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 O Astrocaryum aculeatum. M. é uma palmeira nativa pertencente à família botânica 

arecaceae que chega a medir até 15 metros, geralmente solitária, de estipe com faixas 

de espinhos negros, folhas ascendentes, inflorescência ereta e frutos amarelos com 

tons avermelhados. Originaria da Colômbia e de Trinidad. No Brasil, especialmente 

nos estados  Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, a espécie é explorada ou cultivada 

por seu palmito e frutos comestíveis. Com o objetivo de avaliar os efeitos de 

diferentes substratos do crescimento inicial de mudas de Tucumã-açu, o experimento 

foi conduzido no batalhão de policia militar de Rondônia no município de candeias do 

Jamari (RO), BRASIL, e no viveiro de produção de mudas da FARO  no período de 

abril a julho de 2015. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 5 

tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos consistiram da mistura de terra de mata 

(TSS), terra preta de índio (TPI), Palha de café (PC) e substrato orgânico comercial 

(SOC): S1 – 100% (SOC): S2 – 50% (TSS) + 25% (SOC) + 25% (PC); S3 – 50% 

(TSS) – 50% (PC): S4 – 50% (TPI) + 25% (SOC) + 25% (PC) e S5 – 50% (TPI) + 

50% (PC). A unidade experimental foi constituída de 36 tubetes cônicos para a 

capacidade de 288cm3. As plantas de tucumã-açu foram avaliadas aos 30, 60 e 90 dias 

após a semeadura (DAS). As variáveis: dias para germinar, percentagem de plântulas 

emergidas, índice de velocidade de emergência, índices de crescimento (numero de 

folhas, altura de planta, diâmetro de caule, fitomassa verde e seca da parte área e raiz). 

Verificou-se que após o teste de Tukey a 5% o tratamento S1 apresentou os melhores 

resultados no crescimento vegetativo (altura de planta, diâmetro de caule, fitomassa 

verde da parte aérea e raiz).    
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