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Resumo 
As crescentes limitações na exploração da turfa, por razões ambientais, e o custo crescente da 

casca de pinheiro, fundamentam a procura de materiais orgânicos alternativos para a produção de 
substratos. Com este objetivo, avaliaram-se cinco substratos no enraizamento de estacas de alecrim 
(Rosmarinus officinalis L.) e azereiro (Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica). Os substratos incluíram 
“Siro Plant” (A0), com 30% (v/v) de turfa e 70% de compostado de casca de pinheiro (CCP), três 
substratos com substituição do CCP por quantidades crescentes de compostado de acácia (A30-30%, 
A60-60% e A100-100%), e como testemunha um substrato comercial com turfa loira (67%), fibra de 
coco (17%), perlite (17%) e micorrizas. As estacas herbáceas, colocadas em tabuleiros de alvéolos, à 
temperatura de 22ºC e com rega por nebulização, foram avaliadas aos 55 dias através do comprimento 
das raízes, da sua ramificação e do número e comprimento dos novos rebentos nas estacas. 

Para o alecrim, o substrato comercial (Sc) e os substratos com e sem compostado de acácia, 
comportaram-se de forma semelhante, nomeadamente na percentagem de enraizamento (61,1% a 
72,2%), no nível de ramificação das raízes (média 2,0), e no número de novos rebentos nas estacas 
(média 2,3 rebentos/estaca). As diferenças entre os substratos ocorreram na percentagem de estacas 
mortas (secas ou com sintomas de apodrecimento), que foi superior no substrato A0 (24,4%) em 
comparação com o A100 (10,0%) e no comprimento das raízes que foi superior nos substratos Sc e 
A30 (média 5,6 cm). No enraizamento do azereiro, o Sc foi comparável aos substratos A30 e A100, 
nomeadamente na percentagem de enraizamento (média 87,8%) e no comprimento máximo das raízes 
formadas (média 3,1 cm). O compostado de acácia revelou-se uma boa alternativa ao compostado de 
casca de pinheiro, contribuindo para rentabilizar as estratégias de erradicação desta espécie invasora.  

 
Palavras-chave: Acacia spp., casca de pinheiro, compostagem, enraizamento, turfa 

 
Abstract 

Evaluation of substrates with composted acacia in rooting Rosmarinus officinalis L. and 
Prunus lusitanica L. 

The increasing restrictions on the exploitation of peat, for environmental reasons, and the 
increasing cost of pine bark, underlying demand for alternative organic materials for the production of 
horticultural substrates. To this end, we evaluated five substrates on rooting cuttings of rosemary 
(Rosmarinus officinalis L.) and Portuguese laurel (Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica). The substrates 
included "Siro Plant" (A0), with 30% (v/v) of peat and 70% pine bark compost (PBC), three substrates 
with substitution of PBC for increasing amounts of acacia compost (A30-30%, A60-60% e A100-100%) 
and as a control a commercial peat moss substrate (67%), coconut fiber (17%), perlite (17%) and 
mycorrhizae. The cuttings were placed on alveolar trays at a temperature of 22ºC with fog irrigation, 
and were assessed after 55 days via root length and branching, as well as the number and length of 
sprouts in the new cuttings. 

For rosemary, commercial substrate (Sc) and substrates with and without acacia compost gave 
similar results, in particular the percentage of rooting (61.1% to 72.2%), the level of length and 
branching of the roots (average 2.0), and the number of new shoots on the cuttings (average 2.3 new 
shoots/cutting). The differences between the substrates occurred in the percentage of dead cuttings 
(dried or rot symptoms), which was higher with the substrate A0 (24.4%) compared to A100 (10.0%) 
and the length of roots was higher in substrates Sc and A30 (mean 5.6 cm). Rooting of Portuguese 
laurel, Sc substrates was comparable to A30 and A100, in particular rooting percentage (mean 87.8%) 
and the maximum length and branching of the grown roots (average 3.1 cm). The Acacia compost 
proved to be a good alternative to pine bark compost, being a contribution to the eradication strategies 
of this invasive species. 
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Introdução 

As crescentes limitações na exploração da turfa, por razões ambientais, fundamentam a 
procura de materiais orgânicos alternativos para a produção de substratos, incluindo os produtos 
resultantes da compostagem de biomassa vegetal. Apesar dos compostados de casca de pinheiro serem 
considerados uma boa alternativa, o seu custo tem aumentado, o que justifica a procura de outros 
materiais para este fim. Por outro lado, as plantas lenhosas invasoras, como as acácias, contribuem 
frequentemente para a proliferação dos fogos florestais em Portugal e para a diminuição da biodiversidade.  

O corte e utilização das acácias para compostagem e posterior utilização como materiais 
alternativos para a formulação de substratos para horticultura, aumentaria a competitividade dos 
substratos produzidos em Portugal, diminuindo a sua importação, contribuiria para diminuir os fogos 
florestais, a emissão de gases com efeito estufa e a erosão do solo, e contribuiria ainda para aumentar a 
biodiversidade nas florestas nacionais (Brito, 2013). Entre outros, os substratos de enraizamento para 
a propagação de espécies importantes de plantas aromáticas e medicinais (PAM) que habitualmente se 
propagam vegetativamente por estaca de caule, são de grande utilização, incluindo no modo de 
produção biológico (MPB). 

A casca de pinheiro é uma alternativa à turfa porque confere propriedades semelhantes às 
misturas na formulação de substratos. É um material que tem de ser triturado/moído, crivado                
(< 2-3 cm) e compostado (4-6 meses), porque a casca fresca possui taninos, resinas, fenóis, terpenos e 
outros compostos que podem ser fitotóxicos. A casca de pinheiro retém pouca água, mas a sua 
capacidade de retenção de água pode aumentar com a diminuição do tamanho das suas partículas (tem 
capacidade para reter água em 60% da sua porosidade total). Contribui para uma boa drenagem do 
substrato, possui elevada CTC e um valor de pH baixo a neutro (Brito et al., 2012). 

Os arbustos de acácia moídos e crivados possuem uma biodegradabilidade e uma estrutura 
que permitem a sua compostagem efetiva (Brito et al., 2012). Este estudo revelou que, em condições de 
bom arejamento, atingiram-se temperaturas termófilas logo após a construção das pilhas, que 
permaneceram acima de 65°C por um período suficientemente longo para satisfazer os critérios mais 
rigorosos para a inativação completa de agentes patogénicos. O composto maturado pode ser obtido 
com um número reduzido de revolvimentos das pilhas e pode produzir corretivos do solo ricos em MO 
e com uma baixa CE sendo, no entanto, necessário um longo período de compostagem e maturação dos 
compostados finais (Brito et al., 2012). 

O alecrim é um arbusto mediterrânico que mantém uma folhagem abundante praticamente 
durante todo o ano (Vidalie, 1992) e possui uma grande capacidade de adaptação a diferentes 
condições ambientais, sendo uma espécie importante nas empresas de produção biológica de plantas 
aromáticas e medicinais (PAM). As suas características, bem como a sua beleza e agradável aroma, 
contribuem para que esta espécie seja também muito utilizada como ornamental nos espaços verdes. O 
alecrim tem boa adaptação a solos de textura arenosa, ricos em matéria orgânica e com pH entre 6,0 e 
6,7, mas é nos terrenos calcários que este se torna mais ananicante e mais aromático (Costa & Silva, 
1994; Bremness, 1995). A propagação de alecrim por estaca de caule entre a primavera e o outono é o 
método recomendado, uma vez que por semente as plantas demoram mais tempo a atingir a 
maturidade e as suas características podem não corresponder ao objetivo da cultura (Kelly & 
Bowbrick, 1985; Hartmann et al., 1997; Dirr, 1998; Marchiori, 2004; Cunha et al., 2011).  

O azereiro (Prunus lusitanica L.), também conhecido como loureiro-de-Portugal ou ginjeira- 
brava, é um arbusto ou árvore de folhagem perene (3-8 m de altura), cuja floração ocorre em junho. É 
uma espécie autóctone e rara em Portugal, sujeita a legislação de proteção por ser vulnerável devido à 
degradação crescente do seu habitat natural (Humphries et al., 2005; Antunes & Ribeiro, 2007). Pela 
sua beleza tem sido utilizada desde o séc. XVIII com fins ornamentais (Ribeiro & Antunes, 1997) e foi 
escolhido no presente trabalho, por ser uma espécie exigente relativamente ao enraizamento de 
estacas caulinares. Ribeiro & Antunes (1997) realizaram ensaios com estacas terminais de azereiro 
com aplicação de IBA (ácido indolbutírico) que não é permitido no MPB, resultando numa 
percentagem de enraizamento superior a 70% após 3 meses, com 12 raízes primárias por estaca em 
média. O azereiro tem melhor adaptação a solos siliciosos e ácidos (pH 5 a 6), mas apresenta elevada 
rusticidade edáfica, podendo ser inclusivamente indiferente ao substrato (Labajos & Blanco, 1992). 

Os objetivos deste trabalho consistiram na avaliação de compostos finais de arbustos de 
espécies lenhosas invasoras, produzidos na empresa Leal & Soares, como componentes para a 
formulação de substratos hortícolas, nomeadamente de substrato de enraizamento com base na sua 
avaliação físico-química e no enraizamento de estacas.  
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Material e métodos 
Os cinco substratos utilizados na avaliação do enraizamento de estacas de alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.) e azereiro (Prunus lusitanica L.) foram o substrato comercial Siro Plant, constituído por 
70% de composto de casca de pinheiro e 30% de turfa (A0) e substratos com substituição do composto 
de casca de pinheiro, por quantidades crescentes de composto de acácia (A30, A60, A100) (quadro 1 e 
quadro 2). Todos os compostos foram misturados com 20% de perlite. Como testemunha foi utilizado 
o substrato comercial (Sc) utilizado no viveiro de onde foram provenientes as plantas, constituído por 
turfa loira (67%), fibra de coco (17%) e perlite (17%), com adição de fertilizantes químicos de síntese 
e micorrizas (Paperpot plus, Gramoflor). 

O material vegetal, ramos de alecrim e de azereiro provenientes de plantas-mãe, foram obtidos 
no viveiro da Raiz da Terra (Vila Praia de Âncora) no início de março, tendo-se preparado de imediato 
450 estacas caulinares de cada espécie com comprimento médio de 10 cm. Eliminaram-se as folhas 
inferiores de cada uma das estacas tendo sido colocadas no substrato, cerca de metade das estacas. O 
pH dos substratos em estudo variou de 5,1 a 6,2 (quadro 2) e o substrato comercial Siro Plant 
apresentava um pH 5,7, sendo estes valores enquadráveis no intervalo de referência para o azereiro 
(pH 5-6) mas, um pouco inferiores aos do alecrim (pH 6,0-6,7). 

O ensaio decorreu nas estufas da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo. As estacas foram plantadas em tabuleiros de alvéolos (CETAP, Ref 40 
B) com 70 cm3 de volume por alvéolo, e colocados na bancada de enraizamento regulada para a 
temperatura de 22ºC. A plantação das estacas realizou-se a 14 de março e a avaliação do enraizamento 
ocorreu ao fim de 55 dias. Utilizou-se rega automática por nebulização, todos os dias das 8 h às 18 h, de 
12 em 12 minutos, com a duração de 30 segundos em cada rega. As estacas foram avaliadas através do 
comprimento das raízes, do volume do sistema radicular (comprimento e nível de ramificação das 
raízes) utilizando-se uma escala de 0 a 4 (fig. 1) e da contagem e comprimento dos novos rebentos. A 
comparação dos resultados entre tratamentos realizou-se através da análise de variância e testes de 
Duncan (p <0,05), recorrendo-se ao programa SPSS v.15.0. 

 
Resultados e discussão 

Para o alecrim, o substrato comercial (Sc) e os substratos com e sem compostado de acácia, 
comportaram-se de forma idêntica, nomeadamente nas estacas sem raiz (11,1% a 23,4%), no 
enraizamento (61,1% a 72,2%), no nível de ramificação das raízes (média 2,0), no número de novos 
rebentos nas estacas, em média de 2,3 rebentos/estaca, dos quais 1,5 apresentavam um comprimento 
igual ou inferior a 1 cm. As diferenças entre os substratos ocorreram na percentagem de estacas 
mortas (secas ou com sintomas de apodrecimento), que foi superior no substrato A0 (24,4%) em 
comparação com o A100 (10,0%), embora ambos os resultados não tenham tido diferenças 
significativas com os restantes substratos (média 16,3%) (fig. 2a). O Sc, o A30 e o A60 conduziram a 
um maior comprimento das raízes (média 5,2 cm), embora as diferenças não tenham sido significativas 
entre os substratos A30 e A60 e os restantes substratos (média de 4,0 cm) (fig. 2b). 

No enraizamento do azereiro, o substrato comercial (Sc) foi comparável aos substratos A30 e 
A100, nomeadamente na percentagem de enraizamento (média 87,8%), e no comprimento máximo 
das raízes formadas (média 3,1 cm) (fig. 3). O nível de ramificação das raízes foi inferior no substrato 
A0 (1,8), comparativamente com todos os restantes substratos (média 2,1) (fig. 4a). Não ocorreram 
diferenças significativas e consistentes entre os diferentes substratos para a percentagem de estacas 
sem raízes, com e sem formação de callus (respetivamente, 7,6% e 9,1%) e para o número de 
rebentos/estaca, com o comprimento de 0-1 cm e de 2-3 cm (em média, respetivamente, 1,3 e 0,2 
rebentos/estaca) (fig. 4b). 

 
Conclusões 

Os substratos de enraizamento que contêm composto de acácia (A30, A60 e A100) poderão 
constituir uma boa alternativa aos substratos convencionais que contêm composto de casca de 
pinheiro (A0), contribuindo para a diminuição do custo de produção dos mesmos e rentabilizando as 
estratégias de erradicação desta espécie invasora.  

Para as espécies em estudo, os resultados de enraizamento de estacas foram idênticos em 
substratos com 30% de turfa e com 67% de turfa (Sc), significando uma importante diminuição de 
utilização de turfa, com evidentes benefícios ambientais. 
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Quadro 1  Composição dos substratos utilizados no ensaio (% em volume). 
 

Tratamento Composto Composto Turfa 

 

acácia casca de pinheiro 

 A0 0 70 30 

A30 21 49 30 

A60 42 28 30 

A100 70 0 30 
 
 
 
Quadro 2  Características químicas dos substratos utilizados nos ensaios. 
 

  MS pH      CE      MO C/N N-NH4
+ N-NO3

- N P K Ca Mg Fe 

   (%)       (dS m-1)      (g kg-1) 
 

--- (mg kg-1)---   ------------- (g kg-1)--------- 

A0 41,8 6,1 0,3 842 64 12 150 7,4 0,8 4,2 11,8 1,0 2,6 

A30 45,3 5,1 1,1 723 42 15 891 9,5 0,9 4,3 17,7 1,4 2,8 

A60 46,2 5,6 1,2 652 33 11 810 11,0 0,9 4,3 17,6 1,4 2,9 

A100 48,5 6,2 1,0 519 23 31 323 12,4 0,8 4,1 23,4 2,1 3,4 
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(a) (b) 

 
Figura 1  Classificação das raízes de (a) Rosmarinus officinalis L. e (b) Prunus lusitanica L., em função 
do volume do sistema radicular (comprimento e nível de ramificação das raízes), 55 dias após a 
plantação das estacas. 
 
 
 
 

(a) (b) 

 
 

Figura 2  (a) Estacas de alecrim sem raiz e estacas mortas (%) e (b) comprimento das raízes de 
alecrim (cm), para os tratamentos de substrato de enraizamento: comercial (Sc), composto de casca de 
pinheiro e turfa (A0) e com substituição do composto de casca de pinheiro, por quantidades crescentes 
de composto de acácia (A30, A60, A100). Letras diferentes para a mesma série significam diferenças 
significativas entre os tratamentos, pelo teste DMS (p <0,05). 
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(a) (b) 

  
Figura 3  (a) Enraizamento de estacas de azereiro (%) e (b) comprimento das raízes (cm), para os 
tratamentos de substrato de enraizamento: comercial (Sc), composto de casca de pinheiro e turfa (A0) 
e com substituição do composto de casca de pinheiro, por quantidades crescentes de composto de 
acácia (A30, A60, A100). Letras diferentes para a mesma série significam diferenças significativas entre 
os tratamentos, pelo teste DMS (p <0,05). 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

 

 
Figura 4  (a) Média do nível de raízes (0 a 4) nas estacas de azereiro e (b) número de rebentos por 
estaca, para os tratamentos de substrato de enraizamento: comercial (Sc), composto de casca de 
pinheiro e turfa (A0) e com substituição do composto de casca de pinheiro, por quantidades crescentes 
de composto de acácia (A30, A60, A100). Letras diferentes para a mesma série significam diferenças 
significativas entre os tratamentos, pelo teste DMS (p <0,05). 
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