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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Calibrachoa sellowiana (SENDTN.) WIJSMAN (Solanaceae)
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O gênero Calibrachoa pertence às Solanaceae e é predominantemente sul-americano, caracte-
rístico das regiões subtropicais. A espécie Calibrachoa sellowiana ocorre do Sul do Paraná até o 
Norte do Rio Grande do Sul, em altitudes de 700 a 1800 metros. Apresenta potencial ornamental 
especialmente devido ao aspecto visualmente atrativo das estruturas florais. Contudo, a produção 
de sementes viáveis nesta espécie ainda é pouco estudada. Assim, a propagação vegetativa de 
Calibrachoa sellowiana é uma estratégia alternativa para a reprodução desta espécie e sua intro-
dução como planta ornamental comercial.  No presente trabalho foi avaliado o efeito do fitorregu-
lador Ácido Inbol-butírico (AIB) na capacidade de enraizamento de estacas herbáceas coletadas 
em uma população natural do Campus Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Após coletados, os ramos foram subdivididos em estacas com média de 10 cm de comprimento e 
submetidos a quatro tratamentos com diferentes concentrações de AIB (0, 200, 400 e 800 ppm). 
As extremidades basais das estacas foram mergulhadas por cerca de um minuto nas respectivas 
soluções. Após, foram acondicionados em recipientes do tipo tubetes, contendo substrato Tecno-
max. As estacas foram mantidas em casa de vegetação (Van der hoeven) a 25ºC ± 2ºC e irrigação 
controlada (1min/hora). Após 23 dias foi avaliado o número de estacas enraizadas, tamanho médio 
das raízes e quantidade de raízes em cada plântula. Foi observado um maior número de estacas 
enraizadas de acordo com o aumento das concentrações de AIB. As estacas apresentaram alta 
porcentagem de enraizamento, sendo que o maior valor foi de cem por cento para a concentração 
de 800ppm de AIB. Adicionalmente, a quantidade de raízes e o tamanho destas também aumenta-
ram. Considerando que esta é uma espécie nativa, este estudo torna-se importante não somente 
para a propagação da espécie, mas também auxilia em estratégias de conservação através da 
promoção do seu uso como planta ornamental. 
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