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Sistemas  de  produção  de  culturas  regionais,  que  tiveram  forte  avanço  a  partir  da
domesticação,  têm  incentivado  o  desenvolvimento  sustentável  da  Amazônia.  O
cultivo de curauá vem sendo intensificado no Pará com a utilização de sua fibra na
indústria  automobilística.  Com  a  baixa  taxa  de  multiplicação  e  alto  custo  de
produção  da  micropropagação,  a  grande  demanda  por  mudas  ainda  é  suprida  pela
produção  natural,  oriunda  de  pequenos  cultivos.  Este  trabalho  teve  por  objetivo
avaliar quantitativamente a produção de mudas de curauá, nas variedades ‘branca’ e ‘
roxa’,  do  tipo  coroas,  filhotes  (da  base  da  coroa  e  da  base  da  infrutescência)  e
rebentões, durante um ano. Este trabalho foi desenvolvido no município de Vigia, no
nordeste  paraense.  Foram  utilizadas  oito  mil  plantas,  sendo  quatro  mil  de  cada
variedade,  no  espaçamento  de  60  cm  entre  plantas,  50  cm  entre  fileiras  e  100  cm
entre fileiras duplas e adubadas com 40 kg de cama de galinheiro nas fileiras duplas.
As  variedades  foram  cultivadas  aleatoriamente  e  divididas  em  quatro  parcelas.  As
plantas foram introduzidas na área com um ano de idade e alcançaram sua produção
máxima de mudas, na época de frutificação, por volta de dois anos e meio de vida.
Foram  colhidas  mudas  mensalmente  de  plantas  com  frutos  já  maduros.  A  maior
produção  de  ‘filhos’  foi  observada  ao  redor  da  coroa  do  fruto,  com  312  mudas
(41%), seguida de rebentões da planta mãe, com 274 (36%), base do fruto,  com 96
(12,5%), rebentões do pendão com 45 (6%) e 35 coroas (4,5%). Não houve diferença
estatística  entre  o  número  de  mudas  produzidas  entre  as  variedades  roxa  e  branca,
com médias de 155 e 150 mudas, respectivamente. As maiores produções de mudas
foram respectivamente nos seguintes meses: 2.720 em julho, 2.148 em junho e 2.076
em maio, início do período de menor precipitação.   

Palavras-chave: Variedades ‘roxa’ e ‘branca’, Solo arenoso, Amazônia Oriental.
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