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 Nosso maior medo não é sermos 
inadequados. Nosso maior medo é não 

saber que nós somos poderosos, além do 
que podemos imaginar. É a nossa luz, 

não nossa escuridão, que mais nos 
assusta. Nós nos perguntamos: “Quem 

sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, 
fabuloso?” Na verdade, quem é você para 

não ser? Você é um filho de Deus. 
Você, pensando pequeno, não ajuda o 
mundo. Não há nenhuma bondade em 

você se diminuir, recuar para que os 
outros não se sintam inseguros ao seu 

redor. 
Todos nós fomos feitos para brilhar, como 

as crianças brilham. Nós nascemos para 
manifestar a glória de Deus dentro de 

nós. Isso não ocorre somente em alguns 
de nós; mas em todos. Enquanto 

permitimos que nossa luz brilhe, nós, 
inconscientemente, damos permissão a 

outros para fazerem o mesmo. 
Quando nós nos libertamos do nosso 

próprio medo, nossa presença 
automaticamente libertará outros. 

(Nelson Mandela) 



 
RESUMO 

 
O amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krap. & Greg.) é uma leguminosa perene 

altamente adaptada ao Alto Vale do Itajaí, SC e sua utilização em pastagens tem 

sido amplamente recomendada devido as suas características morfológicas, a 

capacidade de fixar simbioticamente o nitrogênio e ser rico em proteínas. Devido à 

dificuldade de obtenção de sementes, a produção de mudas por estacas é o método 

mais recomendado para a propagação de amendoim forrageiro e assim, a utilização 

de produtos que melhorem a produção de mudas se torna importante. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar indutores alternativos e AIB no enraizamento de 

estacas de amendoim forrageiro. O experimento foi realizado em casa de vegetação, 

no IFC-Campus Rio do Sul. Foram utilizados cinco tratamentos: urina de vaca na 

concentração de 50%; extrato de tiririca nas concentrações de 50 e 100%; ácido 

indolbutírico (AIB) comercial e água (testemunha). As estacas utilizadas tiveram 

comprimento uniformizado em 15 cm e após serem imersas nas soluções, foram 

plantadas em tubetes plásticos preenchidos com substrato comercial e as bandejas 

colocadas por três meses em casa de vegetação para aguardar o enraizamento. 

Após este período foi avaliado a percentagem de enraizamento, comprimento de 

raiz, número de estolões e folhas por planta e massa fresca e seca das plantas. O 

experimento foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos, 4 repetições por 

tratamento e 24 estacas por repetição, totalizando 480 estacas. O extrato de tiririca 

na concentração de 100% proporcionou o maior percentual de estacas enraizadas 

(83,33%), porém sem diferir do AIB e da urina de vaca. Já a concentração de 50% 

de extrato de tiririca promoveu o menor enraizamento de estacas (61,45%). O 

número de estolões e de folhas por planta foi maior no tratamento com urina de 

vaca, o qual proporcionou também as maiores médias de matéria seca de raiz e de 

parte aérea. Não houveram diferenças estatísticas entre os tratamentos para as 

variáveis comprimento de raiz e matéria fresca total de plantas, porém, obteve-se 

tendência clara de melhores médias no tratamento com urina de vaca. O tratamento 

com extrato de tiririca à 50% proporcionou, no geral dos atributos avaliados, as 

menores médias entre os tratamentos. Os produtos utilizados como enraizantes 

alternativos, urina de vaca e extrato de tiririca (100%) apresentaram eficiência em 

comparação à auxina sintética (AIB) na produção de mudas de amendoim forrageiro. 



No entanto, este foi um estudo exploratório e trabalhos posteriores necessitam ser 

realizados para verificar outros fatores envolvidos na eficiência destes produtos. 

 
Palavras-chave: Amendoim forrageiro. Urina de vaca. Extrato de tiririca. AIB. 

Enraizamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Arachis pintoi forage is a perennial legume highly adapted to the Alto Vale do 

Itajaí, SC and its use in pastures has been widely recommended because of their 

morphological characteristics, the ability to symbiotically fix nitrogen and rich in 

protein. To the difficulty of obtaining seeds, the plant propagation by cuttings is 

method recommended and the use of products that improve seedling production 

becomes important. This study aimed to evaluate alternative inductors and AIB on 

rooting perennial peanut cutting. The experiment was conducted in a greenhouse, of 

the IFC-Campus Rio do Sul and was used five treatments: Cow urine at a 

concentration of 50%; C. rotundus extract at concentrations of 50 and 100%; IBA 

commercial and water (control). Cuttings were uniform 15 cm in length after and 

being immersed in the treatments were planted in plastic tubes filled with commercial 

substrate and the trays placed for three months in a greenhouse. After this period 

was evaluated rooting percentage, root length, number stolons and leaves per plant, 

fresh and dry weight of plants. The experiment was completely randomized with 5 

treatments, 4 replicates per treatment and 24 cuttings per plot, totaling 480 cuttings. 

The C. rotundus extract at a concentration of 100% provided the highest percentage 

of rooting (83.33%), but without differ from AIB and cow urine. But the concentration 

of 50% C. rotundus extract promoted the smaller percentage of rooting (61.45%). 

The number of stolons and leaves per plant was higher in the treatment with cow 

urine, which also provided the highest average dry matter of root and shoot. There 

were no statistical differences between treatments for the root length and fresh 

weight total of plants, however, was obtained clear trend of better means of treatment 

with cow urine. Treatment with C. rotundus extract to 50% provided, overall, had the 

lowest average among treatments. Used products as alternative rooting, cow urine 

and C. rotundus extract (100%) showed efficiency compared to synthetic auxin (IBA) 

in the production of forage peanut seedlings. However, this was an exploratory study 

and further work needs to verify other factors involved in the effectiveness of these 

products. 

 

Keywords: Peanut forage. Cow urine.  C. rotundus extract. AIB. Rooting. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pecuária leiteira é uma das atividades em destaque no estado de Santa 

Catarina que, segundo Zoccal (2015) é o quinto maior produtor de leite do Brasil. 

Para Marcondes (2005) apud. Winck et al. (2012) a produção de leite tem relevante 

importância econômica em propriedades de até quinze hectares sendo, em muitos 

dos casos, a atividade principal. 

O Alto Vale do Itajaí já foi uma das mais importantes bacias leiteiras do 

estado, porém uma das grandes barreiras para produção de leite na região é o custo 

de produção. No entanto, propriedades que vem utilizando apenas pasto na 

alimentação dos animais tem conseguido reduzir drasticamente tais custos. Faz-se 

necessário assim, o estudo de técnicas que tenham como objetivo melhorar a 

condução e o cultivo de plantas forrageiras. 

O amendoim forrageiro (Arachis pintoi) é uma leguminosa estival 

altamente adaptada ao Alto Vale do Itajaí e se destaca entre as leguminosas 

forrageiras por apresentar elevada produção de matéria seca (VALLE, 2001). 

Segundo Argel (1995), a planta de amendoim forrageiro possui o ponto de 

crescimento protegido, permitindo assim manter uma boa área foliar até mesmo 

quando o pastejo é contínuo e intenso, além disso, apresenta tolerância ao 

sombreamento. O amendoim forrageiro é uma ótima opção para consorciação com 

gramíneas, sendo muito utilizado em programas de melhoramento de pastagens 

nativas e naturalizadas, em sistemas agroflorestais e silvipastoris pois realiza a 

fixação biológica do nitrogênio (ANDRADE; VALENTIM, 1999). 

Devido à produção dos frutos ser abaixo do solo e a vagem se 

desprender da planta quando madura a colheita da mesma é dificultada e isso gera 

um custo elevado à produção e utilização de sementes na implantação de 

pastagens. Desta forma torna-se interessante a produção de mudas de amendoim 

forrageiro, diminuindo os custos de implantação e aumentando a velocidade do 

estabelecimento das pastagens. A produção de mudas de amendoim forrageiro é 

tradicionalmente realizada por meio de estacas obtidas a partir de estolões 

coletados de plantas matrizes. 

 Um dos principais fatores que levam ao êxito no estabelecimento de 

pastagens implantadas a partir de mudas é o bom enraizamento das mesmas. A 
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aplicação de reguladores de crescimento sintéticos de forma exógena, 

principalmente o ácido indolbutírico (AIB), tem sido utilizada e já é consolidada na 

produção de mudas para maiores ganhos de massa do sistema radicular, 

promovendo estabelecimento mais rápido das mudas a campo. Por outro lado, essa 

aplicação pode gerar custos adicionais não interessantes aos produtores. Neste 

sentido, pesquisas com produtos alternativos que possam induzir ou melhorar o 

enraizamento das estacas, são necessárias, visando aumentar as alternativas aos 

produtores e contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias para produção 

de mudas.  

Assim, o presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito da urina de 

vaca e do extrato de tiririca (Cyperus rotundus) como substâncias enraizantes 

alternativas e do ácido-indolbutírico (AIB) comercial, no enraizamento de estacas e 

crescimento inicial de mudas de amendoim forrageiro (Arachis pintoi). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. PRODUÇÃO DE LEITE E EM SANTA CATARINA 
 
De acordo com Santos et al. (2006), o Brasil é um dos maiores produtores 

de leite do mundo e o estado de Santa Catarina ocupa lugar de destaque no cenário 

nacional, onde a atividade possui grande importância socioeconômica. Em 2014, 

segundo Zoccal (2015), o estado produziu cerca de 2,983 bilhões de litros de leite, 

um aumento de aproximadamente 65 milhões de litros do produto quando 

comparado ao ano de 2013, o que coloca Santa Catarina na quinta posição do 

ranking nacional da produção de leite. Santa Catarina é o segundo maior do Brasil, 

no que se refere à produtividade em litros/vaca/ano, alcançando a média de 2811 

litros/vaca/ano, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul (3183 l/vaca/ano) (IBGE, 

2014). 

A Região do Alto Vale do Itajaí, conforme o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (2006), já foi a maior produtora de leite do estado de Santa 

Catarina, ocupando, atualmente, a segunda colocação, atrás da região Oeste do 

estado, que é responsável por mais de 60% do total da produção estadual. 
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Debarba (2006), relata que apesar da produção de leite no Alto Vale do 

Itajaí se manter constante ao longo dos anos, o número de produtores vem 

reduzindo devido, principalmente, ao elevado custo de produção da atividade, em 

sua maioria, gerados pelo sistema de produção a base de alimentação no cocho, 

com rações e outros insumos. 

Tendo em vista que 40 a 60% do custo de produção de leite é referente a 

alimentação dos animais (DA SILVA et al., 2013; MATTOS, 2004), modelos de 

produção que tenham objetivo de tornar a oferta de pasto autossuficiente na 

alimentação do rebanho vem sendo estudados e apresentam resultados positivos no 

que se refere ao aumento da lucratividade dos produtores. 

 

2.2. PRODUÇÃO ANIMAL A BASE DE PASTO 

 

As pastagens são componente fundamental da dieta de ruminantes 

(VILLAÇA et al.,1985) e no Brasil, de acordo com Da Silva et al. (2013), em função 

das condições climáticas, é possível obter usufruto de forragens o ano inteiro. 

Conforme cita Moraes (1991), a região sul é privilegiada por estar situada em 

latitude favorável a utilização de espécies forrageiras tropicais, subtropicais e 

também de espécies de clima temperado, garantindo fornecimento de pastagem aos 

animais o ano todo. 

O manejo correto do sistema de produção a base de pasto, envolve 

práticas relacionadas à adubação das pastagens, controle da estrutura das plantas 

bem como seu valor nutritivo e planejamento para que haja oferta de forragem o ano 

todo, tudo isso aliado ao bom manejo do rebanho (GOMIDE, 2014). De acordo com 

Gomide (2014), a base alimentar da maioria do rebanho brasileiro é constituída por 

gramíneas, na forma de pastejo direto, porém, com produção de forragem muito 

abaixo do que a de outros países. 

Uma alternativa para o aumento de produção das forrageiras no Brasil, é 

a consorciação de gramíneas e leguminosas, principalmente pela capacidade de 

fixação biológica de nitrogênio das leguminosas, que segundo Thomas (1995), pode 

chegar a 183 Kg/ha/ano, o que pode reduzir significativamente os custos com 

adubações nitrogenadas em pastagens. Além da fixação de nitrogênio, as 

leguminosas tropicais apresentam teores elevados de proteína bruta e a 
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digestibilidade da matéria seca é semelhante ou maior do que das gramíneas 

(BARCELLOS, 2008). 

Apesar da pouca disponibilidade de sementes e mudas de leguminosas 

forrageiras no mercado, estudos tem sido realizados com o objetivo de fomentar a 

utilização destas plantas em sistemas de consorciação gramíneas-leguminosas em 

pastagens e, dentre elas, segundo Griffith et al. (2015), o amendoim forrageiro 

(Arachis pintoi) tem se destacado. 

 

2.3. AMENDOIM FORRAGEIRO (Arachis pintoi Kraprov & Gregory) 
 

 
O amendoim forrageiro, gênero Arachis, é uma leguminosa herbácea da 

família das Fabaceas, perene, de hábito rasteiro e estolonífero nativa da América do 

Sul, principalmente do Brasil (RINCÓN et al.,1992). Apresenta raiz pivotante, 

podendo chegar a 30 cm de profundidade. Conforme Ludwig (2010), o amendoim 

forrageiro é nativo de climas tropicais mas tem boa adaptação as condições do 

subtrópico e apresenta o ponto de crescimento protegido, mantendo assim, área 

foliar residual, mesmo em sistema de pastejo continuo e intenso. 

As folhas são compostas por quatro folíolos (LIMA et al., 2003) e a 

floração é indeterminada, sendo possível assim várias florações durante o ano, com 

flores de cor amarela que surgem nas axilas das folhas (SIMPSON et al., 1994). 

O fruto é uma vagem, classificada como cápsula indeiscente, que contém, 

normalmente, apenas uma semente (RINCÓN et al., 1992). 

As principais características do amendoim forrageiro são a produção 

elevada de forragem que proporciona boa cobertura do solo, boa aceitação e 

digestibilidade por parte dos animais, grande capacidade de fixação biológica de 

nitrogênio através de bactérias do gênero Bradyrhizobium e bom desenvolvimento 

em condições de alagamento e sombreamento (Dos Santos, 2002). Segundo 

Miranda et al. (2008), o amendoim forrageiro não causa timpanismo aos animais, 

problema comum no consumo de leguminosas, devido a baixa concentração de 

taninos condensados. De acordo com Beelen et al., (2008) em baixas 

concentrações, os taninos condensados protegem as proteínas da degradação no 

rúmen, disponibilizando a mesma no intestino delgado. Paulino et al., (2012) 

avaliando os teores de taninos totais e taninos condensados do amendoim 
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forrageiro, obtiveram valores entre 18,04 a 22,17 (equivalente de ácido tânico g/kg 

MS) para taninos totais e 15,2 a 16,7 (equivalente de leucocianidina g/kg MS) para 

taninos condensados. Estes mesmos autores consideraram esses valor baixos, 

considerando um valor limite de taninos condensados de 30 a 40 eq-g 

leucocianidina/kg de MS. 

 Produção de matéria seca acima de 2300 kg por hectare e teores 

satisfatórios de proteína bruta foram encontrados por Valentim et al. (2003), 

avaliando a velocidade de estabelecimento de acessos de amendoim forrageiro. 

Miranda et al. (2003), obtiveram produção de matéria seca em torno de 4,2 t/ha para 

os genótipos BRA31534 e BRA31828 de A. pintoi, com teores de fixação biológica 

de nitrogênio para os mesmo genótipos de 102 e 102 kg de N/ha, respectivamente. 

Inúmeros autores comparam o amendoim forrageiro à alfafa (Mendicago sativa L.), 

em função da composição das plantas ser semelhante, no entanto, Gelaye et al. 

(1991) mediram maior digestibilidade da matéria seca em plantas de amendoim 

forrageiro quando comparadas a plantas de alfafa. 

 
2.3.1. Propagação 

 
A propagação do amendoim forrageiro pode ser feita através de sementes 

ou estolões sendo a primeira, a forma mais utilizada e eficaz na implantação e no 

estabelecimento de pastagens, no entanto, essa metodologia nem sempre é 

possível (MIRANDA, 2008). De acordo com Valentim et al. (2000), as sementes de 

amendoim forrageiro se desenvolvem abaixo da superfície do solo gerando 

dificuldades na colheita e elevando os custos de obtenção das sementes que de 

acordo com Debarba (2006), é de R$ 60,00 por kg de semente. Fisher e Cruz (1994) 

relatam que em virtude da dificuldade, os custos operacionais da colheita de 

sementes de amendoim forrageiro são elevados, refletindo diretamente no preço de 

mercado do insumo, por isso, a propagação via estolões acaba sendo uma boa 

alternativa. 

Os estolões, segundo Valentim (2000), devem ser coletados sob boas 

condições de umidade, para que não sejam submetidos à estresse hídrico. A coleta 

dos estolões pode ser feita com capina manual entre 3 a 5 cm de altura do solo, 
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para não prejudicar o sistema radicular, favorecendo o reestabelecimento da 

pastagem. 

Debarba (2006), avaliando diferentes métodos de melhoramento de 

pastagens no Alto Vale do Itajaí, concluiu que é viável a produção de mudas de 

amendoim forrageiro em tubetes plásticos, por meio de estaquia, sendo o mês de 

outubro ideal para a produção das mudas na região. 

É importante salientar que a produção de mudas vigorosas, com sistema 

radicular bem formado, implica diretamente no estabelecimento da pastagem a 

campo (FACHINELLO et al., 1995), razão da importância de pesquisas que visem 

melhorar a eficiência da produção de mudas de amendoim forrageiro. 

 

2.4. HORMÔNIOS REGULADORES DE CRESCIMENTO 

 

Existem disponíveis no mercado, inúmeros reguladores (hormônios) 

sintéticos do crescimento com a função de melhorar e/ou potencializar o 

desenvolvimento inicial das culturas, principalmente em relação ao rápido 

desenvolvimento do sistema radicular (PELISSARI, et al., 2012). 

Cinco grupos de hormônios vegetais têm recebido maior atenção dos 

pesquisadores e profissionais da área e entre eles, as auxinas, constituem o grupo 

mais importante. Sendo sintetizada a partir do aminoácido denominado triptofano, a 

auxina tem capacidade de induzir o alongamento celular (ALMEIDA, 2015). Dentro 

desta classe, o ácido indolbutírico (AIB), uma auxina sintética, é considerado um dos 

melhores estimuladores do enraizamento, por apresentar estabilidade elevada em 

relação à auxina endógena das plantas, o chamado ácido indolacético (AIA) (LOSS 

et al., 2008). 

O AIB tem sido amplamente utilizado na produção de mudas de uma 

ampla gama de espécies, principalmente naquelas que apresentam baixo potencial 

de enraizamento (FACHINELLO et al., 1995). Tendo em vista que algumas espécies 

de plantas não respondem a aplicação desse produto e que sua aquisição gera, 

ainda que baixo, um custo ao produtor, diversos autores vem estudando a aplicação 

de produtos alternativos como potenciais reguladores de crescimento, como a urina 

de vaca e do extrato de tiririca (Cyperus rotundus). 

 



18 
 

 
 

2.4.1. Urina de Vaca 
 
Diversos autores tem comprovado o efeito benéfico da aplicação de urina 

de vaca, que segundo estudos realizados, possui teores significativos de macro e 

micronutrientes como o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, 

manganês, boro, cobre, zinco, sódio, cloro, cobalto e molibdênio. Compostos 

fenólicos, substâncias que podem aumentar a resistência das plantas, também 

foram encontrados na composição da urina de vaca. O possível efeito enraizador da 

aplicação de urina de vaca pode ser explicado pela presença de ácido indolacético 

em sua composição (PESAGRO-RIO, 2001; BOEMEKE, 2002). A urina de vaca 

deve ser coletada na hora da ordenha, apenas de vacas em plena lactação, em 

função da maior produção de hormônios nessa fase (PESAGRO-RIO, 2001). 

 De acordo com Gadelha e Celestino (1992), os compostos fenólicos 

presentes na composição da urina de vaca, podem induzir a resistência de plantas 

ao ataque de alguns patógenos. Gonzaga et al. (2009), avaliando a toxicidade de 

urina de vaca e da manipueira de mandioca sobre pragas chaves do abacaxi, 

constatou mortalidade de 100% dos insetos no tratamento com maior concentração 

de ambos os compostos. 

 

2.4.2. Extrato de tiririca (Cyperus rotundus L.) 
 

A tiririca (Cyperus rotundus L.) pertencente à família Cyperaceae, é a 

mais importante planta daninha do mundo, devido a sua ampla distribuição, 

agressividade, capacidade de competição, dificuldade no controle e erradicação 

(DURIGAN et al., 2005). 

Os bulbos possuem substâncias que apresentam atividade alelopática 

frente a algumas espécies cultivadas, mas existem referências que afirmam que 

essas mesmas substâncias atuam como sinergistas do ácido indol acético (IAA) 

podendo ser utilizadas na indução do enraizamento em estacas (QUAYYUM et al., 

2005). Meguro (1969), após a realização de alguns testes, relata ainda, a presença 

de diversos terpenóides na composição de extratos de bulbos de tiririca. Quayyum et 

al. (2005) por sua vez, afirma que a presença de fenóis é mais intensa em extratos 

de folhas de C. rotundus do que em extratos feitos com bulbos. 
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No sentido de reduzir custos de produção e aperfeiçoar os processos 

produtivos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação do 

AIB comercial e dos reguladores alternativos de crescimento, urina de vaca e extrato 

de tiririca, no enraizamento de estacas e crescimento inicial de mudas de amendoim 

forrageiro (Arachis pintoi). 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na área experimental do curso de Agronomia do 

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, localizado na região do Alto Vale 

do Itajaí, Santa Catarina, entre os meses de janeiro à abril de 2016. O clima da 

região segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfa (subtropical úmido sem 

estiagem).  

Para realização do experimento, foram coletadas estacas de amendoim 

forrageiro em áreas de ocorrência do IFC - Campus Rio do Sul. As estacas foram 

coletadas da parte intermediária da planta matriz, contendo aproximadamente quatro 

nós. As folhas foram removidas para que houvesse a padronização das estacas, ou 

seja, para que as folhas não interferissem nos resultados do trabalho. As estacas 

imersas em água para evitar a desidratação das mesmas até a chegada ao viveiro 

do Departamento de Agronomia. 

As estacas de amendoim forrageiro foram uniformizadas em comprimento de 

15 cm e a base imersa em soluções contendo diferentes indutores de enraizamento: 

água destilada (testemunha), urina de vaca na concentração de 50%, extrato de 

tiririca (Cyperus rotundus) nas concentrações de 50% e 100% e ácido indolbutírico 

(AIB) comercial. 

A urina de vaca foi coletada de animais em plena lactação em uma 

propriedade produtora de leite da região do Vale do Itajaí. A urina foi acondicionada 

em recipiente fechado, armazenada durante dois dias até seu uso e diluída em 

partes de 1:1– v/v (urina de vaca: água destilada) para obtenção da concentração de 

50%, no momento da aplicação nas estacas. 

O extrato de tiririca (Cyperus rotundus) foi feito a partir de bulbos coletados 

em áreas de pastagem de ocorrência da espécie no Instituto Federal Catarinense – 

Campus Rio do Sul. Os bulbos foram lavados em água corrente e secos ao sol por 
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12 horas, sendo posteriormente picados e misturados com álcool 96°GL na 

proporção de 30 gramas de bulbos de tiririca para 500 mL de álcool. O preparado foi 

acondicionado em recipiente hermético por 21 dias para extração dos compostos 

dos bulbos. Para obtenção das concentrações de 50% e 100%, o extrato, após 

filtrado, foi diluído em partes de 1:1 – v/v (extrato:água destilada) e 1:0 - v/v 

(extrato:água destilada), respectivamente.  

O ácido indolbutírico (AIB) foi adquirido em casa agropecuária da região na 

forma de pó e a diluição realizada conforme recomendação comercial de um grama 

de AIB em solução contendo 250 mL de álcool 96° GL e 250 mL de água destilada, 

ou seja, uma concentração de 2000 mg L-1. A diluição foi realizada no momento da 

aplicação nas estacas. 

Para a realização do experimento, a base das estacas foi imersa nas 

diferentes soluções durante um minuto, exceto para o tratamento com AIB, onde a 

imersão ocorreu somente por trinta segundos (de acordo com a recomendação 

comercial). Logo após, as estacas foram colocadas em tubetes de polipropileno 

individuais preenchidos com substrato de formulação comercial para produção de 

mudas disponível na instituição. 

As bandejas contendo os tubetes com as estacas foram colocadas em casa 

de vegetação com sistema automático de irrigação por micro aspersão. Foram 

programas três regras diárias a fim de evitar a desidratação das estacas.  

Durante o desenvolvimento das mudas, foram realizadas duas adubações 

foliares com NPK (5-20-10) aos 30 e aos 60 dias. O adubo foi dissolvido em água e 

aplicado sobre todas as repetições de forma homogênea.  

A colheita foi realizada após três meses de desenvolvimento. As plantas 

foram removidas dos tubetes e as raízes lavadas em água corrente sobre uma 

peneira para remoção do substrato, tomando cuidado para não danificar as raízes. 

Após a lavagem, as plantas foram levadas ao laboratório de Fisiologia Vegetal do 

Departamento de Agronomia do Campus. Os parâmetros avaliados foram: massa 

fresca e seca de raiz e de parte aérea, comprimento de raiz, número de estolões, 

número de folhas e porcentagem de enraizamento das plantas. Foram separadas 

parte aérea e sistema radicular das plantas exatamente na inserção da primeira raiz 

ao caule. Para determinação da massa fresca, tanto a parte aera como sistema 

radicular foi pesado em balança digital. Para determinação da massa seca, as 
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plantas foram secas em estufa a 75oC por 72 horas, até peso constate e pesadas 

em balança digital.  

O comprimento de raiz foi determinado com auxílio de uma régua graduada 

em centímetros, medindo-se desde a inserção da primeira raiz até o fim do sistema 

radicular e os dados expressos em cm. A contagem de folhas e de estolões foi feita 

na totalidade de cada repetição, estimando a média por planta de acordo com a 

quantidade de plantas que enraizaram em cada repetição. A determinação do 

enraizamento foi feita na colheita das mudas, pela contagem das estacas que 

enraizaram e os resultados expressos em percentagem. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, contendo cinco 

tratamentos (urina de vaca, extrato de tiririca (50 e 100%), AIB e testemunha) com 

quatro repetições contendo vinte e quatro plantas por repetição, totalizando 480 

estacas (Figura 1). Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de propabilidade do erro, 

pelo programa estatístico Assistat. 

 
Figura 1: Estacas de amendoim forrageiro em tubetes e bandejas de polipropileno, 

dispostas no interior da casa de vegetação. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O enraizamento das plantas de amendoim forrageiro foi positivamente 

influenciado pela aplicação de soluções indutoras de enraizamento, com destaque 

para o tratamento de imersão em solução de extrato de tiririca a 100%, com 83,33% 
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de estacas enraizadas, seguido pelos tratamentos com urina de vaca e AIB (82,3% e 

80,2% de enraizamento, respectivamente), que apesar de apresentarem tendência 

positiva sobre o enraizamento, não diferiu estatisticamente da testemunha (64,55%) 

(Tabela 1). O extrato de tiririca na concentração de 50% promoveu a menor taxa de 

enraizamento, com 61,45%, não diferindo da testemunha.  O resultado negativo do 

extrato de tiririca a 50% deve-se provavelmente pela baixa concentração de auxina 

natural do extrato, o qual pode ter inibido o desenvolvimento das raízes em estacas 

amendoim forrageiro, assim, o estudo de diferentes doses desses compostos se 

torna necessário, para que se avaliem tais diferenças. 

Vasconcelos et al. (2015) testando diferentes concentrações de extrato de 

bulbos de tiririca no enraizamento de estacas de gravioleira, constataram que a 

concentração de 100% proporcionou a maior taxa de sobrevivência das estacas, 

porém, houve redução no número de raízes em relação ao tratamento com 

concentração de 75%. Mahmoud et al. (2009) comparando o efeito de extratos das 

folhas, dos bulbos e das raízes de tiririca, AIB e fertilizantes a base de nitrogênio e 

zinco, constataram que o extrato produzido a partir dos bulbos, promoveu melhor 

desenvolvimento das estacas de mandioca na formação inicial das raízes. No 

entanto, segundo os autores, as diferenças no enraizamento e na brotação 

dependem também das concentrações de auxina endógena das plantas.  

    
Tabela 1: Enraizamento (%), comprimento de raiz (cm), número de estolões de 

folhas/planta em amendoim forrageiro (Arachis pintoi) submetidos a 

diferentes soluções de enraizamento. 
Tratamento Enraizamento 

(%) 
Comprimento 
de raiz (cm)  

No. de 
Estolões 

No.  folhas 

Testemunha 64,55 bc* 15,94 a 1,41 ab 3,42 ab 
Urina de vaca 50% 82,30 ab 18,20 a 1,65 a 3,82 a 

AIB 80,20 ab 17,53 a 1,39 ab 3,04 abc 

Extrato tiririca 100% 83,33 a 16,28 a 1,14 bc 2,53 c 
Extrato tiririca 50% 61,45 c 16,14 a 0,68 c 2,83 bc 

Média 74,37 16,81 1,25 3,13 
Cv (%) 11,13 7,03 17,37 12,12 

*Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05). 
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Alguns trabalhos apresentam respostas à aplicação de extrato de tiririca 

em concentrações menores as utilizadas neste experimento. Coltro et al. (2011) 

constataram que a utilização de extrato de tiririca na concentração de 1% promoveu 

maior número de raízes por estaca em videira IAC-313 e maior número de estacas 

enraizadas. No entanto, em estacas de café Conilon, a imersão em soluções de 

extrato de bulbos de tiririca, mesmo por tempos diferentes, não induziu o 

enraizamento das estacas (DIAS et al., 2012), não sendo viável a sua utilização para 

produção de mudas por estacas nesta cultura.  

Shuster et al. (2011) não observaram diferenças na porcentagem de 

enraizamento de estacas de amendoim forrageiro com a utilização de doses de AIB 

entre 0 a 1000 mg L-1. No entanto, doses maiores, acima de 2000 mg L-1 , inibiram 

significativamente o enraizamento das estacas, evidenciando assim, o efeito tóxico 

da aplicação em excesso do produto em estacas de amendoim forrageiro. 

A influência positiva da aplicação de AIB visando otimizar a produção de 

mudas também foi constatada em estacas de pessegueiro (OLIVEIRA et al., 2003), 

e em miniestacas de clones de Eucalyptus grandiis (TITON et al., 2003), porém seu 

uso teve efeito negativo em estacas de morangueiro (NUNES et al.,2015) e de 

batata doce (MONTEIRO et al.,2009). Estes dados indicam que a padronização na 

indicação comercial de AIB na concentração de 2.000 mg.L-1 para todas as culturas 

não apresenta a mesma resposta em todas situações, sendo necessário pesquisas 

para indicação correta a cada espécie. 

Não houve diferença significativa no comprimento de raiz entre os 

tratamentos (Tabela 1). Na média dos cinco tratamentos, as raízes apresentaram 

comprimento de 16,81 cm. No entanto, a imersão das estacas em solução de urina 

de vaca apresentou tendência de maior comprimento das raízes, considerando que 

todas as parcelas receberam os mesmo níveis de adubação. Em trabalho realizado 

por Schuster et al. (2011), utilização de diferentes concentrações de AIB em estacas 

de amendoim, promoveram maiores comprimentos de raízes quando comparados a 

testemunha. Um fator que pode ter influenciado no tamanho das raízes neste 

trabalho, foi a produção das mudas em tubetes plásticos de tamanho médio e 

padronizado. Assim, a oferta de nutrientes ficou muito próxima a zona de emissão 

das raízes, não estimulando o crescimento das raízes de amendoim forrageiro na 
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busca por nutrientes, além dos tubetes poderem ter delimitado o desenvolvimento 

das raízes em comprimento. 

O tratamento com urina de vaca promoveu, na média dos tratamentos, 

maior de número de estolões e folhas por planta (1,6 e 3,82, respectivamente) 

(Tabela 1), enquanto o extrato de tiririca apresentou os menores resultados. A 

concentração de 50% do extrato de tiririca promoveu menor número de estolões por 

planta (0,68) e na concentração de 100%, o menor número de folhas por planta 

(2,53). Para Bortolini et al. (2006) a importância do estolão está relacionada à 

persistência da planta, ou seja, quanto menor a produção de estolões, menor é a 

capacidade das plantas estoloníferas se manterem nas pastagens. A maior 

quantidade de estolões presentes na fase de formação das mudas pode aumentar a 

velocidade de estabelecimento do amendoim forrageiro campo.  

O rápido desenvolvimento das mudas no campo pode ser influenciado 

também pela maior quantidade de folhas nas mudas, considerando que o maior 

número de folhas representa maior área fotossintética e por sua vez, maior produção 

de fotoassimilados, que influenciam diretamente no crescimento das plantas. 

Barbosa et al. (2013) em trabalho avaliando o efeito da aplicação de diferentes 

concentrações de urina de vaca em sementes de feijão carioca constataram que não 

houve influência da aplicação de urina de vaca na germinação e no vigor das 

sementes, porém, obtiveram resultados satisfatórios na produção de biomassa e no 

comprimento das plântulas com a aplicação de soluções de 50 e 75% de urina. 

A produção de massa fresca (g/planta) não apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos (Tabela 2). No entanto, é possível observar uma 

tendência de aumento da produção com a aplicação de urina de vaca. 
 
Tabela 2: Massa fresca total – MFT (g/planta), massa seca de raiz – MSR (g/planta) 

e massa seca de parte aérea – MSA (g/planta) em amendoim forrageiro 

(Arachis pintoi) submetidos a diferentes soluções de enraizamento. 
Tratamento MFT (g) MSR (g)  MSA (g) 

Testemunha 3,02 a* 0,26 a 0,28 ab 
Urina 50% 3,68 a 0,25 a 0,35 a 
AIB 3,28 a 0,23 ab 0,32 a 
Extrato tiririca 100% 3,14 a 0,20 ab 0,30 ab 
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Extrato tiririca 50% 3,19 a 0,15 b 0,20 b 

Média 3,26 0,22 0,29 
Cv (%) 13,18 18,73 18,51 

*Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05). 

Poucos trabalhos são encontrados na literatura que empregam produtos 

alternativos na produção de mudas de amendoim forrageiro. Porém a aplicação de 

1000 mg L-1 de AIB em estacas de amendoim forrageiro aumentou o teor de massa 

fresca da parte aérea em razão do maior número de brotações apresentadas pelas 

estacas (Shuster et al., 2011).  

A produção de massa seca da raiz foi maior na testemunha (0,26 g de 

massa seca de raiz/planta), não diferindo dos demais tratamentos, a exceção do 

extrato de tiririca na concentração de 50%, que apresentou valores inferiores de 

produção, como 0,15 g de massa seca de raiz/planta (Tabela 2), indicando que a 

utilização de urina de vaca e AIB não influenciam a produção inicial de raiz em 

termos de massa seca, e que o extrato de tiririca causa efeito negativo.   

A literatura referente a utilização de urina de vaca no enraizamento de 

estacas de amendoim forrageiro é escassa, no entanto, Costa Júnior et al. (2014) 

observaram efeitos benéficos da aplicação de urina de vaca em plântulas de 

girassol, sobre o crescimento de parte aérea e raízes das plântulas com a utilização 

de urina armazenada por 6 meses. Porém, Em trabalhos realizado por Oliveira et al. 

(2006), a aplicação de urina de vaca armazenada por 128 dias, independentemente 

da concentração aplicada, não apresentou resposta positiva em nenhuma das 

características avaliadas para enraizamento de estacas de mandioquinha-salsa. Os 

melhores resultados para números de folhas por estaca foram obtidos com a 

aplicação de urina de vaca fresca na concentração de 25% e para massa seca de 

raiz, nas concentrações de 50% e 75% de urina fresca, indicando que com o 

armazenamento, a urina de vaca perde o potencial de auxiliar no crescimento inicial 

das plantas propagadas por estaca. 

Utilizando AIB, Shuster et al. (2011) obtiveram resultados positivos para 

massa seca de raiz (atribuída ao maior comprimento das raízes), diferindo dos 

resultados obtidos no presente trabalho, onde a utilização de AIB não diferiu da 

testemunha, porém com clara tendência de ter efeito menos expressivo do que a 

urina de vaca.  
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A produção de massa seca da parte aérea também não apresentou 

diferença entre os tratamentos, exceto para o extrato de tiririca na concentração de 

50% (Tabela 1). As maiores produções de massa seca da parte aérea foram nas 

plantas submetidas aos tratamentos de urina de vaca, AIB, extrato de tiririca na 

concentração de 100%, seguida pela testemunha, com 0,35; 0,32; 0,30; e 0,28 

g/planta, respectivamente. O extrato de tiririca na concentração de 50% apresentou 

a menor produção de massa seca de parte aérea, com 0,20 g/planta.  

Os resultados apresentados indicam que o extrato de tiririca, 

especialmente na concentração de 50% não é eficiente na produção inicial de 

massa seca em plantas de amendoim forrageiro propagadas por estaca, 

apresentando resultados inferiores aos da testemunha. Por outro lado, a urina de 

vaca, mesmo não diferindo da testemunha, apresentou tendência de resultados 

melhores na produção de massa fresca e massa seca total (Figura 2), inclusive 

semelhante ao AIB, composto comumente utilizado no processo de enraizamento de 

estacas. Oliveira et al. (2008) observaram injúrias nas folhas de mamoneira com a 

pulverização da parte aérea das plantas com urina de vaca na concentração de 

100%, o mesmo não sendo observado nas concentração de até 20%. Cesar et al. 

(2007), utilizando urina de vaca na forma de rega nas bandejas de produção de 

mudas de pepino, obtiveram maior resposta da cultura com aplicação de solução de 

urina de vaca na concentrações de 20%, no desenvolvimento do hipocótilo, a área 

cotiledonar e biomassa seca das mudas, havendo tendência geral de decréscimos 

na produção de biomassa das plântulas em aplicações nas concentrações de 30 e 

40%. 
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Figura 2: Estacas enraizadas de amendoim forrageiro submetidas a diferentes 

soluções enraizantes. 

Efeitos benéficos da utilização de urina de vaca também foram 

observados no cultivo de hortaliças, quando aplicado via foliar em plantas de 

abobrinha (OLIVEIRA et al., 2013) e no solo, para cultura da beterraba de mesa 

(OLIVEIRA et al., 2012) e alface (OLIVEIRA et al., 2010). Em pimentão, Araújo et al. 

(2014) obteve bons resultados na produção de massa seca e fresca total com a 

aplicação de 100 mL de urina de vaca diretamente no solo. 

Nas condições onde o experimento foi realizado, a imersão das estacas 

de amendoim forrageiro em soluções de urina de vaca e de extrato de tiririca na 

concentração de 100% se mostrou eficiente em diversos atributos, com resultados 

semelhantes a aplicação de auxina sintética (AIB). Assim, a utilização destas duas 

soluções pode se apresentar como uma solução viável na produção de mudas de 

amendoim forrageiro por estacas. 

Inúmeros trabalhos realizados recentemente vêm mostrando a 

preocupação dos pesquisadores em oferecer alternativas sustentáveis para que 

produtores rurais possam otimizar suas produções e oferecer produtos de melhor 

qualidade ao mercado consumidor. Nas condições do Alto Vale do Itajaí, para a 

produção leiteira a base de pasto, o presente trabalho apresenta caráter exploratório 

e propõe uma alternativa eficaz e de baixo custo para a produção de mudas de 
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amendoim forrageiro, tendo em vista que os materiais aqui utilizados são de fácil 

acesso por parte dos produtores rurais.  

No entanto, enraizamento como resposta a utilização de soluções 

indutoras de enraizamento é muito variável, sendo influenciada for uma série de 

fatores relacionados à espécie (como época de coleta das estacas), a solução 

indutora (concentração, tempo de imersão, entre outros) e a interação entre ambos 

os fatores, além das condições ambientais, sendo importante estudos posteriores 

para melhor avaliar os efeitos destas variáveis. Além da avaliação do efeito das 

soluções enraizantes no desenvolvimento das mudas após o transplante nas 

condições da região do Alto Vale do Itajaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. CONCLUSÕES 

A imersão das estacas de amendoim forrageiro em extrato de tiririca na 

concentração de 100% promoveu maior percentual de enraizamento, porém não 

diferindo da solução de urina de vaca e AIB.  

A aplicação de extrato de tiririca na concentração de 50% mostrou-se 

ineficiente para todas as variáveis analisadas, exceto massa fresca total e 

comprimento de raiz. 

A urina de vaca proporcionou maior número de estolões e folhas por 

planta.  

Não houve diferença entre os tratamentos nas variáveis estudadas de 

comprimento de raiz e massa fresca total. 

A aplicação de urina de vaca e extrato de tiririca na concentração de 

100% apresentou resultados similares ou até superiores na produção de mudas de 

amendoim forrageiro, quando comparadas com utilização de AIB.  
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