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RESUMO 

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral tem suas populações alteradas pelo extrativismo intenso 

impulsionado por seu valor medicinal amplamente difundido, demandando o estudo da propagação para 

definição de práticas de manejo e desenvolvimento de técnicas de produção que favoreçam a 

conservação da espécie. Assim, objetivou-se avaliar a influência de diferentes substratos na emergência 

e vigor de M. ilicifolia. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando os tratamentos solo 

argilo-arenoso, vermiculita e solo argilo-arenoso + vermiculita (2:1). Foram avaliados a altura da plântula 

ao 90º dia e o porcentual de emergência entre o 14º ao 60º dia após a semeadura. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes para cada tratamento. 

O porcentual de emergência foi maior em solo-argilo-arenoso, enquanto menor em vermiculita e solo 

argilo-arenoso + vermiculita, porém não houve diferença significativa em relação desenvolvimento inicial 

das plântulas entre os tratamentos utilizados. 
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INTRODUÇÃO 

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral pertence à família Celastraceae, 

sendo conhecida popularmente como espinheira-santa. Caracteriza-se por apresentar 

hábito subarbustivo a arbóreo, folhas coriáceas, glabras, com ápice agudo a aristado, 

margem inteira ou espinescente e fruto tipo cápsula bivalvar, orbicular. É encontrada 

nos domínios da Mata Atlântica, em matas nativas e matas ciliares (CARVALHO-

OKANO, 1992). De acordo com Magalhães (2002), possui preferência por solos 

argilosos, porém bem drenados e com alto teor de matéria orgânica. 

Segundo Alonso (1998), a espécie é amplamente utilizada por comunidades 

tradicionais como antiulcerogênica, sendo sua atividade farmacológica corroborada por 

diversos estudos (SANTOS-OLIVEIRA; COULAUD-CUNHA; COLAÇO, 2009). 

Outrossim, está elencada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 

SUS – Renisus –, que orienta pesquisas com espécies de potencial farmacológico 

(BRASIL, 2009), além de integrar o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia 

Brasileira – FFFB (BRASIL, 2011) – e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

– Rename (BRASIL, 2020). 
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Devido ao estímulo gerado por seu valor medicinal, as populações naturais são 

alteradas pelo extrativismo intenso, declinando-se e impactando-se com a erosão 

genética. Assim, estudar a propagação é necessário para definição de práticas de 

manejo e desenvolvimento de técnicas de produção, que favorecem a conservação da 

espécie e geração de renda para pequenos agricultores (SCHEFFER, 2004). 

De acordo com Scheffer, Corrêa Júnior e Radomski (2005), M. ilicifolia propaga-

se assexuada ou sexuadamente, sendo influenciada pelo vigor da semente e da 

plântula, que é determinado por fatores genéticos, densidade, tamanho e maturidade 

da semente, além de fatores externos (KRZYZANOWSKI, 1999), como o substrato, que 

pode ser de origem natural ou sintética, preferencialmente, estéril, podendo ser 

manuseado, melhorado e transportado, o qual pode propiciar boa formação  de  raízes, 

disponibilidade de nutrientes, resistência à lixiviação, capacidade de troca catiônica 

elevada, baixa densidade, alta capacidade de absorção e retenção de água, aeração, 

drenagem, pH adequado, bem como isenção de sementes e patógenos (SUGUINO, 

2006; BRASIL, 2009). Ademais, na escolha do substrato, deve-se observar a 

disponibilidade na região, a qual garantirá facilidade de obtenção e baixo custo (BLANK 

et al., 2003). 

Assim, objetivou-se avaliar a influência de diferentes substratos na emergência e 

vigor de M. ilicifolia. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação no Programa de Biodiversidade 

e Saúde do Fórum Itaboraí/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), situado no município de 

Petrópolis/RJ, a 22°30'51.0" de latitude de sul, 43°11'14.0" de longitude oeste e 870 m 

de altitude. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo subtropical 

de altitude, com verão ameno e chuvoso, sendo o inverno frio e seco (EMBRAPA, 

2020). 

As sementes da espécie M. ilicifolia utilizadas no estudo foram coletadas de 

matriz localizada na comunidade do Quilombo da Tapera, situada no Vale do Cuiabá, 

em Petrópolis, a 22°24'10.59" de latitude de sul e 43°2'49.58" de longitude oeste e 

1088 m de altitude. Os frutos foram coletados fechados e abertos, com arilo exposto 

(KOWALSKI et al., 2008). O beneficiamento das sementes foi realizado manualmente, 

sendo as mesmas mantidas em ambiente não climatizado, armazenadas em 
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embalagem de papel kraft por 10 dias, permanecendo nestas condições até a 

instalação do experimento.  

A semeadura foi realizada em bandeja plástica preta de dimensão 5 cm x 20 cm 

x 40 cm, com perfurações na base e nas laterais, forrada com sombrite a 70%.  

Estudou-se três tipos de substrato: solo argilo-arenoso – T1; vermiculita – T2; solo 

argilo-arenoso + vermiculita (2:1) – T3. O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes por tratamento. Os 

experimentos foram irrigados automaticamente por sistema de microaspersão 

diariamente, duas vezes ao dia, às 6h e 16h, durante 10 min. 

Avaliaram-se as seguintes características: 

a. Porcentual de emergência: contagem realizada do 14º ao 60º dia após a 

semeadura, considerando como emergida a plântula que apresentou os cotilédones 

acima da superfície do substrato, sendo o resultado expresso em porcentagem. 

b. Altura da plântula: medição realizada ao 90º dia após a semeadura, com o 

auxílio de régua graduada em milímetros, considerando a distância compreendida entre 

a superfície do substrato e a gema. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve influência significativa para o porcentual de emergência entre os 

substratos, sendo o resultado obtido em solo argilo-arenoso superior em relação àquele 

atingido nos substratos vermiculita e solo argilo-arenoso + vermiculita (2:1) (Tabela 1), 

porém, na avaliação do desenvolvimento das plântulas, não foi observado influência 

dos tratamentos, apresentando média geral de 4 cm de altura. 

Tabela 1: Percentagem de emergência (%E) 

Tratamento %E 

Solo argilo-arenoso 75a 

Vermiculita 40b 

Solo argilo-arenoso + 

vermiculita (2:1) 

44b 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente 
pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Os dados obtidos não corroboram com os encontrados por Sereda, Medeiros e 

Azevedo (2004), que, ao compararem a germinação de sementes de M. ilicifolia sobre 

areia, papel mata-borrão, vermiculita e rolo de papel, em condições de laboratório, sob 

temperatura e fotoperíodo controlados, relataram a areia e vermiculita como substratos 

ideais para teste de germinação, sendo observada neste oscilação entre 77% a 91,8%. 

Contudo os testes padrão de germinação oferecem condições para a expressão do 

potencial máximo das sementes, não fornecendo uma completa avaliação do grau do 

processo de deterioração, haja vista que se perde antes do poder germinativo, assim, 

são pouco eficientes na previsão do desempenho em campo (KRZYZANOWSKI, 1999). 

Em ensaio conduzido em casa de vegetação, Magalhães et al. (1992) 

constataram, aos 30 dias após semeadura realizada em bandejas, 80% de germinação 

de sementes M. ilicifolia em substrato vegetal e 74% em vermiculita.  

Segundo Marconi et al. (1987), a vermiculita é um mineral condicionador do solo 

que incrementa a capacidade de troca catiônica e age nas propriedades físicas e 

químicas, sendo indicada, conforme Figliolia, Oliveira e Piña-Rodrigues (1993) para 

espécies florestais de sementes grandes e arredondadas por permitir maior contato 

entre a semente e o substrato, além de apresentar boa capacidade de absorção e 

retenção de água, porém, no presente estudo, observou-se que a vermiculita ou sua 

adição a outro substrato não favoreceu a emergência de M. ilicifolia, possivelmente por 

suas características não estarem consonância com as necessidades de água da 

espécie. 

Embora o uso de solo na produção de mudas esteja em decadência por 

apresentar possíveis situações adversas, como a presença de sementes e patógenos 

(SUGUINO, 2006), e questões ambientais, esse substrato possui vantagens do baixo 

custo, e nele foi obtido o maior percentual de emergência de M. ilicifolia.  

Não foi observado efeito significativo do tipo de substrato utilizado no 

desenvolvimento da parte aérea das plântulas. Em experimento conduzido em um 

espaço de tempo maior, em condições de viveiro, Nicoloso et al. (2000) encontraram 

diferença significativa na altura de M. ilicifolia semeada em substrato composto por solo 

+ casca de arroz carbonizada (1:1), em relação aos substratos areia de granulometria 

média + casca de arroz carbonizada (1:1) e solo, obtendo respectivamente 3,3; 2,0 e 

2,1 cm de altura, aos 135 dias após a semeadura.  
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De acordo com Magalhães et al. (1992), o desenvolvimento inicial de M. ilicifolia 

é lento, sendo constatada taxa de crescimento insignificante até o sétimo mês de 

idade. Nesse estudo, foram encontradas médias de 2 cm de altura aos 30 dias e 4 cm 

aos 150 dias.  

Um maior espaço de tempo de avaliação do experimento poderá evidenciar 

diferenças da influência do substrato no desenvolvimento de M. ilicifolia, porém não se 

observou influência significativa no desenvolvimento inicial nos substratos utilizados. 

Entretanto, por favorecer a emergência e possuir baixo custo, recomenda-se a 

utilização de solo como substrato para M. ilicifolia.  
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