores. Em virtude da beleza e da característica 

física de suas flores, a planta foi relacionada com a “Paixão de Cristo”. Desse detalhe surgiu o 

nome do seu gênero botânico, passio o equivalente a paixão e flos oris que equivale a flor. No 

entanto, seu valor, tanto econômico quanto social, está associado à alimentação humana na 

forma de sucos, doces, geléias, sorvetes e licores (JÚNIOR et al., 2000). 

Os maracujazeiros-azedo e doce são descritos como plantas do ciclo C3 

(VASCONCELLOS & DUARTE FILHO, 2000). 

O maracujazeiro-azedo ou amarelo é uma trepadeira sublenhosa, glabra de caule 

cilíndrico e vigoroso. Possui folhas trilobadas de margem serreada, com face superior lustrosa. 

As flores são axilares e solitárias, hermafroditas, brancas com franja roxa, de até 7 cm de 

diâmetro. Os filamentos da corona ocorrem em 4 ou 5 séries, são de cor púrpura na base e 

brancos no ápice. Possuem pétalas e sépalas brancas, oblongas. Possui androginóforo colunar 

bem desenvolvido, androceu formado por 5 estames, com filetes livres e inseridos abaixo do 



12 

 

ovário. O fruto é uma baga globosa, com 5 a 7,5 cm de seu maior diâmetro, amarelo quando 

maduro com peripcarpo pouco espesso, contendo numerosas sementes ovais, reticuladas, pretas 

e polpa ácida (CUNHA et al., 2004 citado por PIRES, 2011). 

De forma geral, as Passifloraceas respondem rapidamente às variações climáticas, 

notadamente à temperatura, à radiação solar, ao fotoperíodo e a chuvas. O maracujazeiro-azedo 

é uma planta adaptada para condições de temperatura mais elevada. Entretanto, quando 

cultivada em regiões com inverno mais acentuado, onde as temperaturas médias são mais 

baixas, ou em regiões de elevada altitude, as plantas terão nesse período do ano seu crescimento 

diminuído (praticamente paralisado), com redução no número de novas brotações e, 

conseqüentemente, no número de flores e frutos. Além disso, poderão ocorrer problemas de 

redução de produção por baixa frutificação causada pelo efeito negativo da baixa temperatura 

na fertilização das flores (VASCONCELLOS & DUARTE FILHO, 2000). 

O maracujazeiro-azedo requer fotoperíodo longo para florescer. As maiores produções 

do maracujazeiro são obtidas em fotoperíodo de mais de 12 horas de luz, e com o abaixamento 

deste ocorre redução do número de flores, chegando a planta a não florescer em fotoperíodo de 

menos de 8 horas. O efeito do fotoperíodo sobre o crescimento vegetativo é marcante, onde em 

fotoperíodos de menos de 8 horas e mais de 16 horas, as plantas apresentam um aumento 

acentuado no crescimento (comprimento do ramo, comprimento do entrenó e número de nós) 

em detrimento ao florescimento, ao passo que plantas expostas a fotoperíodo de 12 horas de luz 

apresentam menor crescimento porém maior número de flores (WATSON & BOWERS, 1965 

citados por VASCONCELLOS & DUARTE FILHO, 2000). 

De acordo com Júnior et al. (2000), os maiores produtores de maracujá estão localizados 

na América do Sul, onde o Brasil, a Colômbia, o Peru e o Equador são os maiores exportadores. 

O Brasil, apesar de ser líder de produção, tem perdido espaço no mercado mundial de suco de 

maracujá , enfrentando concorrência desleal de países que praticam preços e fretes subsidiados 

ou com isenção de taxas alfandegárias. Dentre os principais concorrentes, destacam-se a 

Colômbia, o Peru, o Equador, a África do Sul e o Quênia. Atualmente, vários maracujás nativos 

do Brasil são cultivados em outros países tropicais, tais como o Havaí, a Venezuela, a África 

do Sul e a Austrália, onde alcançam considerável importância econômica. 

Ainda segundo esses autores, a produção nacional na década de 70 era comercializada 

basicamente in natura. Nos anos 80, as indústrias extratoras de suco estimularam a expansão da 

cultura e do mercado do produto industrializado. Na década de 90, a cultura do maracujá 

apresentou sua maior expansão em terras paulistas e baianas, já que tem sido a alternativa 

agrícola mais atraente para a pequena propriedade cafeeira e cacaueira. Representa uma boa 
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opção econômica, pois o retorno do capital investido é rápido e permite ao produtor dispor de 

um capital de giro durante quase o ano todo. Esse período varia de acordo com o local de 

produção, podendo ser de doze meses no estado do Pará, dez meses na Bahia, sete a nove meses 

em São Paulo. 

De maneira geral, o maracujá brasileiro é destinado para consumo de frutas in natura e 

para a indústria de sucos, abastecendo o mercado interno numa proporção de 50% para cada 

segmento (JÚNIOR et al., 2000; RONCATTO et al., 2008a). 

A produção brasileira de maracujá em 2013 foi de 838.244 toneladas, tendo a Bahia 

como maior estado produtor, enquanto a área colhida nesse mesmo ano foi de 57.277 hectares 

(AGRIANUAL, 2016). Ou seja, a produtividade brasileira foi estimada em pouco mais de 14 

t/ha. Lima et al. (2006) constatou que a produtividade brasileira foi estimada em apenas 10 t/ha 

em 2005, apesar da importante posição do Brasil como líder mundial na produção de maracujá. 

Esses números estão abaixo do desejado, uma vez que a maioria das variedades disponíveis 

apresenta um potencial de produção bastante elevado, em torno de 50 t/ha/ano (SILVA & 

OLIVEIRA, 2000). 

Para Roncatto et al. (2008a), a baixa produtividade pode ser superada através do uso 

da estaquia, clonando as melhores matrizes de alta produtividade. 

No Distrito Federal, a produção em 2013 foi de 3.495 toneladas em uma área colhida de 

120 hectares. A produtividade foi mais alta comparando com a média nacional, chegando a 

quase 30t/ha. No ano de 2015, a média de preço para a comercialização de maracujá-azedo foi 

de R$2,77 por quilo em Brasília (AGRIANUAL, 2016). 

Problemas intrínsecos da cultura do maracujazeiro dificultam sua expansão. A auto-

incompatibilidade e a morte prematura de plantas apresentam-se como problemas de difícil 

solução, pois não se tem uma recomendação para o controle da morte prematura e a redução de 

indivíduos auto-incompatíveis (RONCATTO et al., 2008a). 

No Brasil, algumas regiões de cultivo comercial de maracujá-azedo enfrentam 

problemas com patógenos de solo, que têm causado sérios prejuízos e até mesmo inviabilizado 

a cultura em determinadas áreas. Ainda não existe uma cultivar resistente, sendo um dos 

desafios para o melhoramento genético. A murcha de fusarium, causada pelo fungo Fusarium 

oxysporum Schl. f. passiflorae Purss, e a podridão de fusarium, causada pelo fungo Fusarium 

solani (Mart.) Sacc. (forma assexuada de Nectria haematococca Berk & Br.), e a podridão do 

colo, causada por Phytophthora sp, são as principais doenças causadas por patógenos do solo 

que atacam a cultura do maracujá-amarelo. Essas doenças não têm tratamento curativo. O 

controle é feito de forma preventiva: usar sementes de matrizes sadias, evitar solos arenosos, 
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solos mal drenados e áreas récem-desmatadas (alta matéria orgânica) e erradicar plantas 

sintomáticas. Outra possibilidade é a utilização de porta-enxertos resistentes (BRAGA et al., 

2006). 

Algumas espécies não cultivadas têm acenado com contribuições importantes ao 

melhoramento genético por apresentarem resistência a doenças ou a pragas, longevidade, maior 

adaptação a condições climáticas adversas, período de florescimento ampliado, maior 

concentração de componentes químicos interessantes para a indústria farmacêutica e outras 

potencialidades, quase todas, ainda inexploradas. Entre essas, destacam-se P. setacea, P. 

cincinatta, P. caerulea, P. incarnata, P. maliformis, P. foetida, P. nitida e P. quadrangularis 

(MELETTI et al., 2005). 

 

3.2. Propagação do maracujazeiro 

 

O maracujazeiro pode ser propagado de forma sexuada, através de sementes, e 

assexuada, pela utilização da estaquia, enxertia, alporquia e cultura de tecidos in vitro. Apesar 

de tantas opções, os produtores normalmente realizam a propagação através de sementes. A 

semeadura tem preferência em relação aos métodos assexuados devido à facilidade do processo 

e ao tempo de formação das mudas, que é menor (FERREIRA, 2000). 

Como os pomares de maracujá, em sua totalidade, são estabelecidos com mudas obtidas 

de sementes, a elevada heterozigose existente nesta espécie determina uma alta variabilidade, 

resultando em desuniformidade entre plantas e frutos nos pomares (LIMA et al., 2006; 

JUNQUEIRA et al., 2001). Além desse problema, as mudas oriundas de sementes são altamente 

susceptíveis a doenças como a antracnose, a bacteriose e a cladosporiose quando ainda estão 

nos viveiros ou em estufas, ou quando implantadas em campo durante o período chuvoso, de 

outubro a abril. Após o início da floração, as mudas tornam-se mais resistentes à bacteriose e à 

cladosporiose (JUNQUEIRA et al., 2001). 

A germinação de sementes das Passifloráceas envolve uma série de fatores que deve ser 

levada em consideração, pois a qualidade das sementes é imprescindível. Há necessidade de 

conhecer o processo da extração e do armazenamento destas sementes, bem como as 

embalagens nas quais deve-se realizar a semeadura, os substratos a serem empregados e 

também possíveis relatos de dormência (FERREIRA, 2000). 

A propagação sexual em frutíferas tem sido usada quando os meios de propagação 

vegetativa apresentam custo alto, como no caso do mamoeiro, coqueiro e maracujazeiro. A 
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propagação sexuada, quase sempre, é desvantajosa, uma vez que a utilização de sementes nem 

sempre assegura a manutenção das características da planta que as forneceu (PIRES, 2011). 

Ferreira (2000) define a propagação assexuada, também denominada de vegetativa ou 

agâmica, como o processo de multiplicação que ocorre através de mecanismos de divisão e 

diferenciação celular, por meio da regeneração de partes da planta-mãe. Desse modo, um 

vegetal é regenerado a partir de células somáticas sem alterar o genótipo, devido à multiplicação 

mitótica. A propagação assexuada realizada através de estaquia e enxertia apresenta todas as 

vantagens da propagação vegetativa, tais como plantas-filhas iguais à planta-mãe e o controle 

de doenças, o que assegura elevado potencial produtivo.  

A enxertia apresenta vantagens na manutenção das boas características agronômicas, 

favorecendo a multiplicação de plantas produtivas e tolerantes a pragas e doenças. Estas 

vantagens permitem a implantação de pomares tecnicamente superiores àqueles formados por 

meio de plantas obtidas a partir de sementes (LIMA et al., 2006). 

De acordo com Ferreira (2000), para que a propagação vegetativa tenha sucesso, é 

preciso analisar alguns aspectos, tais quais: a possibilidade de dormência das sementes de 

algumas espécies que poderão ser empregadas como porta-enxerto, o tempo que levam as 

mudas para atingir o ponto de enxertia e quais as taxas de pegamento que as espécies 

proporcionam. 

Roncatto et al. (2008a) sugere que a estaquia complementada pela enxertia, como é 

utilizada na videira, contribuiria na expansão da cultura, superando mais uma importante 

limitação. 

O enraizamento de estacas de maracujazeiro é uma técnica de fácil realização e consiste 

em colocar para enraizar pedaços do ramo, contendo diversas gemas e folhas inteiras ou parte 

delas, sob condições de elevada umidade relativa, em substrato previamente preparado 

(FERREIRA, 2000). 

A propagação por estaquia tem como vantagem permitir a clonagem de plantas 

superiores em produtividade, uniformidade e qualidade dos frutos e plantas mais resistentes a 

doenças. Algumas pesquisas em andamento no Distrito Federal têm evidenciado que as mudas 

de estaquia têm sido mais precoces e mais resistentes à antracnose, à bacteriose e à 

cladosporiose, mesmo após sua implantação em campo, quando comparadas com aquelas 

obtidas de sementes produzidas pela mesma planta-matriz. Algumas desvantagens desse 

método de propagação são a possibilidade de transmitir virose e bacteriose se a matriz ou o 

pomar onde ela foi coletada estiver contaminado, o custo mais elevado e a necessidade de se 
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plantar mais de três variedades ou cultivares intercaladas para que haja a polinização cruzada 

(JUNQUEIRA et al., 2001). 

No caso do maracujá-doce, se trata de uma espécie pouco domesticada, e mesmo sendo 

considerada comercial, seu cultivo é recente (5% da área cultivada), apresentando ampla 

variabilidade genética. Sendo assim, a produção caracteriza-se por ser heterogênea, 

apresentando plantas pouco produtivas e de frutos menores, além de baixa resistência a doenças. 

Um aspecto importante nessa espécie é a baixa germinação das sementes para a obtenção das 

mudas, ocasionado pelo mecanismo de entrada de dormência. Com isso, a estaquia pode ser 

interessante por permitir a clonagem de plantas desta espécie, selecionando-se aquelas de 

melhor produção, qualidade de frutos e resistência a doenças (RONCATTO et al., 2008a). 

As plantas matrizes escolhidas devem ser produtivas, livres de doenças, com produção 

de frutos uniformes, grandes, de cor amarela, sem mancha e sem deformação.  As estacas devem 

ser retiradas da parte mediana para o ápice ou ponta do ramo, sendo que as ponteiras também 

podem ser utilizadas. Elas devem conter de dois a três nós e um par de folhas na parte superior. 

Imediatamente após a retirada, as estacas devem ser colocadas dentro de um saco plástico, 

contendo um pouco de água no fundo para manter a umidade ou embrulhadas em jornal 

molhado. Depois desse processo, manter os sacos plásticos em locais sombreados 

(JUNQUEIRA et al., 2001). 

Segundo Braga et al. (2006), a condição da matriz, seja em relação a época de retirada 

das estacas, seja em relação a predisposição genética, pode ser um fator determinante no sucesso 

do enraizamento das estacas. 

Para o plantio, são recomendadas bandejas de poliestireno de 72 células ou tubetes de 

pelo menos 8 cm em diâmetro da boca e 10 cm de comprimento. Depois do enchimento com 

substrato comercial, as bandejas ou tubetes devem ser mantidos em uma câmara úmida ou de 

nevoeiro, ou em uma estufa de plástico, fechada lateralmente com plástico e protegida com tela 

de sombrite, especificada para 50 a 70% de sombreamento. A umidade relativa elevada pode 

ser mantida por microaspersores ou por nebulizadores, de forma que a água não escorra através 

do substrato contido dentro dos tubetes ou das células das bandejas, pois além de lavar os 

nutrientes, o excesso de água induz o apodrecimento nas estacas. Preferencialmente, as estacas 

devem ser plantadas no mesmo dia da colheita. Deve-se tomar o cuidado para não inverter a 

posição da estaca, pois não formam raízes na ponta da estaca (JUNQUEIRA et al., 2001) 

Segundo Ferreira (2000), as estacas enraizam, em média, após 20 a 30 dias do enterrio 

no leito, podendo ser transferidas para recipientes contendo substrato convencional, composto 

por solo e esterco de curral curtido, e aclimatadas tornando-se aptas ao plantio no campo. 
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Porém, nas condições do Distrito Federal, Junqueira et al. (2001) constatou que as estacas 

permanecem na câmara úmida por um período de 40 a 60 dias após o plantio e depois desse 

período já estão prontas para serem transferidas para sacos de plástico ou para o local de plantio 

definitivo. 

Para Braga et al. (2006), o tamanho da estaca também poderia influenciar, tanto nas 

reservas de carboidratos, como no volume de auxinas produzidas, o que proporcionaria maior 

sobrevivência e reação mais rápida de enraizamento. Mas em sua pesquisa, não houve efeito do 

tamanho da estaca na mortalidade. 

Em suma, a estaquia ganha importância como método alternativo ao de sementes, 

proporcionando a multiplicação de plantas-matrizes produtivas e de qualidade, permitindo 

selecionar características que sejam desejáveis para a evolução dos pomares e o possível 

incremento da produção (RONCATTO et al., 2008a). 

Vários fatores influenciam o processo de enraizamento de estacas. No trabalho de 

Roncatto et al. (2008a), destaca-se a importância da época no processo de estaquia. Eles 

observaram a percentagem de enraizamento de estacas no inverno e verão para diferentes 

espécies e concentrações de AIB. Nas estacas de P. edulis Sims, o enraizamento no verão foi 

baixo (23,33%), quando comparado ao P. giberti, que foi de 73,33%, também no verão. O P. 

Alata apresentou enraizamento de 58,33%, e o P. nitida, 40%, no inverno. 

Roncatto et al. (2008a) cita ainda Graça (1990) e Almeida et al. (1991), que constataram 

que a primavera é a época favorável para o enraizamento de estacas de maracujá-azedo, 

conseguindo resultado superior a 90% de enraizamento. O que coincide com um outro trabalho 

de Roncatto et al. (2008b), em que o P. edulis Sims também apresentou melhor enraizamento 

na primavera, o P. giberti enraizou na primavera e no outono (abril a junho), o P. nitida enraizou 

na primavera e no inverno (junho a agosto) e o P. alata não diferiu em relação às épocas 

testadas. 

 

3.3. Uso de fitohormônios 

 

As principais substâncias utilizadas na fruticultura e que exercem algum tipo de 

influência sobre as plantas pertencem ao grupo das auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e o 

ácido abscísico. As auxinas, quando sintetizadas pelas plantas ou aplicadas exogenamente, 

podem provocar uma gama variada de efeitos, como crescimento do caule, folhas, raiz, flor e 

fruta; iniciação da atividade cambial; dominância apical; epinastia; partenocarpia; determinação 

do sexo; abscisão foliar, entre outros (FACHINELLO et al., 1996). 
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A aplicação exógena de auxinas tem se mostrado de grande utilidade para a melhoria na 

produção de inúmeras plantas frutíferas. O enraizamento, para muitas espécies, só é possível 

quando as estacas são submersas em soluções contendo reguladores de crescimento como 

estimuladores de enraizamento. O efeito desses reguladores podem ser benéficos, variável com 

uma série da fatores, até uma determinada concentração e a partir daí o efeito passa a ser 

prejudicial ou inibitório (LIMA, 2009; FACHINELLO et al., 1996). 

As auxinas são as substâncias exógenas aplicadas às estacas mais utilizadas na 

promoção do enraizamento (LIMA, 2009). Estão relacionadas com o ácido indolacético (AIA), 

a principal auxina das plantas e a primeira a ser identificada. São produzidas principalmente 

nos locais de crescimento ativo, como meristemas, gemas axilares e folhas jovens, embora 

também haja síntese nas folhas adultas. O transporte das auxinas se caracteriza como sendo 

basal, ou seja, do ápice do caule ou de outro órgão para a base deste, e polar. Dentre as diversas 

substâncias que pertencem a este grupo, podemos destacar o ácido indolacético (AIA), o ácido 

indolbutírico (AIB), o ácido naftalenoacético (ANA) e o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-

D) (FACHINELLO et al., 1996). 

Tem sido verificado que algumas variedades de maracujá-azedo enraízam e brotam 

muito bem sem o uso do hormônio, enquanto outras enraízam melhor se tratadas com o ácido 

indolbutírico (AIB) na dosagem de 200 mg L-1 ou ácido naftalenoacético (ANA), na dosagem 

de 500 mg L-1 de água (JUNQUEIRA et al., 2001). 

O ácido indolbutírico (AIB) é uma auxina mais comumente utilizada na indução do 

enraizamento adventício, por se tratar de uma substância fotoestável, de ação localizada e 

menos sensível à degradação biológica, e por apresentar boa capacidade de promover a 

formação de primórdios radiculares em comparação às demais auxinas sintéticas 

(FACHINELLO et al., 1996; SMARCI, 2008 citado por LIMA, 2009). 

Junqueira et al. (2001) sugere que antes de fazer o tratamento com fitohormônio, deve-

se cortar a base ou pé da estaca em aproximadamente 0,5 cm para eliminar a parte oxidada ou 

escura, facilitando assim, a penetração do hormônio e da água. Imediatamente após esse corte, 

mergulhar, somente a base cortada na solução por cinco segundos e enterrar o lado tratado no 

substrato. 

Os estudos já realizados no que se refere à estaquia de maracujazeiro mostram resultados 

bastante variáveis, fazendo evidente a influência da interação entre concentração de reguladores 

vegetais, espécies estudadas, condições ambientais e época do ano. 

 

 



19 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi referente ao enraizamento de diferentes progênies dentro da espécie 

Passiflora edulis Sims, oriundas de programa de melhoramento genético do maracujazeiro-

azedo da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Embrapa Cerrados, cultivadas em 

pomar localizado na Fazenda Água Limpa FAL/UnB. Sendo assim, todo o material utilizado 

no estudo foi cultivado em regiões de cerrados. O estudo foi desenvolvido entre o período de 

março de 2016 a maio de 2016.  

 

Local da instalação do experimento   

O experimento foi conduzido no Setor de Fruticultura da Estação Experimental de 

Biologia – EBB, Universidade de Brasília, situada no Distrito Federal a uma latitude Sul de 16o, 

longitude a Oeste de Greenwich de 48o, e altitude de 1010 metros acima do mar. 

 

Delineamento Experimental 

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 

6x3, sendo 6 genótipos e 3 doses de hormônio (1000 mg L-1, 500 mg L-1 e 0 mg L-1), totalizando 

18 tratamentos. Cada tratamento teve 3 repetições, formando 54 unidades experimentais, cada 

uma composta por 4 estacas úteis, perfazendo-se um total de 216 estacas utilizadas nesse 

experimento. 

 

Materiais e Equipamentos Utilizados 

Casa de Vegetação  

A casa de vegetação foi protegida por sombrite-50% com nebulização intermitente a 18 

± 5oC à noite e 38 ± 5oC ao dia e umidade relativa de 70% a 100%, sistema de irrigação por 

aspersão, com a utilização de “bailarinas", a aproximadamente 1,5 m de altura de bancada, com 

vazão de 100 litros/hora.  

Equipamentos e Procedimentos para Enraizamento    

  As progênies estudadas foram obtidas por seleção massal de plantios comerciais 

contendo nove materiais superiores, considerando os aspectos de produtividade, qualidade de 

frutos e resistência aos fitopatógenos, trazidos do município de Araguari - Minas Gerais e vêm 

sendo cultivadas em um pomar experimental na Fazenda Água Limpa (FAL) – UnB (Quadro 

1). 
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Quadro 1 - Progênies cultivadas em pomares comerciais no município de Araguari (MG) 

utilizados na seleção massal. 

1                 Maguary “Mesa 1”  

2                 Maguary “Mesa 2”  

3                 Havaiano  

4                 Marília Seleção Cerrado (MSC)  

5                 Seleção DF  

6                 EC-2-O  

7                 F1 (Marília x Roxo Australiano)  

8                 F1 [Roxo Fiji (introdução das ilhas Fiji) x Marília]  

9         RC1 [F1 (Marília (seleção da Cooperativa sul Brasil de Marília – SP) x 

Roxo Australiano) x Marília (pai recorrente)].  

 

Foram selecionadas seis progênies de maracujá-azedo com características promissoras 

desse campo experimental da Fazenda Água Limpa (FAL) – UnB, sendo elas: MAR 20 # 41, 

MAR 20 # PL1, GIGANTE AMARELO PL1, MAR 20 # 34 F2, MAR 20 # 24 PL1 e MAR 20 

# 12 PL1. Delas foram retiradas, com tesoura de poda, estacas herbáceas da parte mediana dos 

ramos, contendo de 2 a 3 gemas não brotadas, medindo aproximadamente 20cm de 

comprimento e 0,4cm de diâmetro. Os cortes tanto da base como da parte superior das estacas 

foram feitos em bisel e apenas uma folha foi deixada na parte superior de cada estaca. 

As estacas foram colocadas em sacos plásticos umedecidos e armazenadas em câmara 

fria até o momento do tratamento com regulador de crescimento, o Ácido Indolbutírico (AIB), 

preservando assim a umidade das mesmas. 

Os materiais utilizados no preparo das soluções de (AIB) em diferentes concentrações 

foram: Balança de precisão, luvas de procedimento cirúrgico descartáveis, balão volumétrico, 

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

magnético, água destilada, álcool etílico absoluto (C2H5OH) - PM: 46,07 e Ácido Indolbutírico 

na forma pura (C12H13NO2) - PM: 203,24 (Figuras 1, 2 e 3). 

No laboratório do setor de fruticultura, pesou-se 1 grama de AIB e fez-se a diluição 

deste em 100 mililitros de álcool etílico absoluto, adicionando posteriormente 900 mililitros de 

água destilada, totalizando 1 litro de solução AIB a uma concentração de 1000 mg L-1. A 

solução foi armazenada em um recipiente de vidro âmbar, para evitar a degradação do hormônio 

pela luz (Figura 4). A fim de se obter a solução de AIB na concentração de 500 mg L-1, fez-se 
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a diluição da solução de AIB (1000 mg L-1) em 50%, da seguinte forma: 250 ml de AIB (1000 

mg L-1) mais 250 ml de água destilada. 

As bases das estacas foram imersas em 250ml da solução de AIB, durante 5 minutos, 

nas concentrações de 1000 mg L-1 e 500 mg L-1. Para o tratamento das estacas na concentração 

de 0 mg L-1 do fitohormônio (testemunha), a imersão ocorreu em 250 ml de água destilada por 

5 minutos. Em sequência, todas as estacas já tratadas foram plantadas em bandejas de 

poliestireno de 72 células, contendo volume de 120g cada. O meio de cultura utilizado foi o 

substrato Bioplant® umedecido, no qual as estacas foram enterradas a uma profundidade de 3 a 

5 cm de suas bases, e foram então devidamente identificadas (Figura 5). As bandejas foram 

colocadas em casa de vegetação sob nebulização intermitente (Figura 6). Ervas daninhas e 

eventuais pragas foram controladas mecanicamente. 

Características Avaliadas    

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

avaliadas as seguintes características: 

Retenção Foliar (RF) 

Dado pela contagem da quantidade de folhas verdadeiras que permaneceram na estaca 

enraizada.  

Formação de Calo (FC) 

Avaliado sobre a existência ou não de calos nas raízes (Figura 7). 

Potencial de Enraizamento (%PE)  

Avaliado através de notas que foram dadas através do número de raízes emitidas por 

estaca (Figura 8).  

Número de estacas enraizadas (NEE) 

Realizada pela contagem de estacas que emitiram raízes. 

Porcentagem de estacas enraizadas (%EE) 

Foi mensurada através de uma média feita entre o número de estacas enraizadas por 

repetição. As avaliações foram efetuadas aos 60 dias após o plantio das estacas enraizadas e 

brotadas.  

Número de brotações (NB)  

Obtido pela contagem da qualidade de brotações das estacas de passiflora enraizadas e 

brotadas. 

Análises estatísticas  
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Os dados coletados para cada característica foram submetidos as análises estatísticas 

apropriadas ao delineamento adotado. Na análise de variância dos dados, para avaliação da 

significância do efeito dos tratamentos foi utilizado o teste de F. Comparou-se as médias entre 

si, pelo teste de Scott-knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os cálculos referentes às analises estatísticas foram executados, utilizando o software 

SISVAR, de autoria de Ferreira (2008), desenvolvido na Universidade Federal de Lavras. 

 

 

Figura 1 – Becker e agitador mecânico. 

 

 

Figura 2 – Balança de precisão e fitohormônio AIB em sua forma pura (C12H13NO2) - PM: 

203,24. 
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Figura 3 – Álcool etílico absoluto (C2H5OH) - PM: 46,07. 

 

 

 

 

Figura 4 - Recipientes de vidro âmbar. 
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Figura 5 - Croqui das estacas em bandejas de poliestireno com as progênies dispostas 

aleatoriamente para cada concentração. 

 

 

 

Figura 6 – Estacas cultivadas em bandejas de poliestireno de 72 células com substrato em 

estufa. 
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Figura 7 – Formação de Calo em estacas de Passiflora edulis Sims. 

 

 

Figura 8 – Raízes formadas em estaca de Passiflora edulis Sims. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De modo geral, houve efeito significativo da aplicação de AIB para a maioria das 

características avaliadas nas 6 progênies de maracujá-azedo testadas. A interação dose de 
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aplicação versus progênies utilizada foi determinante para os resultados obtidos (Tabelas 1, 2 e 

3; Figuras 9, 10 e 11). 

 O coeficiente de variação (CV), em cada tabela, pode ser uma ferramenta importante 

para verificar a precisão experimental. Segundo Pimentel Gomes (2000), nos experimentos de 

campo, se o coeficiente de variação for inferior a 10%, diz que o coefiente de variação é baixo, 

ou seja, o experimento tem alta precisão. Valores de 10 a 20% são considerados médios e de 

boa precisão experimental. Nos valores de 20 a 30%, considerados mais altos, observa-se de 

média a baixa precisão, sendo que valores acima de 30%, reprsentam baixa precisão 

experimental.  

  

Tabela 1 - Retenção foliar, formação de calo e potencial de enraizamento de estacas de 

progênies de maracujazeiro-azedo oriundas de campo de melhoramento sob efeito da aplicação 

de ácido indolbutírico (AIB), Universidade de Brasília EEB- Setor de Futicultura FAV/UnB; 

Brasília-DF 2016. 

PROGÊNIES 

Ácido Indolbutírico (AIB) 

Retenção Foliar Formação de Calo 
(%) Potencial de 

Enraizamento 

0 mg/L 
500 

mg/L 

1000 

mg/L 
0 mg/L 

500 

mg/L 

1000 

mg/L 
0 mg/L 

500 

mg/L 

1000 

mg/L 

MAR 20#41 1,00 Bc 3,75 Ba 2,25 Cb 1,00 Bb 2,00 Ca 1,00 Bb 1,00 Bb 2,00 Ba 1,00 Bb 

MAR 20#PL1 1,00 Bc 3,75 Ba 2,00 Cb 1,00 Bb 2,00 Ca 1,00 Bb 1,00 Ba 1,00 Ca 1,00 Ba 

GIG. AM. PL1 1,75 Bb 4,75 Aa 4,00 Aa 3,00 Ab 4,00 Aa 3,00 Ab 2,25 Ab 3,00 Aa 3,00 Aa 

MAR 20#34 F2 1,33 Bc 4,33 Aa 3,00 Bb 2,50 Ab 4,00 Aa 3,00 Ab 2,33 Ab 3,00 Aa 3,00 Aa 

MAR 20#24 PL1 2,33 Ab 1,67 Cb 4,00 Aa 1,00 Bb 1,00 Db 3,00 Aa 1,00 Bb 1,00 Cb 2,67 Aa 

MAR 20#12 PL1 3,00 Aa 1,75 Cb 3,50 Aa 3,00 Aa 3,00 Ba 2,75 Aa 2,33 Ab 3,00 Aa 2,50 Ab 

  CV (%) = 20,05 CV (%) = 16,72 CV (%) = 19,30 

  DMS=2,73 DMS=2,29 DMS=2,00 

Obs.: Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e letra minúscula nas linhas não 

diferenciam entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

A progênie MAR 20 # 24 PL1 obteve melhor resultado para todas as características de 

crescimento avaliadas quando tratada com dose de 1000 mg L-1. Já a aplicação de ácido 

indolbutírico na concentração de 500 mg L-1 proporcionou melhor retenção foliar (RF) e 

formação de calo (FC) para as progênies MAR 20 # 41, MAR 20 # PL1, GIGANTE 

AMARELO PL1 e MAR 20 # 34 F2. 

A progênie MAR 20 # 12 PL1, por sua vez, não diferiu significativamente em nenhum 

dos tratamentos quando observada a característica formação de calo (FC). Para característica 

retenção foliar (RF), os melhores resultados obtidos foram na dose zero (testemunha) e dose de 

1000 mg L-1. Esta mesma progênie, mostrou efeito significativo da aplicação de (AIB) na 

concentração de 500 mg L-1 para característica (%) potencial de enraizamento diferindo 

significativamente dos demais tratamentos. 
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Ainda em relação à característica (%) potencial de enraizamento as progênies 

GIGANTE AMARELO PL1 e MAR 20 # 34 F2 mostraram maior resposta aos estímulos do 

enraizamento quando tratadas nas doses de 500 e 1000 mg L-1. Contudo, a progênie MAR 20 # 

PL1 não mostrou reação favorável à aplicação de AIB não diferido em nenhum dos tratamentos 

quando comparados a testemunha. (Tabela 1). 

Pires (2011) avaliou o efeito de diferentes doses (0 mg L-1, 500mg L-1, 1000 mg L-1 e 

1500 mg L-1) de ácido indolbutírico (AIB) na estaquia de maracujazeiro das espécies silvestres 

P. nitida, P. coccinea, P. quadrangularis e P. serrato digitata, espécies comerciais P. edulis f. 

flavicarpa híbrido ‘EC-2-0’ e P. edulis e o híbrido interespecífico entre as espécies P. coccinea 

X P. setacea. Concluiu assim que o AIB foi eficiente no processo de enraizamento e 

desenvolvimento vegetativo das estacas, e que na concentração de 500mg L-1, proporcionou 

melhor retenção foliar. 

Para a maioria das progênies testadas a aplicação de AIB nas concentrações de 500 mg 

L-1 e 1000 mg L-1, representaram o maior potencial de enraizamento nas estacas de 

maracujazeiro-azedo, tendo se destacado as progênies GIGANTE AMARELO PL1, MAR 20 

#34 F2 e MAR 20 # 12 PL1 para a dose de 500 mg L-1, e GIGANTE AMARELO PL1, MAR 

20 #34 F2, MAR 20 # 24 PL1 e MAR 20 # 12 PL1 para 1000 mg L-1. A aplicação de AIB em 

estacas de maracujá-azedo da progênie MAR 20 # PL1 não resultou em efeito comparado à 

testemunha (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Retenção foliar (RF), formação de calo (FC) e potencial de enraizamento (%PE) de 

progênies de maracujá-azedo, submetidas a aplicação de ácido indolbutírico (AIB). 
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Radmann et al. (2003) testou a influência do AIB, em condições de escuro, no 

enraizamento in vitro de amoreira-preta cv. Ébano. Utilizaram-se explantes provenientes da 

propagação in vitro, os quais foram submetidos a duas concentrações de ácido indolbutírico 

(AIB) (0,5 e 1,0 µM) e três períodos de escuro (2; 4 e 6 dias). Após o enraizamento in vitro, as 

brotações foram levadas para casa de vegetação, onde foram aclimatizadas em bandejas 

contendo areia e vermiculita (1:1). Não houve efeito significatico da variável condição de 

escuro, mas houve maior intensidade de formação de calo quando se utilizou ácido indolbutírico 

no meio de cultura. 

 

Tabela 2 – Número de estacas enraizadas e número de brotações de estacas de progênies de 

maracujazeiro-azedo sob efeito da aplicação de ácido indolbutírico (AIB), Brasília-DF 2016. 

PROGÊNIES 

Ácido Indolbutírico (AIB) 

Nº de Estacas Enraizadas Nº de Brotações 

0 

mg/L 

500 

mg/L 

1000 

mg/L 

0 

mg/L 

500 

mg/L 

1000 

mg/L 
MAR 20 # 41 1,00 Bb 2,00 Ba 1,00 Bb 1,25 Bb 3,00 Ba 2,25 Ba 

MAR 20 # PL1 1,00 Bb 2,00 Ba 2,50 Aa 1,75 Bb 2,50 Bb 4,50 Aa 

GIGANTE AMARELO PL1 1,25 Bb 3,00 Aa 3,00 Aa 1,25 Bb 3,00 Ba 2,50 Ba 

MAR 20 #34 F2 1,67 Ab 3,00 Aa 3,00 Aa 1,75 Bb 3,75 Aa 3,25 Ba 

MAR 20 # 24 PL1 1,67 Ab 1,00 Cc 2,67 Aa 2,25 Ac 3,25 Bb 5,00 Aa 

MAR 20 # 12 PL1 1,50 Ab 3,00 Aa 2,50 Aa 2,50 Ab 3,75 Aa 2,75 Bb 

 CV (%) = 17,46 CV (%) = 20,81 

  DMS = 2,04 DMS = 2,79 

Obs.: Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e letra minúscula nas linhas não 

diferenciam entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Quando observada a característica “número de estacas enraizadas” (NEE), nota-se que 

houve um efeito significativo da aplicação de AIB na dose de 500 mg L-1 para as progênies 

GIGANTE AMARELO PL1, MAR 20 #34 e F2 e MAR 20 # 12 PL1. Este mesmo efeito foi 

observado também no tratamento que corresponde a dose de 1000 mg L-1 de AIB nas seguintes 

progênies: MAR 20 # PL1, GIGANTE AMARELO PL1, MAR 20 #34 F2 e MAR 20 # 12 PL1. 

As exceções foram a progênie MAR 20 # 41, que teve maior desempenho apenas com a dose 

de 500 mg L-1, e a progênie MAR 20 # 24 PL1, que ao contrário, teve seu empenho 

comprometido com essa mesma dose de AIB. De forma geral as testemunhas apresentaram 

baixo desempenho para característica (NEE), enquanto os tratamentos com ácido indolbutírico 

foram melhores, mas não diferiram significativamente entre si (Tabela 2 e Figura 10). 

Na análise do número de brotações (NB), as progênies MAR 20 # PL1 e MAR 20 # 24 

PL1 obtiveram melhor desempenho quando tratadas na dosagem de 1000 mg L-1 de ácido 
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indolbutírico com médias de 4,5 e 5 brotações, respectivamente. Já as progênies MAR 20 #34 

F2 e MAR 20 # 12 PL1 quando tratadas na dose de 500 mg L-1 de AIB apresentaram uma média 

de 3,75 brotações, diferindo significativamente das demais progênies testadas. Levando-se em 

conta a testemunha (0 mg L-1 de AIB), as progênies MAR 20 # 24 PL1 e MAR 20 # 12 PL1, 

foram significativamente superiores às progênies MAR 20 # 41, MAR 20 # PL1, GIGANTE 

AMARELO PL1 e MAR 20 #34 F2 (Tabela 2 e Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Número de estacas enraizadas (NEE) e número de brotações (NB) de progênies de 

maracujá-azedo, submetidas a tratamento com ácido indolbutírico (AIB). 

 

Villa et al. (2003), em seu trabalho com propagação de estacas lenhosas de duas 

cultivares de amoreira-preta (Brazos e Guarani) tratadas com ácido indolbutírico (AIB) (0, 

1000, 2000 e 3000 mg L-1), obteve maior número de brotações para a cultivar Brazo não-tratada 

e para a cultivar Guarani tratada com AIB na concentração de 2000 mg L-1. 
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Tabela 3 – Percentual de estacas enraizadas de progênies de maracujazeiro-azedo sob efeito da 

aplicação de ácido indolbutírico (AIB), Brasília-DF 2016. 

PROGÊNIES 

Ácido Indolbutírico (AIB) 

(%) de Estacas Enraizadas 

0 mg/L 500 mg/L 1000 mg/L 

MAR 20 # 41 4,00 Ab 34,00 Ba 35,00 Aa 

MAR 20 # PL1 4,00 Ab 37,00 Ba 39,00 Aa 

GIGANTE AMARELO PL1 4,50 Ab 26,33 Ca 19,67 Ba 

MAR 20 #34 F2 3,33 Ac 49,33 Aa 35,33 Ab 

MAR 20 # 24 PL1 6,67 Ab 29,00 Ca 26,33 Ba 

MAR 20 # 12 PL1 7,33 Ac 25,67 Cb 35,67 Aa 

 CV (%) = 24,74 

  DMS = 23,45 

Obs.: Médias seguidas de mesma letra maiúscula nas colunas e letra minúscula nas linhas não 

diferenciam entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

 

Com relação a “Porcentagem de estacas enraizadas” (%EE), podemos observar que 

todas as progênies de maracujazeiro azedo testadas no presente trabalho, apresentaram um 

baixo porcentual de enraizamento variando entre (3,33 e 7,33%) quando não submetidas a 

aplicação de AIB (testemunha). 

Nota-se que a aplicação do ácido indolbutírico melhorou significativamente o 

desempenho do enraizamento das estacas das progênies MAR 20 # 24 PL1, MAR 20 # 12 PL1, 

MAR 20 # 41, MAR 20 # PL1, GIGANTE AMARELO PL1 e MAR 20 #34 F2 para a 

característica (%EE). As aplicações das doses de 500 e 1000 mg L-1 do (AIB), resultaram no 

aumento significativo do percentual de enraizamento com média de 33,56% e 31,83%, 

respectivamente. A progênie MAR 20 # 34 F2 tratada com 500 mg L-1 de AIB foi a que mais 

se destacou, alcançando 49,33% das estacas enraizadas. Já a progênie MAR 20 # PL1 

alcançando um percentual de 39% das estacas enraizadas quando submetida ao tratamento de 

1000 mg L-1 de AIB (Tabela 3 e Figura 11). 
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Figura 11 – Percentual de estacas enraizadas (%EE) de progênies de maracujá-azedo, 

submetidas a tratamento com ácido indolbutírico (AIB). 

 

 

No estudo promovido por Sabião et al. (2011) com Passiflora nitida, o aumento das 

doses de AIB aumentou a porcentagem de enraizamento, que atingiu a média de 86,3%, tendo 

os melhores resultados para os tratamentos com doses 1.000; 3.000 e 5.000 mg L-1, diferindo 

significativamente da testemunha (0 mg L-1), que atingiu o valor médio de 62,5%. Isto indica 

que o uso desse regulador vegetal influencia na divisão celular, proporcionando a melhor 

formação de raízes para esta espécie. 

Roncatto et al. (2008b) ressalta que a época influencia na porcentagem de estacas 

enraizadas de maracujá-azedo, obtendo em seu trabalho o melhor índice de enraizamento para 

maracujá-azedo de 76,7% na primavera e sem AIB (testemunha), enquanto no outono e inverno 

as médias de enraizamento foram baixas. Ou seja, pode-se dizer que concentrações altas de AIB 

não substituíram a baixa quantidade de auxina endógena sintetizada pela planta no outono e no 

inverno, impossibilitando enraizamento satisfatório, além de causar inibição do enraizamento; 

além disso, as baixas temperaturas ocorrentes nesse período, provavelmente, não favoreceram 

o enraizamento das estacas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A aplicação do ácido indolbutírico melhorou o desempenho das progênies testadas para 

todas as características avaliadas. Contudo, no tratamento correspondente a aplicação da 

dose de 500 mg L-1 de AIB, foram observados os melhores resultados de modo geral. 

 

 As progênies MAR 20 # 24 PL1, MAR 20 # 12 PL1, MAR 20 # 41, MAR 20 # PL1, 

GIGANTE AMARELO PL1 e MAR 20 #34 F2 apresentaram respostas diferentes aos 

tratamentos propostos, evidenciando como a interação progênie versus concentração é 

determinante para o resultado final. 
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