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  INTRODUÇÃO:
O cacaueiro (Theobroma cacau L.) é uma espécie nativa da
floresta  tropical  úmida  americana,  sendo  seu  centro  de
origem,  provavelmente,  as  nascentes  dos  rios  Amazonas  e
Orinoco  (GRAMACHO  et  al,  1992).  Essa  cultura  está,
portanto,  adaptada ao clima tropical chuvoso, regiões essas
de  precipitação  abundante  e  temperaturas  elevadas.  A
produção  de  mudas  seminais  de  cacau  da  variedade
Forasteiro,  “cacau  comum”  originário  da  Amazônia,  e  de
clones de cacau CCN-51, em viveiros, tem se intensificado em
propriedades agrícolas na região semiárida da Bahia, fato que
está diretamente relacionado, a busca de novas tecnologias
para recuperar a lavoura cacaueira. Marrocos & Sodré (2004)
afirmam que a produção de mudas clonais de cacau em larga
escala, foi iniciada em 1999, pelo Instituto Biofábrica de Cacau
(IBC) na Bahia. Na cacauicultura, a estaquia, como método de
propagação vegetativa,  é conhecida desde a década de 40
(Pike,  1933)  e,  segundo Purseglove (1968),  foi  utilizada em
escala comercial nas décadas de 30 e 40. De acordo com Hall
(1963), citado por Pereira (2001), a maioria das seleções de
cacaueiro  Forasteiros  Amazônicos  enraíza  facilmente  (em
torno de 90%), enquanto os genótipos Crioulos apresentam
em torno de 60 a 70% de enraizamento.  Este trabalho teve
como  objetivo  avaliar  o  efeito  da  utilização  do  Ácido
Indolbultírico  (AIB)  na germinação de  estacas  do  cacaueiro
para a propagação da espécie.
  MATERIAL E MÉTODOS:
A pesquisa foi realizada no viveiro de Produção e Mudas do
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano
campus Uruçuca.  As  estacas  foram  coletas  na  área  do
campus  no  mês  de  junho,  período  ao  qual  foi  iniciado  o
experimento. Os ramos utilizados para o preparo das estacas
foram coletados pela manhã e imediatamente imergidos em
uma solução com a seguinte proporção: 3 nódulos de capim-
tiririca-do-brejo (Cyperus rotundus) para cada 500 ml de água,
sendo que estes nódulos foram macerados e adicionados na
água.   O  delineamento  experimental  adotado  foi  o  de  20
estacas com o ácido indolbutirico (AIB) e a mesma quantidade
de estacas sem o uso do hormônio onde foram inseridas no
canteiro da estufa e o mesmo número de estacas com e sem
hormônio no canteiro em ambiente aberto.  Foram utilizadas
estacas semilenhosas oriundas de ramos plagiotrópicos com 
10 cm de comprimento, com 3 a 4 gemas e 1 folha reduzida a
dois terços de seu tamanho original.  Em seguida ocorreu o
plantio nos respectivos canteiros.
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os resultados passaram a ser analisados a partir do 25º dia
após o plantio das estacas no canteiro. Das 20 estacas que

passaram pelo tratamento com o hormônio e foram plantadas
no  canteiro  com  estufa,  12  apresentaram  início  de
lançamentos  de  raízes.  E  no  mesmo  ambiente,  mas  sem
tratamento  no  hormônio,  das  20  estacas,  apenas  2
apresentaram  lançamento  de  raízes  (um  baixo
aproveitamento) como mostra a tabela a seguir.

Tabela 01 – Número, seguido de porcentagem de estacas que
apresentaram lançamento de raízes no canteiro com estufa.

Com Tratamento de
Hormônio

Sem Tratamento de
Hormônio

12 2
60% 10%

No canteiro em ambiente aberto 20 das estacas que passaram
pelo  tratamento  com  hormônio,  apenas  6  iniciaram  o
lançamento  de  raízes  e  das  20  que  não  passaram  pelo
tratamento apenas 6 enraizou (aproveitamento parecido). Os
resultados estão na tabela a seguir:
Tabela 2 - Número de estacas que apresentaram lançamento
de raízes no canteiro em ambiente aberto.

Tabela 02 – Número, seguido de porcentagem de estacas que
apresentaram enraizamento no canteiro em ambiente aberto

Com Tratamento de
Hormônio

Sem Tratamento de
Hormônio

6 6
30% 30%

  CONCLUSÃO: 
As estacas que passaram pelo tratamento com o hormônio
(AIB)  e  foram  plantadas  no  canteiro  com  estufa  foi  a  que
obtiveram  o  melhor  aproveitamento  de  enraizamento.  Na
estufa  sem  o  tratamento,  o  aproveitamento  foi  o  menos
eficiente  entre  todos  os  4  métodos.  As  estacas  plantas  no
canteiro  em  ambiente  aberto  obtiveram  o  mesmo
aproveitamento  que  foi  de  30%.  Portanto,  com  base  nos
resultados obtidos podemos concluir que o mais indicado, pelo
seu aproveitamento, é o método em que as estacas passaram
pelo  tratamento no  hormônio  (AIB)  e  plantadas  no  canteiro
com estufa.
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