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O objetivo deste trabalho foi estudar o enraizamento de estacas de resedá com flores de 
coloração branca e rósea com a aplicação de concentrações de AIB. O experimento foi 
conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Dois Vizinhos 
entre dezembro/2011 a fevereiro/2012. Ramos semi-lenhosos foram coletados de duas 
plantas matrizes (uma de flores brancas e outra de flores róseas) localizadas no Câmpus. 
Confeccionou-se estacas de10 cm de comprimento, um par de folhas reduzido à metade 
e corte em bisel na base, tendo a base imersa em soluções com diferentes concentrações 
de AIB (0, 1000, 2000, 3000 mg L-1), por 10 segundos. Plantadas em tubetes com 
vermiculita e alocados em casa-de-sombra sob duas irrigações diárias. O experimento 
foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos, quatro repetições e 16 estacas por 
parcela, em arranjo fatorial 4x2 (quatro concentrações x duas colorações). Aos 60 dias 
foram avaliadas as variáveis: porcentagem de estacas enraizadas, vivas, com brotações 
e mortas, número médio de brotações por estaca, número e comprimento médio de 
raízes formadas por estaca (cm). As variáveis: porcentagem de estacas vivas e mortas 
foram transformadas pela equação raiz de x+1. Para análise do fator coloração foi 
utilizado o teste de Tukey (p>0,05) e para o fator concentrações de AIB foi utilizada 
análise de regressão. Os dados foram analisados através do programa ASSISTAT. Não 
houve interação entre os fatores para nenhuma variável. Os fatores isolados não foram 
significativos para as variáveis: número e comprimento de raízes e número de brotos. 
O fator coloração foi significativo para as variáveis: porcentagens de estacas 
enraizadas, vivas e mortas. A coloração branca apresentou maior média de 
enraizamento (22,65%), e a coloração rósea apresentou maiores médias de estacas vivas 
(31,00%) e mortas (55,32%). Verificou-se um baixo índice de enraizamento da espécie, 
o qual pode estar relacionado à reduzida frequência de irrigação durante a realização 
deste, não havendo influência do AIB no enraizamento. O fator AIB foi significativo 
para a variável porcentagem de brotação sendo analisado via regressão cúbica (R2 de 
0.98) e a dosagem 2000 mg L-1 proporcionou maior média (57,03%). As médias gerais 
para número e comprimento médio de raízes e número de brotos foram: 2,36±1,17, 
4,12±2,39cm e 1,18±0,13 brotos/estaca. A aplicação de AIB não influenciou no 
enraizamento da espécie. (CAPES) 
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