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Introdução

A erva-mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire) foi o 
primeiro produto de exportação do Brasil, 
apresentando-se como uma das principais fontes de 
renda para pequenos e médios produtores da região Sul 
do país [1].

A produção de mudas de erva-mate apresenta 
limitações quando propagadas sexuadamente, 
principalmente relacionadas à dormência por 
imaturidade embrionária, além de apresentar 
germinação baixa e desuniforme. Para minimizar tais 
limitações, vários métodos de propagação assexuada
podem ser utilizados, como a microestaquia. Nesta 
técnica, o enraizamento das microestacas pode ocorrer 
in vitro ou ex vitro. No primeiro caso, o sistema 
radicular formado não é funcional devido à falta de 
pêlos absorventes [3] e de conexão vascular, além de
não desenvolver um câmbio secundário após o período 
em cultura, sendo necessária a produção de novas 
raízes após a passagem para as condições ex vitro [4]. 
Quando o explante é transferido para as condições ex 
vitro, apresentam altas taxas de transpiração que pode 
levar as mudas à morte [5]. Sendo assim, a eliminação 
da etapa de enraizamento in vitro é altamente desejável 
do ponto de vista biológico (redução do gasto 
energético) e econômico (redução do tempo de 
produção das mudas), sendo o mesmo assegurado pelas
raízes, com qualidade superior, emitidas na condição ex 
vitro [2].

A formação de raízes adventícias e de gemas em 
microestacas depende do processo de desdiferenciação 
celular do propágulo, pois as células diferenciadas 
possuem a capacidade entrar em divisão celular e 
formar um novo ponto de crescimento meristemático. 
Tais conhecimentos são importantes a definição de
melhores estratégias de regeneração de plantas [6]. O 
enraizamento de microestacas também é influenciado 
por fatores exógenos (luz, umidade e temperatura) e 
endógenos (tipo de propágulo, o seu estádio fisiológico
e fitohormônios) [7,8] e a espécie ou o clone utilizado
[9]. A auxina é o fitohormônio utilizado para estimular
a formação de raízes adventícias, destacando-se o ácido 
indolbutírico (AIB) por não causar fitotoxicidade aos 

explantes em uma larga faixa de concentração e ser
eficiente para várias espécies [10].

O objetivo deste trabalho foi testar concentrações de 
AIB no enraizamento ex vitro e aclimatização de 
microestacas de erva-mate, oriundas do cultivo de 
embriões.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Melhoramento e Propagação Vegetativa de Plantas do 
Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 
Santa Maria - RS, no período de junho a outubro de 2008.

As microcepas foram desenvolvidas a partir de sementes 
excisadas, seguindo o protocolo de Horbach [11]. Os 
brotos foram coletados das microcepas mantidas in vitro e 
então padronizados para o comprimento de 1 cm, com um 
segmento nodal por microestaca e um par de folhas 
cortadas pela metade. A base das microestacas foi imersa 
por 10 s em solução de AIB diluído em solução alcoólica 
na proporção de 50% e então as microestacas foram
plantadas individualmente em copos plásticos drenados
contendo substrato comercial esterilizado à base de turfa. 
Os copos plásticos foram mantidos em bandejas fechadas 
com filme plástico, em sala de incubação com fotoperíodo 
de 16 h á 25°C. As irrigações ocorreram diariamente com 
água destilada e, a cada dois dias, com sais de MS [12].

Os tratamentos consistiram em 5 concentrações de AIB 
(0, 250, 1.000, 1.500e 2.000 mg L-1). Os experimentos 
foram compostos em cinco repetições e quatro plantas por 
repetição. Os dados foram submetidos à análise de 
regressão com o auxílio do programa Statistical Package 
for the Social Sciences 7.5 para Windows (SPSS Inc. 
Chicago II).

As microestacas foram avaliadas aos 30 dias quanto à 
porcentagem de microestacas inalteradas, mortalidade, 
formação de calo, enraizamento, número de raízes, 
comprimento de raízes e permanência das folhas primárias. 
Aos 120 dias, avaliaram-se a porcentagem de microestacas 
inalteradas, a mortalidade, a presença do calo, o 
enraizamento, o tamanho total das estacas, o número de 
folhas emitidas e o comprimento da maior raiz. 

Resultados



Na avaliação aos 30 dias, não houve efeito de 
concentrações de AIB somente para a mortalidade das 
microestacas. Para os demais parâmetros avaliados, o 
ponto de máxima eficiência técnica foi de 
aproximadamente 1.000 mg L-1 de AIB. O intercepto 
(constante b0) não foi significativo para os parâmetros 
porcentagem de enraizamento e de calo, número de 
raízes e tamanho médio de raiz, sendo então retirado da 
análise de regressão (Fig. 1).

As microestacas não tratadas com AIB não 
enraizaram e sofreram oxidação (escurecimento). Esse 
mesmo tratamento apresentou a maior taxa de 
microestacas inalteradas (50%) e mortalidade (40%) e 
a menor porcentagem de formação de calo (10%). O 
inverso ocorreu no tratamento com a concentração de 
1.000 mg L-1 de AIB, apresentando a menor 
porcentagem de microestacas inalteradas (15%) e de 
mortalidade (10%), mas a maior taxa de formação de 
calo (50%).

Na avaliação realizada aos 120 dias, todos os 
parâmetros foram explicados pelos efeitos dos 
tratamentos avaliados. A porcentagem de enraizamento 
foi de 100% e a de microestacas inalteradas foi nula, 
pois todos os indivíduos vivos avaliados estavam 
enraizados. O intercepto não foi significativo para o 
parâmetro comprimento da maior raiz, número de 
folhas dos brotos e tamanho total da estaca, sendo 
então retirado da análise de regressão (Fig. 2). O ponto 
de máxima eficiência de dose de AIB continuou em 
torno de 1.000 mg L-1, com a maior dose para o 
parâmetro número de folhas dos brotos. A porcentagem 
de mortalidade apresentou um comportamento 
inversamente proporcional aos demais parâmetros 
avaliados, pois, quanto menor a mortalidade, maior o 
comprimento de raiz e tamanho total da microestaca, 
além de maior número de folhas nos brotos por 
microestacas. 

Discussão

Para algumas espécies, o uso de fitoreguladores na 
microestaquia não tem sido indicado [13,14,15]. 
Fortalecendo essa afirmação, o crescimento de 
microestacas de Eucalyptus grandis não foi 
influenciado pelo uso de AIB [16]. Em outro estudo 
com eucalipto, doses de 0 a 2.000 mg L-1 de AIB não 
variaram a porcentagem de enraizamento de 
microestacas [17]. Da mesma forma, na aclimatização 
ex vitro de bromélia (Dyckia distachya Hassler), a taxa 
de enraizamento e o tamanho das raízes não foram 
influenciados pelo AIB [18]. Neste experimento, a 
aplicação de AIB contribuiu para o enraizamento e o 
crescimento da parte aérea das microestacas. Em 
microestacas apicais de mirtilo (Vaccinium ashey
Reade), a aplicação de 2.000 mg L-1 de AIB foi 
necessária para seu enraizamento [19]. O uso de 500 
mg L-1 de AIB também foi importante para o sucesso 
no enraizamento ex vitro de maçã (Malus pumila), 
podendo utilizar até 1.000 mg L-1 [20].

Nas duas avaliações realizadas no presente estudo, a 
dose de 2.000 mg L-1 de AIB parece ter sido tóxica 

para as microestacas, devido ao  escurecimento na base de 
algumas destas. Essa oxidação afetou o desenvolvimento da 
parte radicular e o crescimento da parte aérea. Ratificando 
este resultado, no enraizamento ex vitro de maçã, doses 
superiores a 1.000 mg L-1 de AIB inibiram o enraizamento 
devido a um período maior de exposição de  
fitorreguladores na base das microestacas [20].
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Figura 1 – Parâmetros observados no enraizamento de microestacas de erva-mate com diferentes doses de AIB (0, 250, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L-1) 
avaliados aos 30 dias. Porcentagem de calo e de sobrevivência (A); porcentagem de enraizamento (B); número de raízes (C); e tamanho médio de 
raízes (D). Santa Maria, RS, 2008.

Figura 2 – Parâmetros observados no enraizamento de microestacas de erva-mate com diferentes doses de AIB (0, 250, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L-1) 

avaliados aos 120 dias. Comprimento da maior raiz (A); tamanho total da microestaca (B); porcentagem de mortalidade (C); e número de folhas dos 

brotos (D). Santa Maria, RS, 2008.
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