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RESUMO

Atroveran (Ocimum selloi Benth -
Lamiaceae) é uma planta medicinal nativa
do Brasil. O objetivo desse trabalho foi
aval iar  a inf luência de di ferentes
substratos na aclimatização de plântulas
micropropagadas de atroveran. Os
substratos aval iados foram: areia,
Plantmax

®
, solo e solo+esterco bovino

(2:1). Aos 45 dias, avaliaram-se a altura
da planta, biomassa seca da parte aérea,
número de nós, comprimento da raiz e
biomassa seca do sistema radicular. Para
a aclimatização de plântulas de Ocimum
selloi, recomenda-se o uso do substrato
comercial Plantmax

®
.
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ABSTRACT

Acclimatization of Ocimum selloi
Benth, a medicinal plant.

Atroveran (Ocimum selloi Benth -
Lamiaceae) is a native medicinal plant from
Brazil. The goal of this work was acclimatization
of plantlets of atroveran in different substratum.
The treatments consisted of following
substratum: sand, Plantmax

®
, soil and soil +

cattle manure (2:1). After 45 days was
evaluated the plant height, dry biomass of the
aerial part, number of node, root length and
dry biomass of roots. The acclimatization of
Ocimum selloi plantlets suggests the use of
the commercial substratum Plantmax

®
.

Keywords: Ocimum selloi Benth, atroveran,
medicinal plant, substratum.

Ocimum selloi Benth é um subarbusto perene, nativo das regiões sul e sudeste do
Brasil, conhecido popularmente como alfavaquinha, elixir-paregórico ou atroveran. A espécie
tem largo uso popular como antidiarreico, antiespasmódico e antinflamatório, e tem ação
comprovada como repelente de insetos (Lorenzi & Matos, 2002).

Uma etapa crítica da micropropagação é a aclimatização, devido à dificuldade de
transferir com sucesso plantas da condição in vitro para a casa de vegetação e, posteriormente,
para o campo (Fráguas, 2003). Durante a micropropagação, as plantas são mantidas em um
ambiente totalmente controlado. Ao serem transferidas para condições naturais e, por ser
uma mudança brusca, isso deve ocorrer paulatinamente, pois as plantas não estão adaptadas
ao novo ambiente.

Para que as mudas tenham alta taxa de sobrevivência na aclimatização, é necessário
que elas produzam novas raízes em substratos e que estes tenham condições físicas e
nutricionais adequadas. Além do mais, a planta deverá desenvolver mecanismos de controle
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de transpiração e condutância estomática, ativar controle de perda de água pelas células e
aumentar a taxa fotossintética em condições de atmosfera mais rica em CO

2
 (Díaz-Perez et

al., 1995).

Outro fator importante na aclimatização de mudas é o substrato (Calvete, 2000),
devendo apresentar boa coesão entre as partículas e adequada aderência junto às raízes
(Toledo et al., 1997). Dessa forma, a seleção do substrato é fundamental no crescimento e
no desenvolvimento das plantas micropropagadas, influenciando diretamente o sucesso da
aclimatização.

O substrato é o meio de sustentação ou suporte durante aclimatização das plantas e
o cultivo ex vitro. Também é um fator externo de marcada influência no processo de
enraizamento adventício e sobre a qualidade das raízes formadas, desempenhando papel
importante na sobrevivência e no desenvolvimento inicial da nova planta. Além disso, pode
afetar o escurecimento do ambiente de enraizamento, pH, umidade e resistência física ao
crescimento das raízes, entre outros (George, 1993).

Silva et al. (2007) observaram que plantas de Aloe vera aclimatizadas em substrato
comercial Plantmax

®
, durante 60 dias, em casa de vegetação (25±2

o
C, 80% de UR do ar e

40% de redução da radiação solar), apresentaram 95% das plantas de A. vera prontas para
serem transplantadas em definitivo para o campo de produção.

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência de diferentes substratos
na aclimatização de plântulas micropropagadas de atroveran.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na casa de vegetação do Laboratório de Cultura de Tecidos
e Plantas Medicinais da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Lavras, MG. A exsicata
da espécie está depositada no herbário ESAL, do Departamento de Biologia da UFLA, sob o
registro nº 7474.

Plantas de O. selloi, estabelecidas in vitro em meio MS/2 suplementado com 1,5% de
sacarose, foram utilizadas para a realização do trabalho. Plântulas com o sistema radicular
desenvolvido foram retiradas dos tubos de ensaio e cuidadosamente lavadas com água
corrente, para eliminar os resíduos do meio de cultura. Em seguida, foram transplantadas
para bandejas plásticas de 36 cm x 27 cm, constituídas de 24 células cada. Cada bandeja
correspondeu a um tratamento.

A aclimatização foi realizada em casa de vegetação com nebulização intermitente,
temperatura mantida em torno de 26ºC e sombreamento parcial obtido com sombrite de
70% de sombreamento.

Os substratos avaliados foram: areia, substrato comercial Plantmax
®
, solo (Latossolo

Vermelho Escuro) e solo (Latossolo Vermelho Escuro) + esterco bovino (2:1), totalizando 4
tratamentos. Para cada tratamento, foram utilizadas cinco repetições, sendo quatro plântulas
por repetição.

Aos 45 dias, avaliaram-se a porcentagem de sobrevivência, a altura da planta (cm), o
número de entrenós, a biomassa seca da parte aérea (mg), o comprimento da maior raiz
(cm) e a biomassa seca do sistema radicular (mg).
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A altura da planta e o comprimento da maior raiz foram determinados com o auxílio
de uma régua; para a altura, a medição foi feita da base da planta até a gema apical.
Para a determinação da biomassa seca, a parte aérea da planta (folhas e caule) e raízes
foi acondicionada em sacos de papel kraft e mantida em estufa de circulação forçada de
ar, a 60ºC, por 5 dias. Após esse período, o material vegetal foi mensurado em balança
de precisão.

Os dados obtidos foram submetidos à ANOVA pelo teste F (p<0,05) e as médias dos
tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05), utilizando-se o software
Sisvar

®
, versão 5.0 (Ferreira, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com exceção da porcentagem de sobrevivência que não apresentou diferença
estatisticamente significativa (p < 0,05) entre os substratos avaliados, todas as demais
variáveis de respostas analisadas demonstraram que o melhor substrato foi o Plantmax

®

(Tabela 1). Pelas suas características físicas e químicas, o substrato comercial possibilitou
um melhor desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular da planta (Figura 1). A
areia, por ser um substrato com baixo teor de nutrientes, não apresentou crescimento das
raízes, mesmo tendo uma boa relação ar-água. Para Hartmann et al. (2002), o substrato
adequado deve ser inerte, poroso, com boa drenagem e capaz de manter a aeração e a
umidade, permitindo o desenvolvimento do sistema radicular.

Segundo Silva et al. (2001), o substrato comercial tem sido considerado adequado
para o procedimento de aclimatização, devido aos seus constituintes químicos,
principalmente pela presença de fósforo que, de acordo com Mendonça et al. (2003),
estimula o crescimento da parte aérea da planta ou, ainda, às características físicas que
apresentam maior porosidade total, o que dá a esse substrato maior capacidade de
retenção de água e aeração. O Plantmax

® 
é um substrato comercial composto de casca

de pinus, turfa e vermiculita (Wendling et al., 2002) com boa relação ar-água, o que
possibilitou o bom desenvolvimento da planta.

Em trabalho realizado por Maloso et al. (2008) foi demonstrado que o substrato
comercial é o mais indicado para a aclimatização de jambu [Acmella oleracea (L.) R. K.
Jansen], apresentando 78,8% de plantas vivas, corroborando com o resultado do presente
estudo.

Para Bosa et al. (2003), o bom desempenho dos substratos comerciais e das misturas
de solo e ou compostos orgânicos com o condicionador físico (areia) pode ser atribuído à
boa capacidade de estruturação do substrato.

Segundo Hoffmann et al. (2001), o Plantmax
®
 apresenta vantagem pela sua

uniformidade de composição química e física, diferentemente do que pode ocorrer com o
solo e distintos materiais orgânicos, os quais podem variar muito nas suas características,
sendo o substrato mais recomendado, tanto para o crescimento da parte aérea quanto das
raízes.

Em síntese, para a aclimatização de plantas de Ocimum selloi provenientes de cultivo
in vitro, recomenda-se o uso do substrato comercial.
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Figura 1. Plântulas de Ocimum selloi aclimatizadas em diferentes substratos, aos 45 dias. A) Areia, B)
Substrato comercial, C) Solo e D) Solo + Esterco bovino (2:1). Ocimum selloi plantlet acclimatized in different
substratum, after 45 days. A) sand, B) commercial substratum, C) soil and D) soil + cattle manure. UFLA,
Lavras, MG, 2010.

Tabela 1. Valores médios da altura, número de entrenós (NE), biomassa seca da parte
aérea (BSPA), porcentagem de sobrevivência (% S), comprimento da maior raiz (CMR) e
biomassa seca das raízes (BSSR) de plântulas aclimatizadas de Ocimum selloi, aos 45 dias,
em diferentes substratos. Average of height, internodal segment number (IN), dry biomass
aerial part (DBAP), survival percentual (%S), root size (RS) and dry biomass roots (DBR) of
plantlet acclimatized of Ocimum selloi, after 45 days. UFLA, Lavras, MG, 2010.

Substrato Altura (cm) NE BSPA (mg) % S CMR (cm) BSSR (mg)

Areia 5,95 b 4,00 b   35,90 b 100 a   9,60 b 11,58 b

Plantmax
®

8,90 a 7,00 a 226,28 a   95 a 19,25 a 95,18 a

Solo 6,45 b 5,00 b   62,32 b 100 a 13,52 b 19,76 b

Solo + 5,43 b 5,00 b   61,06 b   95 a 11,47 b 28,62 b
Esterco bovino

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).


