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A preciosa (Aniba canelilla (H.B.K) Mez) é uma espécie nativa da Amazônia, com elevado 
valor comercial, pois fornece madeira de excelente qualidade e o óleo destilado de folhas, 
galhos e madeira são largamente utilizado na industria cosmética. A propagação sexual desta 
espécie é dificultada pela baixa e irregular produção de sementes. Logo a propagação 
vegetativa por estaquia surge como uma alternativa para produção de mudas aptas para 
programas de reflorestamento. Este trabalho teve como objetivo o enraizamento de estacas de 
material juvenil da preciosa (Aniba canelilla), através do uso das concentrações de 0, 300 
ppm, 600 ppm, 1200 ppm e 2000 ppm de ácido indol-3-butirico (AIB) na forma líquida. As 
estacas foram obtidas de mudas de regeneração natural com aproximadamente um ano de 
idade e modeladas com 5 cm de comprimento e 0,4 mm de diâmetro. O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação, dotado de sistema de nebulização intermitente regulada em 
20 segundos para aspersões com intervalos de 20 minutos. Semanalmente foram feitas 
aplicações de fertilizante foliar e uma vez mês, foram efetuadas nebulizações com fungicida 
benlate (3 gr.L-1) e como substrato foi utilizado areia lavada. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e vinte e cinco repetições, totalizando 125 
estacas. Após 180 dias do plantio, as estacas foram retiradas do substrato e avaliado os 
seguintes parâmetros: porcentagem de enraizamento, porcentagem de sobrevivência e de 
calos, tamanho das raízes e peso da matéria seca das raízes. Os resultados indicam que a 
emissão de raízes das estacas de material juvenil da preciosa independe do uso do AIB. 
Entretanto, o uso desta auxina na concentração de 2000 ppm estimulou o enraizamento (79,04 
%); sobrevivência (89,43%) e brotação (64%) das estacas após 180 dias da implantação do 
experimento. 
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