
ROSMARINUM
OFICINALIS

Propagação Vegetal 

A C A D Ê M I C A :  T A L I T T A  M A R C E L I N O  D A  S I L V A



É originário da Região Mediterrânea

da Europa e cultivado em quase todos

os países de clima temperado;

A planta possui porte arbustivo

lenhoso, ereto e pouco ramificado de

até 1,5 m de altura. As folhas são

lineares, coriáceas e muito

aromáticas;

As flores são azulado-claras,

pequenas e de aroma forte e muito

agradável.

INTRODUÇÃO



PROPRIEDADES:
estimulantes, 

antiespasmódicas, 

antissépticas, 

antifúngicas  

antibacterianas. 

O óleo essencial também é

utilizado na indústria de

alimentos, na produção de

balas, doces e bebidas.



FINALIDADE INDUZIR O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
RAÍZES, AUMENTAR A PERCENTAGEM DE ESTACAS
ENRAIZADAS, O NÚMERO E A QUALIDADE DAS
RAÍZES FORMADAS E A UNIFORMIDADE DO
ENRAIZAMENTO (MIRANDA ET AL., 2004). AS
AUXINAS SÃO OS REGULADORES VEGETAIS
INDICADOS PARA INDUÇÃO DE ENRAIZAMENTO,
SENDO O ÁCIDO INDOLBUTÍRICO (AIB) UM DOS
MAIS UTILIZADOS E MAIS EFICIENTES, POR SER
FOTO ESTÁVEL E SER IMUNE À AÇÃO BIOLÓGICA
(FIGUEIREDO ET AL., 2009).

Utilização de reguladores vegetais:



SEMENTES ESTAQUIA 

Como é a 

propagação?



O leito deve ser de terra
arenosa, misturada com terra
vegetal;SEMENTES 

 
As sementes devem ser
colocadas em sulcos de meio
centímetro de profundidade,
distanciados por 15 cm. 

Cobrem-se as sementes com
terra peneirada e areia bem
fina.

 Quando as plantinhas tiverem
atingido alguns centímetros,
elas devem ser passadas para
o viveiro e distanciadas 15 cm
umas das outras.



Dependendo das circunstâncias, as

plantinhas devem permanecer no

viveiro por até 2 anos, a fim de

desenvolverem bem o seu sistema

radicular antes do transplante para o

local definitivo no outono ou

primavera do primeiro ou do segundo

ano.

A propagação por sementes é

demorada, pois a planta leva de 2 a 3

anos para se tornar adulta;

As plantas originadas por estaquia

alcançam a maturidade mais

rapidamente;

Alguns agricultores europeus

propagam o alecrim por divisão de

touceiras.

 



 
A estaquia consiste em se
escolher ramos novos emitidos
pela planta-mãe na primavera
anterior, e cortá-los em
pedaços de 15 cm de
comprimento, 

ESTAQUIA

 Eliminam-se as folhas
inferiores de cada uma
destas estacas de 15 cm, as
quais são enterradas 10 cm  

O enraizamento das estacas
de alecrim costuma levar de 3
a 4 semanas, mas elas só
devem ser transplantadas no
outono do ano seguinte,
quando então já são plantas
dotadas de vigor vegetativo



UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO
INDOLBUTÍRICO (AIB) 



ARTIGO UTFPR:
Análise de estaquia de alecrim

em duas épocas do ano.

O delineamento experimental foi blocos

ao acaso, com quatro repetições, 20

estacas por repetição e os tratamentos

foram seis concentrações de AIB (mg/L):

0, 1000, 1500, 2000, 2500 e 3000.



ARTIGO UTFPR:
A época do ano não influenciou

significativamente no

enraizamento e no crescimento

de mudas de alecrim.

A concentração de 2500 mg/L de AIB

resultou em maior percentagem de

estacas enraizadas (98%), 



*DAP 
dias

após 
plantio



Com a dose de 3000 mg/L ocorreu decréscimo em altura. Este
comportamento pode estar relacionado com o fato de elevadas
concentrações de auxina poderem ser tóxicas à planta afetando
a formação de raízes e o crescimento da parte aérea (Pasqual et

al., 2001). 





O alecrim é utilizado para fins medicinais, culinários ;

Há interesse em seu óleo essencial, 

Além disso, o extrato alcoólico dessa planta tem uso como

antioxidante na indústria alimentícia.

USO:





OBRIGADA  PELA
ATENÇÃO
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