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RESUMO

Melaleuca alternifolia é uma espécie da família Myrtaceae, nativa da Austrália, com 

aproximadamente 100 espécies. Sua importância é devido a constituição química do óleo

essencial extraído das folhas, rico em terpinen-4-ol, principal responsável por suas 

propriedades medicinais, principalmente antifúngicas e antibacterianas. Neste trabalho 

objetivou-se avaliar o enraizamento de estaca de M. artenifolia em diferentes concentrações 

ácido indol butírico (IBA). O experimento foi realizado no Campus II da UFPR. As estacas, 

com 6 cm de comprimento, tiveram as bases imersas por dez segundo nas soluções com 

diferentes concentrações de IBA (0, 500, 1000 e 1500 mg L-1). Cada tratamento apresentou 

quatro repetições com10 estacas por parcela. Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos para nenhuma das variáveis analisadas. A porcentagem de enraizamento variou 

de 57,5% a 82,5%, sendo a maior porcentagem referente ao maior tratamento com 1500 mg 

L-1, que também apresentou maior porcentagem de emissão de brotações (52,5%).

Palavras-chave: Melaleuca artenifolia; Propagação vegetativa; estaquia, regulador vegetal.

ABSTRACT - Differents concentrations of indolbutyric acid (IBA) in rooting of 

Melaleuca stem cuttings.

Melaleuca alternifolia is a species of the Myrtaceae family, native of Australia, with 

approximately 100 species. Its importance must the chemical constitution of the extracted 

essential oil of leves, rich in terpinen-4-ol, main responsible for its medicinal properties, 

mainly antifungal and antibacterial. In this work was objectified to evaluate the rooting of 

cutting of M. artenifolia in different concentrations indolbutyric acid (IBA). The experiments 

were performed in the Campus II of the UFPR, the cuttings had the immersed bases for ten 

seconds in the solutions with different concentrations of IBA (0, 500, 1000 and 1500 mg L-1). 

Each treatment presented four repetitions with 10 props each. It didn’t have significant 

difference enters the treatments for none of the analyzed variable. The percentual rooting 

varied of 57,5% 82,5%.
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INTRODUÇÃO

Melaleuca alternifolia é uma espécie da família Myrtaceae, a qual possui uma distribuição 

predominantemente tropical e subtropical (SOUZA e LORENZI, 2005). Inclui 

aproximadamente 100 espécies nativas da Austrália e Ilhas do Oceano Índico. M. alternifolia

é comumente conhecida na Austrália como "árvore de chá", florescendo principalmente em 

áreas próximas de rios (RUSSEL & SOUTHWELL, 2002 apud VIEIRA et. al. 2004)..O 

principal produtor, a Austrália, apresenta uma produção de aproximadamente 400t/ano, e 

como principais consumidores a América do Norte e a Europa, principalmente pelas 

indústrias de cosméticos e farmacêuticas. Seu principal produto é o óleo essencial das 

folhas, conhecido por sua constituição química que é rica em terpinen-4-ol, principal 

responsável por suas propriedades medicinais, principalmente antifúngicas e antibacterianas, 

garantindo-lhe importância comercial há mais de 60 anos (RUSSEL & SOUTHWELL, 2002 

apud VIEIRA et. al. 2004).

Estaquia é o processo de enraizamento de estacas obtidas de material selecionado. A maior 

dificuldade da propagação vegetativa de plantas adultas é o enraizamento, sendo necessário 

trabalhar com material fisiologicamente juvenil ou rejuvenescido. A viabilidade da propagação 

de mudas via estaquia tende a aumentar com o uso de reguladores vegetais, tais como o 

IBA, podendo ocorrer o aumento da porcentagem de estacas enraizadas, aceleração da 

iniciação radicial e aumento do número e qualidade das raízes formadas (FACHINELLO et 

al., 1995). 

A M. artenifolia por ser uma espécie exótica e relativamente uma cultura nova no país, 

apresenta poucos estudos quanto ao seu cultivo, sendo de grande importância o estudo dos 

meios de propagação para a espécie no Brasil, sendo uma forma de viabilizar sua produção.

Assim o trabalho teve como objetivo avaliar o enraizamento de estacas de M. artenifolia

submetidas a diferentes concentrações do acido indolbutilirico (AIB).

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Botânica da Universidade Federal do 

Paraná, Campus II, no ano de 2006. O material vegetal utilizado constituiu-se em estacas 

semi-lenhosas  de M. alternifolia, provenientes de uma planta matriz, com idade aproximada 

de 2 anos, coletada no município de Joinville-SC.

As estacas foram confeccionadas no mês de agosto (inverno), utilizando as porções basais e 

medianas dos ramos de M. alternifolia. Cada estaca foi confeccionada com 6 cm de 

comprimento e aproximadamente 1 mm de diâmetro, com corte reto no ápice e em bisel na 



base, mantendo as folhas somente no terço superior de cada estaca. Após este 

procedimento as estacas receberam tratamento de desinfestação durante 10 minutos em 

hipoclorito de sódio a 0,5%, sendo posteriormente lavadas em água corrente durante 5 

minutos e distribuídas nos diferentes tratamentos. O terço basal das estacas foi imerso 

durante 10 segundos nos diferentes tratamentos, constituídos pelas diferentes concentrações 

do ácido indol butírico (K-IBA 98%): 0, 500, 1000 e 1500 mg L-1.

Cada estaca foi inserida em tubete de e 56 cm3, contendo vermiculita como substrato, 

mantidas em casa de vegetação com sistema de nebulização com umidade (90%) e 

temperatura (23°C – 25°C) controladas.

O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado (DIC) com 4 

tratamentos com 4 repetições, sendo que cada repetição era constituída por 10 estacas. 

Após o período de enraizamento em casa de vegetação, aos 80 dias foram realizadas as 

seguintes observações: porcentagem de estacas enraizadas, número de raízes por estaca, 

comprimento das três maiores raízes, porcentagem de estacas vivas e mortas e 

porcentagem de estacas com brotações. Todas as variáveis foram avaliadas mediante 

análise de variância e posteriormente por teste de médias

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A concentração de 1500 mg L-1 apresentou resultados superiores para as variáveis estacas 

enraizadas (82,5%) e estacas com brotação (52,5%) em relação aos demais tratamentos, 

apesar de não diferirem significativamente para nenhuma das variáveis analisadas (Tabela 

1). A Concentração de 4000 mgL-1 de IBA (utilizada por Kawakami et al., (1990) na imersão 

de estacas de M. artenifolia por 10s) proporcionou 70% de enraizamento. Considerando-se o 

índice de 82,5% obtido com 1500 mg L-1 utilizado neste experimento, presume-se que a 

concentração ideal de IBA para enraizamento desta espécie esteja entre estes dois valores. 

O número de raízes por estaca variou de 1,9 a 2,3, enquanto a média do comprimento das 3 

maiores raízes variou de 7,02 a 8,92 cm, contudo nenhuma das variáveis apresentou 

diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 1).

A boa taxa de sobrevivência das estacas em casa de vegetação pode estar relacionada a 

época da coleta do material. Zuffellato – Ribas e Rodrigues (2001), sugerem que para 

estacas de Eucalyptus grandis a maior porcentagem de enraizamento ocorre quando o 

material é coletado no inverno combinado a aplicação de IBA.

As estacas que não formaram raízes mantiveram-se vivas e sem formação de calos, sendo 

possível observar em algumas estacas a emissão de novas brotações.



CONCLUSÕES

Nas condições em que foi conduzido o experimento, a propagação de Melaleuca alternifolia

via estaquia é recomendada com a utilização 1500 mg L-1 de IBA.
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Tabela 1- Médias para porcentagem de estacas de M. artenifolia enraizadas, número de 

raízes por estaca, comprimento das três maiores raízes, porcentagem de estacas 

vivas e estacas com brotações.

Tratamento

Estacas 

enraizadas 

(%)

Nº raízes/ 

estaca

Comprimento 

Raiz/estaca (cm)

Estavas vivas 

(%)

Estacas com 

brotação (%)

0 mg.L-1 57,5 a 1,91 a 8,92 a 42,5 a 30,0 a

500 mg.L-1 60,0 a 2,30 a 7,02 a 37,5 a 25,0 a

1000 mg.L-1 67,5 a 1,90 a 8,35 a 32,5 a 50,0 a

1500 mg.L-1 82,5 a 2,42 a 7,67 a 17,5 a 52,5 a

CV% 38,66 22,39 21,13 76,92 65,47

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,05).


