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RESUMO 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br, planta pertencente à família Verbenaceae, é caracterizada como 

um arbusto de até 1,50 m de altura, de ramos finos e quebradiços. O objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o efeito de diferentes substratos na aclimatização de L. alba. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições, onde 

cada repetição foi composta por cinco plantas. Foram testadas quatro misturas de 

substratos, sendo pó de coco + 1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-6); pó de 

coco + vermiculita (1:1 v/v) + 1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-6); pó de 

coco + vermiculita (2:1 v/v) +1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-6); e 

vermiculita + sais do MS. De um modo geral o melhor substrato utilizado na aclimatização 

de plantas micropropagadas de L. alba foi a vermiculita com adição semanal de sais de 

MS. 
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ABSTRACT - Acclimatization of micropropagated plantlets of Lippia alba. 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br is a plant of the Verbenaceae family and is characterized as a 

shrub of 1.50 m height with tinny and ???? stalks. The aim of this work was to evaluate the 

effect of different substrates on the acclimatization of L. alba. The completely randomized 

design was used, with four replications. Each plot was constituted of fine plantlets. Four 

substrates were tested: coconut dust + 1 g L-1 of limestone + 12 g L-1 of Biosafra® (3-12-6); 

coconut dust + vermiculite (1:1 v/v) + 1 g L-1 of limestone + 12 g L-1 of Biosafra® (3-12-6); 

coconut dust + vermiculite (2:1 v/v) +1 g L-1 of limestone + 12 g L-1 of Biosafra® (3-12-6); 

and vermiculite + MS salts. Generally, the best substrate for acclimatization of L. alba 

micropropagated plantlets was vermiculite added with MS salts. 
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INTRODUÇÃO 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. (Verbenaceae) é uma espécie rica em glândulas oleíferas, de 

aroma forte e agradável, caracterizada pela grande plasticidade fenotípica e ampla 

distribuição pelo Brasil e América do Sul (Vale, 1999; Lorenzi & Matos, 2002). 



Popularmente conhecida como erva-cidreira brasileira ou falsa melissa, apresenta-se 

como um subarbusto de ramos finos, esbranquiçados e quebradiços, folhas opostas de 

bordas serreadas e coloração verde oliva (Silveira & Pessoa, 2005). 

A aclimatização é a fase da micropropagação em que ocorre a transferência das mudas 

produzidas in vitro para o ambiente externo, a casa de vegetação e, posteriormente para 

o campo. Esse processo consiste de modificações morfo-anatômico-fisiológicas 

necessárias às plantas para que possam sobreviver em um novo ambiente (Carvalho et 

al., 1999). Um dos obstáculos para aplicação da prática dos métodos de cultura de 

tecidos é a dificuldade de transferir com sucesso as mudas da condição in vitro para o 

solo em razão da diferença entre as duas condições (Silva et al., 2003). A aclimatização 

é constituída de duas etapas: enraizamento (in vitro ou in vivo) e transferência para 

condições não estéreis com temperatura e umidade controladas (Dunstan & Turner, 

1984). Fatores como genótipo, estresse hídrico, alteração do metabolismo heterotrófico 

(in vitro) para o autotrófico, infecção por patógenos e estresse pela luz, além das 

variações de temperatura, interferem no sucesso da aclimatização. 

A escolha do substrato apropriado pode ser decisiva para a aclimatização. O substrato 

deve ter baixa densidade, rico em nutrientes, composição química equilibrada e física 

uniforme, boa aeração e drenagem, boa coesão entre as partículas e raízes (Hoffmann, 

2002). 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar diferentes misturas de substratos durante 

a aclimatização de plantas micropropagadas de erva-cidreira-brasileira (L. alba). 

MATERIAL E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado em estufa agrícola protegida com tela sombrite 50% e 

nebulização intermitente localizada no Departamento de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS. 

Foram utilizadas mudas micropropagadas de L. alba acesso LA36 proveniente do Banco 

Ativo de Germoplasma da UFS, procedendo-se a lavagem em água corrente para 

eliminação do meio de cultura aderido às raízes e transplantadas em bandejas de 

poliestireno expandido com 72 células contendo os diferentes substratos. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro misturas de 

substratos, sendo, PCB - Pó de coco + 1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-

6), PCBV - Pó de coco + 1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-6)+vermiculita 

(1:1 v/v), PCBV - Pó de coco +1 g.L-1 de calcário + 12 g.L-1 de Biosafra® (3-12-6) + 

vermiculita (2:1 v/v) e VMS - Vermiculita + sais do MS (Murashige & Skoog,1962), com 

quatro repetições e cinco mudas por repetição,  



As 30 dias foram avaliadas as variáveis, sobrevivência (%), comprimento da parte aérea 

(cm), massa (g) fresca de folha, caule, raiz, massa (g) seca de folha, caule, e raiz. As 

variáveis massas fresca e seca foram transformadas em raiz de (x+0,5) e a 

sobrevivência em arco seno da raiz quadrada de (X/100). Os dados obtidos foram 

submetidos a análises de variância pelo teste F e, quando significativas, as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As diferentes misturas de substratos proporcionaram diferenças significativas para as 

variáveis, sobrevivência, massa fresca de folha, caule, raiz e massa seca de folha e 

caule, sendo que o substrato vermiculita + sais de MS foi o que proporcionou os maiores 

valores. Em relação às variáveis, altura de planta e massa seca de raiz não houve 

diferença significativa (Tabela 1). O bom desempenho na aclimatização de mudas de 

erva-cidreira-brasileira proporcionado pela vermiculita pode estar associado às 

características física desse substrato. Entretanto, resultados divergentes foram obtidos 

na aclimatização de plantas micropropagadas de macieira, no qual a vermiculita foi o 

substrato menos eficiente (Hoffmann et al., 2001). 

De um modo geral o melhor substrato utilizado na aclimatização de plantas 

micropropagadas de L. alba foi a vermiculita com adição semanal de sais de MS. 

Tabela 1. Sobrevivência (%), altura de planta (cm), massa (g) fresca e seca de folha, 

caule e raiz, de plantas submetidas a diferentes misturas de substratos durante a 

aclimatização. São Cristóvão-SE, UFS, 2007. 
Substratos Sobrevivência 

(%) 
Altura de 

planta 
 

Massa Fresca (g) 
 

Massa Seca (g) 
  (cm) Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz 

PBC  31,25 b 14,10 a 1,294 b 0,872 b 0,196 b 0,190 b 0,124 b   0,042 a 
PBCV(1:1)  37,50 b 19,12 a 1,420 b 1,170 b 0,220 b 0,202 b 0,210 b   0,034 a 
PBCV(2:1)  50,00 b 21,49 a 2,590 b 1,523 b   0,652 ab 0,360 b 0,224 b   0,189 a 
VMS 100,0 a 30,55 a 6,298 a 5,120 a 1,260 a 0,940 a 0,990 a   0,175 a 
CV (%) 37,77 24,13 19.91 21,41 20,00 8,47 8,92 9,40 

   * Médias seguidas das mesmas letras, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
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