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RESUMO: Apesar da grande utilização da Abelia x grandiflora
Hort. ex L. H. Bailey como espécie ornamental no Brasil, cultivada 
em renques ou isoladamente, há poucos trabalhos exploratórios 
sobre sua propagação vegetativa. Este experimento estudou a 
indução do enraizamento de estacas pela aplicação de diferentes 
concentrações de ácido naftaleno acético (NAA) e de um produto 
comercial contendo os micronutrientes Zinco e Ferro. Foram 
utilizados os tratamentos: T1: Testemunha; T2: NAA 2500 mgKg-1;
T3: NAA 5000 mgKg-1 ; T4: Ouro Flora Enraizador®, todos via pó, 
aplicados na base das estacas, distribuídos em quatro parcelas de 
15 estacas por parcela, num delineamento inteiramente
casualizado. O plantio foi realizado em tubetes contendo vermiculita 
de granulometria média, acondicionados em casa-de-vegetação. 
Após 42 dias da instalação do experimento as melhores 
porcentagens de enraizamento foram encontradas em T1 (96,65%),
T2 (93,30%) e T3 (96,65%). Os resultados indicam que esta espécie 
pode ser considerada de fácil enraizamento, não sendo necessária 
a aplicação de fitorreguladores. 
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Termos para indexação: abélia, enraizamento, ácido naftaleno 
acético.

INTRODUÇÃO

 Pertencente à Família Caprifoliaceae, a Abelia x grandiflora
Hort. ex. L. H. Bailey, comumente denominada de abélia, é um 
arbusto de textura semilenhosa, ramificado, podendo atingir até três 
metros de altura. Possui inflorescência vistosa com grande número 
de flores brancas e róseas, obtida por hibridação das espécies A.
chinensis R. e A. uniflora Hort., sendo propagada vegetativamente 
por estacas após seu florescimento. É amplamente difundida como 
planta ornamental, tanto em regiões de clima quente como em 
regiões de inverno rigoroso (LORENZI & SOUZA, 1999). 
 Segundo READ & YANG (1991), a propagação vegetativa 
via estaquia é uma das técnicas mais utilizadas na área de plantas 
ornamentais, pois permite a obtenção de grande quantidade de 
mudas em curto período de tempo. Possibilita a uniformidade e 
qualidade das mudas pela clonagem de genótipos selecionados de 
plantas matrizes produtivas e com boa sanidade, além de eliminar o 
período de juvenilidade (HARTMANN et al., 1997). 

A propagação vegetativa não é um método de 
melhoramento, mas sim uma ferramenta para utilizar mais rapidamente os 
ganhos genéticos aditivos e não aditivos, oferecendo muitos benefícios 
quando comparada com a propagação por sementes, como a redução do 
tempo de florescimento para uso na produção comercial (FRAMPTON JR 
& HODGES, 1989; FERREIRA, 1992). 
 Para acelerar e promover o enraizamento de estacas, os 
mesmos autores sugerem o uso de fitorreguladores do grupo das 
auxinas, como o ácido indol butírico (IBA) e ácido naftaleno acético 
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(NAA), os quais levam a uma maior porcentagem, qualidade e 
uniformidade das raízes formadas. O micronutriente zinco também 
tem papel importante no enraizamento, uma vez que é ativador do 
triptofano, que por sua vez é precursor da auxina, devendo estar 
presente para que a formação de raízes ocorra (FACHINELLO et 
al., 1995). 

De acordo com BOWEN et al. (1975), diversos fatores como 
condições da planta matriz, tratamentos com fitorreguladores e 
época do ano influenciam no sucesso do enraizamento de estacas. 
 Apesar da grande utilização desta espécie ornamental no 
Brasil, há poucos trabalhos exploratórios sobre sua propagação 
vegetativa. Dessa forma, considerando a técnica da estaquia como 
a de maior viabilidade econômica para a formação de mudas, o 
presente trabalho teve por objetivo estudar a ação de auxinas 
sintéticas no enraizamento de estacas semilenhosas de Abelia x 
grandiflora Hort. ex L. H. Bailey. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente experimento foi instalado em 30 de janeiro de 
2002, sendo conduzido em casa-de-vegetação climatizada, com 
sistema de nebulização intermitente (90% UR e 24ºC), do 
Departamento de Fitotecnia e Fitosanitarismo, Setor de Ciências 
Agrárias, Universidade Federal do Paraná, em Curitiba – Paraná, 
numa latitude 25°25’ S e longitude 49°12’ W, a 930 m de altitude e 
clima tipo Cfb, sem estação seca nitidamente definida, com um total 
de chuvas no mês mais seco superior a 30 mm e temperatura 
média do mês mais quente inferior a 22°C, conforme classificação 
de Köeppen. 
 Foram coletadas estacas caulinares semilenhosas de Abelia 
x grandiflora Hort. ex L. H. Bailey obtidas de ramos do ano em 
plena floração, de plantas matrizes com aproximadamente quatro 
anos de idade. As estacas foram preparadas com corte em bisel 
abaixo da última gema basal e corte reto acima da última gema
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 apical, com comprimento aproximado de 12 cm, mantendo-as com 
duas folhas na porção apical, conforme sugerido por MURAYAMA 
(1973).
 A desinfestação das estacas foi realizada por imersão total 
das mesmas em hipoclorito de sódio a 0,5% durante cinco minutos, 
com posterior lavagem em água corrente, durante mais cinco 
minutos. As bases das estacas foram então submetidas a 
diferentes concentrações da auxina sintética ácido naftaleno 
acético (NAA), via pó, além de um tratamento comercial com 
micronutrientes, conforme segue:
T1: Testemunha (talco inerte industrial); 
T2: NAA 2500 mgKg-1;
T3: NAA 5000 mgKg-1 ;
T4: Ouro Flora Enraizador®.
 Para o preparo de T2 foi utilizado ácido naftaleno acético P.A. 
do Laboratório Sigma, talco inerte industrial, do Laboratório Bond 
Carneiro & Cia. Ltda. e acetona P.A., do Laboratório Synth, 
conforme metodologia descrita por HARTMANN et al. (1997).  

Em T3 foi utilizado o produto comercial Raizon 05® (NAA
5000 mgKg-1) do Laboratório Okochi Ltda. e em T4 o produto 
comercial Ouro Flora Enraizador®, do Laboratório Ouro Flora 
Comercial Ltda., cuja composição é de 4% de sulfato de zinco e 4% 
de sulfato ferroso.

As estacas foram plantadas em tubetes contendo vermiculita 
de granulometria média, como substrato, e acondicionadas em 
casa-de-vegetação climatizada com nebulização intermitente, com 
intervalo de 2 minutos de rega a cada 30 minutos. 

Os dados foram analisados segundo delineamento 
inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 4 repetições, sendo 
as unidades experimentais formadas por 15 estacas. As variâncias 
dos tratamentos foram testadas quanto à sua homogeneidade pelo 
teste de “Bartlett”. As variáveis cujas variâncias dos tratamentos se 
mostraram homogêneas foram submetidas à análise de variância e, 
se apresentaram diferenças significativas pelo teste de F, tiveram
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 suas médias comparadas pelo teste de “Tukey” ao nível de 5% de 
probabilidade. Quando as variâncias dos tratamentos se 
apresentaram heterogêneas, os dados foram transformados por 
raiz quadrada do valor antes de serem submetidas à análise de 
variância.
 A avaliação foi realizada 42 dias após a instalação do 
experimento sendo estimados os seguintes parâmetros: 
porcentagem de estacas enraizadas (estacas vivas e com a 
emissão de raízes de, no mínimo, 0,1 cm); número de raízes por 
estaca; comprimento das três maiores raízes por estaca (cm); 
porcentagem de estacas vivas (estacas vivas porém sem a emissão 
de raízes); porcentagem de estacas mortas e porcentagem de 
estacas brotadas (estacas vivas, enraizadas ou não, porém com a 
emissão de brotações). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A porcentagem de enraizamento de estacas caulinares 
semilenhosas de abélia foi extremamente promissora, mesmo esta 
se encontrando em plena floração no momento da coleta. 
 Pela Tabela 1, verifica-se que altas porcentagens de estacas 
enraizadas foram encontradas em T1 (96,65%), T2 (93,30%) e T3
(96,65%). Somente T4 apresentou porcentagens de enraizamento 
inferiores (61,70%), diferindo dos demais tratamentos. 
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TABELA 1. Comparação das médias pelo teste de Tukey para 
porcentagem de estacas enraizadas, número de raízes 
por estaca, comprimento das três maiores raízes, 
porcentagem de estacas vivas, porcentagem de 
estacas mortas e porcentagem de estacas brotadas de 
Abelia x grandiflora Hort. ex L. H. Bailey, coletadas no 
verão/2002.

Tratamento
s

Estacas 
Enraizadas

(%) 

Númer
o de 

raízes
por

estaca 

Compriment
o das três 
maiores

raízes (cm) 

Estaca
s vivas

(%) 

Estaca
s

mortas
(%) 

Estacas 
brotadas

(%) 

T1 96,65 A 10,89
AB 3,54 BC 0,00 A 3,35 A 89,95 A 

T2 93,30 A 14,85
AB 4,09 AB 3,35 A 3,35 A 96,65 A 

T3 96,65 A 15,74 A 4,56 A 1,68 A 1,67 A 91,65 A 

T4 61,70 B 10,64 B 2,73 C 8,32 A 29,98
B 64,97 B 

Coeficiente 
de Variação  

(%) 7,91 17,91 12,58 7,91 74,60 8,85

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

 Com relação ao número de raízes por estaca, T3 apresentou 
os maiores valores (15,74), diferindo significativamente apenas de 
T4 (10,64). Quanto ao comprimento das três maiores raízes, T3
apresentou mais uma vez os maiores valores (4,56 cm), diferindo, 
no entanto, de T1 (3,54 cm) e T4 (2,73 cm). 
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 Estes resultados corroboram com as afirmativas de diversos 
autores como HARTMANN et al. (1997) e ROSSAL et al. (1997) 
que relatam o uso de auxinas sintéticas na promoção do 
enraizamento de estacas, com maior indução e qualidade do 
sistema radicial formado. Especificamente o ácido naftaleno acético 
em talco tem sido usado com êxito na propagação vegetativa de 
várias espécies (HASSING, 1972; BOLIANI & SAMPAIO, 1998). 
 A variável estacas vivas, ou seja, aquelas que se mantiveram 
vivas ao final do experimento sem, no entanto, emitirem raízes, não 
apresentou diferença significativa entre os tratamentos, variando de 
8,32% em T4 a 0% em T1. Se a variável estacas mortas for 
considerada, é possível perceber que a maior mortalidade foi 
encontrada em T4 (29,98%). Assim, por apresentar diferença 
significativa entre os demais tratamentos, T4 não se mostrou um 
tratamento passível de ser recomendado, por sua elevada 
mortalidade e reduzida porcentagem de enraizamento, quando 
comparado aos demais (Tabela 1). 
 Talvez esse tratamento (T4), por ser composto de sulfato de 
zinco e sulfato ferroso, conforme informações do fabricante, tenha 
propiciado  uma excessiva indução da síntese da auxina endógena 
ácido indol acético (IAA), uma vez que o zinco é catalizador da 
síntese de triptofano, e este, precursor do IAA.
 Uma vez que T1 (testemunha) enraizou satisfatoriamente 
sem a adição de auxina exógena, supõe-se que a síntese de IAA 
endógeno seja alta, fazendo a espécie ser classificada como de 
fácil enraizamento. Assim, o possível excesso de auxina endógena 
em T4 pode ter apresentado efeito inibitório na indução radicial, pelo 
tênue limite crítico hormonal. 

A adição de 2500 e 5000 mgKg-1 NAA não diminuiu a 
porcentagem de enraizamento, talvez por este fitorregulador não 
atuar no aumento da síntese de IAA e sim funcionar como fonte de 
auxina exógena.
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 A brotação das estacas ao longo do experimento pode ter 
auxiliado no sucesso do enraizamento, visto que as melhores 
porcentagens de estacas enraizadas apresentaram elevada 
porcentagem de brotação. KRAMER & KOZLOWSKI (1979) e 
PARDO (1995) afirmam que a elevada taxa de brotos novos, por 
serem potentes regiões produtoras de auxinas endógenas, podem 
influenciar positivamente no enraizamento. Por sua vez, T4 diferiu 
novamente dos demais tratamentos, apresentando a menor 
porcentagem de brotamento (64,97%). 
 Sabe-se que ramos floridos induzidos a enraizar têm menor 
sucesso na resposta, uma vez que a concentração endógena de 
giberelinas é maior que a de auxinas (TORREY, 1986; 
FACHINELLO et al., 1995). Nem sempre a aplicação de auxinas 
exógenas é eficaz, por não se saber se a dosagem aplicada é a 
ideal ou se existe a presença de algum inibidor do enraizamento na 
estaca (HARTMANN et al., 1997). JANICK (1966) afirmou que o 
nível crítico das auxinas, associado à formação das raízes 
adventícias, encontra-se muito próximo a fitotoxicidade. 
Concentrações abaixo de um limite não são eficazes e 
concentrações acima deste limite impedem a formação de raízes, 
podendo até matar a estaca. 
 Mesmo assim, apesar das estacas terem sido coletadas no 
verão, em plena floração das plantas matrizes, fato que poderia ter 
afetado negativamente o enraizamento, a porcentagem mínima de 
estacas enraizadas em três dos quatro tratamentos utilizados foi de 
93,30%. Este fato nos indica que a abélia (Abelia x grandiflora Hort. 
ex. L. H. Bailey) pode ser considerada uma espécie de fácil 
enraizamento.
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CONCLUSÕES

1. Abelia x grandiflora Hort. ex. L. H. Bailey pode ser 
considerada uma espécie de fácil enraizamento; 

2. O uso de fitorreguladores é dispensável, uma vez que a 
testemunha apresentou 96,65% de enraizamento; 

3. O produto comercial Ouro Flora Enraizador® não é 
recomendado para a indução do enraizamento desta espécie; 

4. A floração das plantas matrizes no momento da coleta das 
estacas não afetou o sucesso do enraizamento. 

PAES, E.G.B.; HOGER FILHO, G.; ZUFFELLATO-RIBAS, K.C.; 
BRITO, F.P.  Cutting of Abelia x grandiflora Hort. ex L. H. Bailey. 
Cultura Agronômica, Ilha Solteira, v.00, n.1, p.000, 2004. 

SUMMARY: Abelia x grandiflora Hort. ex L. H. Bailey is a ornamental semi 
hardwood shrub that reaches three meters high. It is cultivated alone or in groups 
in parks and gardens. This work studied the rooting of Abelia x grandiflora
cuttings treated with different concentrations of naphtalene acetic acid (NAA) in 
powder. Also, one treatment with only micronutrients was evaluated. The stems 
were prepared with approximately 12 cm length and two leaves on the apex 
portion. The following treatments were used: T1: Control; T2: NAA 2500 mgKg-1;
T3: NAA 5000 mgKg-1 ; T4: Ouro Flora Enraizador®. The cuttings were planted in 
conical polyethylene container with vermiculite of medium granulometry. The 
experiment was conducted in a green house at Federal University of Paraná in 
Curitiba,  PR. The statistic design was completely randomized with four replicates 
and 15 cuttings in each experimental unit. The experiment was evaluated after 42 
days and the best results for rooting percentage were T1 (96,65%), T2 (93,30%) 
and T3 (96,65%). Abelia x grandiflora can be considered as easy to root, without 
the use of plant growth regulators. 

Key words: abelia, rooting, naphtalene acetic acid.
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