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Este trabalho teve como objetivo a propagação vegetativa de Dorstenia brasiliensis a partir
do  rizoma  no  intuito  de  se  desenvolver  uma  técnica  eficiente  de  propagação  para  esta
espécie. Para tanto foram coletadas 112 plantas que foram lavadas em água corrente e suas
folhas  e  raízes  retiradas.  Utilizou-se  estacas  do  rizoma  com  tamanho  médio  de  1,5  cm,
conseguindo-se 3 partes do rizoma (apical, mediano e basal) da mesma planta obtendo um
total de 59 estacas apicais, 43 medianas e 43 basais. As frações de rizoma foram plantadas
em  bandeja  de  isopor  de  128  células  utilizando  como  substrato  S1=  40%  Plantmax  +
esterco (partes iguais) + 40% húmus + 20% vermiculita; S2= 40% terra + esterco (partes
iguais) + 40% húmus + 20% vermiculita. Cada bandeja recebeu as três posições do rizoma
dispostas aleatoriamente. Procedeu-se a avaliação do número de brotações e quantidade de
folhas aos 35 e 68 dias. Aos 111 dias avaliou-se porcentagem de brotação; massa fresca e
massa seca da parte aérea; massa fresca e massa seca da parte subterrânea (rizoma + raiz).
Os  primeiros  brotos  apareceram  no  31º  dia  em  ambos  os  substratos.  Aos  68  dias  houve
maior número de brotamentos dos rizomas apicais. No substrato S1 cada estaca apresentou
até 4 folhas. Das 59 estacas de rizomas apicais somente 3 desenvolveram cenantos. Já em
S2 os rizomas apresentaram em média 2 folhas por planta. Foram observados 12 cenantos
em rizomas apicais. As médias de massa fresca da parte aérea das frações dos rizomas em
S1  foram:  apical  0.089  gramas,  mediano  0.084  gramas,  basal  0.068  gramas.  Em  S2  a
média da massa fresca das partes aéreas produzidas para as porções apical, média e basal
foram 0.141,  0.223  e  0.163  gramas  respectivamente.  O  substrato  que  apresentou  melhor
efeito na brotação dos rizomas foi S2. 
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