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Seção: Ecologia Vegetal

PROPAGAÇÃO DE PINHÃO BRANCO Jatropha molíssima Pohl Baill (Euphorbiaceae) POR 
ALPORQUIA
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A alporquia é um método de reprodução vegetal assexuada utilizado na propagação de plantas que apre-
sentam dificuldades de reproduzir-se através de outros métodos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a efi-
ciência da alporquia em ramos de pinhão branco (Jatropha molíssima (Pohl) Baill.), visando a produção de 
mudas. O experimento foi realizado entre maio e agosto de 2011, numa área rural do município de Morada 
Nova – CE. Foram utilizadas 28 plantas adultas escolhidas aleatoriamente dispostas em três blocos. Os 
blocos foram montados em intervalos de 15 dias, cada bloco composto por três parcelas de aproximada-
mente 6 m, contendo três plantas-matrizes por parcela O delineamento experimental foi blocos ao acaso, 
com esquema fatorial 3 (posição do corte: basal, medial e apical; com três repetições por bloco) x 4 (tipo de 
corte: 1 - anel inteiro; 2 - dois cortes paralelos; 3 - um corte, com três cm de comprimento; e 4 - a testemu-
nha, com ausência de cortes; com quatro repetições por matriz). Colocou-se no local do ferimento, substrato 
a base de areia, argila e matéria orgânica, na proporção 1:1:1. Os alporques foram removidos no dia 20 de 
agosto, ocasião em que foi realizada a avaliação da porcentagem dos alporques calejados e enraizados; 
observou-se também, o número médio e o tamanho das raízes. Os ramos enraizados, medindo 35 cm em 
média, foram excisados da planta-matriz e transplantados para sacos plásticos. Os dados foram submetidos 
a análise de variância e ao teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Observou-se pequeno número 
de alporques enraizados e o baixo número de raízes por ramo (19 alporques calejados - 5,65%; 11 enraiza-
dos - 3,3%; número médio de raízes por alporque foi 4,45 e tamanho médio das raízes de 4,6 cm). O resul-
tado da ANOVA foi não significativo ao nível testado. Conclui-se, portanto, que o método da Alporquia não foi 
eficiente para a obtenção de mudas de J. molíssima (Pohl) Baill, propagadas assexuadamente.
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