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a desaparecimento das populações naturais de pau-rosa nas áreas de fácil acesso, tem

sido ocasionado pela intensa exploração seletiva da espécie para a produção de óleo, muito

utilizado na indústria de cosméticos (SUDAM, 1971/1972). A imediata necessidade da

implantação de plantios de pau-rosa para atender os produtores de óleo e garantir sua

sobrevivência, tem seu fator limitante na obtenção de sementes viáveis para produção de

mudas (Sampaio, 1989). Através da estaquia, pode-se multiplicar genótipos selecionados com

elevada produtividade de óleo, visando o plantio ex situo

O presente trabalho teve como objetivo a produção de estacas enraizadas aptas para o

plantio, a partir de material da rebrota da copa das árvores de pau-rosa. As estacas foram

coletadas e modeladas e tratadas com uma solução de hipoclorito de sódio e uma solução de

fungicida sistêmico Benlate. A base das estacas foi imersa por 10 segundos, em uma solução

de fitohormonio sintético AIB (ácido 3-indolbutírico, C12N13Na2, Laboratório Merck) nas

dosagens de 500, 1000, 2000 e 4000 ppm. Em seguida foram plantadas em tubetes de

plásticos contendo substrato de areia e vermiculita na proporção I: 1.

a ensaio foi conduzido na casa de vegetação localizada no campus do V-8 do

INPA/CPST, com sistema automático de nebulização intermitente de Y 10". Ao completar

240 dias, foi realizada a avaliação final e medição das seguintes variáveis: enraizamento e

sobrevivência, altura e número de brotações, diâmetro, número de folhas antigas e número de

raízes. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e vinte

repetições.

As estacas de pau-rosa apresentaram uma média de sobrevivência e enraizamento de

29% (Tabela 1). Não foi detectado diferenças entre os tratamentos (dosagem de ácido

indolbutírico) ao nível de 5% de significância. É importante ressaltar que falhas no sistema de

nebulização podem ter contribuído para a baixa sobrevivência e enraizamento das estacas. A

presença de folhas nas estacas foi preponderante no processo de enraizamento, pois através da

fotos síntese são acumulados carboidratos, utilizados no processo de emissão das raizes

(Hartmann & Kester, 1975). Neste estudo foi confirmando que as estacas sem folhas não
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enraizaram. O processo de enraizamento das estacas de pau-rosa independe da aplicação de

auxinas endógenas (AIB).

Tabela 1. Comparação das médias pelo teste Tukey de porcentagem de sobrevivência e
enraizamento das estacas de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) em função de diferentes
concentrações de AIB aos 240 dias.

Tratamentos Enraizamento (%) Sobrevivência (%)

Testemunha

500 ppm

1000 ppm

2000 ppm

4000 ppm

Média

45 A

15 A
15 A

35A

35 A

45 A

15 A

15 A
35 A

35 A

2929

Teste F 1,78

* significância em nível de 5%

Bibliografia:

Hartmann, H. T.; Kester, D. E. 1975. Propagacion de plantas: principios e practicas. México,
Continental. 693 p.

Brasil, SUDAM. 1971/1972. O extrativismo do Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke).
SUDAM doe. Amaz., Belém 3 (1/4): 5-55.

Sampaio, P. T. B.; Parente, R. C. P.: Noda, H. 1989. Enraizamento de estacas de material
juvenil de Pau-Rosa (Aniba rosaeodora Ducke). Acta Amazônica, 19 (único): 391-400.

152


