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A capacidade de uma planta rebrotar é uma estratégia adaptativa ligada à resiliência e é 

determinada pelas características do banco de gemas. Os rizomas das plantas da Família 

Costaceae além da condução de água e nutrientes, desempenham mais de uma função em 

determinadas fases do ciclo de vida da planta, tal como a de reprodução vegetativa. O estudo 

objetivou avaliar comparativamente o rebrote de estacas e bulbos de diferentes espécies da 

Família Costaceae nativas do oeste do Estado do Acre, observando índices de rebrote. As oito 

espécies utilizadas foram Costus amazonicus, Costus sp1., C. bolivianus, C. productus, C. 

erythroyhyrsus, C. scaber, C. guanayensis e Dimerocostus strobilaceus. Foram utilizadas 

estacas dos pseudocaules de plantas adultas, bem como rizomas, coletados em campo e 

trazidos para casa de vegetação localizada no Campus Floresta. As estacas e bulbos foram 

plantados em vasos contendo substrato orgânico e areia. Houve o acompanhamento dos 

rebrotes semanalmente e amostras de todas as espécies que brotaram foram coletadas. Quase a 

totalidade dos bulbos plantados rebrotaram (90%; N=32), pois suas gemas possuem 

capacidade de se desenvolver com a utilização de reservas acumuladas, possibilitando um 

novo rebrote para as espécies. As gemas subterrâneas não apresentaram dormência e 

rebrotaram pós coleta. Por outro lado, o rebrote por estaquia teve menor sucesso, apenas 36% 

das estacas plantadas (N=28) rebrotaram, o que significa baixa capacidade de resiliência para 

um novo desenvolvimento. Conclui-se que, provavelmente, o rebrote por bulbos participa 

com maior potencial nas estratégias de regeneração vegetativa da Família Costaceae. 
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