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AIA NO ESTÍMULO DE BROTOS LATERAIS EM 
ESTACAS DE DENDOBRIUM NOBILE LINDLEY 
(ORCHIDACEAE) 

IAA in the stimulus of lateral shoots in cuttings of 
Dendobrium nobile Lindley (Orchidaceae) 

RESUMO 

Dendrobium nobile é a orquídea mais popular no Brasil, ocupando 
posição de destaque no mercado. Entretanto, o desenvolvimento lento 
da espécie contribui para seu elevado valor, sendo necessárias técnicas 
para obtenção rápida de plantas comercializáveis. O presente trabalho 
verificou a influência, em estacas caulinares, de diferentes 
concentrações de AIA no estimulo e desenvolvimento de brotos laterais 
de D. nobile. As estacas foram mergulhadas inteiramente durante cinco 
minutos em soluções de 0, 25, 50 e 100 mg.L-1 AIA. Noventa dias após o 
início dos tratamentos, avaliaram-se as seguintes características: altura 
da parte aérea, comprimento da maior raiz, número de brotos por 
estacas, número de folhas e raízes por broto, matéria fresca, matéria 
seca e percentagem de sobrevivência dos brotos. A concentração de 100 
mg.L-1 de AIA promoveu incrementos em todas as variáveis analisadas. 
Portanto, o AIA na concentração de 100 mg.L-1 é eficiente no 
desenvolvimento de brotos laterais em estacas de D. nobile. 

Palavras-Chave: auxina; regulador de crescimento; hormônio; orquídeas. 

ABSTRACT 

Dendrobium nobile is the most popular orchid in Brazil, with a 
prominent position in the market. However, the slow development of 
this species contributes to its high market value; proper techniques 
being necessary to obtain commercial plants. The current paper aimed 
to verify the influence, in stem stakes, of different IAA concentrations 
in the stimulus and development of lateral sprouts of D. nobile. The 
stakes were entirely submerged in solutions of 0, 25, 50 and 100 mg.L-1 
IAA for five minutes. Ninety days after the beginning of the treatments, 
we evaluated the following characteristics: height of the aerial part, 
length of the longest root, number of sprouts by stake, number of leaves 
and roots per sprout, frest matter, dry matter and percentage of sprout 
survival. The concentration of 100 mg.L-1 of IAA is efficient for the 
development of lateral sprouts in stakes of D. nobile. 

Keywords: auxin; growth regulator; hormone; orchids. 
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1. INTRODUÇÃO 

Embora apresentem alto custo de produção nos países latino-americanos, as orquídeas 

são muito apreciadas mundialmente (TRUJILLO; HERNÁNDEZ, 1999). Tal custo está 

relacionado ao lento desenvolvimento que as espécies da família apresentam, acarretando 

em maior tempo de cultivo antes de sua comercialização. Esta característica contribui para 

elevação do valor unitário destas plantas, o que torna importante o desenvolvimento de 

métodos que proporcionem a diminuição do tempo de formação de mudas para a 

diminuição dos custos de produção (VICHIATO et al., 2007). 

Um dos gêneros de orquídeas mais importantes para o agronegócio florícola 

mundial  é Dendrobium, principalmente devido à suas espécies apresentarem ampla 

capacidade de recombinação genética, beleza, forma, tamanho e durabilidade floral 

(ZANENGA-GODOY; COSTA, 2003; PEDROSO-DE-MORAES et al., 2010). Dentre as 

espécies mais cultivadas do gênero, encontra-se o Dendrobium nobile Lindley, espécie 

altamente utilizada na obtenção de híbridos de alto valor comercial, sendo tais plantas 

detentoras da liderança do comércio mundial de orquídeas envasadas e de corte 

(FRÁGUAS et al., 2003). 

O Dendobrium nobile e espécies relacionadas são nativas da Birmânia, Índia, 

Tailândia e Indochina (MORAES et al., 2002; PEDROSO-DE-MORAES et al., 2010). Nestes 

locais estas espécies vegetam em árvores, desde as planícies até as frias montanhas do 

Himalaia a elevações de 1.400 metros. As espécies e seus híbridos apresentam alta 

capacidade de adaptação, sobrevivendo a uma forte variação de temperatura, desde 

condições de forte calor até condições de geada em alguns locais. Se estiverem secas, estas 

espécies e híbridos sobreviverão a temperaturas de inverno de 1 a 2°C e ainda florescerão 

em setembro (SILVA, 1986). Na primavera e começo do verão, brotos laterais, chamados 

popularmente de “keikis” (filhotes na língua havaiana), surgem nos pseudobulbos, 

principalmente devido a danos ambientais causados no sistema radicular ou, quando em 

cultivo, há excessiva fertilização por nitrogênio (YAMAMOTO, 1993). 

O acúmulo de etileno devido a tais situações estressantes gera, nestas orquídeas, 

por sistema de retroalimentação, o aumento da síntese de auxinas, que promove o 

enraizamento dos brotos originados nas gemas axilares (PEDROSO-DE-MORAES, 2000). 

Tais brotos apresentarão pseudobulbos que, na primavera, ao atingirem maturidade 

fisiológica, florescerão (YAMAMOTO, 1993). Dessa forma, o desenvolvimento de técnicas 

que aperfeiçoem o surgimento de brotos oriundos de meristemas laterais de segmentos 
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excisados de pseudobulbos de plantas matrizes, constitui uma forma desejável e rápida de 

obtenção de maior número de mudas da espécie (PEDROSO-DE-MORAES, 2000). 

Nesse ínterim, a propagação vegetativa possibilita a fiel multiplicação de um 

genótipo, e sua principal vantagem para o melhoramento genético é que, em qualquer 

fase de um programa de melhoramento, plantas que apresentam características 

favoráveis, tanto de ordem qualitativa como quantitativa, podem ser fixadas 

geneticamente e, a partir daí, reproduzidas indefinidamente (NASS et al., 2001). 

 Os meristemas axilares possuem potencial semelhante ao meristema caulinar 

primário, podendo formar um caule secundário completo sob determinadas condições. 

Contudo, tais órgãos apenas originam algumas folhas e interrompem a atividade do 

meristema, acarretando na formação de uma gema axilar dormente, fenômeno este 

denominado dominância apical. Entretanto a gema dormente pode ser reativada por 

sinais ambientais específicos, dando origem a um ramo possuidor de seu próprio 

meristema caulinar (ONGARO; LEYSER, 2008; CRUZ, 2009). 

Dessa forma, a ativação de meristemas axilares para desenvolvimentos 

caulinares é fortemente influenciada por fatores abióticos, tais como intensidade e 

qualidade da luz, concentração de nutrientes disponíveis (CLINE, 1991; SNOWDEN; 

NAPOLI, 2003) e endógenos como os hormônios vegetais, sendo que as auxinas e 

citocininas são as classes hormonais mais relacionadas com o controle da atividade dos 

meristemas axilares, pois, concentrações hormonais balanceadas relacionadas a tais 

fitormônios são as responsáveis pela manutenção da dormência ou liberação das gemas a 

partir dos meristemas dos caules (CRUZ, 2009). 

O ácido indolil-3-acético (AIA) é a principal auxina encontrada nos vegetais. Essa 

substância tem a capacidade de atuar na expansão e no alongamento celular, atuando 

também na divisão celular de meristemas laterais após a quebra da dominância apical e 

principalmente no enraizamento (VÁLIO, 1986; KRIKORIAN, 1991), sendo responsável 

pela emissão de raízes em estacas, o que levou a sua ampla utilização em propagações 

vegetativas de inúmeras espécies. 

Devido à inexistência de trabalhos na literatura sobre a obtenção de mudas a 

partir de brotamentos laterais de D. nobile estimuladas por auxinas, o presente trabalho 

teve por objetivo verificar a influência em estacas caulinares de diferentes concentrações 

de AIA no brotamento e no desenvolvimento de mudas da espécie. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o experimento, foram obtidas 160 estacas de pseudobulbos de 50 plantas em 

maturidade fisiológica de D. nobile, cultivadas em vasos de barro de 500 cm3, contendo 

como substrato fibra de coco, pertencentes ao Viveiro de Mudas do Centro Universitário 

Hermínio Ometto – Uniararas, SP. 

 As estacas foram padronizadas a um comprimento de 15 cm, todas apresentando 

quatro nós e pesando em média 15 ± 2g. Estas foram cortadas 1,5 cm abaixo da quarta 

gema (do ápice para base), bem como, também foram submetidas a cortes em bisel na 

extremidade apical (adaptado de PIO et al., 2003). Logo após, as estacas foram totalmente 

mergulhadas por cinco minutos nas seguintes concentrações de AIA: 0, 25, 50 e 100 mg.L-

1, sendo, posteriormente, colocadas em recipientes plásticos com dimensões de 28 x 22 cm, 

preenchidos por substrato constituído por fibra de coco. Estas foram dispostas na 

horizontal e recobertas com 1 cm de substrato. As estacas foram mantidas em telado 

constituído por sombrite 50%, com temperatura média de 28,5 ºC ± 2 (adaptado de 

MORAES et al., 2002), sendo irrigadas diariamente por aspersão, por 20 minutos, durante 

o período de Março a Junho de 2008. Aos noventa dias após o início dos tratamentos, 

avaliaram-se as seguintes características biométricas: altura da parte aérea (APA), 

comprimento da maior raiz (CMR), peso da matéria fresca dos brotos (MF), peso da 

matéria seca dos brotos (MS), utilizando-se paquímetro digital (Digimess 100A) e balança 

analítica (Gehaka BG 400), número de brotos por estaca (NBE), número de folhas por 

broto (NFB), número de raízes por broto (NRB), e percentagem de sobrevivência dos 

brotos nas estacas (PSB).  

 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, compostos 

por quatro tratamentos com quatro repetições de 10 estacas por parcela. As variáveis 

foram submetidas à análise de regressão linear (PEDROSO-DE-MORAES et al., 2010). 

3. RESULTADOS 

Nas estacas de D. nobile avaliadas por regressão linear, maior número de brotos por estaca 

(NBE) (R2 = 0,7610), porcentagem de brotos sobreviventes por estaca (PSB) (R2 = 0,8455), 

altura da parte aérea (APA) (R2 = 0,8569), número de folhas por broto (NFB) (R2 = 0,8864), 

comprimento da maior raiz (CRM) (R2 = 0,8264), número de raízes por broto (NRB) (R2 = 

0,7610), massa fresca (MF) (R2 = 0,873) e massa seca (MS) (R2 = 0,8891), ocorreram com o 

crescente aumento das concentrações AIA, alcançando os melhores resultados quando da 

utilização de 100 mg.L-1 de AIA (Fig. 1 e 2). 
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Figura 1. Análises de regressão linear avaliando os valores obtidos para as estacas de Dendrobium nobile 
submetidas a 0, 25, 50 e 100 mg.L-1 de AIA. Porcentagem de brotos sobreviventes por estaca (A); Altura da 

parte aérea dos brotos (B); Comprimento da maior raiz (C) e Número de brotos por estaca (D). 

Figura 2. Análises de regressão linear avaliando os valores obtidos para as estacas de Dendrobium nobile 
submetidas a 0, 25, 50 e 100 mg.L-1 de AIA. Número de raízes por broto (A); Número de folhas por broto 

(B); Massa fresca (C) e Massa seca (D). 
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4. DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados para as variáveis: número de brotos por estaca (NBE) e 

porcentagem de sobrevivência de brotos (PSB) corroboram com as afirmações de Taiz e 

Zeiger (2004) de que, após a remoção da gema apical de estacas, a concentração de auxina 

nas gemas laterais aumenta, os níveis de Ácido Abscísico diminuem por retroalimentação 

negativa e o translocamento de nutrientes e citocininas em direção às gemas laterais 

acentuam-se corroborando com as afirmações de Cline (1997), de que o fenômeno da 

dominância apical e sua superação subdividem-se em quatro fases distintas: (1ª. fase) 

gênese da gema lateral; (2ª. fase) inibição do desenvolvimento da gema; (3ª. fase) 

superação da dominância após a decapitação do meristema apical, e (4ª. fase) 

desenvolvimento da gema. Vale salientar que tão logo ocorra à remoção da gema apical 

inicia-se o crescimento das gemas laterais, fenômeno este que pode ser promovido pela 

aplicação de citocininas sintéticas e inibido com reguladores vegetais de ação auxínica na 

região decapitada (CLINE, 1997; ONO et al., 2004). 

Assim, como o encontrado para este trabalho, Faria et al. (2000) observou que, na 

aclimatização de plântulas de Dendrobium nobile, a aplicação de auxinas proporciona um 

maior desenvolvimento de raízes e crescimento vegetativo, evidenciando que o ácido α-

naftalenoacético foi mais eficiente em relação ao ácido indolil-3-acético e o ácido indolil-3-

butírico. Contudo, Santos et al. (2009), avaliando a aplicação de 0, 50, 100, 150 e 200 mg.L-1 

de ANA em Cattleya labiata e Dendrobium anosmum não encontrou nenhum efeito da 

referida auxina para as variáveis: altura da parte aérea, número de folhas; altura da parte 

aérea dos brotos; biomassa fresca total, comprimento da maior raiz e número de raízes. 

Ainda, os resultados obtidos são corroborados pela afirmação de Fachinello et al. 

(1994) de que a utilização de auxinas reguladoras de crescimento tem por finalidade 

acelerar a emissão de raízes, número e a qualidade das raízes formadas, propiciando 

uniformidade no enraizamento. Contudo, vale ressaltar que os diferentes processos de 

crescimento e desenvolvimento que ocorrem ao mesmo tempo em uma planta, estão 

intrinsecamente relacionados, podendo o desenvolvimento de uma parte afetar de forma 

positiva ou negativa o de outra (CUZZUOL et al., 1996). Tal comportamento é bem 

evidenciado durante a formação de sistemas radiculares, onde o crescimento acelerado 

das raízes pode afetar negativamente ou até mesmo, inibir o desenvolvimento caulinar e 

foliar. Entretanto, esta relação se deve ao fato de que o crescimento ativo do sistema 

radicular necessita de substâncias orgânicas translocadas da parte aérea para a base, 

comprometendo, assim, o desenvolvimento do caule e das folhas, podendo implicar no 

aumento do peso da matéria fresca e seca. Mas felizmente, quando finalmente 
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estabelecido, o sistema radicular promove o crescimento das partes aéreas, que por sua 

vez estimulam mais ainda a rizogênese, devido à realização de intensa síntese de auxinas 

que posteriormente são translocadas para a base dos vegetais (COLL et al., 1988). Assim, 

os eventos supra descritos, para este trabalho foram sinergisticamente estimulados pela 

aplicação AIA a 100 mg.L-1, como observado nos resultados das análises de regressão 

linear obtidos para APA, CMR, NRB, MF e MS (Fig. 1B-C; 2A,C-D). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O AIA na concentração de 100 mg.L-1 é eficiente na promoção do desenvolvimento de 

brotos laterais em estacas de D. nobile.  

O AIA promove maior desenvolvimento de mudas obtidas por meio de 

brotamentos laterais, podendo ser utilizado quando se torna necessário aumentar a  

velocidade de propagação da espécie para fins comerciais. 
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