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RESUMO: A propagação vegetativa é o método mais utilizado na produção comercial de diversas
culturas ornamentais e frutíferas, tendo como vantagens a reprodução de todas as características
da planta matriz, uniformidade e produção de produtos de alta qualidade. Dentre os meios de
propagação vegetativa está a alporquia, que apresenta a vantagem de uma obtenção rápida, de
plantas maiores do que as obtidas em outros métodos, como estaquia ou micropropagação,e
reduz a fase juvenil. Ginkgo biloba apresenta grande potencial medicinal e ornamental. Esta
espécie é dióica, e portanto a produção de mudas por sementes necessita de plantas dos dois
sexos. Além disso, seu desenvolvimento é bastante lento, sendo que as plantas somente chegam
a idade reprodutiva com cerca de 15 anos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência
da técnica de alporquia na propagação vegetativa de Ginkgo biloba. Para confecção dos alporques
foi realizado o anelamento de ramos lenhosos e a aplicação de diferentes concentrações de
ácido indol butírico (AIB) veiculadas em pasta de lanolina, conforme segue: 0, 1500 e 3000 mg
Kg-1 AIB. A avaliação do experimento foi realizada aos 70 e aos 90 dias após a instalação do
experimento. Em ambas as épocas, os tratamentos com 1500 e 3000 mg Kg-1 AIBapresentaram
porcentagem de alporques enraizados superiores a testemunha. A presença de alporques com
calos foi de 100% para todos os tratamentos. Porém, o tratamento com 3000 mg Kg-1 AIB foi
superior para todas as outras variáveis, sendo indicado para a realização da técnica de alporquia
em Ginkgo biloba.
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ABSTRACT: Vegetative propagation of Ginkgo biloba by air layering. The vegetative
propagation is the most common method used for commercial production of many ornamentals
and fruit species. It reproduces every characteristics of the matrice, along with uniformity of
production and high quality products. Among all the vegetative production methods is the air
layering, which shows advantages such as a quicker yield to larger plants compared to others
methods, like rooting or micropropagation, and reduce the juvenile stage. Ginkgo biloba shows a
large medical potential and also ornamental potential. This specie is dioic, and therefore the seed
reproduction needs both female and male plant. Moreover its development is very slow, taking
about 15 years to achieve the reproductive stage. This study aims to analyse the air layering
technique’s efficiency in Ginkgo biloba’s vegetative propagation. The air layered branches were
accomplished by a complete ringing of the woody branches and employing IBA with lanolin paste:
0; 1,500; 3,000 mg Kg-1 concentrations. The experiment analysis was made after 70 and 90 days
from its installation. In both estimates, the treatments with 1,500 and 3,000 mg Kg-1 IBA have
shown high percentages of rooted air-layered branches compared to the control. The presence of
air-layered branches with callus was 100% for all the treatments. The treatment with 3,000 mg
Kg-1 IBA resulted in higher values for all the other variables, thus, it can be recommended Ginkgo
biloba’s air layering tecnique.
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INTRODUÇÃO
Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) é uma árvore

caducifólia, dióica, com folhas dispostas na forma de
leque, irregularmente lobadas. Esta é a única espécie
viva da divisão Ginkgophyta (Lorenzi & Matos, 2000;
Lorenzi et al., 2003). No outono sua folhagem se torna
amarelada, o que a torna bastante valorizada em
jardinagem. Como é resistente à poluição aérea,
atualmente é bastante cultivada em parques urbanos
e ao longo das ruas em regiões temperadas (Raven
et al., 2001).

Além do potencial ornamental, Ginkgo
apresenta grande potencial medicinal e vem sendo
bastante estudada neste campo da ciência. Há
descrições de sua utilização pela medicina popular
chinesa em 2800 a.C., para casos de doenças
respiratórias. As folhas são a matéria-prima mais
utilizada para obtenção de compressas, chás, extratos
espessos e secos, até produtos otimizados em
formas farmacêuticas sólidas. Ginkgo contém dois
grupos de substâncias químicas farmacologicamente
importantes: diterpenos conhecidos como
gincolídeos, e os flavonóides, com propriedades de
captadores de radicais livres. É indicada em casos
de arteriopatias crônicas e como corretivo dos
sintomas da diminuição intelectual patológica de
pessoas idosas, dentre outras (Simões et al., 2003).

Por ser esta uma espécie dióica, a produção
de mudas por sementes necessita de plantas dos
dois sexos e de uma eficiente produção das mesmas.
A eventual ausência de exemplares masculinos ou
femininos pode dificultar sua propagação. Além disso,
o desenvolvimento desta espécie é bastante lento,
sendo que as plantas somente chegam à idade
reprodutiva com cerca de 15 anos (Kuanten, 2004).

A propagação vegetativa ou clonal é o método
de propagação mais utilizado na produção comercial
de diversas culturas ornamentais e frutíferas tendo
como vantagens a reprodução de todas as
características da planta matriz, uniformidade nas
populações e produção de produtos padronizados de
alta qualidade (Hartmann et al., 2002). A propagação
vegetativa pode ser também uma boa alternativa para
a reprodução de plantas que produzem poucas
sementes e/ou para aquelas cujas sementes
germinam com dificuldade (Edmond et al., 1957).

A técnica de alporquia, também conhecida
como mergulhia aérea, consiste na indução do
enraizamento de ramos por meio de um anelamento
envolvido com substrato. Após as raízes serem
formadas na parte apical do anelamento, aquele ramo
pode ser separado da planta matriz (Hartmann et al.,
2002). O anelamento permite que os fotoassimilados
e hormônios transportados pelo floema sejam retidos
na região do alporque e assim disponibilizados para
a indução radicial (Silva et al., 1993; Hartmann et al.,
2002; Araújo et al., 2004). Dentre os hormônios que

podem ser acumulados na região do anelamento está
o ácido indol acético (AIA), uma auxina natural
promotora do crescimento das plantas, sintetizada
principalmente nos meristemas apicais e em folhas
jovens (Awad & Castro, 1992).

As auxinas induzem a formação de raízes
adventícias em estacas porque são capazes de
reverter a diferenciação celular, causando
desdiferenciação e reinstalando o processo de
divisão celular (Mohr & Schopfer, 1995). O ácido
indol butírico (AIB) e o ácido naftaleno acético
(ANA) são auxinas sintéticas que apresentam
propriedades semelhantes ao AIA, e portanto
podem estimular a indução radicial, tanto em
alporques como em estacas (Alvarenga & Caravalho,
1983; Ono et al., 1994).

Porém, a aplicação de fitorreguladores não
garante necessariamente um incremento no
enraizamento de alporques e estacas. Isto pode ser
explicado por uma quantidade suficiente já existente
de auxinas endógenas capazes de promover o
enraizamento dos mesmos (Kersten et al., 1994).

Há diversos trabalhos realizados com
Ginkgo biloba na área farmacológica, porém poucos
na área de propagação vegetativa. Ping et al. (2000)
utilizaram técnicas de micropropagação por meio de
cultura de tecidos in vitro, obtendo sucesso no
desenvolvimento de gemas axilares e brotos. Brotos
e raízes de G. biloba também foram desenvolvidos a
partir de calos por Yun & Jiong (2001).

De acordo com Silva et al. (1993) o sucesso
da técnica de alporquia depende de vários fatores,
tais como a espécie vegetal, estádio de
desenvolvimento da planta, local do ramo onde se
realizou o anelamento, relação carbono/nitrogênio,
substrato utilizado e fatores ambientais.

Assim, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar a eficiência da técnica de alporquia na
propagação vegetativa de Ginkgo biloba.

MATERIAL E MÉTODO
O experimento foi conduzido no município

de Campo Largo - PR, durante os meses de setembro
a dezembro de 2004. As plantas matrizes de Ginkgo
biloba utilizadas para a realização da alporquia
possuíam cerca de dez anos de idade e estavam no
início de rebrota, saindo do período de dormência.

Para confecção dos alporques foram
utilizados ramos lenhosos, com cerca de 1,0 a 1,5
cm de diâmetro, nos quais foi realizado um
anelamento completo de cerca de 2,0 cm de
comprimento (Figura 1A), com o uso de canivete
comum, a uma distância aproximada de 30 a 40 cm
abaixo do ápice dos mesmos. Em cada região
anelada foi aplicada pasta de lanolina contendo as
seguintes concentrações de ácido indol butírico (AIB):
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0, 1500 e 3000 mg Kg-1 AIB, cada qual perfazendo
um tratamento. Os alporques formados foram
revestidos com sacos de polipropileno contendo fibra
de casca de coco granulado (coxim) como substrato,
previamente umedecido (Figura 1B), e fechados nas
extremidades por barbante.

O experimento foi montado num esquema
em blocos ao acaso, com 2 repetições por árvore,
totalizando 6 alporques por árvore, num total de 5
árvores (30 alporques). A avaliação do experimento
foi realizada em duas épocas, aos 70 e aos 90 dias
após a instalação do experimento, observando-se a
porcentagem de alporques enraizados, o número de
raízes formadas/alporques, o comprimento das 3
maiores raízes formadas/alporque e a porcentagem
de alporques com calos. Após a avaliação aos 70
dias, os alporques foram novamente fechados com o
substrato, sendo reavaliados aos 90 dias.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A análise de variância do efeito dos

tratamentos com diferentes concentrações de
AIBrevelou significância estatística para todas as
variáveis analisadas.

Os tratamentos com 1500 e 3000 mg Kg-1

AIBse apresentaram estatisticamente diferentes e
superiores, nas duas épocas de avaliação, quando
comparados à testemunha para a variável
porcentagem de alporques enraizados (Tabela 1). Este
dado é extremamente relevante pois a adição do
fitorregulador acelerou e ampliou a porcentagem de
sucesso da alporquia. Segundo Silva et al. (1993),
quanto mais rápido ocorrer o enraizamento, mais
rapidamente o alporque poderá ser separado da planta
matriz, diminuindo o tempo de exposição dos ramos
a condições adversas. Além disso, a alporquia
apresenta como vantagens a independência de infra-
estrutura e a produção de mudas já adaptadas às
condições ambientais (Castro & Silveira, 2003).

TABELA 1. Resultados obtidos entre os diferentes tratamentos aos 70 e 90 dias após a realização dos alporques
de Ginkgo biloba (setembro/2004).

No entanto, nem sempre a adição de
fitorreguladores promove o enraizamento dos alporques.
Para jambeiro vermelho, a adição de AIBnão aumentou
o número de alporques enraizados, onde a maior
porcentagem de enraizamento (6,2%) foi encontrada
no tratamento sem fitorregulador (Benassi et al., 2004).

O tratamento com 3000 mg Kg-1 AIB foi
estatisticamente superior aos demais para a variável
número de raízes/alporques aos 70 e 90 dias (Tabela
1). A ação do fitorregulador, neste caso, não só
promoveu o enraizamento como também aumentou o
número de raízes (Figuras 1C e 1D). Araujo et al. (2004)
observaram que o anelamento do ramo provoca a maior
concentração de carboidratos no local de retirada da
casca, sendo que o acúmulo destes beneficiaria a
formação de raízes adventícias em alporques de lichia.
Porém, para Ginkgo biloba somente o anelamento não
foi o suficiente para a formação de raízes adventícias,
sendo necessária a adição de auxinas sintéticas para
otimizar a formação destas.

A análise da variável comprimento das três
maiores raízes/alporques foi superior para os tratamentos
com 1500 e 3000 mg Kg-1 AIB (Tabela 1). Este resultado
provavelmente deve estar relacionado à ação do AIB na

FIGURA 1: Alporquia de Ginkgo biloba. A:
Anelamento; B: Montagem do alporque; C: Detalhe
do alporque com raízes; D: Alporque enraizado aos
90 dias. AN: Anelamento; SB: Substrato; P: Plástico;
R: Raiz; A: Alporque. Barra A: 1 cm; Barras B – D: 2
cm.
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indução da formação das raízes adventícias, o que não
ocorreu na testemunha (0 mg Kg-1 AIB).

A presença de calos foi observada em todos
os alporques de todos os tratamentos (Tabela 1). Os
calos apresentavam uma coloração esbranquiçada e
aspecto friável formando saliências. Este fato indica
que o surgimento desse tecido indiferenciado é uma
condição para a formação de raízes adventícias nessa
espécie. Visualmente observa-se que as raízes
surgem a partir desses tecidos, sendo essas frágeis,
se desprendendo com facilidade do ramo.

Pacheco et al. (1998) no entanto, observaram
que em alporques de Vitis rotundifolia a formação
das raízes adventícias teve origem endógena e com
formação nas proximidades da região cambial e não
do tecido caloso. Ainda, segundo os autores, a
aplicação de auxina exógena não afetou o
enraizamento.

Assim, a alporquia de Ginkgo biloba é uma
técnica viável para a produção de mudas em 70 dias,
sendo recomendada à aplicação de 3000 mg Kg-1

AIB veiculado em pasta de lanolina.
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