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RESUMO
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O guaranzeiro (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke) é uma cultura de
 grande interesse para a região Amazônica, mas sua produtividade é ainda baixa.
 A disponibilidade de material vegetal geneticamente uniforme, precoce e
 produtivo é fundamental para a expansão e melhoria da cultura na região. Para
 isso, recomenda-se a propagação vegetativa, no entanto algumas cultivares
 apresentam problemas de enraizamento. O uso de estiolamento e aplicação de
 reguladores de crescimento têm apresentado bons resultados para espécies de
 difícil enraizamento. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito do
 estiolamento do ramo e a utilização de AIB no enraizamento da cultivar BRS CG
 882. O delineamento adotado foi inteiramente casualizado, em arranjo fatorial de
 2 x 2, sendo 2 níveis de irradiância (30% e 100%) e 2 concentrações de AIB (0 e
 2000 mg kg-1), com 4 repetições e 10 estacas por unidade experimental. Os
 controles foram 100% de irradiância (pleno sol) e 0 mg kg-1 de AIB (sem AIB). As
 plantas matrizes receberam tratamento de irradiância por 60 dias. O
 sombreamento foi feito com telas de polipropileno. A partir dessas plantas foram
 obtidas estacas, que permaneceram em viveiro por 120 dias para enraizamento.
 O estiolamento sem AIB proporcionou 61,66% de estacas enraizadas. Este
 mesmo tratamento associado ao AIB não apresentou diferença significativa para
 o percentual de estacas enraizadas (59,00%), apesar de ter aumentado as
 médias de número de raízes (21,08 planta-1), volume (4,65 ml) e matéria seca
 (0,85 g planta-1). Estacas de ramos conduzidas à pleno sol tiveram o percentual
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 de enraizamento reduzido ao receberem AIB (6,66%), comparadas àquelas que
 não receberam o hormônio (53,33%). O estiolamento elevou o percentual de
 estacas enraizadas. O uso de AIB inibiu o enraizamento, e a associação das duas
 técnicas não melhorou o potencial rizogênico de estacas da cultivar  BRS CG
 882.
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