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L13 - Estaquia de Tibouchina sternocarpa (DC) Cong (Melastomataceae)
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A familia Melastomataceae apresenta 200 generos com cerca de 3500 especies distribuidas nas regioes
tropicais e subtropicais do globo, principalmente na America. As especies desta familia apresentam
grande diversidade de habitos, desde herbaceo ate arbustivo, ocorrendo comumente especies arb6reas e
mais raramente trepadeiras e epifitas, 0 que permite a ocupayao de ambientes distintos diversificados.
Diante da degradayao do meio ambiente e da necessidade de se desenvolver tecnicas mais eficazes de
produyao de mudas a propagayao vegetativa se apresenta como uma alternativa. 0 objetivo foi avaliar 0

desenvolvimento vegetativo natural, sem utilizayao de horm6nios indutores, de Tibouchina sternocarpa
(DC) CongoA especie ocorre em Fitofisionomias campestres de cerrado, cerrados sensu stricto, cerradao
e em formayoes florestais riparias, apresentando habito arb6reo, perenif6lia, com periodo tango de
florayao e dispersao de sementes autoc6rica. 0 enraizamento foi testado utilizando estacas de tres poryoes
da planta, sendo do sistema radicular, caulinar e parte aerea (poryao apical). Os materiais foram coletados
em novembro de 2011 em area de regenerayao natural de mata riparia, localizada a margem direita do
c6rrego Sarandi (15°42'44" S e 47°48'29" W), Planaltina, DF. 0 material proveio de cinco individuos
adultos da especie. Foram retiradas trinta estacas semi-Ienhosas, coletadas aleatoriamente, em cada
poryao analisada (raiz, caule e parte aerea), totalizando 90 estacas, que foram uniformizadas com
tamanhos medios de 10 a 15 em. Os materiais foram coletados no periodo da manha e armazenados em
caixas de isopor para evitar a perda de agua. 0 experimento foi realizado em casa de vegetayao com
sistema de irrigayao do tipo nebulizayao intermitente, programado a acionar de hora em hora, com
durayao de cinco minutos, durante urn periodo de oito haras. As estacas da parte aerea foram aparadas e
mantidas com dois pares de falhas. Para todas as estacas foi usado corte em bisel para aumentar a
superficie de exposiyao ao substrato. Foi utilizado areia lavada e vermiculita como substrato em tubetes
de 60 em, enterrando-se cerca de 5-7 em da base da estaca. Foram realizadas avaliayoes quinzenais. Ap6s
115 dias foi avaliado 0 sucesso do enraizamento, sendo que a parte radicular obteve maior sucesso, com
60% de enraizamento, seguida da parte aerea, com 23,3% de enraizamento. A poryao caulinar nao
apresentou enraizamento. Os resultados indicam que esta especie e promissora para ser utilizada no
processo de restaurayao ecol6gica.
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