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Resumo 

Esse trabalho avaliou a sobrevivência de miniestacas de 
mirtilo cv. Climax, sobre o feito de cinco concentrações 
diferentes de ácido indolbutirico, 0, 500, 1000, 1500 e 
2000 mg.L-1. As estacas foram plantadas em tubetes de 
1000 cm³ e armazenadas em um minitunel de irrigação 
intermitente, por 60 dias. Após a coleta das duas épocas 
de avaliação as estacas foram avaliadas em taxa de 
sobrevivência; comprimento de raiz; presença e 
diâmetro de calos; número e comprimento de brotações. 
Na segunda época os resultados não tiveram diferenças 
significativas, já a primeira época o controle apresentou 
resultados superiores. Na comparação entre as épocas a 
primeira época foi superior em todas as variáveis menos 
na presença de calos, sobrevivência e enraizamento que 
foram equivalentes. 

Introdução  

O mirtilo é uma cultura que tem ganhado relevância, 
devido à crescente demanda. No entanto o Brasil não 
tem conseguido acompanhar esse crescimento, apesar 
do desenvolvimento de cultivares mais resistentes a 
climas tropicais. A produção nacional ainda é muito 
baixa. Um dos fatores que contribuem para isso é a 
dificuldade de propagação que a cultura possui, a mini 
estaquia tem sido usada como forma de contornar esse 
problema, porém o resultado tem sido muito variado. O 
uso de reguladores de crescimento pode ser uma 
solução para as dificuldades de enraizamento da 
miniestacas. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em Ponta Grossa 
(25°05’42”S, 50°09’43”W, 969m). Foi estabelecido um 
minijardim clonal de minicepas do cultivar Climax, em 
delineamento inteiramente casualizado. As miniestacas 
foram coletadas a cada 2 meses, e padronizadas em 
5±1 cm com 4 folhas cortadas pela metade e imergidas 
por 15 segundos em uma das 5 concentrações de AIB 
(0, 500, 1000, 1500 e 2000 mg.L-1). 
Em seguida as estacas foram colocadas em tubetes de 
1000 cm³ com substrato Carolina Soil, encaminhadas a 
um minitunel por 60 dias, e então retiradas e avaliadas 
nas variáveis: porcentagem de enraizamento, de 
estacas com calos e de sobrevivência; comprimento de 
raízes; número de calos nas raízes; diâmetro do maior 
calo; números de brotos; comprimento do maior broto. 
As variâncias dos tratamentos foram testadas quanto à 
homogeneidade pelo teste de Bartlett, e as variáveis que 

apresentaram diferenças significativas pelo teste de F 
tiveram suas médias comparadas pelo teste de Scott 
Knott ao nível de 5% de probabilidade. E o software 
utilizado para as análises foi o R. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos paras as variáveis de 
enraizamento (72%) e sobrevivência (96,5%) não foram 
significativos. Não houve diferença entre épocas ou 
tratamentos. As demais variáveis avaliadas tiveram 
resultados no geral inferiores ou equivalentes ao 
controle (0 mg. L-1).  

Tabela 1. - Comparação de medias dos resultados das duas épocas 
de avalição. E1: de 20/11/19 até 22/01/20 E2: de 22/01/20 até 28/03/20. 

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados mostram que a participação do AIB não é 
necessária. 
Na maioria das variáveis os resultados das duas épocas 
não apresentaram diferenças significativas. Já 
resultados da E1 foram em relação a E2, 88% 
superiores na variável de comprimento de raiz, 91,2% 
superiores na variável de comprimento de broto e 7,8% 
a maioria dos tratamentos da variável de número de 
brotos. As diferenças observadas nos resultados das 
diferentes épocas, pode ser resultado da diferença de 
temperatura, já que as medias dos meses da segunda 
época (Janeiro e Fevereiro) são maiores que a dos 
meses da primeira época (Novembro e Dezembro). 
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Variaveis E1 E2 C.V. (%) 

Comp. de raiz 
(cm) 

16,412 2,055 69,61 

Comp. de broto 
(cm) 

11,045 0,974 66,27 

N° brotos 1,057 1,041 26,44 

Presença de 
calos 

0,817 0,997 15,35 


