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Triplaris  americana é  também conhecida  como pau-de-formiga  ou  formigueiro.  O nome
popular desta espécie é proveniente de sua associação com formigas no ambiente natural,
que constroem seus ninhos no tronco oco, protegendo assim a planta de outros predadores.
Esta espécie ocorre preferencialmente em beira de rios e por isso tem grande utilidade na
recuperação de florestas ciliares. Ela também é utilizada na produção de tábuas e caixotes,
além de ser amplamente difundida no paisagismo urbano. O presente trabalho teve como

objetivo  estudar  a  resposta  foliar  da  planta  a  diferentes  níveis  de  déficit  hídrico.

Sementes  de  formigueiro  foram  adquiridas  no  Laboratório  de  Sementes  Florestais  da
Companhia  Energética de Minas Gerais  -  Cemig.  As sementes  foram tratadas  com ácido
sulfúrico concentrado, por 30 minutos, e lavadas a seguir com água corrente para a quebra
da dormência. Então foram semeadas em sacos pretos de polietileno com capacidade de 3L
contendo substrato formado por terra, areia lavada e esterco curtido (3:2:1).  Decorridos 10
dias da germinação, as plantas foram mantidas em casa de vegetação no horto botânico da
Universidade Federal de Alfenas e submetidas a cinco tratamentos de irrigação: diária (1),
em dias  alternados (2),  a  cada dois  dias  (3),  a  cada quatro dias  (4)  e  a  cada  sete  dias(5).
Cada  tratamento  foi  composto  por  oito  repetições.  Foi  contado  o  número  de  folhas
semanalmente,  durante  três  meses.  Ao  final  foram  analisados  seguintes  parâmetros:
número folhas, área foliar, peso úmido e peso das folhas. Os resultados foram analisados
por  ANAVA. Para todos os  parâmetros  analisados o  tratamento (1)  foi  o  que  apresentou
melhor  resultado.  Porém  mesmo  nos  demais  tratamentos  com  menor  disponibilidade  de
água  no  solo,  não  houve  redução  significativa  na  área  foliar,  número  de  folhas  e  pesos
úmido e seco. O déficit hídrico a que foram submetidas as plantas não causou  senescência
em  nenhum  dos  tratamentos.  Conclui-se  que  plantas  jovens  de  Triplaris  americana
apresentam grande resistência ao déficit hídrico, possibilitando fácil manejo em viveiro.
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