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INTRODUÇ7'íO

" A ma n i ç ob a , Manihot glaziowii Muel i. Arg., planta
pertencente a famil ia das Euforbiãceas, no passado foi e~
plorada no Nordeste do Brasil, para a produção de l â t ex de~
tinado ao fabrico de borracha. r uma planta resistente ã
seca encontrando-se, em estado nativo, na região nordestina
e parte do Brasil Central, e em outras regiões do mu nd o.fe is
como América Central e Africa (ZEHTNER, 1914; ALMEIDA, 1916).

As espécies M.gtazioUJil, Muel1. Arg'.JM.dichotoma Ul e. ,
heptaphila Ule. ,e M.piauiensis U1e., são as mais importantes
pela capacidade 1actífera (UPHOF, 1943; CUTLER, 1946).

A propagação da maniçoba, segundo ZEHTNER, 1914
e DUQUE, 1973 tem sido realizada, basicamente, através da
reprodução sexuada. No entanto, este tipo de propagação
apresenta irregularidades na porcentagem e velccidade de
germinàção de suas sementes. Por essa razão, ZEHTNER (1914)
sugeriu o emprego da reprodução assexuada, com o objetivo
de superar estes problemas.

A propagação assexual é o processo pelo qual um
novo indivíduo é originado de partes vegetativas, tais c~
mo: raízes, caules, folhas, tecidos e ce1ulas, e apresentam
as mesmas características da planta mãe, graças a duplic~
ção do DNA. Em muitas espécies, isto e possível dada a ca
pacidade de regeneração de certos õrgãos.

A propagação assexua1 não imp1 ica em troca de na
terial· genético da nova planta, pois o processo envolve
uma divisão cel~lar do tipo mitõtica, na qual hã duplicação
dos cromossomos associados ao citoplasma, origina células
idênticas as iniciais. Desse modo, todas as caracteristi
CtS da planta mãe são mantidas na nova planta.
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2.
As principais razoes para o emprego da propag~

ção agâmica de plantas são: c formação de clones de mJior
precocidade; eliminação do estãgio de juvenilidade em cer
tas·especies; perpetuação de uma fase particular do ciclo
da planta (Topofase), e a manutenção de caracteres desej~
veis em cultivares que possuem elevada heterose.

A emissão de raizes em um õrgão da planta e
u~a variâvel que depende de virios fatores de natureza fi
siolõgica e mesolõgica, tais como: idade e estado nutricio
nal da planta mãe, ê po c a de coleta do material, estado fi
t o ss e n í t âr t o , pH e tipo de subs t raso , temperatura, umidade
e luz (THIMANN & DELISLE, 1942; BACHELARD & STOWE9 1963;
CORMACK, 1965; DOMANSKI e~ alii, 1969; JANICK 1976).

A capacidade de emissão de raizes de uma estaca,
depende da interação de fatores que se encontram presentes
nas celulas, 0 das substâncias trcnsportãveis produzidas
pelas folhas e gemas. Algumas dessas substâncias são: nu
xinas, carboidratos, compostos nitrogenados, vitaminas e
outros não identificados, chamados cofatores.

o enraizamento de estacas e influenciado pela
auxina, embora esta não seja de medo algum, a unica subs
tância envolvida. A auxina natural, produzida nas folhas
jovens e gemas, move-se para a porção inferior e se acumu
l a na .base do corte. Este estimulador de enraizamento ju.!!
ta m e n t e c omos aç u c a r e s e ou t ra s s u b stâ nc ia s nu t r it iva s, f~
zem com que as celulas do local do corte e da adjacência -
sejam estimuladas ã divisão, prndução de calo e de raizes
pr;mõrdias.

Visa o presente estudo, avaliar os efeitos do
~cido Indo1butirico e do substrato no enrôizamento e desen
volvimento de estacas de caule de Maniçoba:. Manihot
gZaziowii .MUF11.Arg.



REVISÃO DE LITERATURA

1. Substrato e Enraizamento

LONG (1932), trabalhando com 43 esp~cies depla~
tas, entre as quais Py~u~ commun~~, Hede~a hel~x, L~gu~t~um
oval~6ofium, Begon~a mangi6e~a, Loniu~a ~p e outras, relata
que o enraizamento das estacas em areia produz um sistema
radicular grosso, quebradiço e raramente ramificado, enqua~
to as enraizadas em turfa apresentam raizes tenras, flexiveis
geralmente bem ramificadas.

CHADWICK (1932) afirma que a areia ~ o melhor
substrato de enraizamento para esp~cies do g~nero "Juniperus~
Contudo, em outras esp~cies as estacas enraizadas em areia ~
presentaram um sistema radicular longo, não ramificado e qu~
bradiço. O mesmo autor (1949) concl~iu que estacas herbâ
ceas de plantas de folhagem caduca enr~;zam melhor em subs
trato composto de partes iguais de areia, si1ica e vermicu1i
ta.

AIDROOS (1966), investigando o efeito do substr~
to no enraizamento de estacas de jojoba, Simmond~~ach~nen~~~
(Link) Schneider, concluiu que a vermiculita foi o meio que
proporcionou maior formação de raizes e que a areia se cons
tituiu no meio menos adequado ao seu enraizamento.

LOONY & Me INTOSIL (1968), trabalhando com esta
cas de pêra, observaram que houve grande desenvolvimento do
sistema radicular quanto a vermiculita foi usada como meio
de enraizamento.

MAINLAND & WATTEN (1970), utilizando os substra
tos de turfa, per1ito, areia e serragem para enraizar esta
cas de "Bluberry" cv Croatan, concluiram que a mistura turfa

3.



-
e per1{to, em partes iguais, proporcionou um enraizamento de
83 a 95% Verificaram ainda, que o uso de perlito isolado
ou uma mistura de areia com serragem, ocasionou a formação
de um menor n~mero de ralzes.

HARTMANN & KESTER (1975) citam que dentre os.substratos empregados, como meio de enraizamento, a areia é
a mais amplamente utilizado para um grande numero de esp~
cias vegetais.

MERRIFELD & HOWCROFT (1975), ao analisarem o en
raizamento·de estacas de diferentes ãrvores de cedro, Toona
~UAeni, colocadas em substratos de solo e serragem, observ~
ram que na serragem o porcentual de enraizamento foi de
62,5%, enquanto que no solo foi de 22,5%.

LEE e~ alii (1979), trabalhando com .estacas
herbãceas de jojoba, tendo como substrato vermicu1ita ou
uma mistura desta com perlito, obtiveram êxito no enraizamen
to da referida especie.

2. Reguladores de Crescimento e Enraizamento

GORTER (1958), estudando o sinergismo existe~
te entre ° ãcido-3-indo1eacetico e o indol no enraizamento de
estacas de Pha~eolu~ vulga~i~~ cv. "Vroege wagenaar" obser
vou que o AIA, nas concentrações de 10-7a 10-4 M, aumentou
o número de ralzes formadas, enquanto que o indol nas con
centrações de 10-3 e 10-6 M melhorou substancialmente o efei
to do ãcido-3-indoleacetico, em todas as concentrações usa
das.



5.
o sucesso no enraizament~ de estacas de caule de

pende da auxina e de outros fatores ou combinaç5es de fato
res produzidos pelas folhas. Dentro deste aspecto, HESS
(1959) isolou vários compostos em estacas de especies de
plantas de fãcil e d t f Tc t l enraizamento, tais como H.i..b.i...6c.u.6
,'to.6a-.6.i..rtert.6.i...6 e u eâeno. hel.i..x, respectivamente. O autor cor
relacionou o numero e a habil idade de formação de raiz em
cst0cas com a quantidade de compostos cofatores de enraiza
mento existente nas mesmas.

STRYDOM & HARTMANN (1960), investigaram os efel
tos do ãcido indolbut;rico na respiração e no metabolismo do
nitrog~nio em estacas de ameixas, variedade Hariana 2624.
Os resultados observados mostraram que: a) as estacas trata
das quando comparadas com o controle, apresentaram um aume~
to na concentração de aminoãcicos; b) o n;ve1 de aminoãcido
nos tecidos tratados mostrou um considerãve1 aumento ate o
aparecimento das rn1zes, enquanto que no controle, este n1
vel apresentou aumento durante as quatro primeiros dias;c) o
surgimento d~ calo nas estncas tretadas ocorreu dentro de 7
dias após a aplicação de ãcido; d) ao final de 14 c ie s , o
porcentu~i de enraizamento variou entre 15 a 50% nas estacas
tratadas, ao passo que nas n~o tratadas ocorreu um ligeiro
jesenvo1vimento de calo; e) Houve aumento no nitrogênio to
tal e na pro te; na da po rçã o ba sal das e stac a s tra tadas no
per10do de 40 a 70 dias, em relação às estacas não tratadas.

ROBrA e~ at.i...i.. (1965), ao tratarem estacas de amQ
r e t ra , Moltu.6 atba.. varo "Catania 1", com 1 00 ppm de ãcido
beta indoleacetico, obtiveram ótima resposta ao enraizamento.

AIDROOS (1966), trabalhando com estacas de
ba; tratadas com ácido indo1but;rico, nas concentrações
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,3.000, 4'.000 e 5.000 ppm, ~brificou que as concentraç6es de
4.000 e 5.000 ,ppm, proporcionaram r e su l t.a do s favoráveis ao
enraizamento.

ASHIRU & CARLsON (1968), estudando a associação-
de alguns fatores endõgenos no enraizamento de estacas 1~
nhosas de dois clone~ de maçã, "Ea~~-malling 11" "Malling-
men~an 106", tratadas com ãcido indolbutlrico na temperatura
de 210C, conclulram que a formaç~o de calo e de ralzes foi
mais el~vada na concentração de 1.500 ppm.

STOLTZ (196B), .e ne l t sando tecidos de duas varie
dades de Chny~an~henlum moni6al.ium, de fãcil e dificil e nr e i
zamento, constatou o seguinte: a) a presença de uma auxina,
correspondente cramatograficamente ao ácido indo1eacético, em
proporções equivalentes para àS duas variedades; b) pequena
diferença na concentração de açucares e amido das folhas, e~
quanto que no caule as mesmas foram diferentes; c) uma baixa
quantidade de cDfator do enraizamento 4, no caule, mas ele
vada nas folhas; d) uma correla~ão positiva no total de car
boidratos e o inicio da emissão de raiz primõrdia.

INVING & JOHNSON (1968), investigando diversos
estimuledores do enra;zamehto em estacaS de JuniperuB
horizontaZis" P 1um,')se 11 e J. c.h.inen~i~, 1\ H et z 9 1au c ali, o bs erva
ram que o ãcido indolbutlrico, em aplicação isolada ou em
combinação com ãcido indoleacêtico, na concentração de 2.000
ppm, induziu em ambas as espécies um satisfatõrio enraizame~
to, se comparado com os resultados obtidos com Hormodim 1, 2
e 3.

Ao estudarem o conteudo de carboidratos e nitro
gênio no processo de enraizamento de estacas adultas e jo
vens de três espécies de "pyru s ", PyJr.u~ c.alieJtyma, P. be~ulae
6aiia e P. c.ommuni~, tratadas com ãcido indolbutlrico, nas
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concentraç5es de 50 e 100 ppm, ALI & WESTWOOD(1968) concluirem
que as estacas ~dultas, apresentaram, no primeiro ano um maior
total de carboidrato e de protelna do que as estacas jovens.
Por outro lados estacas adultas desenvolveram mais calo, en
quanto que as jovens enraizaram melhor. Admitem os autores
que este melhor resultado seja devido ã presença de um fator
especlfico de enraizamento, o qual esteve. provavelmente, au
sente ou reduzido nas estacas adultas.

FRENKEL e~ at~~ (1970) citam que a formação das
ralzes primõrdias e regulada pela presença de compostos mo
veis, os. quais são sintetizados nas folhas e gemas, e depois
translocados para a base das estacas. Afirmam ainda, que en
tre os compostos móveis se encontram as auxinas, açucares, com
postos fenõlicos e aminoãcidos.

HACRETT (1970) analisou, dentre outros fatores,
influ~ntia de auxinas e catecol na formação de ralzes de

estncnS jovens e adultas de Hede~a hel~x. Os resultados encon
trJdos , mostraram que as estacas adultas, expostas a uma ele
vada intensidade luminosa, tiveram comportamento similar ao
das estacas jovens expostas ã b~ixa intensidade luminosa. Obser
vou tambem, um forte sinergismo entre o ãcido indoleacetico e
o catecol.

BRANDI & BARROS (1971), investigando o emprego dos
ãcidos indolbutlrico e indo1propriônico no enraizamento de es
tacas de P~nu~ ea~~bae, variedade hondurensis, não encon-
traram no final de quatro meses, diferença na porcentagem de
enraizamento, embora houvesse uma tendência de aumento no nume
ro de estacas enraizadas.

HAISSIG (1971), citado por NOBREGA (1979), traba
1hando com estacas de Sal~x n~~g~t~~ L. durante a iniciação e
desenvolvimento de ralzes primõrdias, tratadas com auxinas e
mais a incorporação de 14C-Uridina, observou que algum fôtor,
possivelmente a aux;na sinerglstica, foi requerido para promG-
ver o inlcio úa slntese de ácido ribonucleico ea divisão celu
lar, durante a fase de formação da raiz primõrdia.
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JOHNSON & ROBERTS (1971) estudando J influência

do sombreamento parcinl no desenvolvimento de .flores e na
potencial f d ad e de enro iz ame nt o de fol ha s de "I hododendron"
cv. Roseum elegans, tratadJs com 500 ppm de Jiffy Grow, ve
rificaram que a redução da intensid,de luminosa provocou
uma diminuição no tamanho das flores e no nlvel de açúcar
das folhas. Observaram ainda, que a aplicação de Jiffy
Grow foi benefica tanto com o sombreJmento rarcial de 25%
como em intensa luminosidade (100%). Por outro lado, com
95% de sombreamento o hormônio aplicado não foi efetivo em
promover. o enraizamento.

Trabal~ando com estacas herbãceas e lenhosas de
Ca~ya illinoen~i~ K. Koch., obtidas de plantas pre-dormen -
tes, em meia dormência e põs-dormência, tratadas com ãcido
indolbutlrico, nas concentrações de 5.000, 10.000 e 20.000
ppms MC EPCHERN & STOREY (1972), observaram o seguinte: a)

. qU2 menos de 1% das estacas lenhosas enraizadas sorrevive-
ram; b). que estacas obtidas de pla nt a s prê-dcrmentE!s e em
estãgio de meia dormência, apresentaram 47 e 72% de enrai
zamento, em 10 e 4 semanas, respectivamente; c) que as est~
cas colctadas de plantas apõs-dormência não enraizaràm.

Estudand0 estacas de Euealyp~u~, trataáas com
subst~ncias promotoras do enraizamento, ARENS & ARENS (1972)
canc1ulram que essas substâncias são ineficientcs na forma
ç~o de ralzes adventlci~s em estacas desse gênero, com bai
xo conteudo de reserva nutritiva.

JAIN & NANDA (1972), empregando uma mistura de
5 mg/1 de ácido indo1eacetico e 1% de glucose ã 30oC, enco~
traram resultados satisfatõrio r.o enraizamento de estacas -
de Salix. ~e~a.6pe~maRoxb. Entretanto, quando a essa mistu
ra foram adicionados ciclohexamida, actinomicin-D e 5-fluo-
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rodesoxyuridina ã l50Cj observaram uma redução nn sintese de
proteinn e de ácido ribonucl€ico, e uma inibição na formação
de raizes da especie. Os autores admiten que tal inibição é
um indicativo do envo1vimento das proteinas e ãcido r í bo nu">
c1eico na formação de raizes.

BADR (1973) ao tratar estacas de uva em soluções
de âcido indolbutirico ou âcido giberé1ico-3, na concentra -
ção de 100 ppm, durante tres horas, observou que, nas esta
cas oriundas de plantas em ativo crescimento, a forMaç~o de
raiz foi superior àquela obtida de planta em fase de dorme.!!.
cia. Verificou também, que em ambos os casos, o ãcido giber~
1ico-3 inibiu completamente a fermação de calo e raizes, en,
quanto que o ácido indo1butirico estimulou.

Estudando a influência do ãcido indolbutirico e
da época, de coleta de estacas no enraizamento de quatro clo
nes de P~nu~ mugo~ variedade mughus zeneri, KIANG ~t al~~
(1974) observaram que as estacas co1etadas durante os meses
de março e junho apresentaram significativo aumente na PC!
c en ta o en de enraizamehto em. re1 ação àquelas obtidas em setem
bro ou dezembro. Constataram ainda, que a concentração de
0,6% de ~cida indo1butirico aumentou tanto a porcentagem de
enraizamento, quanto o número de raizes por estacas.

BECK & SINK (1974), em quatro experimentos rea1i
zados com estacas de caule de Po~n~ett~a pulehe~~~ma Wil1d,
tratadas com vãrias substâncias estimu1adoras do enraizamen
to, observaram que as formulações contendo auxinas espec!
ficas, tais como: ãcido indolbutirico c ácido de a1fa-nafta-
1enoacetico, foram as mais efetivas no enraizamento das es
ta ca s.

ANAND & HABERLEIN (1975), realizaram aplicações -
mensais dos âcidos indolbutirico, indolpropri5nico, 2-4· di
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clorofenoxiacetico e a1fa-nafta1enoacetico, nas concentra -
ções de 10 e 100 ppm, em estacas de Fi~u~ inbe~~onia. Obse!
varam que as estacas tratadas em junho, devido a maior ati
vidade c amb ia l , apresentaram mel hor enraizamento do que as
tratadas em outubro. Admitem os autores então, que deve
existir uma relação entre a mudança estacional e a atividade
sambinl com a promoção do enraizamento.

HARTMANN & KESTEP (1975) citam que entre as subs
tâncias estimuladoras do enraizamento, a mais utilizada e o
âcido indolbutlrico, pois ale~. de não ser t6xico em uma am. -
pla fêixa de concentração é efetivo na formação de raizes,
em vârias especies de plantas.

YAMAKAWA & RAUCH (1975), trabalhando com estacas
de Ixona ~pp, tratadas com soluç3es isoladas ou em mistura-
dos.ãcidos indolbutlrico e alfa-naftalenoacetico, nas con
centrações de 2.500 e 5.000 ppm, verificaram que estacas ~
picais proporcionaram melhor enraizamento do que as das pa!
tes intermediárias. Por outro lado, a aplicação t so l ad a dos
âcidos teve pouca influência nc enraizamento, enquanto que
a mistura provocou um significativo aumento no enraizamento.

JOHNSON & HAMILTON (1977) aplicaram etcfon e âci
do indolbutlrica em estacas de Hibi~eu~ no~o.-~inen~i~ L.,
expostas ê diferentes intensidades luminosas. Verificaram-
que as substâncias somente afetaram o enraizamento'das esta
cas expostas a 100% de intensidade luminosa.

BURG & MICHAEL (1977), em estudos realizados com
estacas herbãceas de diferentes especies de plantas do gên~
ro "Ma1us", tratadas com soluções de ãcidos indolbutlrico e
alfa-naftalenoac~tico, e~ aplicações isoladas e em mistura,
observaram que as concentrações de 2.500 e 5.000 ppm foram
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efici~ntes em promover o enraiz~mento. Entretanto~ com doses
de 20.000 e 30.000 ppm, os efeitos foram fitotãxicos em alg~
mas das espécies estudadas.

Estacas de caule de diversas espécies ornamentais
pre-tratadas com ãcido e base, lavadas com água destilada, e
tratadas com soluções de AIB-K, revelaram que o pr8-tratamento
influenciou significativamente a habilidade de enraizamento, ~
lêm de proporcionar aumento no número, emergência e taxa de
crescimento das p1ãntu1as. (LEE et aiii, 1977).

CRILEY & PARVIN (197~), trabalhando com estacas de
P~otea me~i6oi~o. R. Br., expostas ao tratamento com os ãcidos
indo1eacetico, indo1butlrico e alfa-nafta1enoacetico, em apll
cações isoladas ou combinadas com Daminoside e Etefon, observ~
ram que a aplicação isolada de auxinas, nas concentrações de
4.000 e 7.000 ppm não foram eficientes no enraizamento. Entre
tanto, quando a essas substâncias foram adicionadas Daminoside
e Etefon, obServaram uma antecipação e aumente no enraizamento.

LEE et alii (1979), submetendo estacas de jojoba ao
tratamento com os ãcidos indolbutlrico e a1fa-nafta1enoacetico,
nas concentrações de 4.000 a 20.000 ppm, obtiveram porcentuais
de enraizamento na ordem de 50 e 52%, e que tais substâncias -
tiveram efeito similar quanto ao enraizamento desse especiE.

ARAG~O et alii (1979), investigaram diversos parãm~
tros associados com o enraizamento de estacas de maniçoba, tr~
tndas com substâncias ã base de auxinas. Os resultados reve
laram que os estimuladores do enraizamento com elevada concen-
tração de auxina são prejudiciais ao enraizamento dessa esp~
cie e que, o s produtos "Jiffy Grow 1" e "Jmpr-o v ed Rootone" fo
ram os que proporcionaram maior porcentagem de enraizamento.

NOBREGA (1979), trabalhando com estacas de algodão
Mocã, GOhhypium hi~~utum marie ga1ante Hutch, tratadas com
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substâncias ã base de auxinas sobre diversos parãmetros, con
cluiu que, a alta vitalidade das estacas tenha sido resulta
do do efeito dos reguladores aplicados, que influlram no
processo metabólico da atividade celular dos tecidos vascu
lares e de proteção das estacas, prolongando o estado fisia
lógico durante o período do enraizamento. Verificou ainda,
um aumento para a maioria dos parâmetros analisados em fun
ção, provavelmente, da presença dos ácidos indolbutlrico e
alfa-naftalenoacetico existentes nos produtos aplicados.

KUSEY & WEILER (1980), estudando o enraizamento -
de estacas terminais de caule de Gyp~oph~ia pan~euia~a L.
variedade "Bristol faily", concluiram que, o perl0do de imer
são' durante 5 e 10 minutos, em solução de 3.000 e 10.000 mg/
1 de ácido indolbutlrico, proporcionou melhor resultado no
enraizamento desse especie.

COUVILLON & EREZ (1980). ?o tratarem estacas se
mi-lenhosas de treze cultivares de pêssego P~unu~ pe~~~ea

\(L) Batsch, oriundas de localidades diferentes, com solu
ções de ácido indolbutlrico, nas concentrações de 1.500
2.500 e ~.OOO ppm, obtiveram uma media de enraizamento de
90% para a maioria das cultivares.

3. Reguladores de Crescimento e Outros Fatores Associados com
o Enraizamento

Segundo CORMACK (1965), a emergência e o crescimen
ta de ralzes adventlcias decrescem com o aumento da alcalini
àade do meio, sendo que ate um pH = 11, há maior formação de
calo e diminuição na quantidade de ralzes.
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FOSTER (1965) observou que o pH da solução nutri

tiva exerce significativo efeito na iniciaçio de ralzes em
estacas de Cueumi~ meion L. Verificou, ainda, que o ótimo
crescimento de ralzes ocorr~ na faixa de pH 6,5 a 7,0 e
que em soluçio mais ãcida, o periodo requerido para o ini
cio do crescimento foi maior.

ALI & WESTWOOD (1966), trabalhando com estacas
.de pêras, Py~u~ eommuni~ L.,observaram que o termino da

fase de dormência "a priori" por resfriamento antes e apos
a formaçio de calo, resultou na diminuição do total de açu
car e amido das estacas, e da porcentagem de enraizamentp.
Alem do mais, houve pequenas mudanças no nitrogênio, e o e~
raizamento das estacas foi inversamente proporcional ao pe
rlodo d~ resfriamento aplicado antes da formaçio de calo.

Investigando diferentes regimes de fotoperiodo -
em plantas de Abelia g~andi6lo~a Rehd "Prostata" e em esta
cas delas originadas, STEPONKUS & HOGAN (1967) chegaram as
seguintes conclusões: a) as alterações no fotoperlodo, d~
rante o crescimento da planta mãe, não provocou diferenças-
significativas no enraizamento das estacas; b) as estacas ~
riündas de plantas crescidas sob regime de dias curtos en
raizaram melhor do que as de plantas crescidas sob regime -
de dias longos; c) os maiores teores de ácido indoleacetico
foi encontrado em plantas sob o regime de dias longos.

O fotoperiodismo e citado por muitos autores c~
mo sendo um dos fatores que afetam o processo de enraizame~
to de estacas de um grande numero de especles. Os estudos
realizados por LESHEM & SCHWARZ (1968) e WITTER & AMES (1976),
com estacas de "chr ys a nt emo " e "pinus", tratadas com ãcido
indolbutlrico, mostraram que o regime de dias curtos propo!
cionou melhor enraizamento dessas especies.
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TAYLOR & OOOM (1970), trabalhando cem estacas le
nhosas e semi-lenhosas de Ca~ya iiiinoen~i~, encontraram, !
traves da t ê c n ic a de: "pec a n'"; em extratos de fol has e pa.!:.
tes de caule, um composto provocando a inibição em uma das
quatro ireas associadas com a zona de enraizarnento. Obser-
varam ainda, que os inibidores endõgenos foram encontrados
em todos os grupos de tratamento, inclusive naqueles que
apresentavam formação de ralzes. Afirmam os autores, que
o composto encontrado ~ ~imi1ar ao IIjuglonell

, o qual, segu~
do THOPON (1951) e um composto qu í no n e , existente em diver
sas especies de plantaS. Referido composto pr0voca a quei-
ma e morte de especies susceptlveis, tais como couve, toma
te e alfafa. -MOLNAR & LACROIX (1972), investigando as mudan
ças enzimiticas que ocorrem durante a formação de ralzes em
estacas de Hid~angea mac~ophyi~a, encontraram uma corre1a -
çio positiva entre o contefido de amido e o nGmero de esta
cas enraizadas. Observaram ainda, que as prim~iras mudan -•ças ocorridas foram na atividade enzimãtica da peroxidase ,
em celulas radiais do floema e xilema, seguida da citocromo
-oxidase, suclnica desidrogenase e alfa amilase.

BREEN & MURAOKA (1973), trabalharam com carbono-
marcado (14C), no enra izamento de estacas de ameixa, P~u.nu.~
ce~a~i6e~a P. mu.n~oniana, variedade IIMarianna 262411 trata
das com soluções de ãcido indolbutlrico. Verificaram qu~ a
regi~o de enraizamento das estacas tratadas epõs 17 dias,
recebeu 30% dos fotossintatos radioativos. Observaram ain-
da, redução no teor de amido da porção basal das estacas,r~
sultarte do aumento na quantidade de açficares solGveis. Es
tes resultados sugerem que o teor de carboidrato estã corrE
lacionado com a formação de ralzes.
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ELIASSON (1978), analisando o efeito de nutrien-

tes na iniciação e desenvolvimento de raizes, em estacas de
Pisum sativum L., verificou que a origem e o rãpido desenvol
vimento das raizes eram acompanhados de um considerãvel con-
sumo de res e rve existentes na estaca, sendo que, para o dese.!l
vo 1v ime ntos u b seque n te, a s e st a ca s e s tão na d e pendê nc ia d e mE!
postos elaborados pela fotossintese e de nutrientes minerais.

Os trabalhos realizados por HANSON (1978) e pela
Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual - UEPAE
Manaus (1979)com estacas 1enhosas, semi-lenhosas e herbãceas
de pêssego e guaranã, tratadas com hormõneos ã base de auxi -
na, evidenciaram que as estacas herbãceas e semi-1enhosas en-
raizaram melhor que as 1enhosas. Por outro lado, HANSON(1978)
afirma que as estacas herbãceas são m3is sensiveis ao efeito
do ãcido indolbutirico e formam raizes mais fibrosas do que
as semi-lenhosas.

, Os trabalhos realizados por GREGORY (1951);PERRY
& VINES (1972); MYRES (1978); HINESLEY & BLAZICH (1980) e
WILLIAMS & PARR (1980), com estacas de diferentes esp~cies
tratadas com ãcido indo1butirico indicam que a facilidade do.
enraizamento das estacas decres~e com a idade da planta mãe.
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MATERIAL E METOOro

o presente trabalho foi conduzido no Centro de
Ciências Agrãrias da Universidade Federal do Cearã, em casa
de vegetação, no per;odo de 25 de julho a 25 de setembro de
1980. No estudo foram utilizadas estacas herbãceas, semi-
1enhosa e lenhosa, oriundas de plantas de maniçoba, Manihot
giaziowii Muell. Arg. cultivadas no Campo Experimental da
Fazenda Raposc, Munic;pio de Maranguape, Cearão As plantas
matrizes foram propagadas assexuadamente, e tinham dezoito-
meses de idade e estavam em fase de frutificação.

Caracterização das Estacas

Herbãceas - sao estacas de 1 cm de diâmetros s~
culentas, de coloração verde, apresentando grande quantida-
dr de gemas.

Semi-lenhosas - fase intermediãria entre os ti
pos herbãczQs e lenhosos, com 2 cm de diâmetro, de colora
çao verde-pã1ido.

Lenhosas - são estacas de consistência dura, de
3 cm de diâmetro, apresentando grande quantidade de m.:te-
ria1 de reserva, de coloração verde-acinzentada, em que a
presença de gemas e quase que impercept;ve1.

As estacas de 30 cent;metros de comprimento fo-
ram coletadas de várias plantas, de acordo com os tipos de
sejados. Após a retirada eliminou-se as folhas e, em se
guida as estacas foram acondicionadas em uma câmara fria
com temperatura de SOC e 9S% de umidade relativa, com a fi



1 7 •

nalidade de preservar as caracterlsticas fisiológicas ini
ciais por 24 horas.

Antes do' plantio', efetuou-se u~ corte em forma
de bisel na porção finnl das estacas e, em seguida as me~
mas foram colocadas em contacto com as soluções de âcido
indol bu t i r í c o , me nu f a tu rado pelo labor a t.ôr to E. r~erck,
Darmstadt, lote 6385383, peso molecular 203,24, nas con
centrações de 2.000, 4.000 e 8.000 mg/l, durante aproxima-
damente três segundos. /Referido ãcido foi diluido em 50%
de etanol.

Após a imersão das estacas nas soluções de
Ala, as mesmas foram plantadas em sacos plâstico preto
contendo areia lavada, ou vermiculita, ou solo. ° solo
foi coletado na ãrea da estação meteorologica do Centro de
Ciências Agrãrias da Universidade Federal do Cearã, cu
jas caracterlsticas são as que seguem:' 5 ppm de fósforo;
78 ppm de po t â s s io ; 4,00 me% de c á lc t o + ma ç nê s io ; 0,30 me%
de alumlnio e pH = 5,6. O solo foi destorroado e peneir~
d2, para dar uniformidade, e melhor desenvolvimento do sis

ema radicular. A parcela foi representada por 10 sacos
de polietileno, com uma estaca por sa~o. Os sacos, de 30
cm de comprimento por 20 cm de largura, apresentando oito
furos lateriais, para facilitar a drenagem. Por ocasião
do plantio, os oriflcio~ foram abertos com auxilio de um
churcho de ferro, com di~metro de aproximadnmente 2,5 cm
por 10 cm de profundidade. Cada saco, de acordo com o ti
p~ de substrato utilizado, apresentava peso em torno de '2
ê 3 quilos. Após o plantio, foi processada uma irrigação
ate o substrato atingir a capacidade de campo. As demais
irrigações foram realizadas em intervalos de 24 horas, de
modo a deixar sempre os substratos em, sua capacidade decam
po.
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As medias de temp~ratura e umidade r~lativa do
ar, noturnas e diurnas, registradas pelo termohigrõgrafo ,
~o int~rior da casa de vegetação, foram de 24 a 30°C e
98.a 40% UR, respectivamente.

O modelo experiméntal adotado foi o do delinea
mento inteiramente casualizado~ em esquema fatorial 3 x
3 x 4, com quatro repetições, total izando trinta e seis tra
tamentos.

A avaliação do ensaio foi realizada 60 dias após
o plantio, e constou do estudo dos seguintes põrâmetros:

Porcentagem de Enraizamento (% ENR)

Calculada a partir do numero de estacas que
emitiram ralzes na repetição e o numero total de estacas -
da repotiçno, multiplicada por 100. Foi considerada co

'mo enraizada aquela estaca que emitiu u~a ou mais ralzes
diferenciadas.

N~mero de Ralzes (NR)

Refere-se ao numero total de ralzes obtidas em
uma determinaca repetição, dividida pelo numero de estacas
enraizadas.

N~mero de Folhas (NF)

Foi considerado como numero media de folhas o
numero total de fol'has obtidas em uma determinada repetl
ção, dividido pelo numero de estacas que emitiram folhas.
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Porcentagem de Vitalidade (% VITA

Corresponde ã relação "entre o numero de estacas ."
vivas, em condições fisiológicas normais (enraizadas ou não)
e o numero total de estacas, multiplicada por 100.

Peso Fresco das Ralzes (PFR)

Refere-se ao peso das ralzes após serem
do substrato, lavadas e enxutas. As ralzes foram
em uma bnlança marca "Triple Beam Balance".

tiradas
pesadas

Peso Seco das R~lzes (PSR)

Definido como sendo o peso das ralzes obtido 10
•go após as mesmas terem sid0 ~ecas em uma estufa com circu

1ação de ar, mar8a "Precision Scientific P.'S", com temper~
tura media de 65 C. Considerou-se como secas, as ralzes
que após tr~s pesagens consecutivas, no intervalo de 12 ho
ras, seus pesos permaneciam constantes. A balança utiliz~
da para obtenção do peso seco foi a Metter H-S.

Peso Fresco da Parte A~rea (PFPA~

Refere-se ao peso das folhas e ramos logo apos -
sua retirada da estaca.

Peso Seco da Parte Aérea (PSPA)

t o peso das folhas e ramos logo apos terem sido
secas em estufa com circulaç~o de ar, marca "Precision Scien
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tific ·P/S", com +emperatura m~dia de 650C. Para obtenção do
peso seco da parte aerea, util izou-se o mesmo processo jã
descrito para o pesa seco de raizes.

Comprimento das Brotações (CSR)

Foi obtido através do emprego de uma escala com
divisões em centímetros, onde foram efetuados a partir da
inserção dos ramos na estaca.

Procedimento E~tat;st;co

o modelo matemãtico utilizado para anãlise das
võri3veis estudadas foi o seguinte:

Hijk+Si+Tj+Ck+SixTj+SixCk+TjxCk+SixTjxCk+Eijk, onde:

Mi = media geral,
Si = substrato,
Tj = tipos de estacas
Ck = Concentrações de kcido Indolbut;rico,
SixTj = interação entre substrato e tipos de estacas,
SixCk = interação entre substrato e concentrações de AIS,
TjxCk = interação entre tipos de estacas e concentrações de

AIS,
SixTjxCk = interação entre substrato, tipos de estacas e

concentrações de AIB,
Eijk = Erro experimental.

Na anãlise das variãveis e aplicação do teste de
Duncan! utilizou-se o pacote de programa do S.A.S (Statistl
cal Analysis System), implantado no Computador IBM-370, da

•
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria - EMBRAPA.

Os dados relativos a porcentagem de enraizame~
to e vitalidade, foram transformados para arcsen ~porcent~
gem e os referentes ao numero de raiz e folha foram trans -
formados para ~ As medias dos tratamentos foram compar~
das pelo Teste de Duncan, ao nTvel de 5% de probabilidade.



RESULTADOS E DISCUSS~O

Porcentagem de Enraizamento

A porcentagem de enraizamento de estacas de mani
çoba~ obtidas em função dos substratos e de concentrações de
ãcido indo1butirico estão expostos na TABELA 1. PodE-se ob
servar na referida TABELA, que as estacas herbáceas apresen
taram os maiores porcentuais de enraizamento~ enquanto que
as semi-lenhosas tiveram os menores valores. Entretanto~ o
teste de Duncan (TABELA 10) não mostrou diferença signific~
tiva entre os tipos de estacas. Diantt dos resultados~ PQ
de-se admitir que as estacas herbãceas apesar de não possul
rem reservas nutritivas em quantidades superiores às semi-l~
nhosas, apresentam os cofatotes essenciais para promover o
enraizamento. Além do mais, referidas estacas são sensiveis
e produzem raizes mJis fibrosa que os tipos semi-1enhosas e
lenhosas. Os resultados concordam em parte com os encontra
das por HANSON (1978) e pela UEPAE de Manaus (1979), em tra
ba1has realizados C0m estacas de pesse90 (Prunnus serotina )

e guarana (Paullinia cupana), respectivamente.
Considerando-se a associacão do tipo de esta. -

ca e substratos (TABELA l)~ evidencia-se que, no substrato -
solo ocorreram os menores porcentuais de enraizamento, inde
pendentemente do tipo de estaca, enquanto que na vermiculita
foram encontrados os ~iores valores re1ati 'os ao parametro-
em apreciaç~o. Contuto, as estacas herbãceas apresentaram -
maior porcentual de enraizamento no substrato vermiculita. A
comparação de medias pelo teste de Duncan (TABELA 11) revelou
diferença entre os substratos estudados. No tocante ao subs
trato~ acredita-se que os resultados obtidos sejam devidos
provavelmente às excelentes características físicas e quími

22
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cas apresentadas pela vermiculita, tais como: reação neutra,
absorção e retenção de ãgua e nutrientes, alta capacidade de
troca catiônica, alem de conter em sua composição, quantida-
des suficientes de potãssio e magnesio, necessãrios ã nutri-
ção das plantas em seu estãgio inicial de enraizamento. Os
resultados estão de acordo com os conseguidos por AIDROOS
(1966); LOONY & MC INTOSIL (1968); MERRIFELD & HOWCROFT (1975)
e LEE et alii (1979), trabalhando com estacas de jojoba
rSimmondsia ahinensis), pêra(pYPu8 sppJ e cedro (Toonasupeni),
respectivamente.

Na TABELA 1, pode ser observado que o ãcido in-
dolbutirico provocou um aumento na porcentagem de enraizame~
to, independentemente do tipo de estaca e substrato, sendo
que a aplicação de 8.000 mg/l determinou maior enraizamento
em estacas herbãceas de maniçoba, plantados na vermiculita.
O estudo da comparação de medias pelo teste de Duncan (TABI
LA 12) revelou ausência de diferença significativa entre os
niveis de AIB e estes fora~ sUperiores ao controle. O enrai-
zamento de estàcas e um fator infiuenciado pelo nivel de au-
xina endõgena, carboidratos, coratores do enraizamento, vita
minas e outros fatores não identificados. A aplicação de
ãcido indolbutirico na porção basa1 das estacas, associada aos
fatores pre-existentes, estimulam a atividade cambial, enzi-
mãtica, sintese de proteina, de ãcido nucleico e hidrolise de
amido, os quais constituem os requisitos essenciais para o
inicio do enraizamento, segundo comentam STOLZ (1968);MOLNAR
& LACROIX (1972) e JAIN & NANDA (1972), em trabalhos realiza-
dos com estacas de Chpysanthemum mopifoZium, Hidpangea
maapophyZZa, SaZix tetpaspepma. A aplicação de AIB em estacas
roi registrada por vãrios autores, tais como: IRVIN & JOHNSON
(1968); BRANDI & BARROS (1971); COUVILLON & EREZ (1980) e
KUSEY & WEILER (1980).



TABELA 1 - :orcentngem de Enraizamento de Estacas de Maniçoba~ Manihot gZaziowii
Muell. Arg., em Função dos Substratos e Concentração de ~cido Indolbu
tltico. Fortaleza - Cearã - Brasil, 1980.

-Tipo c: de Substratos Concentrações de AIS (mg/l)
. ,Est",ca O 2.000 4.000 8.000 Medias

Solo 32,5 62,5 60,0 72,5 56,87
HERBAcEA Vermiculita 52,5 75, O 67,5 87,5 70,62

{~reia Lavada 52,5 52,5 75,0 82,5 65,62
r~é-dia s 4-5,8 63,3 67,5 80,8 64,33

~o10 27 ,5 45,0 65,5 75,0 53,25
SE !,I/ I-L EN Ho ~.\ \ermicu1ita 52,5 72,5 67 ,5 52,5 61 ,25

Ireia Lavada 67,5 67 ,5 70,0 47,5 63,12

Medias 49, 1 61 ,6 67,6 58,3 59,20
fol0 50,0 50,0 67,5 62,5 57 ,50

LENHOSP, \'.ermicu 1 ita 45,0 65,0 75,0 77,5 65,52
treia Lavada 47,5 77,5 57 ,5 70,0 63, 12

-- Me{j;a s 47,5 64, 1 66,6 70,0 62,08
Media Geral 47,5 63, O 67,2 69,7 61 ,87

N
~



Numero de Ra;zes
!

Os dados da TABELA 2, permitem co ns t a t ar que as
estacas herbáceas produziram menor numero de raizes. Esse
valor quando comparado com os obtidos para as estacas lenho
sas e semi-1enhosas diferiu significativamente (TABELA 10).
Provavelmente» essa diferença encontrada decorreu do fato de
que as estacas herbãceas embora possam apresentar os cofatQ
res essenciais do enraizamento possuem um baixo conteudo de
reserva nutritiva, em relação às estacas 1enhosas e seni-1e-
nhosas. Os resultados são concordantes com os encontrados -
por ARENS & ARENS (197~), trabalhando com estacas de ~ucaliE
tus.

Analisando-se o numero de raizes emitidas por
estacas em relação aos substratos, observa-se que o substra-
to solo proporcionou a emissão de menor numero de raizes, e~
quanto areia lavada in~uziu a formação de maior numero de
ra1zes. Esses valor~s quando comparados pelo teste de Duncan
se mostraram significativo (T~BELA 11). Acredita-se qUE
o sucesso da areia lavada cnmo substrato seja decorrente de
suas excelentes caracterlsticàs f;sicas, tais como: baixa
compactação, excelente sistema de aeração e boa drenagem, evi
tando assim o acumulo de água nas proximidades da porção ba
sal das estacas, proporcionando bom desenvolvimento do sis
tema radicular» alem de não permitir o apodrecimento das es
tacas antes que as mesmas emitissem ra1zes. Resultados se
melhantes foram encontrados por CHADWICK (1932), trabalhando
com estacas de plantas do gênero IIJuniperus".

Na TABELA 2, verifica-se que, o ãcido indolbu-
t;rico aumentou substancialmente o numero de ra1zes emitidas
à medida que a concentração ce AIS cresceu. Sendo que, o n1



TABELA 2 - NÍlmero 1e Ralzes de Estacas de Maniçoba~ Manihot glaziowii Muell. Arg.,
em ~unção do~ Substratos e Concentraç~o de Acido Indolbuttrico. Fortale-
za - r~ürã ~ Br~sil, 1980.



27.
ve1 de 8.000 mg/1 foi o que proporcionou a in~uç~o de maior
numero de raizes. O teste de Duncan (TABELA 12) reve1J que
todos os tratamentos com AIB foram estJtisticamente sup~
riores ao controle. Os resultados revelam ainda, que as
estacas de maniçoba parecem apresentar baixa concentração de
euxina endõgena, pois a aplicação de ãcido indo1butiricoem
sua menor concentração aumentou em 37% o numero de raizes
emitidas em relação ao controle, independentemente dos ti
pos de estacas e substratos. Os dados suqerem ainda, que a
emissão de raizes em estacas dessa espécie é função do au
mento da concentraç~o de auxina endõqena. Os resu1tõdos en
contradns concordam Com ~s õfirmativas de HARTMANN & KESTER
(1975), segundo os qu a is o ácido indolbutirico é provavel -
mente uma das subst~ncias promotoras do enraizamento mais
utilizado, pois além de n~o ser tóxica em uma ampla faixa
de concentração, é efetiva em estimulõr a formação de rai
zes de várias especies de vegetais.

Número de Folhas

Os dados referente ao numero de folhas s~o apre-
sentados na TABELA 3. Pela anãlise da referida TABELA, cb
serva-se que, as estacas semi-lenhosas e lenhosas produzi -
ram maior numero de folhas que as herbãceas. Esses valores
quando comparados pela Teste de Duncan mostraram que as e~
tacas 1enhosas e semi-1enhosas, embora não diferissem entre
s i , foram, no entanto, superiores às herbáceas (TflBELA 10).
Esse resultado decorre, provavelmente do fato de as estacas
semi-1enhosas e lenhosas possuirem reservas nutritivas em
maior quantidade que as estacas herbãceas, embora estas ül
timas apresentem em sua constituição os cofatores responsã-
veis relo enraizamento. Os resultados concordam em parte
com os encontrados por !\RENS & t\RENS (1972), trabalhando com



TAI3ELA 3 - ~!üll,erode Folhas de Estacas de Naniçoba, Manihot gZaziowii r~uell. f.,rc;.,
em Fur~ão d0S Substratos e Concentração de ~cido Indolbutirico. Fort61e
za - Cearã - Brasil, 1980

Tipos d = Concentrações de AIB (mg/l)I"ubstratosEstaca
° 2.000 4.000 8.000 Médias

;)010 4,50 5,06 5,13 3,83 4,63
HERB]'\CEP, Vermiculita 4,80 I} • 51 4,47 {).,76 4,63

Areia Lavada 4,28 ,+ ,76 4,48 4,98 4,62
-Médias 4,52 4,77 4,69 /1,52 4,63--

Solo 4,69 5,15 5,93 6,05 5,45
SEMI-LENHOSA 'J eI"mi(u 1 ita {).,98 4,,93 5,43 5,56 5,22

Ar9ia Lavada 4,91 4,61 5,30 !~ ,44 4,81
-t4éeias !\ '86 4,89 5 55 \ 5,35 5,16--- ~____J _____ -,-~- --

::;10 6,06 6, 18 6,58 5,94 6,19
LENH~SA Vermiculita 5,49 5,67 6,33 6,44 5,98

Areia Lavadil 5,36 5,80 4,88 5,84 5,47

~1écias 5,53 5,88 5,93 6,07 5,88
~ú~d;o G e r i) 1 5,00 5,17 5,31 5,39 5,22

N
<X>
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estacas de Eucõliptus, Entret~nto, resultados contrãrios fo
ram obtidos por HANSON (1978) e pela UEPfiE de ~1anaus (1979),
trabalhando com estacas de pêssego e 0uarõnã, respectivame~
te.

Com relação aos substratos utilizados, eviden-
cia-se que o .enor numero de folhas foi obtido em areia la
vôda. Este valor quando comparado com os resultados enco~
trados com o uso de solo e vermiculita diferiram si9nific~
tivamente (TABELi\ 11). De outra parte, o número de folhas
obtidos em solo e vermicu1ita hão se mostrou estatistica -
mente significativo. Embora o substrato areia 1avao3 te
nha produtido o menor número de folhas, mostrou-se, no en
tant09 mais efetivo na formae~o de ralzes. Em função diss~
acredita-se que a areia lavada apesar de ser mais adequada-
ao enraizamento de estacas, graças as suaS caracterlsticas-
flsicas, não possue, contudo, nutrientes suficientes para
suprir o mecanismo de formação das folhas. Com relação aos
substratos, solo e vermiculita parece-nos que dadas às ca
racterlsticas qulmicas das mesmas, justifica-se o maior nu
mero de folhas formados. Os resultados são concordantes
comos o bt idos Por ftl O FW O S (1 96 6 ); LO O NY s '·1C U{ TOS IL (1 968)
e LEE et aLii (1979). Entretanto, são conflitantes com
os de MERRIFELD & HOWCROFT (1975).

Analisando-se os efeitos simultâneos dos três
fatores (estacas, substratos e concentração de AIB), verifl
ca-se que houve, inicialmente, aumento do numero de folhas
correspondentes a nlveis crescentes de ãcido indolbutlrico-
empr~qado, tendência que não se manteVE a partir de determl
nado nlvel. Com efeito, o mãximo número de folhas foi ati~
gido com emprego de 4.000 mq/l, em estacas lenhosas e semi-
12nhosas, hav~ndo decréscimo sob efeito de 8.000 mo/l. Dian

'.. -
te deste resultado~ supõe-se que houve produção de etileno,
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o qu~l inibiu u nrodução de falhes. 0 Teste de Duncan (TABl
Lfi 12) revelou que a comp~racão dos valores 0btidos para
4.000 e 8.000 m0/1 diferir~m si~nificativamente do controle.
Pelos resultados evidencia-se que o ftIB estimula siqnificatl
vamente nas concentrações mais elevadas, a formação de fo
lhas, já que esta substância alem de favorecer a atividade -
enzimãtica do tecido cnmbial, a sintese do ãcido nuc1eico e
~ divisão celular, rromove o rrocesso metnbõlico de diferen
ci~ção do número de raizes e fo1h s. Os dados concordam em
~arte com as afirmativas de ~NA~D & HPBERLEIN (1975), traba
lhando com estacas de FicU8 infectoria.

Vitalidade

Na tabela ~, est~o apresentados os resultados -
da porcenta0,em de vitalidade obtidos em função de diferentes
estacas de maniçoba, substr~tos e concentrações de ãcido in
dolbutirico. Pe1~ anél ise d? mesma, se observa que as esta
cas herbáceas foram as que noresenteram maior vitalidade, e~
quanto que as semi-lenhosas apresentaram menor resultado. p~
la ap1icaç~0 do teste de Duncan (TABELr 10) observa-se Que
as estacas herbãceas e lenhosas não diferem entre si, mas
ambas foram superiores as semi-1enhosas. Embora as estaccs
herbáceas possam não conter qu~ntidades suficientes de reser
va nutritiva para suprir a necessidade das plantas 1000 após
o enraizamento, provavelmente, o bom desempenho apresentado-
deva estar associado a presença de cofatores essenciais ao
enrõizamento que possivelmente ocorra neste tipo de estaca,
os quais são ausentes ou reduzidos nas demais estacas. Por
outro lado, as estacas herbáceas são mais sensiveis ao efeito
estimu1atõrio do ácido indo1butirico. Tais resultados con
cordam em parte com os encontrados por ~LI & WESTWOOD (1968);



:~BELA 4 - P~rcentnoem de Vitalidn~e de Estac~s de Maniçoba, Manihot gZaziD~ii M]el1.
Arq., em Função dos Substrntos e C0ncentrnç~n de ~cido Indo1butirico. For
t a lez a - Ce,:)rã- Brasil, 1980.

LENHOSA

Cnncentrnções de AIS (mç/l)
Substratos

O 2.000 4.000 8.000 ' r·1e1; e s
Solo 75,0 70,0 85,0 S5 O 81 ~25. ,
Vermiculita 82,5 87,5 80,0 95,0 8:3~25
Areia Lavada R5,0 80,0 82;5 92,5 8'>300

r<!edias 80,8 79, 1 82,5 94,1 8"~, 1 6

So10 45,0 70,0 75,0 75,0 66325
V erm icu 1 ita 65,0 75,0 80,0 70,0 72,50
Areia Levada 77,5 80,0 80,0 57,5 73,75

Medias 62,5 75,0 78,3 67 ,5 70,80
Solo 72,5 90,0 85~0 65,0 78, 12
Verm;cul í t a 82~5 92,5 92,5 87,5 88,75
Areia LJ.'1nc\l 8 ~,O 92,5 72,5 85,0 83,75

Ned ias 80,0 91 ,6 83,3 79, 1 83,54
Media Tot~l 7.4,4 81 ,9 81 ,3 80,2 79,50

w....•

Tipo s de
Est:1cas

HERBpCEP.

s nH - L ENH°S1\



HANSON (1978) e pele UEPPE de Manaus (1979) em trabalhos re~
lizados com estacas de pera (Pyrus communisJ, pêsse90(~
sepotind) e guaran~ (PauZZinia cupana), respectivamente~

Examin~n~o-se ainda, na TABELA 4, os resultados
de vitalidade das estacas de maniçoba em funç~o dos s~!bstra
tos, podemos observnr que, o substrato que produziu mãior
porcentagem de vitalidade foi vermiculita, em estacas herbâ
ceas. A arlicaç~o do teste de Duncan (TPBELA 11) não rev~
lou diferença significativa entre os substratos. A provãve1
ex~licação para o sucesso da vermiculita como substrato de
V2 estar associado às excelentes caracteristicas fisicas e
qUlmicas que o mesmo apresenta, as quais jã foram enumeradas
anteriormente por ocasião da discussão da porcentagem de
enraizamento. Os dacos estão concordantes com os encontra -
dos por AIDROOS (1966); LOONY & MC INTOSIL (1968) e LEE
et aZii (1979), em trabalhos realizados com estacas de jo
joba (Simmondsia chinensis) e rêra (Pyrus spp).

Conforme pode ser observado ainda, na TABELA 4,
que de uma maneira em 1era1, o ácido indolbutirico determi -
nou um incremento no tocante ã vitalidade das estacas de
maniçoba, onde as estacas herbáceas e lenhosas foram as que
responderam melhor a aplicação do· ácido. Com relação as
concentrações, pode ser verificado que a de 2.000 m~/l, foi
a que determinou maior vitalidade as estacas de maniçoba, e~
bora o teste de Duncan não tenha revelado diferença si0nifi-
cativa entre as diferentes concentrações aplicadas, conforme
resultado exposto na TABELA 12. A concentraç~o de 2.000 mg/
1 superou o controle em mais de 10%. Quanto aos resultados
encontrados com a aplicação de 4.000 e 8.000 mg/l, provavel-
mente estas concentrações tenham provocado uma inibição ou -
retardamento na deqradação da slntese proteica e do ãcido n~
cleico~ evitando desse modo, a senescência ou ainda influen-
ciado no proceSS0 metabólico da atividade celular dos teci
dos vasculares e de rroteção das estacas, dando portanto, um
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periodo vital mais longo as estacas ou por outro lado, estas
concentrações tenham provocado a sintese de etileno, e desse
modo inibindo o processo de enraizamento. Os resultados es -
tio_coerentes com as observações realizadas por NOBREGA(1979)
estudando a vitalidade em estacas de algodio Moc5(Gos8ypium.!
hirsutum marie galante).

PesoJresco de Ra i zes

Os dados de peso fresco de raizes encontrados
para os diferentes tipos de estacas, submetidas a 'diversos
substratos e tratadas com ãcidoindolbu~irico, estio expos -
tos na TABELA 5. Analisando-se a referida TABELA, observa -
mos que~ dentre as estacas estudadas, as 1enhosas e semi~le-
nhosas foram aquelas que determinaram maior obtenção de peso
fresco de raize~, sendo que as her~~ceas foram menos efeti -
vaso O resultado do teste de Duncan (TABELA 13) mostrou exi~
tir diferença significativa entre os tipos de estacas. Prov~
velmente, esses resultados estejam associados ao fato de que
estas estacas possam apresentar em su~ constituição, quant!
dade de material de reserva em proporções superiores ãs her-
bãc eas , induzindo dessa majie i ra bom enraizamento, e conseque.!!.
temente maior produção de p~so fresco de raizes. Os resulta
d6s concordam em parte com o~ obtidos por HANSON (1978) e
pela UEPAE de Manaus (197~) em trabalhos realizados com esta
cas de p~ssego (prunus serotina) e guaran~ (PauZZinia aupana),
respectivamente.

Na TABELA 5, também pode ser observado que, o
substrato solo foi o quedeterminQu a obtenção de menor peso
fresco de raiz, enquanto que o maior peso foi obtido com o
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empre~o de vermiculitn, em estacas lenhosas e semi-lenhosas.
A aplicação d0 teste de Dunc~n, est~ expnstn na TABELA 14. O
sucesso obtido em função da vernicul ita como mein de enraiza
mento em estacas de maniçnba, provavelmente, est5 relaciona-
do com as caracterlsticas flsicas e qUlmicas que esta apresen
ta, as quais jã forem mencionõdas anteri0rmente. Os result~
dos encontrados c onco rc am com os o bs er vn do s ror AIDROOS 0966);
LOONY & MC INTOSIL (1968); MERRIFElD & HOWCROFT (1975) e LEE
et aZii (1979), em estacas de jojoba (Simmondsia ohinensi3J

pera (Pyrus sppJ e cedro (Toona sureniJ.

~o ser analisado o peso fresco de ralzes obtidos
c"m relação a interação de est1cas, substratos e concentra -
çGes de AIB, verifica-se que, o 3cido indolbutlrico provocou
um uumento no peso fresco de raizes, independentemente do
tipo de estaca ou substratos. Pode ser observado ainda, que
todas as concentraçces aplicadas ocasionaram um aumento no
peso fresco de ralzes em relação ao controle, sendo que este
aumento foi mais evidenciado nas estacas lenhosas e semi-le-
nhosas, tendo como substrato vermiculita. O teste de Duncan
(TABELA 15) revelou diferença sionificdtiva entre os trata -
mentos. Dentre as concentrações usadas, a de 8.000 mg/l foi
a que proporcionou maior peso fresco de raiz. Provavelmente,
este aumento verificado esteja relacionado com o efeito est~
mulador que o ácido indolbutlricn provoca quando aplicado e
xõqenamente. Os resultados suqerem ainda, que as aplicações
exõgena contribui para incrementar o peso fresco de ralzes,
em função de um posslvel aumento na slntese de RNA e de rro
teinas, as quais são altamente influenciadas pela aplicação
de auxina, segundo afirma HAISSIG (1971) e JtUN & NANDA (1972).



TABELA5 - Peso Fresco Medio de Raizes de Estacas de t4aniçoba, Manihot g7r.zú·"ú'·:': t41lell. Arg., Er.l
Fcmção dos Substratos e Concentr eçào de fl'cido Indo1 butirico. Forta 1e z a- Cearã - Brasil,

1980.

Tipos de Concentrações de AIS (m~/l)
SubstratosEstaca O 2.000 /~. 000 8.000 r1éd i a s

Solo 1 , 1 8 3 , t~2 3,30 2,80 2,67
HEHSr;CEA Vermicu1ita 3,84 5,66 5,95 6,50 5,t8

Areia Lavndn 3,44 3,35 3,50 5,43 3,93

'1éd t a s 2,82 4 , 1 /l. 4,25 4.91 4,03

Solo 3,13 4, 1 9 4,21 5,23 4,19
SnH-LENHOSA Vermiculittl 6,97 8,11 1 0,78 9,89 8,93

A.reia l.e v ad a 4,R3 5,73 5,23 6,23 5,50

Hédiôs 4,97 6,01 6,74 7 ,11 6,25

Sol!') 3,76 3,31 4 ,3 r,. 5,29 4,17
LENHOS/\ Vermicu1ita 5,95 9,01 8,87 11 ,54 8,36

Ar e ie Lavada 1).,25 fi, 4 O 5,29 7,30 5, 31

r1éd i as 4,65 6,24 6,20 8,04 6, .29

r~edia Geral tf , 1 5 5,46 5,/3 6,69 5,52 w
<.TI-----



Peso Seco de Raizes

Os dados relativos ao peso seco de raizes de e~
taca de maniçoba obtidos em função dos diferentes substra -
tos e concentrações de ãcido indolbutirico, são apresenta -
dos na TABELA 6. ode ser observado na referida TABELA,
que os maiores valores de peso seco de raizes foram conse-
guidos com o emprego de estacas lenhosas e semi-lenhosas
sendo que as herbãceas foram aquelas que proporcionaram me
nor peso de raizes. A aplicação do teste de Duncan (TABI
LA 13) revelou diferença significativa entre os tipos de
estacas. Possivelmente, tais resultados possam estar asso-
ciados ã presença de maior conteudo de reserva nutritiva que
as estacas lenhosas e semi-lenhosas possuem, em relação as
herbiceas. Os resultados concordam em parte com o observa-
do por HANSON (1978) e pela UEPAE de Manaus (1979).

Ao ser analisado o peso seco de raizes obtido
em função dos diferentes tipos de substratos, observamos que
o substrato que determinou mnior peso seco de raiz foi ver
micu1ita, independentemente do tipo de estaca, enquanto que
o solo foi que ocasionou menor peso seco. O estudo de com
paração de médias pelo teste de Duncan, esti contido na TABE
LA 14. O bom desempenho nbservado, pr0vavelmente esteja em
função das excelentes caracteristicas fisicas e quimicas a
presentadas prr este substrato, proporcionando desse modo,
bom desenvolvimento do sistema radicu1ar, e cnnsequentemente
õtimo peso seco. Os resultados estão concordantes com os
obtidos por AIDRnOS (1966); L00NY & MC INTOSIL (1968);
MERRIFELD&HOWCROFT (1975) e LEE et aZii (1979), trabalhando -
com estacas de johoba (Simmondsia chinensis); pêra (Pyru8 spp)

e cedro (T00na sureni).



TABELA 6 - Peso Seco Media de Raizes de Estacas de ftlllniçoba, Manihot gZaziowii r~uel1. Arg. 9

em FunçKo dos Substratos e Concentração .de Acido Indolbutirico. Fortale-
za - Cearã - Brasil, 1980.

Ti pos de
Estüca Substratns

Co nc en t r açô e s de .t\IB (mg/1)
o 2.000 4.000 r~édias

HERB~CEi~
Solo
Vermicul ita
Areia Lavada

8.000

0,17
0~51!

0,37

0933
0,75
0,31

0,31
O~90
0,5B

0:/29
0,76
0,40

o ~3 6
0,86
O,3~

r~éd; i!S 0,48

SE l·i I - L E N HO S fi
Solo
Vermicul í t a
Areia t av e da

0,36 0,52 0,46 0,59

0,2'l
1 ,26
0,47

0,39
1 , 1 4
0,84

0,42
1 ,69
0,83

0,57
1 ,22
0,8

O~40
1 ~3 2
0,74

t~êd ; a s 0,83

LENHOSA
Solo
Vermicu1ita
Areia Lava de

0,65 " 0,79 0,98 0,8Z
0,46
0,72
0,91

0,42
1 ,22
1 ,06

0,4 O
1 ,31
0,80

0,47
1 ,55
1 ,27

O, ~l3

1 ,20
1 ,01

f4êd ias .0,69 0,90 0,83. 1 ,09 0988
Mêdi.a Geral 0,57 0,74 0,76 0,86 0~73 w...•.•



38.
Na TPBELA 6,. podemos observar ainda, que o ~cido

indolbutirico determinou um aumento no pesn seco de raiz, em
relação ao tratamento controle, independentemente do tipo
de estaca ou substrato utilizado, sendo que, este aumento
foi mais evidenciado quando foram empreqadas estacas lenho -
sas e semi-lenhosas plantadas em vermiculita e em areia lav~
da. Embora o teste de Duncan (TABELA 15) aplicado não tenha
detectado diferença siqnificativa entre as concentrações de
IAB, pode ser ~~servado que a concentração de 8.000 mg/l foi
a que proporcionou maior peso seco de raiz. Acredita-se que,
o aumento registrado em estaca de maniçoba, com relação ao
peso seco de raizes, provavelmente possa est~ associado ao
efeito estf~ulat~rio provocado pela aplicação de eJevad~ dose
de auxina. Os resultados suaerem ainda, que as aplicações
de auxina contribuem para incrementar o peso seco, em função
de um possivel aumenta na atividade cambial, enzimãtica e na
sintese de proteina, segundo argumentam ~OLNAR & LPCROIX
(1972); JAIN & NANDA (1972) e ANPND & HABERLEIN (1975).

Peso Fresco da Parte A~rea

Na TABELfl 7, são apresentados os dados referentes
ao peso fresco da parte aerea obtidos com estacas de maniç~
ba em relação a diferentes tipos de substratos e concentra -
ções de ácido indolbutirico. Pode ser observado, que dentre
os tipos de estacas empregadas, as lenhosas e semi-lenhosas-
foram aquelas que determinaram maior peso fresco, enquanto -
que as herbáceas proporcionaram o menor. O Teste de Duncan
(TABELA 13) indicou diferença significativa entre os tipos
de estacas. Pelos resultados obtidos ficou mais uma vez
caracterizara a superioridade das estacas lenhosas e semi-
lenhosas, isto possivelmente possa e~tã relacionado com o
conteudo de material de reserva nutritiva que estas estacas
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apresentam em relaç~n ~s herb~ceas. Os resu1tados concordam
em parte com os cons€nuidos por H~NSON (1978) e pela UEPAE
de Manaus (1979 9 estud~ndo estacas de p~ssego (Prunus sero-
tina) e guaranã (PauZlinia cupana).

Examinando-se o ptSO fresco obtido por estaca de
maniçoba em relação ~0S su bs t r e t o s , verificamos que, o subs
trato que proporcion0u maior peso fresco da parte aerea foi
vermiculita, enquanto que o menor resultado foi obtico com
solo. O Teste de Duncan aplicado mostrou diferença signifi-
cativa entre os substratos, conforme mostra a T~BELA 14. A
boa performance apresentada pela vermicu1ita como substrato,
talvez esteja ligado ao fato desse possibilitar a formação de
um bom sistema radicular e consequentemente boa parte aerea,
em função de suas excelentes car~cterlsticas flsicas e quiml
caso Os dados encontrados estão de acordo com os obtidos ~r
AIDROOS (1966); LOONY ~ MC INTOSIL (1968); MfRRIFELD &
HO~JCROFT (1975) e LEE ei: alii (1979), t r a ba l he ndo com esta
cas de jojoba (Simmondsi chinensisJ3 pêra (Pyrus sppJ e ce
dro (Toona sureniJ.

Pode ser observado ainda, na TABELf\ 7, que o â c í

do indolbutlrico determinou um aumento no reso fresco da
parte aerea9 independentemente do tipo de est?'ca e substra -
to, O estudo da compnração de medias pelo Teste de Puncan -
(TABELA 15) revelou diferença significativa entre os trata
mentos que receberam ~cid0 e o controle. Verifica-se entre
tanto~ que os melhores resultad0s foram conseguidos com a
utilização de estacas semi-lenhosas e 1enhosas, tendo como
substrato vermiculita. Embora as concentrações não tenham
sido diferenciadas entre si, observamos que a concentração -
que çetcrminou maior peso fresco foi a de 8.000 mg/l. Os
resultados sugerem ainda, que os aumentos verificados com a
aplicação de auxina, tenha sido provocado pelo incremento na



TABELA 7 - Peso Fresco M~dio da P~rte A~rea de Estacas de Maniçoba, Manihot glaziowii
f1uell. Arg. s em Função dos Substratos e Co nc e nt ra câo de Jl'cido Indol but Ir í -

co. Fortalezn - Ce)rã - Brasil, 1980.

Tipos de Substratos Concentrõções de AIB (mgjl)
EstilCll

O 2.000 ,1.000 8.000 M~d;as
Solo 7,07 8,32 6,97 5,27 6,90

H ER Br.CEtl Vermicul í t a 7 ,98 9,38 8, 18 10,45 8,99
Areia Lavada 9,01 11 ,15 8,18 11 ,56 9,97

Médias 8,02 9,61 7,77 9,03 8,63
Solo 5,83 8,80 1.1,88 17 ,24 11 ,68

S Et4I - L EN HO SA Vermiculita 13,38 1 6,36 17,38 18,38 16,37
Areia tavllda 12,59 14,05 1·1,37 11 s i8 13,20

Medias 10,60 13,07 15s51l 1 5 J 80 13,79
Solo 21 ,4-6 1 6,28 16,59 1 5,47 17,45

LENHOSA Vermicul í t e 16,25 2·1,02 28,42 28)~ 2 211,27
Areia Lavada 18,55 21 ,07 1 5,55 20984 19.00

M~dias "8,75 20,tf5 20,18 21 ,57 1 9,98
Média Gern1 12~~6 1li,38 .14.,30 1 5,38 111,13 ~

o._-------
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slntese de RNA e de pr0telna~ as quais SJO altamente influen
c iad a s pela apl í c ac âo de a ux ina , s e cu ndo r e l a t am Hf\ISSIG

f (1971) e JI\.IN & NAND{, (1972).

Peso Seco da Parte Aérea

Os result~dos referentes ao peso seco da parte
aerea obtidos em funçjn dos tipos de estac s, substratos e
concentrações de AIB, s50 apresentados na TABELA 8. Exnmina~
do a mesma, observamos que, as estacas herbãceõs foram as
que proporcionaram menor peso seco da parte aerea, enquanto
que, as lenhosas foram aquelas que prnduziram maior peso. O
teste de Duncan ap1icâdo indicou diferença significativa en
tre os tipos de estacas, conforme mostra a TABELA 13, Prova-
velmente, isto se deva ao fato de que as estacas lenhosas de
maniçoba possam apresentar em sua constituição quantidade de
reserva nutritiva superior as estacas herbãceas, proporcio -
nando um sistema radicu1ar vig~~oso, com õtimo desempenho da
parte aérea da planta, o que induzirã a obtenção de bom peso
seco. Os dados encontrados concordam em parte com as obser-
vaç6es de HANSON (1978) e da UEPAE de Manaus (1979).

Po ser analisado o peso seco da parte aérea prQ
duzido por estaca de maniçoba em relação ao substrato empre-
qado, podemos observar que, o sala foi a substrato que dete~
minou menor peso seco da parte aerea, enquanto que~ vermicu-
lita foi que induziu o maior reso seco. A cnmparüçjo de me
dias pe1~ teste de Duncan esta contido na T~BELA 14. A ju~
tificativa para o sucesso da vermicu1it~ como ~€io de enrai-
zamento, provavelmente esta relacionado com suas excelentes-
condições flsicas e qulmicas, as quais jã foram citad~s an
teriormente. Os resultados encontrados estno de acordo com
os obtidos por AIDROOS (1966); LCONY g Me I~TOSIL (1968)
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I
~ERRIFELD & HOWCROFT (1975) e LEE et aZii (1979), trabalha~
do com estac~s d~ jojoba (Simmondsia chinensis); pêra (Pyrus
sppJ e cedro (Toona sureni).

Pode ser verificado êinda, ne TABELA 8, que o
ãcido indolbutirico provncou um aumento no peso seco da
parte ~êrea em todas as concentrações uti1iz?aas. Por ou
tro lado, observa-se que, este aumento foi menor quando em
pregou-se estacas herbáceas, enquanto que os maiores aumen-
tos verificados foram em estacas lenhosas, plantadas em ve~
miculita. Com rel~çno as concentraçees, podemos verificar
que a de 8.000 mg/l foi a que proporcionou a obtenção de
maior peso seco da parte aêre~. O estudo da comparação de
médias pelo teste de Duncan estã contido nn TABELA 15. Os
resultados obtidos suqerem que, o aumento verificado no
peso seco em função da aplicôçeo de 8.000 mg/l de ãcido i~
dolbutirico, possivelmente tenha sido provnvndo em funç~J
je um aum e n t o na sintese de RN/\ e de pr o t eIna s , as qu a is S~f)

altamente influencia~Js pelo emprego de auxina exôgena. Os
resultado~ estão coerentes com as afirmativas de HAISSIG
(1971) e JAIN & NANDA (1972), t r e b= l ha ndo com e st ac a s de
So.lix fragiZis e SaZix t~trasperma.
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Comprimento das Brotnções

Na TftBELA 9, estão contidos os dados relativos ao
comprimento das brotações obtidos em funçio de estacas de
maniçoba, submetidas a diversos substratos e concentrações de
~cido indo1butlrico. Pela ani1ise da mesma, podemos ob~ervar
que as estacas herbiceas foram as que determinaram menor com
primento das brotações, sendo que as lenhosas foram as que pr~
rorcionaram melhor resultAdo. A ap1icaçio do teste de Duncan
(TABELA 13) revelou diferença sianificativa entre os tipos de
estacas estudadas. Provavelmente, esses resultados possam es
tê associados com a quantidade de reserva nutritiva que es
tas estacas possuem em relaçio às herbaceas. Os resultados -
concordam em parte com o obtido por HANSON (1978) e pela UEPAE
de Manaus (1979), em trabalhos efetuados com estacas de pê~
sego (P~unu~ ~eAot~na) e quarani (Pautl~n~a cupanal.

Com relaçio ~o comprimento dAS brotações das esta
c~s de maniçoba obtidos em função dos substratos, os dados con
tidos na TABELA 9, mostr~m que vermiculita foi o que apresen-
tou maior desempenho, enquanto que o so10 foi ° ~ue proporci~
nou menor resultado. A aplicação do teste de Duncan (TABELA-
14) mostrou diferença siqnificativa entre os substratos. Acr~
dita-se que, os resultados obtidos, possivelmente estejam a~
saciados com as excelentes caracteristicas flsicas e qulmicas-
que este substrato apresentA. Os resultados estão conccrdan-
tes com os obtidos por AIDROOS (1966); LOONY & Me INTOSIL
(i968); MERRIFELD & HOWCROFT (1975) e LEE et atii (1979).

Podemos observar ainda, que o âcido indolbutirico
m0strou-se efetivo em todas as concentrações, isto independe~
t~mente do tipo de estaca e substrato utilizado. Pode ser v~
rificado tambem, que na quase totalidade, as concentrações de



TABELA 9 - M~di~~ do Comprimento das Br~taç~es de Estacas de ManiçobaL Manihot gla-
z~ow~~ ~ue11. Arg., em Funcao d~s Substratos e Concentraçao de ~cido
Indo1butlrico. Fortalezn - Ceara - Brasil, 1980.

Ti po s de Concentrações de AIB (mg/l)
Su bs t r a t s sEstaci'l O 2.000 4.000 8.000 r·1édias

Solo 8~47 11 ,08 9,83 5,49 8,71
HERB~C Ef.', Vermicul it a 9,05 9s43 8,80 11 ,12 9,60

Preill li1v<1da 10,04 111,33 S,71 11 980 1 1 ,22

r~edias 9,18 11 ,61 9, 11 9,47 9,85
Solo 7,90 11 ,45 18,30 20,71 14 .59

SEMI-LENHOS~ Vermiculita 14,06 1 6 ~21 22~21 20,80 18,32
freia Lavada 16,72 1 6,85 1896L', 1 6,22 17 ,1 O

r~édias 1 2989 1 4- ,83 19,71 1 9,24 1 6,68
Solo 21 s 43 18,92 19,,10 17 ,57 1 9,33

L ENHOSA, Vermicul ita 1 5, 1 6 23,57 28,4- 7 27,09 23,57
Ar e í a lavada 20,47 22,41 17 ,85 22,18 20,72

r~éd;as 1 9,02 ? 1 ,63 21,,90 22,28 22,98_._-
Média Ger.l'!

...".
___ , ~.j 71 1R,3R 16,91 11_,9Q 16,1,0 (.f1

----- -._----



46.

, Ãcido indolbutlrico superaram o controle, mostrando·dessa
maneira, o efeito esti~ulatõrio que o mesmo exerce em esta
cas de maniçoba. Os melhores resultaoos obtidos foram con
sequidos com a utilizaç~o de estcas lenhosas e semi-lenhosas,
plantadas em vermiculita. Observamos Que a concentração de
2.000 mgll foi a que determinou o melhor resultado, apesar -
de não diferir estatisticamente das demais, sequndo mostra
o teste de Duncan apresentado na TABELA 15. Observa-se ain
da, que a concentração de 8.000 mg/l não diferiu estatistic~
mente do controle. Os resultados obtidos suaerem que, prov~
velmente, as concentrações de 4.000 e 8.000 mgll de AlE t~
nham causado uma inibição ou retardamento na formação do
sistema radicular, prejudicando dessa forma a formação do
sistema aéreo da planta. ~credita-se que, a variação obser
vada no tocnnte ao cn~priment0 da brotação possa estã asso
ciada com fatores de ordem ~n~t~mica e fisio15qica das esta
cas com o nlvel cnnsiderRdo Etimo de auxina, Uma vez que a
iniciaç~o de ralzes e o desenvolvimento da parte aérea sao
iniciados a partir de um considerãvel incremento na ativida-
d e c a mb i a 1, s e g u n d o a f ir ma m BR E EN & MURA O Kfi (1 97 3 ) •



TABELA 10 - Porcentagem de Enraizamento, Número Medio de Raizes, Numero Medio de Folhas e Porcent~
gem de Vitalidade de Estacas de Maniçoba, Mdniho~ giaziowii Muell. Arg., em Função dos
Substratos e Concentr~ção de ~cido Indolbutirico. Fortaleza - Cearã - Brasil, 1980.

%ENR (2) NR (1) NF(l) % VITA (2)
Tipos de Dados Dados Dados Dados Dados Dados Dados DadosEstaca Transf. Origino Transf. Origino Transf. Oriçir.. Transf. Origino

-*•

HERBr\CEAS 54,82 a 64,33 2,50 b 6,57 2,14 c 4,63 70,52 a 84,16
SEMI-LENHOSAS 50,66 a 59,20 3.,14 a 10,18 2,27 b 5,16 58,87 b 70,80
LENHOSf1S 52,90 a 62,08 3,13 a 10,17 2,42 2. 5,88 69,45 a 83,54

As medias assinaladas com as mesmas letras não diferem estatisticamente, 30 nivel
de 5% de probabil ida-de, 'pelo teste de Duncan.

(l) Dados transformados para '.('X
(2) Dados transformados para arcsen '/porcentagem

_.~
"



TABELA 11 - Porcentagem de Enraizamento, Numero Media de Raizes, Numero Media de Folhas e Porcenta
. . I . . -

gem de Vitalidade de Estacas de Maniçoba, Manllwt glaziowii Muel1. Arg., em Função dos
Substrntos e Concentração de ~cido Indolbutírico. Fortaleza - Cearã - Brasil, 1980.

Tipos de %ENR (2) NR (1) NF(l) % VITA (~)
Substratos Dados Dados Dados Dados Dados Dados Dados Dados '~

Transf .• Origino Trunsf. Origino Transf. Origino Transf. Origino

SOLO 48,97 b 55,81 2,81 b 8,24 2,32 a 5,42 63,26 a 75,20
VERMICULITA 55,81 a 65,83 2,85 b 8,59 2,29 a 5,28 68,76 a 82,50
AREIA LAVADA 53,59 a 63,95 3 s 10 a 10,00 2,22 b 4,97 66,82 a 80,83

As medias assinaladas com as nlesmas letras não diferem estatisticamente, ao nível
de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan.

(1) Dados transformados para VX

(2) Dados transformados para arcsen V porcentag~;

..ç:,.
C'f



TABELA 12 - Porcentagem de Enraizamento, Numero Médio de Raizes, Numero Media de Folhas e Porcent~
gem de Vitalidade de Estacas de Maniçoba, Manihotglazio~ Mue11. Arg., em Função dos
Substratos e Concentração de ~c;do Indo1butírico. Fortaleza - Cearã - Brasil, 1~80.

Concen %ENR(2) NR (J ) NF (1) % VITA (2)
traçãõ
de AIB Dados Dados Dados Dados Dados Dacos Dados Dados
(mg/1) Transf. Origino Tran-sf. Origin. Transf. Origino Trànsf. Origino

° 43,51 b 47,50 2,38 d 5,87 2,23b 5,00 61,63 b 74,44
2.000 53,35 a 63,05 2,79 c 8,10 2,27 ab 5,17 68,75 a 81,94
4.-000 55,94 a 67.27 3,04 b 9947 2,29 a 5,39 67,53 ab 81,38
8.000 58,36 a 69,72 3,47 a 12,44 2,31 n 5,31 67,21 ab 80,27

As medias assinaladas com as mesmas letras não diferem estatisticamente, ao nível
de 5% de procrabi~idâde, pelo teste de Ouncan.

(1) Dados transformados para Vx
(2) Dados transformados para arcsen V porcentàgem

~~'-..
'-..(~



TABELA 13 - M~dias dos Pesos Frescos e Seco de R~iz e d~ Parte A~rea~ Comprimento
das Brotações de Estacas de Manicobn~ Manihot qla2iowii Muell. Arg.,
e~ Função dos Substratos e Cnncentr~ç~o de ~cido Indn1butlrico. Fnrta
1eza - Cearn - Brasil ~ 19~0.

Ti pn S de
Estnca PFR (mo ) PSR PF PA. (mo} P S P.'\ CBR

(cm)

Her b5 c e~ s f1 ,03 b 0,·1<3 c 8~63 c 1 ,50 c 9,85 c

Semi -Lenho sa s 6,21 a 0,83 " 13,79 b 2,23 b

3,03 a

16,68 b

22,98 aLcnh0sns 6,29 a 0,88 a 1 9,98 a

As m~dias assin~l~das cem as mesmas letr~s nâo diferem estatisticnmente, ~o nlvel
de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan.

(J1
o.



TABELA 14 - M~dias dos Peses Frescn e Seco de Raiz e d~ Parte A~rea, Comprimento
das Br0taç6es de Estacas de Maniçoba, Manlhot glazlowii Mue1 .. Arg.,
em Função dos Substrat0s e Cnncentraçno de ~cido In~olbutlrico. For
t~leza - Cearã - Brasil, 1980.

Tipo s de PFR PSR PFPA PSPA C enSu b s t r a to s (cm)(Mg) (mg)

Solo 3,6B c O,3~ c 12,01 c 1 ,84 c 14,22 b
Vermicu1 í ta 7976 a 1 ,10 J 16,32 a 2,6L1, a 18,93 e

P.reia Lavada 5,08 b 0,72 b 16,06 b 2$28 b 16,35 a b

As m~dias assinaladas com as mesmas letras n~o
nlvel de 5% de probabilidade, pelo teste de

diferem estatisticamente, ao
Ouncan.

ai
-'



TABELA 15 - M~dias dos Pesos Fresco e Seco de Raiz e da Parte A~reQ, Comprimento
das Brotações de Estacas de ~aniGoba, M(2ytiho.t glo_ziowii t·1uell. Arg. ~
em Função dos Substratos e Cnncentr~ção de Acido Inda1but;rico. For
taleza - Cear5 - Brasil, 1980.

Concentrações
de AIB
(mg /l )

PFR PSR PF P/\ PSPA CBR
(cm)(mg) (mC1',i }

o L\,15 c 0,57 b 12,46 b 1 ,95 c 13,71 ':)

2.000 5,46 b 0,74 a 14~38 a 2, 21 bc 18,38 ;'\

4.000 5,73 b 0,76 a 111,30 a 2,29 a b 16,91 a b
8.000 6,69 II 0,86 a 15,38 a 2,57 a 17 ,00 a

As m~dins assinaladas com as mesmas letros não diferem estatistic~mente, no
n;vel de 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan.

1."1

r..:>
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PESU~O E C0NCLUSITES

Objetiv~r.r.o estudar ~ influência do ãcido indol
butirico, nas concentracões de 2.000, 4.000 e 8.000 mg/l e
dos substratos (areia lavada, vermiculita e sola), no enra.:!.
zamenta e desenvolvimento de estacas (herbãceas, semi-lenho-
sas e 1 enhosas) de ~1(\niçoba, Maniho.t gR..aziow.li Muel1. Arg.,
foi conduzido um experimento, no periodo de julho a setembro
de 1980, em casa de veqetaç~o do Centro de Ciências Aqrãrias
da Universidade Federal do Cearã, Fortaleza, Cearã, Brasil.

As estacas de 30 cm de comprimento foram retir~
das de plantas matrizes, propagadas assexuadamente com dezo.:!.
t0 meses de idade e em fase de frutificação. O modelo exp~
rimental adotado foi o do delineamento inteiramente casuali-
zado, em esquema fatorial (3 x 3 x 4), com quatro repetições.
A avaliação do experimento foi feita aos 60 dias após o pl ~
tio, constou do estudo nos sequintes parãmetros: Porcenta-
~em de ~nraizamento; ~~mero de Raizes e Folhas; Porcentagem
~e Vitalidade; Peso Fresco € Seco das Raizes; Peso Fresco e
Seco da Parte Aerea e Comprimento das Brotações. Do presen-
te estudo, obteve-se as sequintes conclusões:

a) No tocante às concentrações de ãcido indolb~
tirico, os resultados revelaram ser a concen
tração de 8.000 mg/l, aquela que melhores re~
postas produziram para a maioria dos parâme-
tros investigados, com exceção apenas para
porcentaqem de vitalidade e comprimento das
brotações.
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b) Dentre os tipos de estacas analisadas, as
semi-lenhosas e lenhosas fora~ as que pr~
porcionaram os melhores resultados.

c) Com relação aos substratos ficou evidencia-
do que os melhores foram vermiculita eareia
lavada.
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