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Introdução

A erva-mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire –
Aquifoliaceae) assume uma importância ambiental e 
socioeconômica para a região sul do Brasil, porém 
carece de tecnologias de propagação vegetativa 
necessárias para o aumento da produção e da 
qualidade. As sementes desta espécie apresentam 
dormência por imaturidade embrionária, baixa 
qualidade genética e fisiológica  e germinação baixa 
(de 5% a 20%) [1,2,3]. A cultura in vitro de embriões 
zigóticos pode superar a dormência das sementes [4] e 
a propagação vegetativa por meio da microestaquia
apresenta-se como uma alternativa na busca de avanços 
para a produção de mudas [5]. Na microestaquia, as 
partes aéreas alongadas in vitro são enraizadas em casa 
de vegetação seguindo o processo normal de formação 
de mudas micropropagadas, sendo que a parte basal da 
muda podada emite novas brotações que serão 
novamente coletadas, formando assim um jardim 
microclonal para o fornecimento de microestacas [6]. 

No enraizamento ex vitro de microestacas o sistema 
radicular das plantas produzidas é mais completo e 
funcional. Da mesma forma, a regeneração de raízes 
diretamente no substrato produz um sistema radicular 
com maior número de raízes secundárias sem a 
formação intermediária de calos [7]. Com o uso de 
substratos porosos, a produção de raízes secundárias é 
maximizada, possibilitando maior suprimento de água e 
nutrientes para a planta [8]. O enraizamento de 
microestacas também é influenciado por fatores 
exógenos e endógenos, como luz, umidade e 
temperatura, tipo de propágulo e seu estádio 
fisiológico, [9,10] e a espécie ou o clone utilizado [11]. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar substratos no 
enraizamento ex vitro e aclimatização de microestacas 
de erva-mate oriundas do cultivo de embriões.

Material e métodos

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório 
de Melhoramento e Propagação Vegetativa de Plantas 
do Departamento de Fitotecnia da Universidade 
Federal de Santa Maria - RS, no período de outubro a 
dezembro de 2008.

As microcepas foram desenvolvidas a partir de sementes 
excisadas, seguindo protocolo de [12]. Em câmara de fluxo 
laminar, as microestacas foram padronizadas para o 
comprimento de 1 cm, com um segmento nodal e um par de 
folhas cortadas pela metade. A base das microestacas foi 
imersa por 10 s em solução de 1.000 mg L-1 de AIB e então 
plantadas em cinco substratos (areia de granulometria
média, casca de arroz carbonizada, vermiculita de 
granulometria média, fibra de coco comercial e substrato 
comercial à base de casca de pinus). Os propágulos foram 
mantidos em copos plásticos drenados, em sala de 
incubação com fotoperíodo de 16 h a 25°C. As irrigações 
aconteceram diariamente com água destilada e, a cada dois 
dias, com sais de MS [13]. 

As avaliações foram realizadas aos 30 e 60 dias. Os 
parâmetros observados neste estudo foram a porcentagem 
de microestacas inalteradas (parâmetro escolhido para 
estimar as microestacas que não enraizaram, não formaram 
calos nem brotos, mas permaneceram vivas), de formação 
de calos, de enraizamento e de mortalidade, bem como o 
número e comprimento das raízes, tamanho total da 
microestaca, biomassa radicular (comprimento médio de 
raízes multiplicado pelo número de raízes) e número de 
folhas dos brotos.

Os experimentos consistiram em cinco repetições e 
quatro plantas por repetição. A análise da variância foi 
realizada com o auxílio do programa Statistical Package for 
the Social Sciences 7.5 para Windows (SPSS Inc. Chicago 
II) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey.

Resultados

As microestacas desenvolvidas em vermiculita 
apresentaram 100% de mortalidade após 30 dias. Por este 
motivo, esse tratamento foi retirado das análises 
estatísticas. Diferenças significativas foram encontradas 
entre os tratamentos na porcentagem de enraizamento e no 
comprimento médio de raízes (Tabela 1), sendo que ambos 
os parâmetros foram superiores no substrato casca de arroz 
carbonizada. Contudo, este substrato não diferiu 
estatisticamente do substrato comercial e da fibra de coco. 
Contrariamente, as microestacas plantadas em substrato 
areia apresentaram as menores porcentagens de 
enraizamento. A areia e a fibra de coco apresentaram o 



menor comprimento médio de raízes dentre os 
substratos avaliados.

No substrato fibra de coco, a porcentagem de 
microestacas inalteradas foi nula, e a porcentagem de 
mortalidade foi a maior observada neste estudo. A fibra 
de coco e a casca de arroz apresentaram a maior 
formação de calo observado. 

Como o enraizamento apresentou uma relação direta 
com a presença de calos, a sua formação parece ter 
contribuído no enraizamento das microestacas, nesta 
primeira avaliação.

Na avaliação realizada aos 60 dias, com exceção da 
porcentagem de estacas inalteradas, houve diferença 
significativa entre os demais parâmetros (Tabela 2). A
maior porcentagem de enraizamento foi observada na
casca de arroz carbonizada, embora não tenha diferido 
estatisticamente do substrato comercial.

O maior comprimento da maior raiz, bem como a 
menor porcentagem de mortalidade foram encontrados 
nas microestacas plantadas em casca de arroz 
carbonizada. Este substrato e o comercial apresentaram 
a maior taxa de emissão de calo. O substrato areia 
novamente apresentou a menor taxa de enraizamento.

Os parâmetros número de raízes, tamanho total da 
microestaca, biomassa radicular e número de folhas dos 
brotos não apresentaram diferença estatística entre os 
tratamentos.

Discussão

Para o enraizamento ex vitro de macieira (Malus 
prunifolia), a casca de arroz carbonizada mostrou-se 
eficiente [14]. Na aclimatização in vitro de erva-mate, a 
vermiculita foi o substrato de menor eficiência para a 
planta, confirmando os resultados encontrados neste 
estudo para a aclimatização ex vitro da espécie. 
Entretanto, a avaliação realizada em um experimento 
de aclimatização in vitro apontou a fibra de coco ou 
areia como substratos eficientes [12]. Na microestaquia 
de mirtilo, o substrato comercial à base de casca de 
pinus apresentou taxa de sobrevivência estatisticamente 
superior em relação à areia [15].

Para a aclimatização ex vitro de microestacas, o uso 
de substratos porosos auxilia na produção de um maior 
número de raízes secundárias novas [16]. A 
porosidade, a capacidade de retenção de água e o 
fornecimento de nutrientes, além da aeração, 
determinam a arquitetura do sistema radicular e o 
posterior crescimento da planta [17]. Como o substrato 
areia possui baixa porosidade [15], os resultados deste 
experimento confirmam a importância dessas 
características no enraizamento ex vitro de erva-mate.

O aporte de nutrientes dos substratos utilizados é 
outro aspecto importante a ser verificado. Substratos 
com menores teores de nutrientes proporcionaram 
maiores comprimentos das raízes em microestacas [18].
Também é importante a utilização de substratos que 
permitam o controle de incidência de patógenos nas 
microestacas. A areia, a vermiculita, a fibra de coco, a 
casca de arroz carbonizada e o substrato comercial 
podem ser autoclavados e esterilizados, auxiliando no 
controle da contaminação de microestacas. Portanto, 

todos os substratos testados são adequados para a 
aclimatização das microestacas. 

Neste experimento, o uso da vermiculita como substrato 
para a climatização de microestacas não foi eficiente. O 
substrato areia também não apresentou bons resultados para 
o crescimento de microestacas. Já a casca de arroz 
carbonizada apresentou boas condições para o 
enraizamento e crescimento de microestacas de erva-mate 
na aclimatização e enraizamento ex vitro.
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Tabela 1 - Porcentagem de enraizamento e comprimento médio de raiz de microestacas de erva-mate utilizando diferentes 




