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Resumo 

    A produção de mirtileiro (Vaccinium ashei), apesar de 
crescente no âmbito mundial, ainda apresenta limitações 
no cenário brasileiro, devido a dificuldades de 
propagação, dificuldade de enraizamento e 
consequentemente, escassez de mudas de qualidade 
(PASQUALINI, et al ,2013). A micropropagação, 
combinada com um substrato que possua uma 
porosidade adequada, e uma concentração adequada do 
micronutriente boro (essencial para o enraizamento) 
poderiam diminuir estes problemas. Por isso foram feitos 
dois experimentos, avaliando respectivamente 4 
concentrações de boro (0/3,1/ 6,2/ 9,3 mgL-1) e dois 
substratos (ágar e fibra de coco) no enraizamento in vitro 
de mirtileiro. No primeiro experimento, a melhor 
concentração de boro encontrada foi a de 9,3 mg L-1, 
pois diminuiu calos e apresentou um enraizamento mais 
expressivo, já no segundo experimento, avaliando ágar e 
fibra de coco, para todos as variáveis avaliadas não 
houveram diferenças significativas.  
Assim, conclui-se que a melhor concentração de boro foi 
a de 9,3 mgL-1, e por não terem havido diferenças 
significativas entre os substratos, o mais vantajoso, 
devido ao preço mais baixo, seria usar a fibra de coco. 

Introdução 
    O mirtileiro (Vaccinium ashei), é um fruto 
mundialmente valorizado por seu fruto de sabor exótico 
com propriedades funcionais e nutritivas (CANTUÁRIAS- 
AVILÉS, et al., 2014). No Brasil sua produção vem 
aumentando significativamente, mas, ainda assim, 
apresenta limitações, devido a dificuldades de 
propagação, dificuldade de enraizamento e 
consequentemente, escassez de mudas de qualidade.  
    Alguns desses problemas poderiam ser resolvidos 
com o uso da micropropagação, que possibilita produção 
de grande quantidade de mudas em curto período de 
tempo e permite a obtenção de plantas livres de 
doenças, além disso, o uso de um substrato com maior 
porosidade e uma concentração adequada do 
micronutriente boro poderiam auxiliar em um melhor 
enraizamento. Por isso o objetivo deste trabalho foi 
avaliar diferentes concentrações de boro, e os substratos 
ágar e fibra de coco no enraizamento in vitro de mirtileiro. 

Material e Métodos 
    Plantas in vitro de mirtileiro foram segmentadas em 
1,5 cm para o primeiro experimento, e em 2,5 cm para o 
segundo, e introduzidas em frascos contendo meio WPM 
- Wood Plant Medium (LLOYD & McCOWN, 1980) 
modificado nas concentrações de boro, suplementado 
com 20 gL-1 de sacarose, 0,1 gL-1 de mio-inositol, 2,5 gL-1 

de AIB (apenas no primeiro experimento) além do 
substrato de acordo com cada tratamento com pH 

ajustado para 5,3. Os frascos ficaram dispostos em sala 
de crescimento com condições assépticas e controladas. 
O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, fatorial 2x4 no primeiro experimento (2 
substratos e 4 concentrações de boro (0/3,1/ 6,2/ 9,3 
mgL-1), e 2x2 no segundo 2 substratos e 2 
concentrações de boro (0/9,3 mgL-1). Após 90 dias foram 
avaliados comprimento da brotação e raízes; quantidade 
de folhas, brotações e raízes, e massa seca. E após 30 
dias de aclimatização foi avaliada a porcentagem de 
sobrevivência das plantas. Os dados foram analisados 
pelo programa estatístico Rstudio (FERREIRA, 2014) e 
as variáveis com diferenças significativas foram 
avaliadas pelo teste de regressão quando aplicável ou 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 

Resultados e Discussão 
    Para o primeiro experimento foram encontrados o 
menor diâmetro de calo e maior enraizamento, com 9,3 
mg L-1 de boro, porém um segundo experimento foi 
realizado, sem a presença de AIB, pois ainda assim 
houve grande incidência de calo, que pode ter sido 
causada pela presença deste regulador de crescimento. 
Para o segundo experimento, para nenhuma das 
variáveis avaliadas houve diferenças significativas 
quanto ao uso de ágar ou fibra de coco.  

Conclusão 
   A melhor concentração de boro, para diminuição de 
calo, e aumento de enraizamento foi de 9,3 mgL-1, já 
para os substratos ágar e fibra de coco, não houve 
diferenças significativas para nenhuma das variáveis 
avaliadas, sendo assim, o substrato mais vantajoso seria 
a fibra de coco, por este apresentar um menor valor de 
mercado.  
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