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A reprodução assexuada através da estaquia ainda é uma técnica importante para

propagar árvores em larga escala, para a obtenção de árvores de alta produção e com boas

qualidades tecnológicas (Assis et al., 1981). É importante na indução de frutificação e

produção de sementes (Wright, 1976; Vastano Jr & Barbosa, 1983) e na produção de mudas

em espécies que apresentam dificuldade na propagação sexuada (Hartmann & Kester, 1975).

Ocorre na Nicarágua, Equador, nas Guianas e no Brasil nos Estados do Amazonas e Pará

(Loureiro et al., 1979), em mata de terra firme (Silva, et al., 1977). É considerada em perigo

de extinção na Costa Rica (Jimenez, 1999). As flores aparecem entre janeiro e março e os

frutos amadurecem em julho (Burger, 1983). Têm-se observado que é espécie plurianual. A

germinação e de 55%, com um tratamento de corte lateral, inicia-se aos 150 dias e conclui-se

aos 210 dias, porque a semente tem dormência (González, 1991).

O objetivo deste trabalho foi testar a capacidade de enraizamento de material juvenil e

adulto de ramos das árvores matrizes e o uso do fertilizante mineral misto enraizador

reforçador de raiz (RAIZON 20) e analisar a influência de dois ambientes com e sem

nebulização (Figuras 1 e 3). O experimento foi feito na Estação Experimental de Silvicultura

Tropical (EEST)/INPA. As estacas de material juvenil foram produzidas de mudas e, as de

material adulto, de ramos inferiores da copa de 3 árvores. O delineamento utilizado foi o

inteiramente casualisado, com 20 repetições para cada tratamento, totalizando 400 estacas.

As estacas foram preparadas segundo Hartman & Kester (1975) e Vastano Jr. &

Barbosa (1983). Após 4 e 8 meses (Medições I e II), foram avaliadas as variáveis da Tabela 1.

As análises foram feitas somente da testemunha do material juvenil, utilizando-se o teste do

X2 (Qui-quadrado) conforme Gomes (1990) e Vastano Jr & Barbosa (1983), uma vez que as

estacas de material adulto em CV, em CP e nos tratamentos com RAIZON, não sobreviveram.

A sobrevivência na testemunha, não foi diferente entre os ambientes de enraizamento e

alcançou, ao final de 8 meses, 60%. Destes, 35% enraizaram (Figura 2) e 25% apresentaram

"calus". Todas sobreviventes mantinham as folhas velhas e emitiram folhas novas (Tabela 1).

159



XII Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/INPA/CNPq .09 a II de julho de 2003 • Manaus-Am.

Tabela 1. Percentual de sobrevivência e de estacas enraizadas, com "calus", com folhas
velhas, com folhas novas de acariquara-roxa (Minquartia guianensis Aubl.) e que foram
produzidas de material juvenil, colocadas para enraizar em dois ambientes de enraizamento e
sem aplicação do fertilizante mineral misto enraizador reforçador de raiz (RAIZON 20).

VARIÁVEIS CASA DE VEGETAÇÃO CAIXA PROPAGADORA
Medição I Medição II Medição I Medição II X

L*
Sobrevivência 70 45 70 60 1,23
Estacas enraizadas 30 30 25 35 0,82
Estacas com "calus" 40 25 45 25 0,28
Estacas com folhas velhas 70 45 65 60 1,9
Estacas com folhas novas 5 45 20 60 4,45

* F tab 5%: 3.84
Nas estacas da caixa propagadora as folhas novas emitidas foram maiores na segunda

medição. Conclui-se que o enraizamento de estacas de acariquara, não depende de RAIZON e

pode ser feita com material juvenil em casa de vegetação ou em caixa propagadora.

Fig. 1. Casa de vegetação para
enraizamento de estacas

Fig. 2. Estacas enraizadas de
acariquara sem RAIZON

Fig. 3. Caixa propagadora para
enraizamento de estacas.

Sugere-se o uso de outros estimuladores de enraizamento como AIB, para tentar

aumentar a percentagem de enraizamento na acariquara. O teste de enraizamento seja maior

de 8 meses, visto que parte das estacas sobreviventes ainda estavam com "calus",
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