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Seção: Botânica Econômica

ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil. (Caricaceae) – 
ESPÉCIE IMPORTANTE PARA USO FUTURO
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Vasconcellea quercifolia (mamãozinho-do-mato) é uma espécie nativa do Brasil, com maior ocorrência 
na região sul. Tem elevado potencial na produção de frutos, de medula suculenta e da enzima papaína, a 
qual o país importa para uso na indústria alimentícia e farmacêutica. Por essas razões, a espécie deve-
ria estar entre as principais plantas agrícolas do país. No entanto, seu potencial não tem sido merecida-
mente estudado e o seu uso popular vem sendo gradativamente esquecido. Paralelo a isso, a destruição 
das formações vegetais nativas tem contribuído para ameaçar inúmeras espécies vegetais. O estudo 
tem como objetivos estimular a produção comercial da espécie e determinar formas para a produção de 
mudas em grande quantidade. Estacas com 20 cm de comprimento e diâmetro médio de 1,75 cm, corta-
das em bisel na parte basal, foram coletadas de uma população da espécie encontrada no município de 
Sério, Rio Grande do Sul. As estacas foram estabelecidas nos substratos (composto com casca de pinus 
bioestabilizada e solo do ambiente natural da espécie) após imersão das mesmas em solução contendo 
diferentes concentrações do hormônio ácido indolbutírico (AIB) (0,0; 0,3; 1,0; 3,0 e 6,0 g/L), totalizando 10 
tratamentos, cada um composto por 80 estacas. Estas foram mantidas em casa de vegetação com con-
trole de umidade, temperatura e luminosidade. Aos 30 e 60 dias após o estabelecimento do experimento, 
as estacas foram avaliadas quanto ao número de brotações formadas. Aos 90 dias, as variáveis, presença 
de raízes, número de brotações e folhas, massa fresca e seca de raízes e brotações, serão avaliadas. As 
variáveis serão analisadas pelo teste de Kruskal-Wallis para compará-las entre os tratamentos. Os resulta-
dos obtidos até o momento indicam que a produção de mudas por estaquia será mais eficiente quando as 
estacas forem estabelecidas em solo extraído do ambiente natural da espécie e imersas em solução com 
6,0 g/L de AIB, pois a média de brotações foi superior aos demais tratamentos.
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