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Resumo-  O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes concentrações do regulador de 
crescimento ácido indolbutírico (AIB) sobre a alporquia de pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.). Os 
tratamentos testados foram quatro concentrações de AIB: 0 mg L-1, 1000 mg L-1, 2000 mg L-1 e 4000 mg L-1; 
em delineamento inteiramente casualizado com oito repetições, sendo cada parcela experimental composta 
por dois alporques. Foram avaliados o percentual de enraizamento, o percentual de calejamento, a taxa de 
sobrevivência dos ramos e o número de raízes por alporque. Na análise de variância não houve diferença 
significativa (p > 0,05) dos tratamentos em relação às características avaliadas. A alporquia demonstrou ser 
uma técnica promissora na propagação do pequizeiro, porém é necessário aprofundar os estudos sobre 
outros fatores que influenciam seu sucesso. 
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Introdução 
 
     O pequizeiro (Caryocar brasilense Camb.), 
árvore nativa do bioma Cerrado, é uma espécie de 
grande interesse sócio-econômico, principalmente 
pelo uso de seus frutos na culinária regional e pela 
extração de óleos utilizados na indústria 
(ALMEIDA et al. 1998). 
     A maioria da produção de pequi é obtida a 
partir do extrativismo, sendo ainda incipiente a 
produção originada de cultivo. A baixa taxa de 
germinação pode ser o principal fator responsável 
pelo desestímulo às práticas de plantios 
comerciais desta espécie (ROCHA et al., 2009). 
Diante disso as técnicas de reprodução assexuada 
ganham destaque como métodos de propagação 
das espécies de difícil germinação, assim como a 
utilização de hormônios vegetais que atuam no 
crescimento e desenvolvimento das plantas, como 
é o caso do ácido indolbutírico do grupo das 
auxinas (XAVIER, 2002). 
   O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
diferentes concentrações de ácido indolbutírico 
(AIB) sobre a alporquia de pequizeiro, e a 
viabilidade desta técnica na propagação 
vegetativa e resgate de material adulto. 

 
Metodologia 
 
     O experimento foi conduzido no Parque 
Estadual do Rio Preto, que está situado entre as 
coordenadas geográficas 18o 14’ 53” S e 43o 39' 

57” W e 18o 02' 15” S e 43o 29' 36” W, localizado 
no município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas 
Gerais, Brasil. O regime climático é tropical, 
classificado como Cwb de acordo com Köppen, 
com precipitação média anual de 1.250 a 1.550 
mm, temperatura média na faixa de 18º a 19ºC e 
umidade relativa em média de 75,6% (NEVES et 
al., 2005). 
     O experimento foi instalado no início no mês de 
dezembro de 2008. As alporquias foram realizadas 
em ramos semilenhosos, em oito pequizeiros, 
pulverizando-se uma solução de AIB em áreas 
aneladas dos ramos e envolvendo com musgo 
(Sphagnum sp.) umedecido e pré-esterilizado em 
solução de 0,5% de hipoclorito de sódio. Em 
seguida cobriu-se com filme plástico de polietileno 
(PVC), amarrando-se as extremidades para 
manter a umidade. Após seis meses da realização 
da alporquia foi avaliada a taxa de sobrevivência 
dos ramos, o percentual de calejamento, o 
percentual de enraizamento e o número de raízes 
por alporque.  
     Foi adotado o delineamento experimental 
inteiramente casualizado, com quatro tratamentos: 
1) Anelado + 0 mg L-1 de AIB; 2) Anelado + 1000 
mg L-1 de AIB; 3) Anelado + 2000 mg L-1 de AIB; 4) 
Anelado + 4000 mg L-1 de AIB, com oito repetições 
e cada parcela com dois alporques. Os dados 
foram submetidos à análise de variância.  
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Resultados 
 
     Na análise estatística não foi encontrada 
diferença significativa (p > 0,05) dos tratamentos 
em relação ao percentual de calejamento (82,81% 
± 7,86), à taxa de sobrevivência dos ramos 
(51,56% ± 10,67), ao percentual de enraizamento 
(31,25% ± 7,21) e ao número de raízes por 
alporque (4,48% ± 0,69). 
     Na concentração de 1000 mg L-1  foi observada 
a maior taxa de sobrevivência dos ramos (62,5% ± 
35,36). Observou-se uma tendência de maior 
porcentagem de calejamento na concentração de 
1000 mg L-1  (93,75% ± 17,68), seguida por 2000 
mg L-1  e 4000 mg L-1  (ambas com 81,25% ± 
37,20). O enraizamento ocorreu em todos os 
tratamentos, sendo as maiores taxas observadas 
nas concentrações de 2000 mg L-1  (37,50% ± 
35,36) e 4000 mg L-1 (37,5% ± 51,75). Quanto ao 
número de raízes por alporque a maior média 
observada foi na concentração de 4000 mg L-1, 
com 5,18% ± 7,44 (Figura 1). 
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Figura 1 – Efeito de diferentes doses de ácido 
indolbutírico nas porcentagens médias de ramos 
vivos, calejamento, enraizamento e número de 
raízes em alporques de Caryocar brasiliense 
Camb.. 
 
Discussão 
 
     Foram observadas altas taxas de calejamento 
nos alporques, sendo que o tratamento com 1000 
mg L-1 de AIB foi o que obteve o maior percentual, 
semelhante ao obtido por Leite et al. (2007). Já 
para a taxa de enraizamento, os melhores 
resultados foram observados nas concentrações 
mais altas de AIB. De modo geral, a média de 
enraizamento foi baixa (31,25% ± 7,21) em todas 
as concentrações, sugerindo que outros fatores 
podem ter sido responsáveis pela auência de 
raízes adventícias. A época do ano é um fator 
importante que exerce influência sobre o 
enraizamento dos alporques, como evidenciou o 
trabalho de Danner et al. (2006), pois relaciona-se 
diretamente com a condição fisiológica da planta 
mãe e com suas fases de desenvolvimento, assim 
interferindo na produção de substâncias 
promotoras de crescimento (HARTMANN et al., 
1997; PAIVA e GOMES, 2001). Com isso a 
necessidade de desenvolver trabalhos testando o 
efeito das diferentes épocas de realização da 
alporquia no pequizeiro é de extrema importância 
para estabelcer critérios mais adequados para o 
emprego eficiente desta técnica, assim como o 
efeito de outros reguladores de crescimento e  
outras concentrações de AIB. O efeito da idade 
ontogenética também pode influenciar o 
desenvolvimento de raízes adventícias, pois 
árvores com maiores idades apresentam maior 
dificuldade de enraizamento, onde os ramos 
situados na posição mais baixa da copa são 
menos influenciados por este fator (XAVIER, 
2002). 
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 Conclusão 
 
     Os resultados deste experimento demonstram 
que a alporquia constitui um método promissor a 
ser empregado na propagação do pequizeiro, 
contudo, para que haja viabilidade no emprego 
desta técnica, ainda é necessário aprofundar os 
estudos sobre outros fatores que influenciam no 
seu sucesso. 
  
Agradecimentos 
 
     Aos colaboradores, ao Instituto Estadual de 
Florestas de Minas Gerais, a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e a 
FAPEMIG pela oportunidade de atuar como 
pesquisador no projeto Desenvolvimento de 
tecnologias para produção sustentada de três 
espécies do cerrado para o Alto Jequitinhonha, 
Minas Gerais. 
 
Referências  
 
- ALMEIDA, S. P.; PROENÇA, C. E. B.; SANO, S. 
M.; RIBEIRO, J. F. Cerrado: espécies vegetais 
úteis . Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998.  
 
- DANNER, M.A; CITADIN, I; FERNANDES 
JUNIOR, A.A; ASSMANN, A.P; MAZARO, S.M; 
DONAZZOLO, J; SASSO, S.A.Z. Enraizamento de 
Jabuticabeira (Plinia trunciflora) por mergulhia 
aérea. Revista Brasileira de Fruticultura , v.28, 
n.3, p.530-532, 2006. 
 
- HARTMANN, H.T; KESTER, D.E; DAVIES 
JUNIOR, F.T; GENEVE, R.L. Plant propagation: 
principles and practices . 6 ed. New Jersey: 
Prentice-Hall, 1997. 
 
- LEITE, G.L.D; VELOSO, R.V.S; CASTRO, A.C.R; 
LOPES, P.S.N; FERNANDES, G.W. Efeito do AIB 
sobre a qualidade e fitossanidade dos alporques 
de influência da Caryocar brasiliense Camb 
(Caryocaraceae). Revista Árvore , v.31, n.2, 
p.315-320, 2007. 
 
- NEVES, S.C; ABREU, P.A.A; FRAGA, L.M.S. 
Fisiografia. In SILVA, A.C.; PEDREIRA, L.C.V.S.F. 
& ABREU, P.A.A. (eds.). Serra do Espinhaço 
Meridional: Paisagens e Ambientes . Editora O 
Lutador: Belo Horizonte. p. 47-58. 2005. 
 
- PAIVA, H,N; GOMES, J.M. Propagação 
vegetativa de espécies florestais . (Série 
Cadernos didáticos; 83) Viçosa: UFV, 2001. 
 
 

- ROCHA, J.P; ROCHA, H.C; FERNANDES, J.S.C. 
Fatores ambientais e genéticos na germinação de 
sementes de pequizeiro (Caryocar brasiliense 
Camb.) In: Anais da XI Jornada Acadêmica e de 
Iniciação Científica e Tecnológica . Diamantina: 
UFVJM, 2009. 
 
- XAVIER, A. Silvicultura clonal I: princípios e 
técnicas de propagação vegetativa . (Série 
Cadernos didáticos; 92) Viçosa: UFV, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


