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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi testar cinco misturas de substratos durante a 

aclimatação das mudas de Aechmea nudicaulis. As sementes foram introduzidas no meio 

de cultura ¼ dos sais de MS, acrescido de 10 ml/l de água de coco e 60 g/l de extrato de 

banana. Posteriormente foram transferidas para frascos com meio ½ MS e 0,25 mg/l de 

BAP para multiplicação. Após 30 dias no meio de enraizamento in vitro (MS + 0,5mg/l de 

IBA), foram transplantadas para bandejas de plástico de 228 células, contendo as 

seguintes misturas: (1) casca de pinus + argila expandida + turfa; (2) casca de pinus + 

casca de arroz carbonizada + turfa; (3) fibra de coco + argila expandida + turfa; (4) fibra 

de coco + casca de arroz carbonizada + turfa, todas na proporção 3:2:1, e (5) substrato 

comercial Plantmax HT utilizado como testemunha. Plantas cultivadas no substrato 3 

apresentaram os melhores resultados de acordo com os parâmetros analisados. O 

substrato 2 também apresentou bons resultados, sendo parecidos no comprimento da 

parte aérea, matéria fresca da parte aérea e das raízes, comparado com substrato 3, 

entretanto o parâmetro  matéria seca das raízes foi menor que os resultados obtidos no 

tratamento 3  

Palavras-chave: Aechmea nudicaulis, cultivo in vitro, aclimatação, substratos. 

ABSTRACT 

Acclimatization of Aechmea nudicaulis  in different substrates. 

The objective of this work was to test five substrates during the acclimatization of 

Aechmea nudicaulis seedlings. Seeds were placed on germination medium consisting of a 

modified ¼ MS ((Murashige & Skoog, 1962) supplemented with ripe banana pulp (60 g/l) 

and coconut milk (10 ml/l). The seedlings were transferred to flasks containing ½ MS 

medium with 0,25 mg/l of BAP for multiplication. After 30 days in rooting medium in vitro 

(MS + 0,5 mg/l IBA), they were transferred into plastic trays with 228 cells containing the 

following substrates (1) pine bark + expandable clay + peat; (2) pine bark + carbonized 

rice hulls+ peat; (3) coconut fiber + expandable clay + peat; (4) coconut fiber + carbonized 

rice hulls + peat; and (5) commercial substrate Plantmax HT as the control. Plants 

cultivated in substrate 3 showed the best overall results according to the parameters 

analyzed. Substrate 2 also showed good results, with no difference in plant height (CPA) 

and fresh weight of aerial part (MFPA) and roots (MFR) compared to substrate 3, however 



the root dry weight (MSR) was lower than the results obtained for treatment 3.  
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 Aechmea nudicaulis é uma espécie ornamental, epífita/CAM, pertencente à família 

Bromeliaceae (Benzing, 1990). Em seu habitat absorve nutrientes principalmente através 

da parte aérea, mas em condições de cultivo em substratos apresenta boas condições de 

adaptação. Existe hoje uma grande diversidade de subprodutos agrícolas, florestais e 

minerais gerando resíduos que poderiam ser utilizados como substratos em misturas, 

inclusive a custos relativamente menores, como as cascas de pinus e de arroz 

carbonizada e a fibra de coco (Aranda-Franco, 2000). Contudo, é necessário a adequação 

dos mesmos para as diferentes espécies. A escolha de um substrato se dá geralmente 

em função de sua disponibilidade e de suas propriedades físicas, já que muitas vezes são 

utilizados substratos com baixos teores de nutrientes (Gomes et al., 1985).  

 A casca de arroz carbonizada é um material ideal para o desenvolvimento das 

plantas pela ativação microbiana e melhoria da natureza física e química do meio (Souza, 

1993), apresentando drenagem rápida, pH próximo à neutralidade e riqueza em minerais 

como Ca2+ e K+ (Minami, 1995). A casca de pinus é um material curado e moído, 

apresentando-se na forma de fragmentos de tamanhos variáveis, composto de celulose e 

outros carboidratos (Gonçalves, 1992).  

A turfa é um material de origem organo-mineral (Minami, 1995), melhora as 

características físicas e a retenção de água (Grolli, 1991), proporciona elevada 

porcentagem de matéria orgânica e alta capacidade de troca catiônica, entretanto com 

baixo nível de nutrientes (Kampf, 2000). A argila expandida (cinasita) são esferas rígidas 

produzidas em altas temperaturas, proporcionando boa aeração, excelente drenagem e 

baixo poder tampão. A fibra de coco tem alta porosidade e pode reter água facilmente 

disponível para as raízes, além de manter uma boa aeração (Matinez, 2002).  

 Na produção de bromélias em vasos de A. fasciata, Kanashiro (1999) observou que 

os substratos formulados com casca de pinus, turfa e perlita nas proporções 5:4:1 e 8:1:1 

foram as misturas que apresentaram os melhores resultados. Para a escolha dos 

substratos neste trabalho, consideraram-se suas características físicas, como a 

porosidade e capacidade de retenção de água. O objetivo do trabalho foi testar cinco 

misturas de substratos durante a aclimatação das mudas de bromélias Aechmea 

nudicaulis, levando em consideração que são plantas epífitas que requerem pouca 

umidade no substrato.  

 



MATERIAL E MÉTODOS 

 Sementes de Aechmea nudicaulis foram coletadas a partir de matrizes crescendo 

naturalmente sobre florestas de caixeta, na região do Vale do Ribeira, SP, introduzidas e 

multiplicadas in vitro. Após cinco repicagens, realizadas a cada 3 semanas, as plantas 

foram transferidas para meio ½ MS (Murashige & Skoog, 1962) acrescido de 0,5 mg/l de 

IBA para enraizamento. As culturas foram mantidas em sala de crescimento à 

temperatura de 26 ± 2o C e fotoperíodo de 16 h. 

 Para aclimatação, selecionaram-se 900 plântulas por tamanho, com comprimento 

médio de 3 cm (desde as raízes até o ápice das folhas) buscando-se a maior 

uniformidade possível. As plântulas foram transplantadas para bandejas de plástico de 

228 células, contendo 4 misturas de substratos e 1 substrato comercial como testemunha 

(Tabela 1). As bandejas foram colocadas em ambiente protegido com sistema de 

nebulização intermitente por 10 minutos a intervalos de 2 horas, num total de seis vezes. 

A adubação foi feita uma vez por semana, em forma líquida, manualmente, aplicando 0,5 

g/l do adubo Peters (20-30-20). Cada planta recebeu aproximadamente 3,5 ml desta 

solução por aplicação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

cinco repetições e cada repetição com 36 plantas. Após 65 dias da instalação do 

experimento avaliou-se o número de plantas sobreviventes por tratamento. Vinte e cinco 

plantas, escolhidas ao acaso, foram avaliadas, em relação a massa fresca da parte aérea 

e fresca/seca do sistema radicular, alem do comprimento da parte aérea. 

Tabela 1. Misturas e proporções de substratos utilizados para aclimatação de Aechmea 
nudicaulis. 
 

Tratamentos Misturas realizadas Proporções 
1 Casca de pinus + argila expandida + turfa 3:2:1 
2 Fibra de coco + argila expandida + turfa 3:2:1 
3 Casca de pinus + casca de arroz carbonizada + turfa 3:2:1 
4 Fibra de coco + casca de arroz carbonizada + turfa 3:2:1 
5 Plantmax HT 1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para todos os substratos testados, o índice de sobrevivência foi de 100%, 

indicando uma boa tolerância desta espécie ao processo de aclimatação. Considerando-

se a variável comprimento da parte aérea, observou-se diferença significativa entre os 

substratos testados, sendo que o tratamento 2 apresentou a melhor média. Com relação à 

matéria fresca e matéria seca da parte aérea, o tratamento 2 apresentou a média 

relativamente superior mas não muito diferente dos tratamentos 3 e 5. Isto indica que as 

misturas realizadas proporcionaram uma boa drenagem e pouco acúmulo de água, ideal 



no cultivo de bromélias epífitas. Da mesma forma, a adubação semanal aplicada foi 

suficiente para proporcionar um bom desenvolvimento das plântulas mesmo sem a 

adubação de base que o substrato comercial continha. Resultados similares foram 

observados nas variáveis massa fresca e seca das raízes, onde o tratamento 3 

apresentou a média superior. Desta forma, os sustratos fibra de coco + argila expandida + 

turfa, e Casca de pinus + casca de arroz carbonizada + turfa, na proporção de 3:2:1,  

apresentaram as melhores condições para a aclimatação de Aechmea nudicaulis.  

 
Figura1. Médias apresentadas nas variáveis Comprimento da parte aérea (CPA); massa fresca da 

parte aérea (MFPA); massa fresca da raiz (MFR); massa seca da raiz (MSR). 
Tratamentos conforme Tab. 1. Letras diferentes indicam resultados significativos ao nível 
de 5% (Tukey). 
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