
632 AUG 2012, VOL. 37 Nº 8

Introdução

A família Melastomataceae 
apresenta ~4570 espécies dis-
tribuídas pelas regiões tropi-
cais e subtropicais de todo o 
globo (Renner, 1993). No Bra-
sil é a sexta maior família de 
Angiospermas com 68 gêne-
ros e mais de 1500 espécies, 
que se distr ibuem desde a 
Amazônia até o Rio Grande 
do Sul, presente em pratica-
mente todas as formações ve-
getacionais com um número 
variável de espécies. Estas 
apresentam grande diversida-
de de hábitos, desde herbáceo 
até arbustivo, sendo também 
observado ocorrência de mui-
tas espécies arbóreas, e mais 
raramente trepadeiras e epífi-
tas, que permitem a ocupação 
de ambientes distintos e di-
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versificados. A família encon-
tra-se bem representada nas 
formações rupestres do Brasil 
com alguns gêneros restritos a 
determinadas regiões. Os seus 
representantes são prontamen-
te reconhecidos, principalmen-
te, pelas folhas decussadas 
com nervação acródroma, es-
tames geralmente falciformes 
e anteras poricidas (Romero e 
Martins, 2002).

O gênero Clidemia possui 
~175 espécies, sendo estas 
amplamente distribuídas nos 
neotrópicos, com cerca de 50 
delas ocorrendo no Brasil, 
desde o Amazonas até Santa 
Catarina. São arbustos e su-
barbustos eretos, raramente 
escandentes, lianas ou epífitas 
(Matsumoto e Martins, 2009). 
Segundo Mamede et al. 
(2007), Clidemia suffruticosa 

é uma espécie ameaçada de 
extinção, pois não existem 
informações sobre a sua bio-
logia reprodutiva. Uma forma 
de iniciar o conhecimento 
sobre determinada espécie é 
através do estudo de sua bio-
logia reprodutiva e propaga-
ção. Portanto, pesquisas sobre 
propagação e germinação de 
sementes de plantas são cru-
ciais neste contexto (Melo et 
al., 1998; Gomes et al., 2001; 
Ranieri et al., 2003).

As formas mais comuns de 
propagação vegetal são por 
meio de sementes ou por par-
tes vegetativas. A falta de 
conhecimento na produção de 
mudas de espécies nativas e, 
em alguns casos, a falta de 
viabilidade das sementes, in-
dica a propagação vegetativa 
como alternativa à multiplica-

ção, possibilitando a manu-
tenção das boas característi-
cas das plantas matrizes e a 
redução do período juvenil 
(Rodrigues, 1990). A propa-
gação sexuada de plantas da 
família Melastomataceae é 
dif icultada pela coleta das 
sementes em razão do tama-
nho reduzido destas (Barbosa 
et al., 1988). Uma opção para 
a produção de mudas dessas 
espécies é a propagação ve-
getativa via estaquia, método 
que para a maioria das espé-
cies, requer aplicação de re-
guladores vegetais, que tem 
por f inalidade aumentar a 
qualidade, porcentagem e 
acelerar sua iniciação radicu-
lar (Kester e Sartori, 1966; 
Fachinello et al., 1994).

Uma das formas mais co-
muns de favorecer o balanço 
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RESUMO

Clidemia suffruticosa (Melastomataceae) é uma espécie 
ameaçada de extinção; não há informações sobre sua biologia 
reprodutiva ou métodos para propagação. Além disso, a baixa 
porcentagem de sementes viáveis indica a propagação vegetati-
va como alternativa para a multiplicação da espécie. A auxina 
sintética mais utilizada no enraizamento de estacas é o ácido 
indolil-butírico (AIB), por se tratar de uma substância fotoes-
tável, de ação localizada menos sensível à degradação biológi-
ca. O objetivo foi o de estudar a propagação por estaquia uti-
lizando-se diferentes concentrações de AIB em C. suffruticosa 
e C. blepharodes. Ramos destas duas espécies foram coletados 
de plantas adultas na Reserva Biológica do Alto da Serra de 
Paranapiacaba, Santo André-SP, Brasil. Foram confecciona-
das estacas caulinares de 10cm de comprimento. As bases das 

estacas foram imersas em soluções de AIB nas concentrações 
de 0, 500, 1000, 2000 e 4000mg·l-1, por 10min. Adotou-se o 
delineamento estatístico em blocos ao acaso com cinco trata-
mentos e cinco repetições com cinco estacas cada. As estacas 
foram colocadas em recipientes plásticos, utilizando-se vermi-
culita como substrato, e cultivados em estufa com irrigação 
diária por nebulização. Após 60 dias, foram avaliados a por-
centagem de estacas vivas, número e comprimento das raízes, 
massa seca da parte aérea e da raiz. As médias foram com-
paradas pelo teste de Tukey ao nível de 5%. As concentrações 
testadas não mostraram diferenças significativas nas caracte-
rísticas avaliadas. Conclui-se que nas condições do experimen-
to, apesar do AIB proporcionar enraizamento, não se justifica 
o seu uso para as espécies em estudo.
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hormonal nas estacas é a apli-
cação exógena de reguladores 
de crescimento sintéticos na 
sua base, elevando o teor de 
auxinas no tecido. O grupo 
de reguladores vegetais usado 
com maior freqüência é o das 
auxinas, que são essenciais no 
processo de enraizamento, 
possivelmente por estimula-
rem a síntese de etileno, favo-
recendo assim a emissão de 
raízes (Bose e Mandal, 1972, 
Norberto et al., 2001; Pasqual 
et al., 2001). A auxina sintéti-
ca mais utilizada no enraiza-
mento de estacas é o ácido 
indolbutírico (AIB), por se 

tratar de uma substância foto-
estável, de ação localizada e 
menos sensível à degradação 
biológica (Fachinello et al., 
1996; Assis e Teixeira, 1998), 
em comparação com as de-
mais auxinas sintéticas. O 
tratamento das estacas com 
reguladores vegetais como o 
AIB, além de estimular a ini-
ciação radicial, promove o 
aumento da porcentagem de 
estacas enraizadas, acelera o 
tempo de formação das raízes 
e, conseqüentemente, diminui 
a permanência das estacas no 
leito de enraizamento (Alva-
renga e Carvalho, 1983).

Vários autores em trabalhos 
com a utilização de AIB em 
plantas da família Melastoma-
taceae observaram aumento 
na porcentagem de enraiza-
mento. Bortolini (2005) obser-
vou na Tibouchina sellowiana 
que os melhores resultados de 
enraizamento foram alcançados 
na dose de 3000mg·l-1 de 
AIB. Para T. pulchra, Knapik 
et al. (2003) observaram que 
as maiores porcentagens de 
enraizamento foram propor-
cionadas pelas concentrações 
de 2000 e 4000mg·l-1 de 
AIB, e para T. fothergilae 
Mayer et al. (2003) observa-

ram que as concentrações de 
0, 2000 e 4000mg·l-1 de AIB, 
proporcionaram 100% de en-
raizamento, enquanto a dose 
de 8000mg·l-1 de AIB, pro-
porcionou 89,6%. Em outras 
famílias botânicas, vár ios 
autores (Tofanelli et al., 
1997; Martins et al., 1998; 
Oliveira, 2002; Endres et al. 
2007, Gratieri-Sossela et al., 
2008) relataram que o uso do 
AIB aumentou o número de 
raízes emitidas por estaca, 
decorrente da ação na anteci-
pação do enraizamento, pro-
movendo maior porcentagem 
de estacas enraizadas.
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SUMMARY

UTILIZACIÓN DE REGULADORES VEGETALES EN LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE Clidemia blepharodes DC. 
Y C. suffruticosa O.BERG  (MELASTOMATACEAE)
Domingos Sávio Rodrigues, Carolina De Oliveira Rocha y Silvia Antonia Correa Chiea

RESUMEN

Clidemia suffruticosa (Melastomataceae) is an endangered 
species. No information on its reproductive biology or seeding 
methods is available. In addition, the low percentage of via-
ble seeds indicates vegetative propagation as an alternative to 
the multiplication of the species. The synthetic auxin most wi-
dely used on rooting of cuttings is indolbutyric acid (IAA), a 
photostable substance whose action in less sensitive to biologi-
cal degradation. The aim of the work was to study the propa-
gation by stem cuttings using different concentrations of IAA in 
C. suffruticosa and C. blepharodes. Branches of these two spe-
cies were collected from adult plants in the Biological Reserve 
of Alto da Serra de Paranapiacaba, Santo André-SP, Brazil. 
Cuttings of 10cm in length were made and the bases immersed 

Clidemia suffruticosa (Melastomataceae) es una especie ame-
nazada de extinción; no hay informaciones sobre su biología 
reproductiva o métodos para propagación. Además, el bajo por-
centaje de semillas viables indica la propagación vegetativa como 
alternativa para la multiplicación de la especie. La auxina sin-
tética mas utilizada en el enraizamiento de estacas es el ácido 
indolil-butírico (AIB), por tratarse de una sustancia foto estable, 
de acción localizada menos sensible a la degradación biológica. 
El objetivo fue el de estudiar la propagación por estaca utilizan-
dose diferentes concentraciones de AIB en C. suffruticosa y C. 
blepharodes. Ramos de estas dos especies fueron colectados de 
plantas adultas en la Reserva Biológica del Alto da Serra de Pa-
ranapiacaba, Santo André-SP, Brasil. Fueron confeccionadas es-
tacas caulinares de 10cm de largo. Las bases de las estacas fue-

in IAA at concentrations of 0, 500, 1000, 2000 and 4000mg·l-1, 
for 10min. A random block design with five treatments and five 
repetitions of five plants each was used. The cuttings were pla-
ced in plastic containers using vermiculite as growing medium 
and cultivated in a greenhouse with daily spray irrigation. Af-
ter 60 days, the percentage of live cuttings, number and length 
of the roots, the dry mass of the shoot and root were assessed. 
The averages were compared by Tukey test at 5%. The concen-
trations tested did not show significant differences in the asses-
sed characteristics. It is concluded that under the conditions of 
the experiment, although IAA provides appropriate rooting, its 
use for the species under study is not justified.

ron inmersas en soluciones de AIB en concentraciones de 0, 500, 
1000, 2000 y 4000mg·l-1, por 10min.Se adoptó el delineamiento 
estadístico en bloques aleatorios con cinco tratamientos y cinco 
repeticiones con cinco estacas cada. Las estacas fueron colocadas 
en recipientes plásticos, utilizandose vermiculita como sustrato, y 
cultivadas en estufa con irrigación diaria por nebulización. Des-
pués de 60 días, fueron evaluados el porcentaje de estacas vivas, 
número y longitud de las raíces, masa seca de la parte aérea y 
de la raíz. Los promedios fueron comparados por el método de 
Tukey a un nivel de 5%. Las concentraciones utilizadas no mos-
traron diferencias significativas en las características evaluadas. 
Se concluye que en las condiciones del experimento, a pesar del 
AIB proporcionar enraizamiento, no se justifica  su uso para las 
especies en estudio.
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A falta de conhecimento 
sobre técnicas de propagação 
impede a utilização de espé-
cies nativas na recuperação 
ambiental, assim como o res-
gate de espécies ameaçadas 
de extinção. Nesse contexto, o 
trabalho teve como objetivo 
estudar a propagação por es-
taquia utilizando-se diferentes 
concentrações de AIB em 
Clidemia suffruticosa e C. 
blepharodes.

Material e Métodos

O experimento foi condu-
zido no Núcleo de Pesquisa 
em Plantas Ornamentais, que 
pertence ao Centro de Pes-
quisa em Ecologia e Fisiolo-
gia de Plantas do Instituto 
de Botânica de São Paulo, 
Brasil. As plantas matrizes 
adultas foram identificadas 
no ano 2009 por Silvia A. 
Chiea (comunicação pesso-
al)  na Reser va Biológ ica 
do Alto da Serra de Para-
napiacaba, SP, Brasil, loca-
l i z a d a  no  mu n ic íp io  de 
Santo André a 23º46’00”S 
e 46º18’20O. A região per-
tence ao Complexo da Serra 
do Mar, com altitudes que 
var iam ent re 750 e 891m, 
apresenta clima úmido, tem-
perado, sem estação seca, 
com temperatura média entre 
18 e 22ºC. A precipitação 
anual média é de 3380mm 
(Gutjahr e Tavares, 2009).

A coleta dos ramos de es-
tacas semi-lenhosas foi reali-
zada em setembro de 2009. 
Destes, estacas caulinares 
foram confeccionadas com 
10cm de comprimento, com 
duas gemas por estacas, cor-
tadas em bisel sem a presen-
ça de folhas. As bases das 
estacas foram imersas em 
soluções de AIB diluídos em 
álcool etílico 98,2º nas con-
centrações de 0, 500, 1000, 
2000 e 4000mg·l-1, por 
10min. Adotou-se o delinea-
mento estatístico em blocos 
ao acaso com cinco t rata-
mentos e cinco repetições 
com cinco estacas cada, tota-
lizando 25 estacas por trata-
mento. As estacas foram co-
locadas em copos de plástico 
na profundidade de 1/3 do 
comprimento das estacas, 

com 10cm de diâmetro por 
11cm de altura, utilizando-se 
vermiculita de granulometria 
média como substrato. As 
mesmas foram mantidas em 
estufa de 15×25m com 2,5m 
de pé direito, com estrutura 
de ferro galvanizado, com 
duas águas, coberta com po-
lietileno de baixa densidade 
(PEBD), telas laterais com 
50% de sombreamento. O 
sistema de irrigação foi com-
posto de linhas de irrigação 
com bicos nebulizadores dis-
tanciados em 1,5m, freqüên-
cia diária com duração de 
15min. Após período de 60 
dias foram avaliados a por-
centagem de estacas vivas, 
número e comprimento das 
raízes, massa seca da parte 
aérea e da raiz. As médias 
foram comparadas pelo teste 
Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.

Resultados e Discussão

Observa-se através das Ta-
belas I e II que as concentra-
ções do AIB não foram signi-
ficativas nas variáveis analisa-
das nas espécies estudadas, 
com exceção da porcentagem 
de estacas mortas na C. ble-
pharodes, tendo as concentra-
ções de 2000 e 4000mg·l-1 
proporcionado o maior núme-
ro de estacas vivas (enraiza-
mento), diferindo-se da dose 
de 500mg·l-1, porém sem dife-
rir significativamente da teste-
munha.. Na espécie C. suffru-
ticosa, a porcentagem de esta-
cas mortas variou de 56 a 
88%, o número de raízes en-
tre 6,5 e 9,6 por estacas, o 
comprimento de 6,2 a 11,4cm 
superando em torno de 84% a 
mais o comprimento. A massa 
seca da parte aérea variou de 
0,0393 a 0,0646g, enquanto a 

massa seca da raiz variou de 
0,0156 a 0,0350g. A espécie 
C. blepharodes teve maior 
desenvolvimento que a C. su-
ffruticosa, tendo a porcenta-
gem de estacas vivas (enrai-
zamento) variando de 60 a 
36%; número de raízes de 12 
a 14,8; com comprimento de 
7,3 a 9,4cm; massa seca da 
parte aérea 0,0636 a 0,0996g; 
e da raiz 0,0284 a 0,0551g.

As estacas utilizadas no 
tratamento obtiveram boa for-
mação de raízes sem uso de 
hormônio. Resultados seme-
lhantes com outras espécies 
foram encontrados por Ofori 
et al. (1996), que não encon-
traram resposta no enraiza-
mento de estacas de Milicia 
excelsa (Welw.), quando trata-
das com uma solução de AIB 
de até 16g·l-1; Ferriani et al. 
(2006) com Rhododendron 
thomsonii (azaléia) com con-

TABELA I
NÚMERO E COMPRIMENTO (cm) DE RAÍZES, PORCENTAGEM DE ESTACAS 

MORTAS (%), MASSA SECA AÉREA (g·pl-1) DA PARTE AÉREA (MSA) E DA RAIZ 
(MS RAIZ) DE PLANTAS DE Clidemia suffruticosa EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

DE AIB. SÃO PAULO, 2010

Concentrações de IBA 
(mg·l-1) Nº raízes Comp. raízes MSA MS raiz Mortas (%)

0 8,3 a 6,2 a 0,0469 a 0,0349 a 60 a
500 6,5 a 7,4 a 0,0393 a 0,0156 a 72 a

1000 9,6 a 11,4 a 0,0653 a 0,0340 a 56 a
2000 7,3 a 9,2 a 0,0598 a 0,0203 a 88 a
4000 9,2 a 9,5 a 0,0646 a 0,0350 a 76 a

Média 8,6 8,7 0,054 0,0280 70,4
CV% 38,5 30,6 65,4 93,2 23,9

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey.

TABELA II
NÚMERO E COMPRIMENTO (cm) DE RAÍZES, PORCENTAGEM DE ESTACAS MORTAS 

(%), MASSA SECA (g·pl-1) DA PARTE AÉREA (MSA) E DA RAIZ (MS RAIZ) 
DE PLANTAS DE Clidemia blepharodes, EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE AIB, 

SÃO PAULO, 2010

Concentrações de IBA 
(mg·l-1) Nº raízes Comp. raízes MSA MS raiz Mortas (%)

0 11,8 a 7,3 a 0,0636 a 0,0351 a 64 ab
500 14,8 a 8,7 a 0,0898 a 0,0424 a 74 a

1000 14,2 a 9,4 a 0,0996 a 0,0551 a 60 ab
2000 13,1 a 7,7 a 0,0643 a 0,0284 a 40 b
4000 12,0 a 8,9 a 0,0650 a 0,0333 a 40 b

Média 13,2 8,4 0,0764 0,0388 55,6
CV% 37,2 23,3 52,8 60,8 28,0

Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 
Tukey.
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centrações de 0 a 4000mg·l-1 
de AIB líquido e em talco; 
Ribeiro et al. (2007) com Ti-
bouchina fothergillae com 
concentrações variando de 0 a 
2000mg·l-1 em diferentes tem-
pos de imersão; Althaus-Ott-
man et al. (2006) com Brun-
felsia uniflora com concentra-
ções variando de 0 a 
4000mg·l-1, não obtiveram di-
ferenças significativas no en-
raizamento.

A potencialidade de uma 
estaca em formar raízes é va-
riável com a espécie e culti-
var, podendo ser feita uma 
classificação entre espécie ou 
cultivar em fácil, médio e di-
fícil capacidade de enraiza-
mento, ainda que a facilidade 
de enraizamento seja resultan-
te da interação de diversos 
fatores e não apenas do po-
tencial genético (Fachinello et 
al., 1995). A inexistência de 
efeito do AIB nas condições 
desse experimento pode ser 
pela alta concentração de au-
xina no tecido ou pouca sen-
sibilidade do tecido à presen-
ça de auxinas. A auxina natu-
ral produzida nas folhas e nas 
gemas move-se naturalmente 
para a parte inferior da esta-
ca, acumulando-se na base do 
corte, junto com açúcares e 
outros nutrientes (Janick, 
1966). Considerando que a 
formação de raízes é um pro-
cesso de crescimento que ne-
cessita de nutrientes, é impor-
tante que haja equilíbrio da 
auxina com carboidratos e 
compostos nitrogenados (Ono 
e Rodrigues, 1996). Segundo 
Fachinello et al. (1995), o au-
mento da concentração de 
auxina exógena aplicada em 
estacas provoca efeito estimu-
lador de raízes até um máxi-
mo, a partir do qual qualquer 
acréscimo de auxinas tem 
efeito inibitório. Porém a con-
centração de auxina que pode 
levar à fitotoxicidade é variá-
vel de acordo com a espécie 
utilizada.

Pasqual et al. (2001) citam 
que é necessário que haja ba-
lanço endógeno adequado en-
tre auxinas, giberelinas e cito-
cininas, inibidores ou promo-
tores do processo de iniciação 
radicial. Outra suposição é a 
de que as auxinas endógenas, 

mesmo em taxas suficientes 
para induzir o enraizamento, 
têm seu transporte reduzido 
em função das condições am-
bientais desfavoráveis, como 
cita Vardar (1968). A época 
do ano que foram retiradas as 
estacas pode ser um fator im-
portante; a melhor época em 
que se deve realizar a coleta 
do material vegetativo varia 
conforme o perf il de cada 
espécie. É claro que o efeito 
de cada estação sobre o enrai-
zamento das estacas parece 
estar relacionado ao nível en-
dógeno de auxina e que mes-
mo com aplicação de regula-
dores vegetais nas estacas, 
essa relação é mantida (Zuffe-
lato-Ribas e Rodrigues, 2001).

Assim, o efeito dos regula-
dores vegetais aplicados pode 
variar conforme a estação do 
ano, estimulando em uma ou 
até inibindo em outra (Iritani 
et al., 1986). Knapik et al. 
(2003) com Tibouchina pul-
chra, obtiveram melhor enrai-
zamento na primavera, época 
em que a espécie apresenta 
emissão de gemas e folhas 
jovens em plantas matrizes. 
Neves et al. (2006) com 
Erythrina falcata Benth em 
diferentes épocas de retiradas 
de estacas e com uso de AIB, 
concluíram que as estacas de 
mudas coletadas no verão são 
as de melhor propagação ve-
getativa em virtude de melhor 
porcentagem de enraizamento 
e sobrevivência. Pimenta et 
al. (2005) em trabalho com 
Sapium glandulatum testaram 
diferentes épocas do ano e 
várias dosagens de AIB, con-
cluíram que a melhor época 
para enraizamento foi à pri-
mavera com 6000mg·l-1. Re-
sultados diferentes foram en-
contrados por Knapik et al. 
(2003) que obtiveram resulta-
dos de maiores médias com 
concentrações de 2000 e 
4000mg·l-1 de AIB, com T. 
pulchra e Bortolini (2005) 
observou em uma espécie da 
mesma família das Clidemias, 
Tibouchina siluriana, que os 
melhores resultados de enrai-
zamento foram observados na 
dose de 3000mg·l-1 de AIB.

Conclui-se que nas condi-
ções do experimento, apesar 
das concentrações de AIB 

não proporcionarem diferen-
ças significativas, é possível 
verificar que há resposta das 
estacas frente à aplicação do 
AIB, com ênfase para dose de 
1000ppm, onde verificaram-se 
para as duas espécies testadas 
maiores proporções de nume-
ro e comprimento de raízes 
quando comparado com a tes-
temunha. Sugere-se que novos 
estudos com essas espécies 
sejam realizados com diferen-
tes épocas de coletas das es-
tacas para a propagação vege-
tativa.
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