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Resumo: A cidreira brava, Lippia alba (Mill.) N.E. Brown, conhecida também como
erva cidreira brasileira, alecrim do campo e cidreira melissa, é um arbusto de 1 a 3
metros de altura, pertencente à família Verbenaceae, largamente utilizada pela
população brasileira, sendo indicada na forma de infusão das folhas, como
antiespasmódico, estomáquico, carminativo, calmante, digestivo e também, para
combate à insônia e a asma. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do
tipo de estaca e do substrato na brotação e enraizamento de estacas de cidreira brava.
Para avaliar o efeito do tipo de estacas (apical, mediana e basal) foi feita a coleta de
ramos de plantas existentes na encosta da chapada do Araripe (FLONA ARARIPE). As
estacas foram plantadas em bandejas de isopor de 128 células, sendo uma estaca por
célula e levadas para o telado existente na casa sede do IBAMA, Crato, Ceará. Na
avaliação do efeito do substrato (solo da chapada, solo da chapada + esterco bovino
1:1 e solo da chapada + esterco bovino na proporção 2:1) sobre enraizamento foram
utilizadas estacas retiradas do terço médio dos ramos de plantas coletados na chapada.
As estacas foram mantidas sob telado, com nebulização, por um período de 80 dias.
Para os dois experimentos utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com três
tratamentos e cinco repetições. Verificou-se que a maior brotação e enraizamento foram
encontrados em estacas apicais de plantas de cidreira brava. Não houve diferença
significativa entre os substratos utilizados no enraizamento da espécie.
Introdução
As plantas medicinais têm apresentado elevação de seu uso nas últimas décadas, tendo
sido revigorada pelas pesquisas sobre novos princípios ativos e devido à ocorrência de
efeitos colaterais em medicamentos quimiossintetizados (MING, 1994). Dessa forma, os
produtos originários de plantas medicinais ocupam um espaço cada vez maior.
A espécie Lippia alba (Mill.) N.E. Brown., Verbenaceae, de acordo com a lista
publicada pela Central de Medicamentos (CEME), é uma das mais utilizadas pela
população brasileira (ANGELUCCI et al., 1990; MING, 1992).
Conhecida como erva cidreira brasileira, alecrim campo, cidreira melissa entre
outros, foi incluída em projetos como "Farmácias Vivas", da Universidade Federal do
Ceará (MATTOS, 2000a) e "Fitoterapia nos Serviços de Saúde", implementado pela
Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (MING, 1990), além de alguns projetos
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desenvolvidos pela Prefeitura de Campinas (SP), que visam oferecer, sem fins
lucrativos, assistência farmacêutica fitoterápica às comunidades carentes (CASTRO,
2001).
A espécie é encontrada espontaneamente nas encostas da Chapada do Araripe,
Crato, Ceará e é conhecida vulgarmente como cidreira brava. O cultivo de plantas
medicinais em geral, depende de uma série de fatores durante o crescimento vegetal
(FARIAS, 1999). Um desses fatores é a forma de propagação das espécies medicinais e
aromáticas. Para a manifestação dessa boa qualidade é necessário dar boas condições
para a germinação, emergência de sementes e enraizamento de partes vegetativas
(AMARAL, et al., 2006).
A propagação vegetativa tem inúmeras vantagens por ser uma técnica simples,
rápida e barata, produz muitas mudas em espaço reduzido com maior uniformidade do
estande e mantém as características genéticas da planta doadora (HARTMANN &
KESTER, 1981). É uma importante ferramenta no melhoramento de espécies lenhosas e
herbáceas e vem sendo amplamente utilizada, visando a melhorar e manter variedades
de importância econômica e medicinal (EHLERT et al., 2004) se constituindo no ponto
de partida para qualquer cultivo em escala comercial (COSTA et al., 2007a).
Este trabalho tem o objetivo de avaliar o efeito do tipo da estaca e do substrato
na brotação e no enraizamento de estacas de cidreira brava.
Material e Métodos
Para instalação dos experimentos, as estacas de cidreira brava foram coletadas de
plantas existentes na encosta da chapada do Araripe (FLONA ARARIPE).
Para avaliar o efeito do tipo de estacas no enraizamento, foram coletadas vinte e
quatro estacas sem folhas de acordo com o tipo: basal com diâmetro de (3,0 cm),
mediana (2,2 cm) e apical (1,5 cm). As estacas foram plantadas em bandejas de isopor
de 128 células e levadas para o telado existe na casa sede do IBAMA, Crato, Ceará.
Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com três tratamentos e cinco repetições.
Para avaliar o efeito do substrato no enraizamento das estacas, foram coletadas
estacas com aproximadamente 2,2 cm de diâmetro, retiradas do terço médio das plantas.
Cada estaca foi acondicionada em tubete plástico contendo os seguintes substratos: solo
da chapada, solo da chapada + esterco bovino na proporção (1:1) e solo da chapada +
esterco bovino na proporção (2:1). Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com
três tratamentos e cinco repetições cada.
Foram utilizadas duas regas diárias utilizando um sistema de irrigação por
aspersão.
Para os dois experimentos avaliou-se o número de estacas brotadas e enraizadas.
Resultados e Discussão
Na avaliação do enraizamento de estacas de cidreira brava com o uso de diferentes
tipos de estacas (basal, mediana e apical) verificou-se que do total de estacas plantadas,
apenas 33% destas brotaram e 12,5% enraizaram. Comparando a relação entre a
quantidade de estacas que brotaram e que também enraizaram observa-se que 37,5 %
enraizaram, indicando que, provavelmente, não há correlação significativa entre essas
variáveis para essa esta planta.
Em relação ao número de estacas brotadas (Figura 1), pode ser observado que
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estacas retiradas da porção apical do ramo, que apresentam menor diâmetro, brotaram
mais do que as basais e medianas. Avaliando o número de estacas brotadas e as
brotadas e enraizadas nos três tipos de estacas verifica-se que as estacas basais foram a
que apresentaram um menor resultado para essas duas variáveis.

Figura 1. Número de estacas brotadas e enraizadas de cidreira
brava L. alba (Mill.) N.E. Brown
Em relação aos resultados do segundo experimento, influência dos substratos
sobre a brotação e enraizamento de estacas, percebeu-se que não houve diferença
significativa entre estes (Figura 2). A ausência de significância entre os tipos de
substratos avaliados permite inferir que, para a espécie em questão, qualquer um dos
substratos pode ser utilizado. Porém, analisando a facilidade de acesso e o custo de
obtenção de cada um dos substratos, sugere-se que seja utilizado o solo da chapada do
Araripe, além do fato de que este é o tipo de solo encontrado no habitat natural da
planta.
Oliveira et al. (2008) comentam que os substratos devem ter baixo custo, ser
disponíveis nas proximidades da região de consumo, apresentar suficiente teor de
nutrientes, permitir aeração e retenção de umidade, bem como, favorecer a atividade
fisiológica das raízes.
Hartmann & Kester (1981) citam que o meio de enraizamento deve
proporcionar porosidade suficiente para permitir uma boa aeração, ter alta capacidade
para retenção de água e uma boa drenagem Além disso, devem ter ausência de patógeno
e riqueza em nutrientes essenciais.

Figura 2. Número de estacas brotadas e enraizadas de cidreira
brava L. alba (Mill.) N.E. Brown em diferentes substratos.
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Conclusões
Maior brotação das estacas e enraizamento foram encontrados em estacas apicais
obtidas plantas de cidreira brava.
Não houve diferença significativa entre os substratos utilizados no enraizamento
da espécie.
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