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Seção: Botânica Econômica

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Eugenia involucrata DC. (Myrtaceae) A PARTIR DE 
ESTACAS CAULINARES
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As tendências do mercado mundial de alimentos indicam alto crescimento de produtos naturais não 
processados. Eugenia involucrata, nativa do Rio Grande do Sul (RS), é uma das espécies que pode 
ser explorada para esta finalidade, pois seus frutos podem ser consumidos in natura ou na forma de 
geleias, sorvetes e sucos. A propagação vegetativa favorece a sua exploração econômica, pois permite 
multiplicação de genótipos selecionados em grande escala, com custo menor e em menor período de 
tempo. O estudo tem o objetivo de verificar o efeito de diferentes concentrações de AIB na produção de 
mudas a partir de estacas de 0,4 e 1,0 cm de diâmetro médio, estabelecidas nos substratos casca de 
pinus bioestabilizada (S1) e mistura deste último, acrescido de vermiculita e casca de arroz carbonizada 
(2:1:1) (S2). Para cada substrato e diâmetro foram testadas as concentrações 0,0; 1.0, 3,0 e 6,0 g/L de 
AIB, totalizando 16 tratamentos (T1A, T1B, T2A, T2B, T3A, T3B, T4A, T4B, T5A, T5B, T6A, T7B, T8A, T8B) 
(T1 a T4 = S1; 75 a T8 = S2; A = 1,0 cm e B = 0,4 cm; T1 e T5 = 0,0 de AIB; T2 e T6 = 1,0 g/L; T3 e T7 = 
3,0 g/L; T4 e T8 = 6,0 g/L). Cada tratamento foi composto por 50 estacas obtidas de uma planta matriz 
existente no interior do município de Boqueirão do Leão, RS. As estacas foram padronizadas em 15 cm, 
sem folhas, cortadas em bisel em ambas as extremidades e imersas por 20 segundos na solução com AIB 
(50% água destilada e 50% álcool). Os dados de número de brotações e de folhas foram obtidos aos 90 
dias. Aos 120 dias serão obtidos os dados de presença de raízes, massa fresca e massa seca de raízes e 
brotações. Estes estão sendo avaliados pelos testes de Kruskal-Wallis e de Dunn. Os dados, aos 90 dias, 
indicam maior média de estacas com brotos e folhas nos tratamentos com substrato S1 e estacas de 1,0 
cm. Dentre os tratamentos, a concentração ideal parece ser a de 1,0 g/L de AIB, pois em T2A houve maior 
percentual de estacas com brotos e maior média de brotos e folhas por estaca.
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