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RESUMO 

 

SELEÇÃO ENTRE E DENTRO DE PROGÊNIES DE ERVA-MATE PARA O 

ENRAIZAMENTO ADVENTÍCIO 

 

AUTORA: Denise Gazzana 

ORIENTADOR: Dilson Antônio Bisognin 

 

Este trabalho teve como objetivos avaliar progênies de meio-irmãos de erva-mate (Ilex 

paraguariensis A. St.-Hil.) e desenvolver estratégias de seleção de genótipos para a propagação 

vegetativa por miniestaquia. Para isso, mudas de seis progênies de erva-mate, denominadas 17SM1, 

17SM3, 17SM4, 17SM7, 17SMLZ e 17SMJS, foram selecionadas para caracteres morfológicos. As 

mudas foram estabelecidas em minijardim clonal no sistema fechado de cultivo sem solo, instalado 

no interior de uma casa de vegetação climatizada. As mudas de cada progênie foram plantadas em 

linha com espaçamento de 10 x 10 cm entre si e fertirrigadas com solução nutritiva. Foi realizada 

uma poda drástica das plantas para estimular o crescimento de brotações laterais. Para o 

enraizamento adventício, brotações foram seccionadas em miniestacas de gema única com cerca de 

2 cm de comprimento e com uma folha e área reduzida a 50% da superfície original. Em cada coleta 

foi anotada a produtividade de miniestacas por minicepa. Foram realizadas quatro coletas 

consecutivas, em períodos variando de 75 a 120 dias, conforme a disponibilidade de brotações nas 

minicepas. As miniestacas foram tratadas com solução hidroalcoólica (1:1 v/v) de ácido 

indolbutírico na concentração de 2000 mg L
-1

 e cultivadas em bandejas de polietileno com 100 

alvéolos, contendo igual proporção de substrato à base de casca de pinus, vermiculita média e areia 

de granulometria grossa e cultivadas em câmera úmida. Aos 60 dias de cultivo, as miniestacas 

foram avaliadas quanto as porcentagens de sobrevivência e de enraizamento das miniestacas, 

número e comprimento médio das três maiores raízes e número de miniestacas enraizadas. Foram 

obtidas as estimativas de correlação linear de Pearson entre os caracteres avaliados. Também foram 

estimados os componentes da variância e preditos os valores genéticos com o procedimento 

REML/BLUP do programa computacional SELEGEN. O número de miniestacas enraizadas 

apresentou correlações positivas e significativas com os caracteres produtividade de miniestacas por 

minicepa, porcentagem de sobrevivência e de enraizamento das miniestacas, número de raízes e 

comprimento médio das três maiores raízes. Os caracteres número de raízes e número de 

miniestacas enraizadas apresentaram os maiores valores de herdabilidade, possibilitando ganhos 

genéticos satisfatórios de seleção para estes caracteres. A identificação dos melhores genótipos foi 

realizada com base do número de miniestacas enraizadas, levando em consideração os efeitos 

genotípicos preditos com os maiores ganhos diretos e indiretos de seleção. A seleção para o 

enraizamento adventício com base no número de miniestacas enraizadas pode ser empregada em 

programas de melhoramento genético de erva-mate para a propagação vegetativa por miniestaquia. 

Genótipos com competência ao enraizamento adventício podem ser selecionados em diferentes 

progênies. 

 

Palavras-chave: propagação vegetativa; miniestaquia; genótipos superiores; melhoramento 

genético.  
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ABSTRACT 

 

SELECTION AMONG AND WITHIN PROGENIES OF MATE FOR 

ADVENTITIOUS ROOTING 

 

AUTHOR: Denise Gazzana 

ADVISER: Dilson Antônio Bisognin 

 

The objective of this work was to evaluate half-sib progenies of mate (Ilex paraguariensis A. 

St.-Hil.) and develop selection strategies for vegetative propagation by mini-cuttings. 
Genotypes of six mate progenies (17SM1, 17SM3, 17SM4, 17SM7, 17SMLZ and 17SMJS) 

were selected for morphological traits. Seedlings were established in a clonal mini-garden in 

the closed soilless cultivation system inside an acclimatized greenhouse. Seedlings of each 

progeny were planted in one line spaced 10 x 10 cm and fertigated with nutrient solution. A 

drastic pruning was done to stimulate the growth of lateral shoots. For adventitious rooting, 

sprouts were sectioned in single-bud mini-cuttings of about 2 cm in length and one leaf with 

50% of the original area. Four consecutive collections of shoots were done in periods ranging 

from 75 to 120 days, according to the availability of propagation material. Number of mini-

cuttings per mini-stump was recorded in each collection. The mini-cuttings were treated with 

a hydro alcoholic solution (1: 1 v / v) of 2000 mg L
-1

 of indolbutyric acid. Polyethylene trays 

with 100 wells were filled up with the same proportions of commercial pinus-bark substrate, 

medium vermiculite and coarse sand, planted the mini-cuttings and placed in a humid 

chamber. At 60 days of cultivation, mini-cuttings were evaluated for the percentages of 

survival and rooting of mini-cuttings, number of roots, average length of the three largest 

roots and number of rooted mini-cuttings. Pearson's linear correlations were estimated among 

traits. Estimation of variance components and prediction of the genetic gain were run with the 

REML/BLUP procedure of SELEGEN. The number of rooted mini-cuttings showed positive 

and significant correlations with number of mini-cuttings per mini-stump, percentages of 

survival and rooting of mini-cuttings, number of roots and average length of the three largest 

roots. The number of roots and number of rooted mini-cuttings showed the highest heritability 

estimations, allowing high genetic gain from selection. The identification of the best 

genotypes was done based upon the number of rooted mini-cuttings and the predicted 

genotypic components with greater direct and indirect selection gain. Selection for 

adventitious rooting based upon the number of rooted mini-cuttings can be used in mate 

breeding programs for vegetative propagation by mini-cuttings. Genotypes with high 

adventitious rooting competence can be selected from different mate progenies. 

 

Keywords: vegetative propagation; mini-cuttings; superior genotypes; genetic improvement.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pertencente à família Aquifoliaceae e nativa da floresta ombrófila mista 

(CARVALHO, 2003), a erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.- Hil.) apresenta destaque 

socioeconômico, ambiental e cultural para a região sul do Brasil, Paraguai, Argentina e 

Uruguai (PASINATO et al., 2002; RESENDE et al., 2000; HECK; MEJIA, 2007; SILVA et 

al., 2007; FREITAS, 2011), encontrando-se integrada em diversos sistemas produtivos 

(SOUZA et al., 2008a). As folhas e ramos finos são o principal produto comercializado, 

principalmente, como matéria-prima para a fabricação de chás e bebidas (COELHO et al., 

2002; CASTALDELLI, 2011). Atualmente vem ganhando espaço nas indústrias 

farmacêuticas, terapêuticas e nutracêuticas (DALLABRIDA et al., 2016). 

O cultivo de erva-mate visa suprir prioritariamente as indústrias ervateiras, no intuito 

de suprir o mercado consumidor de chimarrão (SILVA et al., 2007). Um dos fatores que 

apresenta influência direta no rendimento e na qualidade da matéria-prima produzida é a 

origem e qualidade das mudas utilizadas para o estabelecimento dos ervais. No entanto, 

alguns problemas silviculturais são observados quando se utiliza mudas produzidas por 

semente, como a germinação desuniforme e distribuída no tempo, dormência embrionária 

(FOWLER; STURION, 2000), baixa qualidade fisiológica das sementes (CUQUEL et al., 

1994 ;DOMINGOS; WENDLING, 2006; SANTIN et al., 2008). Desta forma, a produção de 

mudas consiste em uma das fases mais importantes e com repercussão direta na produtividade 

e qualidade do produto final da cadeia produtiva da erva-mate (WENDLING et al., 2007; 

WENDLING et al., 2009). 

O melhoramento genético é indispensável para a obtenção de ganhos em 

produtividade, homogeneidade e qualidade das mudas produzidas. As limitações para a 

produção de mudas podem ser minimizadas ou até mesmo extintas por meio da clonagem de 

indivíduos geneticamente superiores (WENDLING, 2004; BRONDANI et al., 2009). Além 

disso, diante das dificuldades da propagação sexuada, a propagação vegetativa a partir de 

indivíduos superiores apresenta-se como uma alternativa, permitindo a multiplicação dos 

melhores genótipos e a obtenção de plantas geneticamente idênticas à planta-matriz, 

contribuindo com a uniformidade de populações e precocidade na produção (HARTMANN et 

al., 2011; WENDLING; SANTIN, 2015). Todavia, diversos fatores influenciam a utilização 

da propagação vegetativa para espécies florestais, como a espécie utilizada, a estação do ano 

de coleta do material propagativo e produção das mudas, as condições fisiológicas da planta 
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matriz (BRONDANI et al., 2012), a capacidade de enraizamento adventício, as substâncias 

indutoras do enraizamento (HARTMANN et al., 2011), dentre outros.  

Atualmente, a miniestaquia é uma das técnicas de propagação vegetativa mais 

empregada, pois consiste na utilização de brotações de plantas propagadas vegetativamente ou 

via seminal. Essa técnica possibilita a formação de um banco de matrizes ou germoplasma em 

casa de vegetação visando a conservação da espécie e  a seleção daquelas com as melhores 

características (OLIVEIRA et al., 2016), além de permitir o aproveitamento do potencial 

juvenil dos propágulos para indução do enraizamento (FERRIANI et al., 2011; SÁ et al., 

2018). Contudo, o sucesso da miniestaquia está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de 

um sistema radicial adequado no propágulo ou miniestaca (SÁ et al., 2018). A formação do 

sistema radicial adventício é um processo complexo, principalmente para espécies de plantas 

lenhosas, sendo afetada por fatores como as características genéticas, a idade e qualidade dos 

propágulos, os reguladores vegetais e a época do ano (SORIN et al., 2005; NEGISHI et al., 

2014; ZHANG et al., 2016). 

A utilização de testes genéticos auxilia na seleção de genótipos com maior 

competência ao enraizamento, dentre os quais, os testes de progênies, que permitem estimar 

parâmetros genéticos entre e dentro de famílias e avaliar ganhos mediante seleção. Os ganhos 

genéticos advindos do uso dessa estratégia dependerão da herdabilidade das características de 

propagação, como o potencial do enraizamento adventício dos materiais genéticos 

(OLIVEIRA et al., 2015), uma vez que esta característica se apresenta como um significativo 

componente genético (BORGES et al., 2011). Desta forma, a seleção precoce de genótipos 

quanto ao enraizamento adventício dentro dos programas de melhoramento florestal pode 

contribuir sobremaneira para reduzir ainda mais o tempo de seleção, pois contornaria o 

problema de escolha de materiais genéticos recalcitrantes à propagação vegetativa. 

Neste sentido, embora o enraizamento adventício na propagação de erva-mate seja 

importante, poucos estudos abordam o uso desse caractere na seleção de genótipos superiores. 

Para espécies recalcitrantes, como a erva-mate, as avaliações relativas à clonagem via 

miniestaquia tem maior relevância, visto que a capacidade de formar raízes adventícias nos 

propágulos vegetativos é muito restrita e a seleção de genótipos superiores poderá viabilizar a 

propagação vegetativa da espécie.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Considerando a importância do processo rizogênico para a seleção de genótipos 

superiores, este trabalho teve por objetivos avaliar progênies de meio-irmãos de erva-mate e 

desenvolver estratégias de seleção de genótipos para a propagação vegetativa por 

miniestaquia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivos específicos: 

i) Estudar a relação entre caracteres de produtividade e enraizamento de 

miniestacas em progênies de meio-irmãos de erva-mate;  

ii) Estimar os parâmetros genéticos dos caracteres de enraizamento de miniestacas 

de erva-mate; 

iii) Definir uma estratégia de seleção de genótipos de erva-mate com maior 

competência ao enraizamento adventício; e 

iv) Selecionar genótipos de erva-mate para a propagação vegetativa por 

miniestaquia. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE  

 

O gênero Ilex pertence à família Aquifoliaceae, sendo composto por 58 espécies e 

quatro variedades, das quais 42 são endêmicas do Brasil (GROPPO, 2015). A erva-mate (Ilex 

paraguariensis A. St.-Hil.) é uma espécie arbórea de grande importância econômica, 

ambiental, social e cultural para o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (RESENDE et al., 

2000; HECK; MEJIA, 2007; FREITAS, 2011), integrando no Brasil um dos mais tradicionais 

sistemas agroflorestais do meio rural (BERKAI; BRAGA, 2000). Ocorre naturalmente nas 

matas de altitude (400 a 800 m) dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul da 

Bahia, Minas Gerais e São Paulo (DA CROCE, 2000), além do Paraná, Santa Catarina e Rio 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=2000339
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=2000339
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grande do Sul (Figura 1), onde prevalece a Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária 

angustifolia) (OLIVEIRA; ROTTA, 1985; LORENZI, 2008).  

 

Figura 1 – Distribuição das áreas de ocorrência de erva-mate no Brasil. 

 

 

 

Fonte:  Adaptado de Carvalho (2003). 

 

As folhas e os ramos finos de erva-mate são o principal produto comercial, sendo 

utilizadas para a produção de bebidas como o chimarrão, tererê e chá mate (BONDARIK et 

al., 2006; CASTALDELLI, 2011). Ainda, os múltiplos usos terapêuticos e nutracêuticos tem 

possibilitado o aumento do número de produtos que utilizam a erva-mate em sua 

industrialização (HECK; DE MEJIA, 2007), tais como alimentos, cosméticos, produtos de 

higiene, limpeza e medicamentos (DALLABRIDA et al., 2016). Além disso, por ser uma 

espécie perenifólia de porte arbóreo, podendo atingir 10 metros e 60 cm de diâmetro a altura 

do peito (DAP) (Figura 2A),apresenta uso na indústria madeireira para a fabricação de caixote 

(Figura 2B) (SCHEIDT; ARRUDA, 2006; LORENZI, 2008). Outras utilizações da erva-mate 

são em plantios mistos de áreas degradadas, destinadas à recomposição da vegetação e no 
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paisagismo, por apresentar características ornamentais (CARVALHO, 2003; LORENZI, 

2008). 

Quanto à morfologia, suas folhas são simples, alternas, oblongas, estreitas na base e 

ligeiramente obtusas no vértice (Figura 2C). Apresentam bordas seriadas a dentadas, 

especialmente da metade para extremidade, medindo de oito a dez centímetros de 

comprimento e quatro a cinco centímetros de largura, com nervuras salientes, coloração verde 

escura na face adaxial e verde clara na abaxial (GUPTA, 1995; CARVALHO, 2003). 

A fase adulta da erva-mate inicia-se em média aos cinco anos de idade em árvores 

provenientes de sementes e aos dois anos em árvores provenientes de propagação vegetativa. 

O florescimento ocorre entre os meses de setembro a dezembro, sendo seu auge no mês de 

outubro (CARVALHO, 2003; LIEBSCH; MIKICH, 2009). Por ser uma espécie dióica, as 

inflorescências femininas apresentam-se em fascículos, os quais se observam estames não 

funcionais. Já as flores masculinas apresentam-se em aglomerado de dicásio, onde o pistilo 

deprime e aborta (Figura 2C) (FERREIRA et al., 1983; DA CROCE et al., 1994; SCHEIDT; 

ARRUDA, 2006; LORENZI, 2008; PIRES, 2012). A espécie apresenta polinização do tipo 

entomófila (CARVALHO, 2003). 

Os frutos de erva-mate são esféricos, carnosos, na forma de baga-drupa, com um 

diâmetro médio de 5 mm (Figura 2D), onde estão aderidas internamente as sementes. As 

frutificações apresentam indícios de maturação quando ocorre a mudança gradativa da sua 

coloração, passando de uma cor esverdeada para um violeta-escuro (ZANON, 1988; 

COLUSSI; PRESTES, 2011). O período de coleta dos frutos ocorre nos meses de dezembro a 

abril (CARVALHO, 1994), podendo ser realizada diretamente da árvore ou no chão, após a 

queda dos frutos (ZANON, 1988). Possui dispersão zoocórica, por ser um fruto muito 

apreciado pelos pássaros, que disseminam naturalmente essa espécie (CARVALHO, 1994). 

As sementes de erva-mate apresentam-se em número de quatro a cinco, por fruto, as 

quais possuem tegumento membranáceo de forma variável e coloração clara, contendo 

embrião minúsculo e rudimentar (Figura 2E) (KUNIYOSHI, 1983). O beneficiamento das 

sementes desta espécie é realizado imediatamente após a colheita dos frutos (ZANON, 1988). 

Posteriormente, deve-se deixá-las descansando por alguns dias, de modo a dar início à 

decomposição da polpa, facilitando a remoção das sementes (LORENZI, 2008). Uma árvore 

adulta pode produzir até 20 kg de frutos, quando a pleno sol (FERNANDES et al., 2016).  
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Figura 2 - Árvore (A), casca (B), madeira (C), folhas e flores (D), frutos (E) e sementes (F) de 

erva-mate. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2003); Autora (2018). 

 

A erva-mate é considerada uma espécie diplóide, apresentando células com pares de 

cromossomos homólogos em cada célula. Por ser uma espécie alógama, a fecundação com 

células reprodutivas (que tem a metade dos cromossomos da espécie) de diferentes plantas 

permite aumentar a variabilidade genética. Isso implica em diferenças genotípicas e 

fenotípicas, que são expressões morfológicas que evidenciam a variabilidade genética 

(REITZ, et al., 1988; GERHARDT, 2013), tais como tamanho e formato da folha e cor do 

pecíolo (vaiando de esverdeado a roxo), os quais também são importantes para a resistência e 

estabilidade da espécie (GERHARDT, 2013). Este modo de reprodução garante a ampliação 

da variabilidade genética e possibilitam a conservação e melhoramento das espécies. 

Entretanto, a erva-mate apresentam algumas características que representam desvantagens à 

produção via sexuada. Dentre elas citam-se a ocorrência de plantas que produzem poucas ou 

não produzem sementes, as dificuldades para a superação da dormência e para a germinação, 

bem como o longo período de produção das mudas seminíferas (WENDLING; SANTIN, 

2014). Desta forma, quando o objetivo é a seleção e multiplicação de genótipos superiores, a 

propagação por sementes promove grande variação, o que torna relevante a utilização de 

técnicas de propagação vegetativa (OLIVEIRA et al., 2011).   

 

 

A 
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3.2 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA  

 

A propagação vegetativa consiste em um processo de multiplicação e obtenção de 

indivíduos geneticamente idênticos à planta-matriz a partir da utilização de diferentes órgãos 

vegetativos de plantas selecionadas (HARTMANN et al., 2011). Esta forma de produção de 

plantas é utilizada quando se deseja propagar indivíduos geneticamente superiores para 

determinadas características de interesse (WENDLING; BRONDANI, 2015). Os propágulos 

oriundos dessas plantas possibilitam manter inalterada a constituição genética dos 

descendentes, além de, na maioria das vezes, ser de baixo custo e de fácil obtenção (XAVIER 

et al., 2009; PAULUS et al., 2016). 

Na propagação vegetativa, uma nova planta é produzida a partir de um propágulo, fato 

esse, embasado na potencialidade dos tecidos de se regenerarem pelo processo de divisão 

celular conhecido como mitose (HARTMANN et al., 2011). Neste sentido, diversos são os 

tipos de propágulos passíveis de utilização como estacas, estruturas florais, raízes e diversas 

estruturas especializadas como gemas, calos, bulbos e estolões ZUFFELLATO-RIBAS; 

RODRIGUES, 2001; FERRARI et al., 2004; XAVIER et al., 2009; HARTMANN et al., 

2011). O uso de um propágulo em detrimento do outro vai depender dos objetivos em cada 

espécie, da disponibilidade de material vegetativo e da estrutura física de propagação 

disponível (XAVIER et al., 2009). 

A propagação vegetativa para espécies florestais é uma poderosa ferramenta na 

formação de plantios clonais de alta produtividade e uniformidade, na multiplicação de 

indivíduos resistentes a pragas e doenças, em adaptações dos clones específicos para 

determinados sítios, na produção de mudas de alta qualidade genética e silvicultural, 

resultando em maiores ganhos genéticos, menor período de tempo e com custo acessível e 

competitivo (GRAÇA et al., 1990; ASSIS, 1996; BISOGNIN, 2011; XAVIER et al., 2013).  

A aplicabilidade da propagação vegetativa dessas espécies, de maneira específica para 

o gênero Ilex, envolve métodos convencionais, como a estaquia e miniestaquia (ALFENAS et 

al., 2004; HIGASHI; et al., 2000). A estaquia é uma das técnicas de propagação vegetativa 

que pode ser utilizada como alternativa para reduzir os problemas com a baixa germinação e 

viabilidade das plântulas (MELO, 2012; NAVROSKI et al., 2015), sendo de suma 

importância na evolução da produção de mudas, permitindo o crescimento da silvicultura 

clonal de forma intensiva em diversas partes do mundo (ALMEIDA et al., 2007). Esta técnica 

consiste na produção de mudas a partir de propágulos coletados de uma planta matriz, 
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selecionada pelas suas características desejadas, como produtividade, qualidade da matéria-

prima e adaptação ao ambiente (WENDLING, BRONDANI, 2015).  

De modo geral, as vantagens da estaquia consistem em (ALFENAS et al., 2004; 

WENDLING, 2004; DIAS et al., 2012): elevado grau de homogeneização das plantas 

produzidas; transmissão direta das características da planta matriz; possibilidade de 

multiplicação de plantas híbridas, que tenham maior resistência a pragas e doenças, de 

espécies que possuam baixa capacidade de reprodução sexuada ou que possuam sementes 

muito caras, bem como produção contínua de mudas durante todo o ano, de acordo com as 

condições estruturais e climáticas. Todavia, apesar de todas as vantagens proporcionadas por 

esta técnica, existem certos fatores que limitam sua aplicação, tais como pela espécie utilizada 

ou clone (WENDLING; DUTRA, 2010); pelas condições climáticas e estações do ano, pelas 

condições fisiológicas da planta matriz (BRONDANI et al., 2012; XAVIER et al, 2013); 

dificuldade de enraizamento, o efeito da topófise (efeito da posição onde foram coletados os 

propágulos), variação entre clones quanto ao enraizamento (HARTMANN et al., 2002; 

BRONDANI et al., 2012; PIRES et al., 2013), além de riscos de estreitamento da base 

genética dos plantios, quando um pequeno número de clones é utilizado (WENDLING, 2003). 

Diante deste contexto, mudas de boa qualidade representam o melhor insumo para o 

estabelecimento de um bom plantio de erva-mate (MEDRADO et al., 2002). Contudo, a 

propagação vegetativa em escala comercial, utilizando a estaquia, apresenta barreiras para a 

espécie, devido à falta de métodos eficientes de obtenção de propágulos rejuvenescidos, com 

alta capacidade de enraizamento e técnicas de manejo do ambiente de propagação, além de 

dificuldades relacionadas à nutrição, qualidade do sistema radicial e transplante das estacas 

pós-enraizamento (WENDLING et al., 2007; BRONDANI, 2008). A falta de um método que 

possibilite a propagação vegetativa da erva-mate de forma eficiente tem sido a principal 

limitação e, para tal, a implementação da miniestaquia poderá vir a ser uma alternativa 

decisiva para o melhoramento genético da espécie (STURION; RESENDE, 1997). 

 

3.2.1 Miniestaquia  

 

A miniestaquia surgiu devido às dificuldades de enraizamento encontradas em 

algumas espécies e clones na propagação por estaquia convencional, principalmente no que 

envolve material adulto (XAVIER; WENDLING, 1998; WENDLING, 1999; HIGASHI et al., 

2000). Esta técnica possibilita consideráveis ganhos, principalmente quanto ao aumento das 
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taxas e a qualidade de enraizamento, bem como a redução do tempo para a formação da muda 

(BORGES et al., 2011).  

A técnica de miniestaquia consiste na obtenção de propágulos vegetativos coletados de 

ápices caulinares emitidos por uma estaca já enraizada pelo método tradicional de estaquia, ou 

mesmo pelo desponte de brotações de mudas de origem seminal (WENDLING et al., 2000; 

XAVIER et al., 2001; ANDREJOW, 2006). Os ramos obtidos terão maior competência ao 

enraizamento, o que muitas vezes torna possível a propagação vegetativa para a espécie 

(HARTMANN et al., 2002). As novas brotações emitidas pela planta decepada são coletadas, 

em intervalos variáveis, em função da época do ano, do clone/espécie e das condições 

nutricionais, e postas para enraizar em condições controladas de temperatura e umidade. A 

parte basal da planta despontada constitui uma minicepa, que fornecerá as brotações 

(miniestacas) para enraizamento e formação das futuras mudas (ANDREJOW, 2006). Desta 

forma, a miniestaquia pode ser dividida nas fases de produção de brotações em minijardim 

clonal, indução e enraizamento adventício, aclimatização à sombra, crescimento e 

rustificação, para posterior plantio a campo (ALFENAS et al., 2009). 

A miniestaquia foi desenvolvida inicialmente para o gênero Eucalyptus, na metade da 

década de 90, com o intuito de maximizar o processo de propagação clonal, contornando as 

dificuldades de enraizamento (XAVIER; WENDLING 1998, XAVIER et al., 2013). Para 

espécies florestais nativas, como vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia Dusén ex. 

Malme) (FERRIANI et al., 2011), corticeira-do-mato (Erythrina falcata Benth.) (CUNHA et 

al., 2008), canjerana (Cabralea canjerana) (GIMENES et al., 2015; BURIN et al., 2018) e 

erva-mate (BRONDANI et al., 2008; KRATZ et al., 2015; PIMENTEL et al., 2017; SÁ et al., 

2018), por exemplo, apresentam resultados satisfatórios quando utilizada a miniestaquia, 

apontando a viabilidade desta técnica para a propagação vegetativa.  

Assim, uma série de vantagens pode ser apresentada para a miniestaquia em relação à 

estaquia convencional, tais como a redução da área necessária para a formação do minijardim 

clonal, os quais possibilitam menores custos com implantação e manutenção, facilidade de 

colheita das brotações, redução dos custos de transporte, maior eficiência das atividades de 

manejo no jardim miniclonal, quanto à irrigação, nutrição, controle de pragas e doenças, alto 

grau de juvenilidade das brotações, menores variações sazonais, além de proporcionar maior 

qualidade, velocidade e percentual de enraizamento das miniestacas (XAVIER et al., 2003; 

ALFENAS et al., 2004; MAFIA et al., 2005). 

Na miniestaquia, o conjunto de minicepas clonais é denominado minijardim clonal 

(WENDLING et al., 2000; XAVIER et al., 2001; ALFENAS et al., 2004), o qual pode ser 
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formado por diversos sistemas para a produção de brotações, como canaletão de fibra de vidro 

(HIGASHI et al., 2002), tubetes (com fertirrigação aérea ou por subirrigação) (WENDLING, 

1999), em vasos, em canaletão de fibrocimento (HIGASHI et al., 2002; ALFENAS et al., 

2004) ou em bandejas de polietileno (PIMENTEL, 2016). O sistema de bandejas consiste em 

um sistema fechado de cultivo sem solo, contendo areia grossa como substrato e fertirrigação 

por inundação (PIMENTEL, 2016). Normalmente, a irrigação e nutrição são feitas através de 

um sistema de gotejamento, podendo ser automatizado ou não e variável em função do 

material genético e do ambiente (ALFENAS, et al. 2004; ASSIS; MAFIA, 2007; XAVIER et 

al., 2009). A implantação de jardins miniclonais com minicepas rejuvenescidas permite a 

obtenção de maior vigor e qualidade dos brotos produzidos para propagação clonal por 

miniestaquia, principalmente em relação ao seu maior potencial de enraizamento, visto seu 

maior grau de juvenilidade (WENDLING et al., 2003). 

A produtividade de miniestacas por minicepa, em um minijardim, pode variar por 

diversos fatores, dentre eles o material genético, o sistema de minijardim clonal empregado e 

a época de coleta das brotações (PAIVA; GOMES; 1995), uma vez que materiais genéticos 

superiores e as condições climáticas inerentes às diferentes estações do ano interferem na 

produtividade das minicepas, bem como no enraizamento das miniestacas (CUNHA, 2006). 

Estudos realizados com cedro australiano [Toona ciliata M. Roem var. australis (F. Muell.) 

Bahadur], apresentaram uma média de 3,5 e 1,24 miniestacas por minicepa em sistema de 

canaletão e de tubetes, respectivamente (SILVA et al., 2012). Para cedro-rosa (Cedrela 

fissilis) e grevílea (Grevillea robusta A. Cunn.), a produtividade variou de 1,3 a 1,7 

miniestacas por minicepa (XAVIER et al., 2003; SOUZA JUNIOR et al., 2008b). A 

produtividade média para miniestacas de corticeira-do-mato (E. falcata) avaliadas em sistema 

de canaletão e tubete foi de 2,9 e 1,3 miniestacas, respectivamente, por minicepa para quatro 

coletas sucessivas (CUNHA et al., 2008). Minicepas de erva-mate (I. paraguariesis) 

apresentaram produção média de 2,2 e 4,4 miniestacas a cada 35 e 39 dias de coleta, 

respectivamente (WENDLING; SOUZA JUNIOR, 2003; WENDLING et al., 2007). Para 

Pimentel (2016), a produtividade de miniestacas de erva-mate variou de 43, 3 a 145,8 por 

minicepa a cada três meses, conforme o clone e a época do ano, em sistema fechado de 

cultivo em bandejas. Quando avaliada a diferença entre os materiais genéticos para a 

produtividade, Brondani et al. (2012), observaram comportamento variável ao trabalharem 

com clones de E. benthamii e E. dunnii. O mesmo pode ser visto em clones de E. grandis, 

onde a produtividade oscilou de 2,0 a 9,7 miniestacas por minicepa conforme o clone, ao 

longo sucessivas coletas de brotações (WENDLING et al., 2003). 
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Buscando maior uniformidade e eficiência na coleta e produção de miniestacas, 

recomenda-se que as brotações sejam coletadas de maneira seletiva e contínua, de modo que a 

minicepa permaneça em bom estado vegetativo, mantendo o sistema radicular ativo (TITON 

et al., 2003; ALFENAS et al., 2009). O intervalo entre uma coleta e outra pode variar em 

função da estação do ano e de acordo com a espécie em estudo (HIGASHI et al., 2000). Souza 

Junior et al. (2009), ao coletarem miniestacas de cedro australiano (T. ciliata) ,concluíram 

que, quanto maior o intervalo entre as coletas e quanto maiores as brotações que originaram 

as miniestacas, maior a velocidade de crescimento das mudas clonais produzidas, devido ao 

acúmulo de reservas ocorrido no período entre coletas. Além disso, conforme Wendling e 

Xavier (2003), as condições de alto vigor fisiológico das minicepas, resultantes do sistema de 

manejo adotado no minijardim clonal, também constituem fator de grande importância na 

propagação vegetativa. 

Neste sentido, a seleção de materiais genéticos para a miniestaquia, levando em conta 

a nutrição, o tipo de material e a época do ano de produção das miniestacas, a manutenção de 

gemas e folhas e as condições ambientais durante o enraizamento, como umidade, 

temperatura, luz, meio para o enraizamento e o uso de fitorreguladores, implica a regeneração 

das miniestacas e a formação de raízes (HARTMANN et al., 2011). 

 

3.2.2 Enraizamento adventício  

 

A competência ao enraizamento é o principal requisito para o sucesso da miniestaquia 

(HARTMANN et al., 2002). A formação de raízes adventícias oriundas de 

estacas/miniestacas possui características diferentes daquelas obtidas a partir de sementes, as 

quais em sua grande maioria, apresentam-se mais frágeis, superficiais e com ausência de raiz 

pivotante (WENDLING, 2004). Todavia, quando são utilizadas técnicas adequadas de 

propagação vegetativa e propágulos responsivos, almeja-se vigor radicular satisfatório e 

rendimento superior ou semelhante ao material propagado sexualmente (RESENDE et al., 

1997). 

A formação do sistema radicial de mudas propagadas vegetativamente consiste em um 

processo anatômico e fisiológico complexo, associado à desdiferenciação e ao 

redirecionamento do desenvolvimento de células vegetais totipotentes para a formação de 

meristemas, que darão origem a raízes adventícias (ALFENAS et al., 2004). No processo 

rizogênico ocorre à formação de grupos de células meristemáticas, as quais irão se diferenciar 

formando primórdios radiciais, promovendo o desenvolvimento e a emergência das novas 
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raízes, incluindo a ruptura de outros tecidos do caule e a formação de conexões vasculares 

com os tecidos condutores da estaca (HARTMANN et al., 2011). Somente a partir da 

formação dos primórdios radiciais é possível observar o surgimento de raízes (MELO, 2011). 

Para Hartmann et al. (2011), a formação de raízes adventícias ocorre da seguinte forma: 

células em locais específicos sofrem desdiferenciação, tornando-se “competentes”. Estas 

células sofrem indução e se rediferenciam, iniciando a formação de uma raíz, que se 

desenvolverá, crescendo e emergindo da estaca. 

O processo de miniestaquia não se limita apenas ao ato de remover um ramo da planta 

matriz e colocá-lo num substrato para o enraizamento. O enraizamento adventício é uma 

resposta multifatorial que leva a formação de novas raízes na base das miniestacas 

configurando o estabelecimento de uma planta completa e autônoma (COSTA et al., 2013). 

Há muitos aspectos envolvidos que influenciam no resultado de enraizamento ou não da 

miniestaca (NAU, 1996). No entanto, muitas espécies lenhosas não apresentam competência 

ao enraizamento, o que dificulta a produção de mudas das mesmas (HARTMANN, et al., 

2011). Segundo Olson et al. (1990), é possível obter mais de 90% de enraizamento com o uso 

de matrizes jovens e de irrigação por nebulização. 

Como a formação de uma raiz adventícia envolve uma série de etapas, o problema na 

indução do enraizamento pode estar relacionado a diversos fatores inerentes à planta 

selecionada (HARTMANN et al., 2011), os quais podem ser referentes a idade da planta 

matriz, o local do ramo onde foi coletada à estaca, o genótipo, as condições fisiológicas e 

ambientais, principalmente temperatura e umidade (NAU, 1996). Da mesma forma, fatores 

como tipo de miniestaca e substrato, temperatura, luminosidade, umidade, oxigênio, 

(HARTMANN et al., 2011; ZUFFELLATO-RIBAS; RODRIGUES, 2001; LI et al., 2009), 

vigor da planta matriz, idade das brotações coletadas, presença de co-fatores endógenos, 

aspectos nutricionais, fotoperíodo, substâncias reguladoras vegetais, relação 

carbono/nitrogênio, que são alguns dos fornecedores da energia necessária ao 

desenvolvimento das raízes, também podem influenciar drasticamente no processo rizogênico 

das miniestacas (ASSIS; TEIXEIRA, 1999; ZUFFELLATO-RIBAS; RODRIGUES, 2001; 

WACHOWICZ; CARVALHO, 2002; ALFENAS et al., 2004; HARTAMNN et al., 2011; 

NAU, 1996). Tais fatores devem ser considerados na seleção de genótipos, uma vez que a 

falha na propagação de indivíduos superiores pode impedir a fixação de combinações 

favoráveis, da mesma forma que a simples propagação vegetativa não garante avanços em um 

programa de melhoramento genético (BISOGNIN; LENCINA, 2017). 
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As diferenças genéticas para competência ao enraizamento puderam ser observadas 

pela grande variação nas taxas de enraizamento em clones de E. cloeziana F. Muell, 

(ALMEIDA, 2006; OLIVEIRA et al, 2015). Em estudos avaliando a técnica de miniestaquia 

na clonagem de E. benthamii e E. dunnii ficou comprovado que a produção, a sobrevivência e 

o enraizamento de miniestacas variaram conforme o clone e mostraram-se sensíveis às 

estações do ano e às oscilações da temperatura. Para E. urophylla e E. globulus, os valores 

encontrados para enraizamento, em detrimento do tipo de miniestaca utilizada, variaram de 25 

a 100 % entre clones (BORGES et al.,2011), resultados semelhantes também foram 

encontrados por Schwambach et al. (2008), ao estudarem um clone de E. globulus e E. 

maidenii. Em estudos com erva-mate (I. paraguariensis), a produtividade, sobrevivência e 

enraizamento também variaram conforme o clone (PIMENTEL, 2016), sendo o mesmo 

observado para o enraizamento de miniestacas de canjerana (C. canjera) (BURIN, et al., 

2018). 

Neste sentido, o sucesso do enraizamento se deve ao fato de que estacas retiradas de 

plantas em estádio juvenil de crescimento apresentam maior aptidão rizogênica, uma vez que 

apresentam substâncias endógenas que promovem a indução e o desenvolvimento de raízes 

adventícias, menor quantidade de inibidores do enraizamento, bem como menor lignificação 

dos tecidos (FACHINELLO et al., 1994; HARTMANN et al., 2011). A miniestaquia é uma 

técnica que apresenta potencial para o enraizamento adventício, devido ao bom desempenho 

das minicepas quanto à produtividade, a sobrevivência e o enraizamento das miniestacas para 

as diferentes espécies estudadas. É uma técnica que está bem estabelecida no gênero 

Eucalyptus e em algumas espécies florestais nativas e que apresenta viabilidade para erva-

mate. No entanto, quando se busca os melhores indivíduos para a seleção clonal, a erva-mate 

ainda carece de informações. Por estes motivos, são necessários estudos visando à seleção de 

progênies de erva-mate para a propagação vegetativa com alta taxa de multiplicação e alta 

porcentagem de enraizamento, além de verificar o efeito das coletas na taxa de multiplicação 

desses indivíduos propagados por miniestaquia, para determinar aqueles genótipos que 

apresentam maior competência ao enraizamento adventício de miniestacas.  
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3.3 MELHORAMENTO GENÉTICO PARA A PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 

 

A propagação vegetativa visa à multiplicação de plantas selecionadas e está associada 

a programas de melhoramento florestal que tem por objetivo acelerar o crescimento, aumentar 

a produtividade e qualidade do produto final, devido à avaliação e seleção dos melhores 

genótipos para o desenvolvimento de clones (GRATTAPAGLIA, 2008; ALFENAS et al., 

2009). Dentre os métodos mais usados para o melhoramento florestal está a seleção e a 

propagação vegetativa de árvores elites (SUTTON, 2002). 

A clonagem de genótipos superiores apresenta-se como alternativa para aumentar a 

produtividade florestal, pois permite capturar os ganhos genéticos aditivos e não aditivos 

advindos do melhoramento de plantas (OLIVEIRA et al., 2015). A propagação vegetativa 

possibilita a fixação de combinações de características importantes, substâncias químicas 

muito específicas, além de composições e interações de variância genética superior, 

permitindo multiplicar espécies que não produzem sementes viáveis (BISONGIN, 2011), 

sendo a propagação mais fácil, mais rápida e mais econômica por métodos vegetativos do que 

por sementes (MCKEY et al., 2010). A seleção precoce baseada em características 

relacionadas ao enraizamento adventício associada às avaliações de produtividade e qualidade 

poderá ser importante para os programas de melhoramento genético de espécies recalcitrantes 

(OLIVEIRA et al., 2015), como a erva-mate.  

A variabilidade genética obtida para a competência ao enraizamento adventício 

possibilita a seleção de progênies para a propagação vegetativa por miniestaquia, com altas 

estimativas de ganho genético para os clones gerados (OLIVEIRA et al., 2015). Em estudos 

com E. camaldulensis, os ganhos genéticos obtidos com a seleção dos melhores indivíduos 

variou entre 4,21 e 18,86% para os caracteres avaliados (AZEVEDO et al., 2015). Para 

Rosado et al., (2009), os ganhos de seleção variaram de 7,81 a 31,7 %, para os diferentes 

caracteres avaliados em E. urophylla. Ganhos genéticos de ordem de 8,06% foram obtidos 

com a seleção de cinco melhores progênies de erva-mate (STURION; RESENDE, 2005). Para 

Sturion et al. (2000), os ganhos genéticos variaram entre 17,42 e 29,7%, para os clones de 

erva-mate selecionados. 

Para comprovar a superioridade genética dos indivíduos fenotipicamente selecionados 

é necessário que sejam multiplicados e avaliados em testes de progênies ou testes clonais. 

(FRAMPTON; FOSTER, 1993). Em geral, quanto maior o número efetivo de indivíduos 

avaliados por unidade de tempo, maior a possibilidade de sucesso com a seleção. Entretanto, 

as etapas de avaliação e seleção são as mais caras e demoradas do programa de 
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melhoramento, dificultando a elaboração e a execução de extensos programas de seleção 

(SILVA, et al., 2003).  

Uma das maneiras de reduzir o período de testes é utilizar as técnicas de propagação 

vegetativa para a seleção, através de enraizamento de propágulos de árvores selecionadas, 

visando à implantação de testes clonais e áreas de multiplicação clonal, voltado para a 

silvicultura clonal intensiva (FERREIRA, 1992). Uma das vantagens da propagação 

vegetativa para a seleção de indivíduos é que em qualquer fase do programa de melhoramento 

genético, plantas que apresentam características favoráveis, tanto de ordem qualitativa quanto 

quantitativa, podem ser resgatadas e fixadas geneticamente através da clonagem e propagadas 

em larga escala. 

As técnicas de propagação vegetativa também permitem descartar mais rapidamente 

os genótipos inferiores, realizar mais prontamente a recomendação de novos clones para o 

plantio comercial, reduzir o ciclo de melhoramento e acelerar o programa de obtenção de 

clones mais produtivos (WU, 1988; GONÇALVES, 1998). Desta forma, a viabilidade de 

aplicação da seleção em programas de melhoramento de espécies perenes, a exemplo das 

espécies florestais, torna esses programas mais eficientes em termos de tempo e custos 

necessários para condução e manutenção dos testes clonais (MASSARO et al., 2010). 

 

3.3.1 Seleção para o enraizamento adventício 

 

A expansão dos plantios comerciais de erva-mate tem sido limitada, em grande parte, 

pelas dificuldades relacionadas à sua propagação, quer seja via seminal ou clonal. Como 

alternativa para contornar este entrave tem-se a seleção direta para caracteres relacionados à 

propagação em populações melhoradas ou de indivíduos elite, buscando explorar o potencial 

de clonagem desses genótipos (OLIVEIRA et al., 2015). Entretanto, os ganhos genéticos 

advindos do uso dessa estratégia dependerão da herdabilidade dos caracteres de propagação, 

especialmente os relacionados à competência ao enraizamento adventício (OLIVEIRA et al., 

2015). Segundo Borges et al., (2011) o enraizamento adventício é um caractere com um 

significativo componente genético, o garante a obtenção de ganhos genéticos pela seleção.  

Ainda, a utilização desse caractere para a seleção precoce de genótipos em viveiro contribui 

para a redução do ciclo de seleção nos programas de melhoramento, uma vez que esta 

diminuição contornaria o problema de escolha de materiais genéticos recalcitrantes à 

propagação vegetativa.  
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De modo geral, a estratégia dos programas de melhoramento para espécies florestais 

tem por objetivo a seleção de espécies, de procedências e de progênies, bem como a seleção 

individual dentro de populações base. Essa metodologia convencional visa utilizar a 

variabilidade genética natural existente entre populações e entre indivíduos (FERREIRA, 

1992; MELO, 2012). Diferentes métodos são aplicados para cada estratégia de seleção, os 

quais possuem características e propriedades próprias (FREITAS et al., 2009).  

Neste sentido, a seleção de genótipos/clones de erva-mate para a propagação 

vegetativa por miniestaquia deve ser baseada na competência ao enraizamento, uma vez que 

este é um caractere de extrema importância na viabilização da produção massal de mudas. 

Além disso, a predição de valores genéticos dos indivíduos candidatos à seleção é 

fundamental nos programas de melhoramento genético florestal, o que configura os modelos 

mistos os mais adequados para análise de dados (RESENDE, 2000), permitindo estimar 

parâmetros genéticos entre e dentro de famílias e estimar ganhos genéticos mediante seleção 

(AZEVEDO et al., 2015). 

O método de modelos mistos, pelo REML/BLUP (Máxima Verossimilhança 

Restrita/Melhor Predição Linear Não Viciada) é um procedimento padrão para estudos em 

genética quantitativa e na seleção em espécies perenes (RESENDE et al., 2001), entre elas, as 

florestais. Entre as principais vantagens do método, está a aplicação a dados desbalanceados 

(número desigual de informações nas parcelas, entre outros), comparação entre indivíduos ou 

variedades através do tempo (gerações, anos), correção de dados para os efeitos ambientais, 

predição dos valores genotípicos, utilização de um grande número de informações 

provenientes de vários experimentos gerando estimativas mais precisas, o que resulta em 

maior ganho genético com a seleção e o aumento da acurácia seletiva (RESENDE, 2002; 

FARIAS NETO et al., 2009). 

A metodologia REML/BLUP vem sendo empregada com sucesso no melhoramento de 

diversas espécies florestais, tais como E. camaldulensis (AZEVEDO ET AL, 2015), E. 

cloeziana (OLIVEIRA et al., 2015), Ilex paraguariensis (STURION; RESENDE, 2005; 

WENDLING et al., 2018). Em miniestaquia com erva-mate essa metodologia ainda não foi 

empregada quando se deseja estimar os ganhos genéticos para o enraizamento, sendo sua 

utilização muito importante nas etapas posteriores de seleção, nas quais serão selecionados 

clones com base em outros caracteres, tais como qualidade de mudas e crescimento das 

plantas no campo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Sementes de seis progênies de erva-mate denominadas 17SM1, 17SM3, 17SM4, 

17SM7, 17SMLZ e 17SMJS foram coletadas em uma população natural, localizada no 

município de Ilópolis, Rio Grande do Sul, Brasil. Após a coleta, as sementes foram tratadas 

com o fungo endofítico Trichoderma harzianum para garantir o controle de doenças e em 

seguida submetidas à superação de dormência por meio da estratificação em areia durante 90 

dias, em virtude da dormência presente nas sementes. Essas sementes foram semeadas em 

tubetes de polietileno com volume de 110 cm³, contendo substrato comercial a base de turfa, 

casca de arroz carbonizada e vermiculita. Após a germinação das sementes, as plantas foram 

mantidas em viveiro, sob condições de 70% de sombreamento. Após 120 dias de cultivo, 

realizou-se a seleção das melhores mudas dentro das progênies para caracteres morfológicos 

de desenvolvimento, o que resultou em um total de 43 a 51 genótipos por progênie avaliada.  

Em agosto de 2017, as mudas selecionadas de cada progênie foram plantadas em 

minijardim clonal no interior da casa de vegetação climatizada do Núcleo de Melhoramento e 

Propagação Vegetativa de Plantas (MPVP), no Departamento de Fitotecnia da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria (RS), Brasil. O minijardim clonal foi 

estabelecido em um sistema fechado de cultivo sem solo (Figura 3), composto por duas telhas 

de fibrocimento (6 mm) suspensas em uma base sustentada por quatro cavaletes, distribuídos 

uniformemente no comprimento das telhas, de forma a mantê-las estabilizadas (Figura 3A). A 

superfície das telhas foi revestida com um filme plástico transparente com 100 µm de 

espessura, mantendo as ondulações das telhas, sendo que este foi devidamente preso em uma 

armação de madeira (5,00 x 1,00 x 0,06 m) fixada no entorno das telhas para garantir a 

estabilização do leito de cultivo (Figura 3B). Os canais foram preenchidos com brita basáltica 

média (3 cm), de forma a auxiliar a drenagem e o escoamento do excesso de solução nutritiva 

(Figura 3C). Sobre a brita foi colocada uma tela fina e sobre a tela uma camada de seis 

centímetros de areia de granulometria grossa peneirada, até o limite superior do molde de 

madeira (Figura 3D).  

O sistema de fertirrigação empregado foi por inundação, no qual a solução nutritiva é 

inserida no leito de cultivo através de tubos transversais de polivinil cloreto (PVC) de 20,0 

mm de diâmetro, com dez orifícios por canal, em ambas as extremidades do leito de cultivo. 

A solução nutritiva é conduzida até a parte superior do leito de cultivo com o auxílio de uma 

motobomba submersa, modelo S 520, com capacidade de vazão de 520 L/h, acionado duas 

vezes ao dia, durante 15 minutos, com o auxílio de um controlador de tempo, até o 
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encharcamento completo da areia e formação de uma lâmina superficial de solução. As 

plantas das progênies de erva-mate foram inseridas no leito de cultivo, distribuídas em 6 

fileiras, com espaçamento 10 x 10 cm, sendo que cada fileira foi composta por uma progênie 

(Figura 3E). 

 

Figura 3 – Estabelecimento das telhas de fibrocimento sobre uma base para a instalação do 

minijardim clonal de erva-mate (A). Colocação da armação de madeira e filme 

plástico transparente (B). Preenchimento do leito com brita basáltica (C). 

Preenchimento do leito com areia grossa peneirada e instalação do sistema de 

irrigação(D). Plantio das progênies de erva-mate (E). 

 

 

Fonte: Autora (2017). 
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A solução nutritiva foi constituída pelas seguintes quantidades de macronutrientes 

(mmol L
-1

): 6,13 de nitrato de potássio; 10,0 de nitrato de cálcio (Calcinit); 16,78 de sulfato 

de magnésio; 1,44 de nitrato de amônio; 1,39 de monofosfato de potássio, 1,68 de ferro. Já os 

micronutrientes foram adicionados à solução nutritiva (7,5 mL) em mistura previamente 

preparada contendo 0,15 mmol L
-1

 de molibdato de sódio; 0,89 mmol L
-1

 de ácido bórico; 

1,25 mmol L
-1

 de sulfato de cobre; 1,23 mmol L
-1

 de sulfato de manganês e 0,28 mmol L
-1

 de 

sulfato de zinco. O pH da solução foi mantido entre 5,5 e 5,8 e a condutividade elétrica em 

1,5 dS m
-1

, ambos ajustados semanalmente. As telhas foram niveladas com declividade de 1% 

de forma a proporcionar o escoamento regular de água/solução sobre toda a estrutura, a qual é 

coletada por gravidade e armazenada em caixa de armazenamento, mantendo um sistema 

fechado de cultivo. 

Posteriormente ao período de adaptação das mudas de erva-mate no minijardim clonal, 

aproximadamente 30 dias após o plantio, foi realizada a poda drástica das plantas, para 

promover a superação da dormência apical e induzir o crescimento e desenvolvimento das 

brotações laterais, sendo deixados dois pares de folhas por minicepa. E cada minicepa foram 

deixados dois pares de folhas de mono a promover a atividade fotossintética das mesmas. 

Essas brotações foram coletadas e seccionadas em miniestacas de gema única com cerca de 2 

cm de comprimento, com uma folha e área reduzida a 50% da superfície original (Figura 4A). 

As miniestacas foram tratadas com solução hidroalcoólica (1:1 v/v) de ácido indolbutírico 

(AIB) na concentração de 2000 mg L
-1

, as quais foram cultivadas em bandejas de polietileno 

de 100 alvéolos (Figura 4B), contendo igual proporção de substrato à base de casca de pinus, 

vermiculita média e areia de granulometria grossa (PIMENTEL et al., 2017). As bandejas 

foram mantidas em câmara úmida (Figura 4C) com umidade relativa do ar de, 

aproximadamente 85 %, fornecida por nebulização automatizada, 8 vezes ao dia, com duração 

de 1 minuto. Em cada coleta foram contabilizados o número de miniestacas produzidas por 

minicepa, de modo a se obter a produtividade de miniestacas por minicepa. 

Aos 60 dias de cultivo em câmara úmida, as miniestacas foram avaliadas quanto às 

porcentagens de sobrevivência e enraizamento (sobre o total de miniestacas), número de 

raízes e ao comprimento médio das três maiores raízes (cm) (CM). As estacas foram 

consideradas enraizadas quando apresentavam pelo menos uma raiz adventícia de 

comprimento igual ou superior a 0,1 cm (Figura 4D e 4E). Também aos 60 dias, foi 

contabilizado o número de miniestacas enraizadas por minicepa. 
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Figura 4 – Brotações formadas em minicepas de erva-mate estabelecida em minijardim clonal 

(A), seccionado em miniestacas de gema única com uma folha reduzida em 50% 

da sua área original (B), cultivadas em bandejas de polietileno de 100 alvéolos 

contendo igual proporção de substrato comercial à base de casca de pinus, 

vermiculita média e areia de granulometria grossa (C) e mantidas em câmara 

úmida durante 60 dias (D e E). Barra = 2 cm. 

 

 

Fonte: Autora (2017; 2018). 

 

Foram realizadas quatro coletas consecutivas, em períodos variando de 75 a 120 dias, 

conforme a disponibilidade de brotações nas minicepas durante o período de crescimento 

vegetativo, nos meses de dezembro de 2017, fevereiro, maio e setembro de 2018. Em cada 

coleta foram deixadas duas gemas por broto coletado, com a finalidade de manter a atividade 

fotossintética da minicepa. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, com 4 repetições 

(épocas de coleta) e número de miniestacas variando de 1 a 43, de acordo com a 

produtividade de miniestacas por minicepa. A suposição da normalidade foi verificada par os 

dados pelo teste de Shapiro-Wilk (p > 0,05) e a homogeneidade da variância foi verificada 

pelo teste de Bartlett (p >0,05) utilizando o software Action Stat (Equipe Estatcamp, 2014). 

Os dados que não atenderam as premissas foram transformados para atender aos pressupostos 

da normalidade dos erros e homogeneidade das variâncias, os dados de porcentagem foram 

transformados por Box-Cox e de contagem e comprimento para 5.0x . Posteriormente, 

com o auxílio do software Action realizou-se a correlação linear de Pearson entre as variáveis 

C 

D E 

B 

A 
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avaliadas e a significância verificada por meio do teste t de Student, a 5 % de probabilidade 

de erro. O coeficiente de correlação de Pearson é utilizado para verificar relações entre 

variáveis independentes com variáveis dependentes (NAIR et al., 2005). A importância linear 

das variáveis na correlação é determinada pelos intervalos dos coeficientes (-1, 1). 

Coeficientes positivos sugerem que as variáveis mudam juntas no mesmo sentido, enquanto 

que coeficientes negativos indicam que elas variam em sentido contrário (TIMM, 2002). 

A estimativa dos componentes da variância e predição dos valores genéticos foi 

realizada usando o procedimento REML/BLUP, com o auxílio do programa computacional 

SELEGEN - REML/BLUP (Sistema Estatístico e Seleção Genética Computadorizada) 

(RESENDE, 2007). 

Na avaliação dos indivíduos, os caracteres foram analisados usando o modelo misto: 

Delineamentos experimentais/ Materiais genéticos/ Ambientes, modelo 82, descrito para o 

delineamento inteiramente ao acaso, para um ambiente, progênies de meio-irmãos, com uma 

planta por parcela, do software SELEGEN-REML/BLUP, apresentado por Resende 

(VERSÃO 2016). A seleção foi realizada entre e dentro de progênies, optando-se por 

selecionar os 50 melhores genótipos para competência ao enraizamento adventício, uma vez 

que este é um caractere de extrema importância na viabilização da produção massal de mudas 

por miniestaquia. Da mesma forma, Resende e Barbosa (2005) acreditam que 50 indivíduos é 

um tamanho adequado para conter plantas superiores, quando se deseja a seleção dos 

melhores em geral. Segundo os autores, quando se aumenta o número de genótipos acima de 

50, são acrescentados muitos indivíduos médios, que pouco contribuem para a seleção. Além 

disso, foi realizado o cálculo do ganho de seleção em porcentagem, através da fórmula:  

G (%) = ((MM – MO) /MO)*100                             (1) 

Sendo:  

G (%) = Ganho de seleção em porcentagem; 

MM = Média melhorada; 

MO = Média observada. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo houve correlação significativa (p < 0,05) e positiva entre a 

produtividade de miniestacas por minicepa e o número de miniestacas enraizadas (0,63) 

(Tabela 1). Estes resultados mostram que os caracteres variam no mesmo sentido, o que 
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denota dependência e relação entre a produtividade e o enraizamento de miniestacas em 

progênies de meio-irmãos de erva-mate. É possível que minicepas capazes de produzir brotos 

vigorosos também proporcionam maior produtividade de miniestacas por minicepa, as quais 

por sua vez geram mudas clonais com crescimento mais acelerado, tanto em câmara úmida 

quanto em casa de vegetação. Esse maior vigor das minicepas pode estar relacionado à maior 

reserva de carboidratos e co-fatores do enraizamento adventício, os quais influenciam na 

maximização da taxa rizogênica (DIAS et al., 2011). Este resultado é relevante, uma vez que 

o equilíbrio entre produtividade e enraizamento das miniestacas de extrema importância para 

que ocorra grande produção de mudas, com vigor e qualidade.  

 

Tabela 1 - Matriz de correlação de Pearson entre os caracteres produtividade de miniestacas por 

minicepa (PROD), porcentagem de sobrevivência das miniestacas (SOB), porcentagem 

de enraizamento (ENR), número de raízes (NR), comprimento médio das três maiores 

raízes (CM) e número de miniestacas enraizadas (NME), para quatro coletas realizadas 

em miniestacas de progênies de erva-mate. 

 

Variáveis PROD SOB (%) ENR (%) NR CM(cm) 

SOB (%) -0,085
ns

     

ENR (%) 0,001
ns

 0,614
*
    

NR 0,149
*
 0,245

*
 0,606

*
   

CM (cm) 0,023
ns

 0,088
ns

 0,497
*
 0,671

*
  

NME 0,631
*
 0,389

*
 0,675

*
 0,533

*
 0,343

*
 

 
ns

 não-significativo e * significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste t.  

 

Embora o tamanho das miniestacas tenha sido padronizado no momento de sua 

confecção, o maior intervalo entre as coletas permitiu maior acúmulo de reservas nas 

brotações coletadas, acelerando, assim, o desenvolvimento e enraizamento das miniestacas. 

Conforme Paiva e Gomes (1995), as reservas são indispensáveis à sobrevivência do propágulo 

até o enraizamento e posterior no desenvolvimento. Em níveis convenientes são responsáveis 

pelo aumento da área fotossintética e do favorecimento da emissão de raízes, uma vez que boa 

parte das reservas se transfere para a base da miniestaca, contribuindo para a indução e 

formação dos primórdios radiculares (PAIVA; GOMES, 1995).  

A sobrevivência das miniestacas oriundas de progênies de erva-mate apresentou 

correlação significativa (p < 0,05) e positiva com a porcentagem de enraizamento (0,61) e 

com o número de miniestacas enraizadas (0,38) (Tabela 1). Esta relação positiva também foi 

observada por Nachtigal (1999) em estacas de pessegueiro (Prunus persica (L.) Batsch) e por 



36 
 

Bastos et al. (2005) ao avaliar o enraizamento de estacas de caramboleira (Averrhoa 

carambola L.). Esta relação pode ter ocorrido devido aos propágulos vegetativos enraizados 

apresentarem maior capacidade de absorção de nutrientes e de água do substrato, reduzindo a 

mortalidade ao longo do período de cultivo em câmara úmida. Além disso, miniestacas com 

maior número de raízes também apresentam maiores taxas de sobrevivência, já que um 

sistema radicial bem desenvolvido possibilita maior crescimento inicial, bem como melhor 

desenvolvimento dos clones quando levados a campo (ALFENAS et al., 2009; XAVIER et 

al., 2013, CARVALHO, 2016). 

Por meio da análise de correlação, verificou-se também que a porcentagem de 

enraizamento, o número e comprimento médio das três maiores raízes e o número de 

miniestacas enraizadas são dependentes entre si, uma vez que correlações significativas e 

positivas foram observadas entre os mesmos (Tabela 1). Estes resultados indicam que, quanto 

maior a porcentagem de enraizamento, maior poderá ser o número e comprimento de raízes e, 

consequentemente, maior o número de miniestacas enraizadas. Além disso, mudas que 

possuem um sistema radicial bem desenvolvido tendem a apresentar maiores índices de 

sobrevivência quando levadas a campo, além de um desenvolvimento mais vigoroso e rápido, 

proporcionando uma melhor fixação, o que diminui as perdas por mortalidade (REIS et al., 

2000; TIMM, et al, 2015). Resultados semelhantes foram observados em estudos com 

miniestacas herbáceas de pessegueiro (P. persica) (TIMM et al., 2015) e miniestacas de 

canjerana (C. canjerana) (BURIN et al., 2018), onde altas correlações foram encontradas para 

os caracteres de enraizamento (número e comprimento de raíz).  

Neste sentido, com base na correlação entre os caracteres, o número de miniestacas 

enraizadas apresentou-se como o melhor caractere a ser utilizado para a seleção entre e dentro 

de progênies de erva-mate com competência ao enraizamento adventício, devido à correlação 

significativa e positiva existente com os demais caracteres. Estes resultados estão de acordo 

com os observados em canjerana, os quais demonstram que a seleção dos clones deve ser 

realizada com base no número de miniestacas enraizadas durante todo o período de 

crescimento vegetativo (BURIN et al., 2018). Estes resultados permitem inferir que progênies 

e genótipos de erva-mate com competência ao enraizamento podem ser selecionados com 

base no número de miniestacas enraizadas por minicepa, o que facilita e simplifica o processo 

de identificação de genótipos superiores para a propagação vegetativa. 

A correlação entre os caracteres de enraizamento também possibilitou avaliar o 

comportamento dos genótipos ao longo das épocas de coleta, verificando quais são aqueles 

menos afetados e que apresentam desempenho superior durante o ano de coleta. Diferenças 
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genéticas dos indivíduos entre e dentro das progênies explicam as variações no número de 

miniestacas enraizadas para cada coleta e podem estar associadas também às diferenças nos 

níveis endógenos de auxinas (BURIN et al., 2018), o que configura tais variações. 

No presente estudo também se optou por construir a matriz de correlação linear de 

Pearson para avaliar as possíveis relações entre as diferentes coletas de miniestacas de erva-

mate (Tabela 2). Esta análise teve como objetivo avaliar semelhanças ou diferenças no 

comportamento dos propágulos vegetativos ao longo do período de coleta no minijardim 

clonal e assim possibilitar o estabelecimento progênies de erva-mate para a propagação 

vegetativa. Para a produtividade e porcentagem de sobrevivência das miniestacas, bem como 

para a porcentagem de enraizamento, o número de raízes, o comprimento médio das três 

maiores raízes e o número de miniestacas enraizadas de erva-mate. Para todos os caracteres 

avaliados houve correlação significativa (p < 0,05) e positiva entre as épocas de coleta de 

dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, fevereiro e maio de 2018, fevereiro e setembro de 

2018 e entre maio e setembro de 2018 (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Matriz de correlações de Pearson em quatro coletas de miniestacas de progênies de 

erva-mate, para os caracteres produtividade de miniestacas por minicepa, 

porcentagem de sobrevivência das miniestacas, porcentagem de enraizamento, 

número de raízes, comprimento médio das três maiores raízes e número de 

miniestacas enraizadas.  

 

Coletas Dezembro de 

2017 

Fevereiro de  

2018 

Maio de 

2018 

Produtividade de miniestacas por minicepa 

Fevereiro de 2018 0,202
*
   

Maio de 2018 0,068
ns

 0,597
*
  

Setembro de 2018 0,021
ns

 0,439
*
 0,755

*
 

Porcentagem de sobrevivência das miniestacas 

Fevereiro de 2018 0,129
*
   

Maio de 2018 0,012
ns

 0,572
*
  

Setembro de 2018 0,052
ns

 0,473
*
 0,648

*
 

Porcentagem de enraizamento 

Fevereiro de 2018 0,214
*
   

Maio de 2018 0,023
ns

 0,452
*
  

Setembro de 2018 0,021
ns

 0,364
*
 0,441

*
 

Número de raízes 

Fevereiro de 2018 0,238
*
   

Maio de 2018 0,163
*
 0,352

*
  

Setembro de 2018 0,104
ns

 0,358
*
 0,365

*
 

Comprimento médio das três maiores raízes (cm) 

Fevereiro de 2018 0,278
*
   

Maio de 2018 0,071
ns

 0,331
*
  

Setembro de 2018 0,151
*
 0,321

*
 0,299

*
 

Número de miniestacas enraizadas 

Fevereiro de 2018 0,301
*
   

Maio de 2018 0,142
*
 0,517

*
  

Setembro de 2018 0,071
ns

 0,362
*
 0,529

*
 

 
ns

 não-significativo e * significativo a 5% de probabilidade de erro pelo teste t. 
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Para a produtividade de miniestacas por minicepa, a maiores correlações foram obtidas 

entre as coletas de fevereiro (verão) e maio de 2018 (outono) e entre maio (outono) e 

setembro de 2018 (inverno), o mesmo pode ser observado para sobrevivência (Tabela 2), as 

quais apresentaram correlações moderadas a altas (HINKLE et al., 2003), variando de 57,2 a 

75,4%. As maiores correlações entre os períodos de outono e inverno, provavelmente, 

ocorreram devido às condições climáticas sazonais mais amenas, as quais podem afetar 

significativamente o estado fisiológico da planta-matriz e o balanço hormonal endógeno 

(HARTMANN et al., 2011). Este comportamento pode ter afetado o desenvolvimento das 

brotações, devido às minicepas estarem no início da fase de repouso vegetativo, o que 

estabiliza o crescimento das minicepas e diminui a produtividade de miniestacas (GATTI, 

2002). Comportamento semelhante foi observado para outras espécies florestais nativas, tais 

como Eugenia uniflora L. (PENÃ et al., 2015), a qual apresentou maior produtividade nos 

períodos de verão e outono enquanto C. canjerana (BURIN et al., 2018) apresentou maiores 

porcentagens de sobrevivência de miniestacas no inverno. 

Para os caracteres associados ao enraizamento adventício, como porcentagem de 

enraizamento, número de raízes, comprimento médio das três maiores raízes e número de 

miniestacas enraizadas de erva-mate, maiores correlações foram observadas entre as coletas 

de fevereiro (verão) e maio de 2018 (outono), fevereiro (verão) e setembro (inverno) de 2018 

e entre maio (outono) e setembro (inverno) de 2018 (Tabela 2). Estes resultados podem estar 

associados a temperaturas mais amenas no período de enraizamento, o que possibilitou 

maiores taxas, tanto de sobrevivência quanto de enraizamento das miniestacas. Além disso, a 

utilização de AIB, considerada a principal auxina sintética para o enraizamento de 

miniestacas, pode ter favorecido o processo de indução e formação radicial, promovendo o 

aumento da porcentagem, número e qualidade das raízes, bem como da uniformidade do 

enraizamento (FACHINELLO et al., 1995). Assim como os demais caracteres associados ao 

enraizamento, o número de miniestacas enraizadas é um caráter muito importante para a 

produção e desenvolvimento de mudas, pois define a taxa de multiplicação potencial de uma 

planta (BURIN et al., 2018). Esses resultados corroboram com os encontrados para T. ciliata 

(SILVA, 2010) e miniestacas herbáceas de P. persica (TIMM et al., 2015), para os caracteres 

de enraizamento (número e comprimento de raiz) nos sistemas de minijardim, os quais 

encontraram correlações semelhantes. 

As coletas de dezembro de 2017 e maio de 2018, dezembro de 2017 e setembro de 

2018 e entre dezembro de 2017 e maio de 2018, foram as que apresentaram as menores e mais 

distintas correlações em relação aos demais períodos de coleta. Estes resultados podem ter 



40 
 

ocorrido devido à dominância apical das minicepas na primeira coleta (dezembro de 2017). 

Segundo Wendling e Souza Júnior (2003), após a primeira poda, com a quebra da dominância 

apical, ocorre um período de adaptação das minicepas e posterior reorganização do sistema de 

crescimento ortotrópico (crescimento na posição vertical) para um sistema plagiotrópico 

(crescimento na forma similar a uma ramificação lateral). Deste modo, após a primeira coleta, 

as gemas dormentes tornaram-se ativas, resultando em maior estímulo ao crescimento, 

podendo esse tempo ser variável em função da espécie e das condições climáticas. 

A análise realizada através do procedimento REML/BLUP, proporcionou as 

estimativas de parâmetros genéticos por seus valores genotípicos e ganhos preditos. As 

estimativas dos coeficientes de herdabilidade individual no sentido restrito (h
2
a) foram 

superiores as obtidas em indivíduos dentro de progênie (h
2
ad), para todos os caracteres 

estudados (Tabela 3). Este resultado indica que a seleção para tais caracteres pode ser mais 

eficiente entre os genótipos dentro das progênies do que entre as progênies de erva-mate 

propriamente ditas. Em estudos com E. camaldulensis maiores estimativas de herdabilidades 

foram observadas para a média de progênies e herdabilidades menores foram obtidas no 

sentido restrito (AZEVEDO et al., 2015), sugerindo maiores possibilidades de ganhos pela 

seleção das melhores progênies do que dentro de progênies (SATO et al., 2007).  

Os resultados deste trabalho mostram que a seleção para os caracteres de miniestacas, 

porcentagem de sobrevivência e enraizamento das miniestacas, número de raízes, 

comprimento médio das três maiores raízes e número de miniestacas enraizadas pode ser 

efetuado entre os genótipos estudados independem da progênie. Este é um resultado muito 

importante, já que este estudo tem como objetivo a identificação de genótipos com maior 

competência ao enraizamento adventício, visando o desenvolvimento de clones e a produção 

de mudas por miniestaquia. 
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Tabela 3 - Estimativas de parâmetros genéticos para os caracteres produtividade de 

miniestacas por minicepa (PROD), porcentagem de sobrevivência das miniestacas 

(SOB), porcentagem de enraizamento (ENR), número de raízes (NR), 

comprimento médio das três maiores raízes (CM) (cm) e número de miniestacas 

enraizadas (NME) em progênies de meio-irmãos de erva-mate. 

 

Parâmetros
1
 PROD SOB (%) ENR (%) NR CM (cm) NME 

h
2
a 0,270 0,010 0,279 0,421 0,227 0,506 

h
2
ad 0,217 0,008 0,225 0,352 0,180 0,434 

CVgi% 17,313 3,262 24,414 37,177 71,785 45,065 

Acgen 0,411 0,080 0,417 0,495 0,380 0,533 

Média geral
2
 13,115 72,288 48,966 4,363 0,958 6,437 

 
1 

h
2
a: herdabilidade individual no sentido restrito, ou seja, dos efeitos aditivos; h

2
ad: herdabilidade dentro de 

progênies; CVgi%: coeficiente de variação genética aditiva individual; Acgen: acurácia na seleção de progênies; 

e média geral. 
2 
Média geral de cada um dos caracteres observada, sem transformação. 

 

Os caracteres produtividade de miniestacas por minicepa, porcentagem de 

sobrevivência das miniestacas, porcentagem de enraizamento e comprimento médio das três 

maiores raízes apresentaram valores de herdabilidade individual no sentido restrito (h
2
a) e 

herdabilidade dentro de progênie (h
2
ad) de baixa magnitude (RESENDE, 2002). Este 

resultado indica que pouco ganho de seleção é esperado pela seleção de genótipos e progênies 

para esses caracteres (Tabela 3). Já o número de raízes e o número de miniestacas enraizadas 

apresentaram maiores valores de h
2
a (0,42 e 0,50, respectivamente) e h

2
ad (0,35 e 0,43. 

respectivamente), considerados moderados à altos (RESENDE et al., 2005). Esses resultados 

indicam a possibilidade de ganhos satisfatórios com a seleção para o número de miniestacas 

enraizadas tanto de indivíduos como dentro das progênies para estes caracteres em erva-mate 

propagadas via miniestaquia, uma vez que o progresso esperado pela seleção depende 

diretamente da herdabilidade (RESENDE, 2002). Resultados semelhantes foram observados 

em erva-mate por Simeão et al. (2002), onde as estimativas de herdabilidades individuais, no 

sentido restrito, apresentaram valores satisfatórios, classificados como moderados (0,15 < h
2
 < 

0,50) a altos (h
2
 > 0,50). 

Estimativas elevadas de herdabilidade favorecem a seleção inicial entre e dentro das 

melhores progênies (CARIAS et al., 2016). Estudos realizados com progênies erva-mate 

revelaram alta magnitude para a herdabilidade da média das progênies, seguida de baixa 

herdabilidade individual (h
2
a) para todos os caracteres analisados, indicando excelentes 

possibilidades de seleção com base na herdabilidade das progênies (STURION; RESENDE, 
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2005), o que está de acordo com os resultados observados por Costa et al. (2005) para a 

mesma espécie. 

Quanto aos coeficientes de variação genética aditiva individual (CVgi), verificou-se os 

maiores valores para os caracteres comprimento médio das três maiores raízes (71,78%) e 

número de miniestacas enraizadas (45,06%) (Tabela 3). Sabe-se que CVgi acima de 10% é 

suficiente para se praticar efetiva seleção entre genótipos (RESENDE, 2002). Assim, no 

presente estudo foram obtidos altos valores de CVgi, o que indica elevada magnitude da 

variação genética disponível para seleção (PIMENTEL et al., 2014), possibilitando ganhos 

genéticos significativos pela seleção entre progênies de erva-mate com base no enraizamento 

adventício. Costa et al. (2009) verificaram coeficientes de variação genética individual (CVgi) 

entre 17,64% e 10,38% em progênies de erva-mate. Para progênies de Myracrodruon 

urundeuva os coeficientes de variação genética individual (CVgi) variaram de 7,86% a 

19,86% (ALMEIDA, 2011), apresentando ganhos menores com a seleção. Considerando que 

quanto maior a variação genética existente, maiores são as possibilidades de ganhos genéticos 

ao longo do programa de melhoramento, os resultados deste trabalho indicam que a seleção de 

genótipos será efetiva, resultando em altos ganhos genéticos (ALMEIDA, 2011). 

A acurácia na seleção (Acgen) é diretamente proporcional a herdabilidade do 

respectivo caractere avaliado, a qual se refere à correlação entre os valores genéticos preditos 

e valores genéticos verdadeiros dos indivíduos (RESENDE; DUARTE, 2007). Assim, como 

se esperava, no presente estudo os maiores valores de Acgen também foram verificados para o 

número de miniestacas enraizadas (0,53), corroborando com os resultados verificados para a 

herdabilidade genética (Tabela 3). Segundo Resende (2007), os valores de Acgen são 

classificados como moderados, comprovando que o número de miniestacas enraizadas é 

adequado para a seleção de progênies de erva-mate. Burin et al. (2018) também realizou a 

seleção de clones de C. canjerana com base no número de miniestacas enraizadas, ao longo 

de três coletas sucessivas. Tal procedimento resulta na identificação de sete clones, os quais 

apresentaram maior potencial para a produção massal de mudas de C. canjerana por 

miniestaquia, ao longo do período de crescimento vegetativo, enaltecendo a viabilidade do 

uso deste caractere para a seleção de indivíduos superiores. 

Dessa maneira, com base nas informações obtidas no presente estudo a seleção dos 

melhores genótipos dentro das progênies foi realizada com base no número de miniestacas 

enraizadas ao longo do ano, ou seja, considerando as quatro coletas realizadas (Tabela 4). 

Com isso, os ganhos genéticos estimados com a seleção dos melhores indivíduos, podem ser 

obtidos para o caráter número de miniestacas enraizadas, pela clonagem dos genótipos com 
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alta capacidade rizogênica (SHEPHERD et al., 2008; ALMEIDA et al., 2010), os quais 

elevaram a nova média geral da população selecionada de 1,662 para 1.873, o equivalente a 

um aumento percentual em relação à média de 11,27%.  

Assim, a diferença entre as médias da população antes da seleção e após a seleção é 

chamada de diferencial de seleção, sendo o ganho genético definido como o produto entre o 

diferencial de seleção e a herdabilidade no sentido restrito (BUENO et al., 2006). Ganhos 

genéticos semelhantes foram observados para seringueira [Hevea brasiliensis (Willd ex Adr. 

de Juss.) Muell.-Arg.], variando de 14,04% a 16,54%, elevando a nova média da população 

(COSTA et al., 2008). Resultados similares também foram observados para erva-mate, porém 

para a seleção individual para altura, elevando a nova média da população após um ciclo de 

seleção de 32,50 cm para 41,02 cm, equivalente a um percentual na média de 16,10% 

(COSTA et al., 2009). 

 

Tabela 4 - Valores médios ordenados para os 50 melhores genótipos selecionados por seus 

valores genotípicos e ganhos preditos dos valores transformados para o número de 

miniestacas enraizadas de erva-mate. 

 

Ordem Genótipos 
f 

obser. 

f 

transf. 
a u+a Ganho 

Média 

melhorada 
d g  

1 17SMLZ-38 14,500 2,401 0,731 1,992 0,841 2,102 0,209 0,940 

2 17SMJS-35 15,000 2,352 0,699 1,961 0,829 2,090 0,200 0,899 

3 17SM3-23 11,000 2,370 0,671 1,932 0,798 2,059 0,224 0,895 

4 17SMLZ-23 12,750 2,192 0,597 1,858 0,744 2,005 0,171 0,768 

5 17SM3-18 9,250 2,175 0,553 1,814 0,718 1,979 0,184 0,737 

6 17SM4-29 9,750 2,134 0,528 1,789 0,699 1,960 0,176 0,704 

7 17SMLZ-19 12,000 2,101 0,539 1,800 0,704 1,965 0,154 0,693 

8 17SM1-25 8,500 2,074 0,492 1,753 0,671 1,932 0,164 0,656 

9 17SM3-28 11,250 2,054 0,509 1,769 0,684 1,945 0,145 0,654 

10 17SM1-27 11,500 2,048 0,505 1,766 0,680 1,941 0,144 0,649 

11 17SM7-33 8,500 2,028 0,465 1,726 0,644 1,905 0,155 0,619 

12 17SM1-1 11,250 2,010 0,480 1,742 0,668 1,929 0,137 0,618 

13 17SMLZ-34 10,750 1,997 0,472 1,734 0,660 1,921 0,135 0,607 

14 17SMLZ-36 11,250 1,983 0,463 1,724 0,657 1,918 0,132 0,595 

15 17SMLZ-30 5,500 2,018 0,425 1,686 0,622 1,883 0,169 0,594 

(continua) 
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16 

 

 

17SMJS-12 

 

 

12,250 

 

 

1,981 

 

 

0,462 

 

 

1,723 

 

 

0,653 

 

 

1,914 

 

 

0,132 

 

 

0,594 

17 17SM1-39 11,750 1,969 0,454 1,715 0,652 1,913 0,129 0,584 

18 17SMJS-8 11,000 1,953 0,444 1,705 0,640 1,901 0,127 0,571 

19 17SMJS-11 10,750 1,940 0,436 1,697 0,623 1,884 0,124 0,560 

40 17SM3-42 5,250 1,967 0,396 1,657 0,605 1,866 0,159 0,555 

21 17SM1-21 7,750 1,947 0,415 1,676 0,615 1,876 0,138 0,554 

22 17SM7-24 11,500 1,921 0,423 1,684 0,631 1,892 0,121 0,544 

23 17SM4-16 11,000 1,917 0,421 1,682 0,619 1,879 0,120 0,541 

24 17SM3-24 10,000 1,913 0,418 1,679 0,621 1,882 0,119 0,537 

25 17SM7-22 7,500 1,922 0,400 1,661 0,614 1,875 0,133 0,534 

26 17SM3-20 7,750 1,897 0,385 1,646 0,594 1,855 0,128 0,513 

27 17SMLZ-44 10,000 1,882 0,398 1,659 0,600 1,861 0,114 0,512 

28 17SM4-20 11,000 1,873 0,392 1,654 0,604 1,865 0,112 0,505 

29 17SM3-15 10,500 1,839 0,377 1,632 0,598 1,859 0,106 0,476 

30 17SMJS-24 9,500 1,836 0,369 1,630 0,579 1,840 0,105 0,474 

31 17SM3-44 10,500 1,833 0,367 1,628 0,590 1,851 0,105 0,472 

32 17SM3-38 10,250 1,819 0,358 1,619 0,584 1,845 0,102 0,460 

33 17SM4-30 7,500 1,803 0,328 1,589 0,562 1,823 0,109 0,438 

34 17SMJS-29 11,000 1,783 0,335 1,596 0,575 1,836 0,096 0,431 

35 17SMJS-48 15,000 1,782 0,334 1,595 0,564 1,825 0,095 0,429 

36 17SMJS-20 9,000 1,777 0,331 1,592 0,564 1,825 0,095 0,426 

37 17SM1-40 9,250 1,765 0,323 1,584 0,552 1,813 0,092 0,415 

38 17SM7-13 9,750 1,759 0,319 1,581 0,556 1,817 0,091 0,411 

39 17SM4-8 9,750 1,727 0,299 1,559 0,549 1,810 0,085 0,384 

40 17SMLCZ-20 8,750 1,704 0,284 1,545 0,523 1,784 0,081 0,365 

41 17SM4-19 6,750 1,699 0,265 1,526 0,518 1,779 0,088 0,354 

42 17SM4-3 10,750 1,666 0,260 1,521 0,562 1,823 0,074 0,334 

43 17SMJS-47 10,750 1,662 0,257 1,518 0,529 1,790 0,074 0,331 

44 17SM3-16 8,500 1,656 0,253 1,514 0,504 1,765 0,072 0,325 

45 17SMLZ-33 8,750 1,655 0,253 1,514 0,509 1,771 0,072 0,325 

 

(continuação) 
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17SM7-25 

 

 

8,250 

 

 

1,636 

 

 

0,240 

 

 

1,501 

 

 

0,500 

 

 

1,762 

 

 

0,069 

 

 

0,309 

47 17SMLZ-43 7,750 1,625 0,233 1,494 0,490 1,751 0,067 0,299 

48 17SM4-18 8,250 1,618 0,229 1,490 0,484 1,745 0,065 0,295 

49 17SMLZ-27 8,000 1,606 0,222 1,483 0,482 1,743 0,063 0,285 

50 17SM3-40 9,750 1,603 0,219 1,481 0,520 1,781 0,063 0,282 

Média geral 9,970 1,898 0,401 1,662 0,612 1,873 0,121 0,521 

 

f obser. = média de todas as observações do respectivo genótipo sem transformação; f transf. = valor fenotípico 

individual predito a partir dos valores transformados; a = ganho em relação à média geral; u+a = valor genético 

aditivo predito; d = efeito genético de dominância predito; g = a+d é o efeito genotípico predito. 

 

A classificação dos indivíduos, de acordo com o valor genotípico (g), revelou que as 

progênies 17SM1, 17SM3, 17SM4, 17SM7, 17SMLZ e 17SMJS tiveram pelo menos cinco 

genótipos de cada uma, a partir da seleção dos 50 melhores, sendo que as progênies 17SM3 e 

17SMLZ contribuíram com o maior número de genótipos selecionados (11) para o número de 

miniestacas enraizadas (Tabela 5). A seleção para o número de miniestacas enraizadas dentro 

das progênies resultou em intensidades de seleção que variaram entre 9,8% a 22,9%, 

correspondendo uma intensidade de 17,86% para o número de indivíduos avaliados, o que 

pode ser considerado adequado para manter variabilidade genética suficiente para a seleção de 

outros caracteres. Intensidades de seleção mais elevadas foram utilizadas para pinus (Pinus 

caribaea var. Hondurensis) 1,26% e 2,14%, em diferentes procedências de pomar de 

sementes clonal (SAMPAIO et al., 2000) e eucalipto (E.  camaldulensis) 15,15% entre as 

progênies e 6,67% dentro das progênies (AZEVEDO et al., 2015).  

Apesar do menor número de genótipos selecionados, as progênies 17SM1 e 17SM7 

também contribuíram com genótipos de valores médios similares aos das progênies 17SM3, 

17SM4, 17SMLZ e 17SMJS para todos os caracteres estudados, os quais apresentaram maior 

número de plantas selecionadas dentro da progênie. Estes resultados demonstram a 

superioridade de alguns genótipos das progênies 17SM1 e 17SM7, comprovando a seleção. 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 



46 
 

Tabela 5 – Número de genótipos selecionados e média de progênies de meio-irmãos de erva-

mate, com a respectiva média de todos os genótipos selecionados, média original 

e ganho genético percentual para produtividade de miniestacas por minicepa 

(PROD), porcentagem de sobrevivência das miniestacas (SOB), porcentagem de 

enraizamento (ENR), número de raízes (NR), média do comprimento das três 

maiores raízes (CM) e número de miniestacas enraizadas (NME) coletadas e 

diferentes épocas ao longo do ano e avaliadas aos 60 dias de cultivo em câmara 

úmida.  

 

Progênies Nº de plantas 

selecionadas 

PROD* SOB (%)* ENR (%)* NR* CM 

(cm)* 

NME* 

17SM1 6 2,188 61,509 49,497 1,571 0,222 1,900 

17SM3 11 2,126 61,601 49,699 1,486 0,223 1,880 

17SM4 8 2,108 61,564 49,029 1,438 0,223 1,882 

17SM7 5 2,121 61,652 51,016 1,439 0,225 1,881 

17SMLZ 11 2,078 61,721 53,176 1,506 0,226 1,829 

17SMJS 9 2,177 61,673 49,101 1,399 0,218 1,850 

Média melhorada (MM) 2,133 61,620 50,253 1,473 0,223 1,870 

Média original (MO) 1,902 61,432 43,998 1,166 0,167 1,261 

Ganho genético (%) 12,15 0,31 14,22 26,33 33,53 48,30 

 

* Dados originais transformados. Os dados de produtividade de miniestacas por minicepa, número de raízes, 

comprimento médio das três maiores raízes e número de miniestacas enraizadas foram transformados para 

       e os dados de porcentagem de sobrevivência e enraizamento das miniestacas foram transformados por 

Box Cox. Ganho genético (%) ou G% = ((MM – MO) /MO)*100. 

 

Assim, a seleção de clones com base no número de miniestacas enraizadas foi 

fundamental para identificar aqueles com maior competência ao enraizamento adventício 

durante o período de crescimento vegetativo, uma vez que este parâmetro varia entre as 

progênies, bem como dentro das progênies de meio-irmãos de erva-mate. Como esperado, o 

maior ganho genético foi observado para o número de miniestacas enraizadas por minicepa 

(48,3%), pelo fato de que a seleção foi realizada para este caractere. Considerando os dados 

observados, a seleção dos 50 genótipos com maior competência ao enraizamento adventício 

elevou a média original de 6,44 para 9,97 miniestacas enraizadas em quatro coletas 

consecutivas, equivalendo a um aumento de 54,81%. Os maiores valores de ganho genético 

indireto de seleção foram observados para o número de raízes e comprimento médio das três 

maiores raízes. Estes resultados também eram esperados, já que os caracteres de enraizamento 
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de miniestacas apresentaram os maiores valores de correlação linear com o número de 

miniestacas enraizadas (Tabela 1). 

Os resultados do presente estudo mostram que os dados de correlação de Pearson e os 

parâmetros genéticos para o número de miniestacas enraizadas por minicepa de erva-mate 

mantida em minijardim clonal são os mais adequados para serem utilizados na seleção de 

clones para a competência ao enraizamento adventício, entre dentro de progênies de erva-

mate, podendo este critério ser utilizado nos programas de melhoramento genético da espécie 

para a propagação vegetativa por miniestaquia. Os ganhos genéticos proporcionados com a 

seleção entre e dentro das progênies foram satisfatórios, além de apresentar maior eficiência 

na escolha dos melhores indivíduos dentro da população. Com base nestes resultados, foi 

possível a seleção de progênies e de indivíduos com maior competência rizogênica utilizando 

o procedimento REML/BLUP, os quais serão utilizados na implantação de novos minijardins 

clonais, compostos de minicepas com alta taxa de multiplicação, viabilizando a produção 

massal de mudas de erva-mate, empregando a técnica de miniestaquia.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Todos os caracteres apresentaram correlação significativa entre as coletas. 

O número de raízes e de miniestacas enraizadas apresentaram os maiores valores de 

herdabilidade, possibilitando ganhos genéticos satisfatórios de seleção para estes caracteres. 

A identificação dos melhores genótipos foi realizada com base no número de 

miniestacas enraizadas, levando em consideração os efeitos genotípicos com os maiores 

ganhos diretos e indiretos de seleção.  

A seleção para o enraizamento adventício com base no número de miniestacas 

enraizadas pode ser empregada em programas de melhoramento genético de erva-mate para a 

propagação vegetativa por miniestaquia. 

Genótipos com competência ao enraizamento adventício podem ser selecionados em 

diferentes progênies. 
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