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RESUMO 
 

SILVA, L. C. Germinação, estabelecimento e multiplicação in vitro de Dipteryx alata 

Vogel e Eugenia dysenterica DC. 2012. 93 f. Dissertação (Mestrado em Genética e 

Melhoramento de Plantas)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2012.1 

 

Dipteryx alata Vogel e Eugenia dysenterica DC. são frutíferas do Cerrado ameaçadas 

pela fragmentação de seu habitat e pelo extrativismo predatório. Deste modo, torna-se 

imprescindível o estudo de técnicas para a conservação e uso sustentável destas espécies. O 

objetivo do trabalho foi estabelecer protocolos de micropropagação destas espécies a partir 

da germinação in vitro. Experimentos foram conduzidos no Laboratório de Cultura de 

Tecidos Vegetais do ICB/UFG. Sementes das duas espécies foram divididas em dois grupos: 

com tegumento e sem tegumento. Após pré-assepsia com detergente e álcool 70%, as 

sementes de D. alata foram tratadas com quatro concentrações de hipoclorito de sódio. 

Sementes de E. dysenterica foram tratadas com quatro concentrações de hipoclorito de sódio 

e três de casugamicina. As sementes foram inoculadas em meio MS completo e ½ MS, com 

ou sem adição de carvão. A menor porcentagem de contaminação para E. dysenterica foi 

com sementes sem tegumento, imersas em 0,5% de cloro ativo. Para D. alata, o tratamento 

mais eficiente foi com sementes com tegumento imersas em 1,25% de cloro ativo. Para a 

germinação de sementes de E. dysenterica, os tegumentos foram removidos. Os tratamentos 

utilizaram  meio MS completo e ½ MS. Após a inoculação, as sementes permaneceram em 

sala de crescimento em dois fotoperíodos distintos: 16 horas de claro ou 24 horas de escuro. 

A maior porcentagem de germinação para E. dysenterica, com 93%, ocorreu em meio MS 

completo no fotoperíodo de 16h. Para D. alata, a maior porcentagem de germinação ocorreu 

em meio MS completo, sem carvão, no fotoperíodo de 16h com 97,5%. Para verificar a 

indução de brotações das duas espécies, segmentos nodais foram inoculados em meio MS 

suplementado com diferentes concentrações e combinações de ANA e BAP, O melhor 

tratamento para multiplicação de brotações em E. dysenterica foi com 4,0 mg.L-1 de BAP. 

Já para D. alata o melhor foi 0,1 mg.L-1 de ANA e 2,5 mg.L-1 de BAP. Para o estudo do 

enraizamento, brotações provenientes do cultivo in vitro inoculadas em meio de MS ou ½ 

MS suplementado com combinações de ANA, sacarose, carvão ativado. Não houve 

resultados satisfatórios para o enraizamento em nenhuma das espécies. Para E. dysenterica, as 

poucas plântulas que emitiram raízes não suportaram a aclimatização. Para D. alata, não houve 

emissão de raízes, mas houve emissão de brotações em todos os tratamentos, principalmente 

naqueles inoculados em meio ½ MS.  Para a obtenção dos calos, explantes caulinares de D. 

alata, e explantes foliares de E. dysenterica, foram inoculados em meio MS, suplementado 

com diferentes concentrações e combinações de BAP e 2,4 D. Como resultados, obteve-se 

formação de calos em D. alata com BAP, variando de 0,0 mg.L-1 a 1,0 mg.L-1, interagindo 

com 2,4 D, variando de 1,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1. Explantes foliares de E. dysenterica 

formaram calos entre 3,0 e 4,0 mg.L-1 de 2,4-D combinadas com 0,5 e 1,0 mg.L-1 de BAP. 

 

Palavras-chave: Frutíferas do Cerrado, cultura de tecidos, micropropagação.  
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ABSTRACT 
 

 SILVA, L. C. Germination, establishment and in vitro multiplication of Dipteryx alata 

Vogel and Eugenia dysenterica DC.  2012. 93 f. Dissertation (Master in Genetic and Plant 

Breeding) – College of Agronomy, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.1 

 

Dipteryx alata Vogel and Eugenia dysenterica DC. are Cerrado’s fruit tree threatened 

by habitat fragmentation and the predatory extractivism. Thus, it is essential to the study of 

techniques for the conservation and sustainable use of these species. The objective for this 

work was to establish protocols for micropropagation of these species from the in vitro 

germination of their seeds. Experiments were conducted at the Laboratory of Plant Tissue 

Culture ICB / UFG. Seeds of both species were divided into two groups: with coat and 

without coat. After pre-cleansing with detergent and alcohol 70%, seeds of D. alata were 

treated with four concentrations of sodium hypochlorite. Seeds of E. dysenterica were 

treated with four concentrations of sodium hypochlorite and three of casugamicina. The 

seeds were inoculated in ½ MS and MS complete, with or without addition of charcoal. The 

lowest contamination percentage for E. dysenterica occurred with seeds without tegument 

soaked in 0.5% of active chlorine. To D. alata, the most effective treatment was with seed-

coats soaked in 1.25% of active chlorine. For the germination of E. dysenterica, the seed 

coats were removed. The treatments used through complete MS and ½ MS. After 

inoculation, the seeds remained in a growth chamber in two distinct photoperiods: 16 h light 

or 24 hours of dark. The highest germination percentage for E. dysenterica, with 93%, 

occurred in complete MS medium in a 16h photoperiod. To D. alata, the highest germination 

percentage, 97.5%, occurred in complete MS medium without charcoal, in a 16h 

photoperiod. To verify the induction of shoots of both species, nodal segments were 

inoculated on MS medium supplemented with different concentrations of NAA and BAP, 

the best treatment for multiplication of shoots in E dysenterica was with 4.0 mg.L-1 BAP. 

For D. alata, the best was 0.1 mg.L-1 NAA and 2.5 mg l-1 BAP. To study the roots and 

shoots from in vitro cultures inoculated in a MS or ½ MS supplemented with combinations 

of NAA, sucrose and activated charcoal. No satisfactory results occurred for rooting in any 

species. For E. dysenterica, the few seedlings that emitted roots did not stand the 

acclimatization. To D. alata, no emission of roots was detected, but there was the issue of 

shoots in all treatments, especially those inoculated in ½ MS. To obtain the callus, stem 

explants of D. alata, and leaf explants of E. dysenterica were inoculated on MS medium 

supplemented with different concentrations of BAP and 2.4 D. As a result, we obtained 

callus formation in D. alata with BAP, ranging from 0.0 mg L-1 to 1.0 mg.L-1, interacting 

with 2,4-D, ranging from 1.0 mg L-1 and 4.0 mg L-1. Leaf explants of E. dysenterica callus 

was obtained between 3.0 and 4.0 mg.L-1 of 2.4-D combined with 0.5 and 1.0 mg.L-1 BAP. 

 

Key words: Cerrado fruit tree, tissue culture, micropropagation. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Cerrado é um domínio de megabiodiversidade. Ocupa cerca de dois milhões 

de quilômetros quadrados no interior do Brasil, o que representa 24% do território nacional 

e abrange 13 Estados e o Distrito Federal, sendo dentre os domínios sul-americanos, o mais 

característico e próprio do país (Ribeiro & Rodrigues, 2006). Nele, encontra-se a segunda 

maior biodiversidade da América do Sul, superada apenas pela Amazônia. Há mais de 

12.000 espécies de plantas, muitas endêmicas, distribuídas em vários gêneros (Mendonça et 

al., 2008).  

Muitas espécies nativas do Cerrado espécies estão ganhando grande destaque na 

economia brasileira, e também no exterior, pelo seu uso como espécies alimentícias, 

forrageiras, medicinais, madeireiras, tintoriais, ornamentais, dentre outros. Porém, a 

exploração extrativista dessas espécies, geralmente, implica na utilização do indivíduo como 

um todo, ocasionando extinção de muitas delas, sem que sejam devidamente estudadas 

(Silva & Almeida, 1990). 

O extrativismo, a agricultura e a pecuária tem sido incentivados no Brasil 

Central, região que detém a maior parte do Cerrado. Entretanto, se não houver mudanças 

significativas na condução dessas atividades, em médio e longo prazos, poderá ocorrer a 

perda gradativa das espécies nativas. Por esse motivo, fala-se tanto em sustentabilidade do 

Cerrado. Para haver sustentabilidade, deve-se pensar em conservação, domesticação e 

melhoramento das espécies nativas, já que pode estar havendo perda da variabilidade 

genética dessas espécies. No momento atual, os produtos oriundos dessas espécies não 

conseguem atender as demandas do mercado regional, muito menos do internacional, cada 

vez mais exigente por produtos de qualidade e com responsabilidade ambiental (Ministério 

do Meio Ambiente, 2011).  

A diversidade genética é uma das bases principais da conservação. A 

conservação das espécies nativas depende do melhoramento genético e de um cultivo 

comercial viável, pois, através disso, diminui-se a exploração extrativista de áreas intactas 

de Cerrado. Para tanto, é necessário que os caracteres genéticos de interesse inerentes a cada 
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espécie, tais como sabor do fruto, frutificação homogênea e abundante, produção de 

metabólitos secundários, altura de planta, entre outros, estejam bem estabelecidos e sejam, 

consequentemente conservados. Nesse ponto, é interessante focar em domesticação e pré-

melhoramento das espécies. Assim sendo, poder-se-á reconhecer os genótipos de interesse 

em determinada espécie e realizar a seleção de acordo com os objetivos do melhorista.  

Quando se pensa em produtividade, estabilidade na produção e qualidade de 

frutos, os genótipos selecionados reunirão características superiores às plantas em estado 

natural. Já a conservação, o conhecimento dos genótipos e um possível armazenamento 

destes, possibilita manter em segurança, para acessos futuros, a maior variabilidade genética 

possível de uma espécie. No entanto, para que os caracteres de interesse sejam bem 

estabelecidos são fundamentais estudos sobre a variabilidade natural e sobre estratégias de 

conservação a se traçar, já que a redução dos locais de ocorrência natural tem acontecido de 

forma drástica e alarmante (Ganga et al., 2010). 

Com o aumento da atividade extrativista de espécies da flora nativas, tornou-se 

importante o estudo e a aplicação de técnicas de conservação, permitindo que o material 

vegetal de uma determinada espécie esteja disponível para sua utilização futura. Com isso, 

as coleções de germoplasma passaram a ter papel fundamental para conservação de espécies 

ameaçadas de extinção. 

Grande número de plantas silvestres é conservado em bancos ex situ, isto é, fora 

do seu habitat natural. Porém, este tipo de conservação demanda grandes áreas e intensa mão 

de obra. Além disso, algumas espécies podem não apresentar uma interação genótipo x 

ambiente positiva, serem mais susceptíveis ao ataque de pragas, correndo o risco de 

desaparecimento (Nassar, 2003). 

A cultura in vitro de células, tecidos e órgãos vegetais é uma alternativa da 

biotecnologia para os problemas inerentes a conservação in situ e ex situ. Essa técnica 

permite a conservação de germoplasma em uma área menor, com mão de obra reduzida, e o 

intercâmbio de recursos vegetais livres de pragas (Scherwinski-Pereira & Costa, 2010). Mas, 

para que isso seja possível, é necessário que sejam feitos estudos de base para cada espécie, 

determinando protocolos de cultivo in vitro a serem seguidos. Este trabalho visa estabelecer 

protocolos de cultivo in vitro para duas espécies frutíferas do Cerrado: Eugenia dysenterica 

DC. e Dipteryx alata Vogel, que servirão de base para futuros estudos sobre a propagação e 

conservação in vitro do germoplasma dessas espécies. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DA ESPÉCIE Dipteryx alata VOGEL 

 

Dipteyx alata Vogel é uma espécie pertencente à família Fabaceae, de ocorrência 

em áreas de cerrado sensu lato e em florestas semidecíduas, principalmente em Minas 

Gerais, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É conhecida 

popularmente como baru, cumbaru, cumaru, barujo, coco-feijão, cumarurana, emburena-

brava, pau-cumaru, garampara e castanha-de-burro (Lorenzi, 2008). 

Apresenta porte arbóreo, atingindo 15 m a 25 m de altura. Seu tronco pode 

atingir 70 cm de diâmetro. Sua copa, densa e arredondada, mede de 6 m a 8 m de diâmetro. 

As folhas são compostas por seis a 12 folíolos alternados, de coloração verde intensa. Suas 

flores são brancas e dispostas em panículas. Cada árvore produz de 1.500 a 8.000 frutos do 

tipo legume lenhoso, de cor marrom-claro contendo em seu interior uma única semente 

comestível (amêndoa), marrom-claro ou marrom-escuro, com cerca de 2 cm a 2,5 cm de 

comprimento (Almeida et al., 1998). 

O barueiro (Figura 2.1) é uma árvore de grande destaque em meio a flora do 

Cerrado. É considerada uma das árvores mais resistentes por sobreviver à seca e às 

queimadas, constantes nesse domínio. É uma espécie muito valorizada devido às suas 

diversas utilidades. O barueiro tem uma madeira de alta densidade, compacta, com alta 

durabilidade, elevada resistência ao apodrecimento, sendo própria para construção civil e 

naval. Por apresentar crescimento rápido e pela resistência de sua madeira é utilizado em 

reflorestamento (Lorenzi, 2008).  

Seus frutos podem ser colhidos de setembro a outubro na maioria das regiões de 

ocorrência e são apreciados por diversos animais, dentre eles macacos e morcegos. No 

sistema silvicultural, os frutos apresentam grande valor forrageiro e sua copa fornece 

sombreamento ao gado (Ribeiro et al., 2000). A polpa é apreciada por humanos, que além 

de consumirem-na in natura, também o fazem na forma de geléias, doces e licores. Essa 
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polpa também pode ser utilizada com sucesso em sorvetes por seu alto teor de gordura. As 

amêndoas apresentam alto valor nutricional, com teor de proteína acima de 26%, podendo 

ser consumida crua ou torrada. O óleo extraído das sementes é aromatizante, utilizado em 

indústrias de cosméticos e tabagista (Almeida et al., 1998). Na medicina popular, o óleo 

extraído da amêndoa é empregado como anti-reumático, com propriedades sudoríferas, 

tônicas e reguladoras da menstruação. A casca do tronco é usada contra dores na coluna 

(Ferreira, 1980; Barros, 1982). 

 

 

Figura 2.1 Dipteryx alata: A – Barueiro; B – Frutos; C – Flores; D - Amêndoas isoladas, E 

e F – Aspecto da amêndoa no interior do fruto.  
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2.2 ASPECTOS GERAIS DA ESPÉCIE Eugenia dysenterica DC. 
 

Eugenia dysenterica, popularmente conhecida como cagaita ou cagaiteira, 

pertence a família Myrtaceae (Figura 2.2). Ocorre no cerradão mesotrófico e distrófico, e 

em cerrado sentido restrito, principalmente nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, 

Tocantins, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Segundo Naves (1999), ocorre em maior 

densidade nos Latossolos vermelho-amarelos, sendo freqüente em áreas com temperaturas 

médias anuais variando entre 21°C e 25°C e altitudes de 380 a 1.100 m.  

 

Figura 2.2 Eugenia dysenterica: A – Cagaiteira; B – Tronco; C – Flores; D – Fruto.  
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Possui porte arbóreo, podendo atingir 10 m de altura. Seu tronco e ramos são 

tortuosos, casca grossa, profundamente sulcada. As folhas são aromáticas, verdes, brilhantes 

e, quando jovens, verde-claras, opostas, simples e caducas na floração. As flores são brancas 

e aromáticas, solitárias e axilares, ou reunidas em fascículos axilares. Os frutos são do tipo 

baga globosa, de cor amarelo-clara, levemente ácido, epicarpo membranoso, apresentando 

de uma a três sementes. Frutifica entre os meses de setembro a novembro (Lorenzi, 2009). 

É uma espécie que apresenta tanto autofecundação quanto fecundação cruzada. A 

polinização é realizada no período matutino, principalmente pelas mamangavas das espécies 

Bombus atratus e Bombus morio (Proença & Gibbs, 1994).  

É uma frutífera bastante apreciada com diversas utilidades. Os frutos são 

consumidos in natura ou empregados na indústria alimentícia na forma de licor, sorvete, 

suco, geléia. Tem potencial para utilização como planta ornamental, como fornecedora de 

cortiça. Sua madeira é empregada em obras da construção civil, lenha e carvão. Apresenta 

grande potencial melinífero e faz parte da flora apícola do Cerrado. (Brandão & Ferreira, 

1991).  

É muito utilizada na medicina popular. Suas folhas e cascas são usadas como 

antidiarréicas, e no combate a diabete e icterícia. Os frutos possuem efeito laxativo (Silva et 

al., 2001). Estudos comprovaram alta atividade antifúngica no óleo hidrolisado de folhas de 

cagaita, no controle de Cryptococcus neoformans (Costa et al., 2000). 

 

2.3 CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS IN VITRO 

 

Nos dias atuais, a conservação de recursos genéticos vegetais precisa ser 

pesquisada tendo em vista a condição brasileira detentora da maior biodiversidade do 

planeta. O princípio básico das tecnologias destinadas à conservação de germoplasma é a 

preservação máxima da diversidade genética de determinada espécie ou variedade  

objetivando o uso atual e futuro como fonte de variabilidade (Razdan, 2003). 

Existem duas estratégias de conservação, cada uma composta de várias técnicas 

indicadas por Nass et al. (2001) da seguinte forma: 

 

 Conservação ex situ significa conservação fora do habitat natural de componentes da 

diversidade biológica. 
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 Conservação in situ significa conservação dos ecossistemas e habitats naturais e 

manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu ambiente natural, e 

no caso de espécies cultivadas ou domesticadas, no ambiente onde elas desenvolveram 

as suas características distintivas. 

Cada uma destas duas estratégias básicas pode ser subdividida em várias 

técnicas específicas como indicado pela Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 Principais métodos de conservação genética de espécies vegetais. 

Estratégias Técnicas Definição 

Conservação ex 

situ 

Armazenamento da 

semente 

Colheita de amostras de sementes num local e sua 

transferência para armazenamento num banco de 

germoplasma. As amostras são normalmente 

desidratadas até uma umidade adequada e depois 

mantidas a uma temperatura inferior a 0oC. 

Armazenamento in 

vitro 

Colheita e manutenção de diversos tipos de  

explantes (amostras de tecido) num ambiente 

controlado e estéril. 

Banco de 

Germoplasma no 

Campo 

Colheita da semente ou outro material vivo num 

local e sua transferência e manutenção num segundo 

local. Normalmente conserva um grande número de 

acessos de poucas espécies. 

Jardim Botânico/ 

Arboreto 

Colheita da semente ou outro material vivo num 

local e sua transferência e manutenção num segundo 

local sob a forma de uma coleção de plantas vivas de 

espécies num jardim ou espécies de árvores num 

arboreto. 

Armazenamento de 

DNA/ Pólen 

Colheita de DNA ou pólen e armazenamento em 

local apropriado, normalmente em condições 

refrigeradas. 

Conservação in 

situ 

Reserva Genética 

Localização, gestão e monitoramento da diversidade 

genética em populações silvestres naturais em áreas 

bem definidas de maneira a fazer-se uma 

conservação ativa de longo tempo. 

On-farm 

Gestão sustentada da diversidade genética de 

variedades tradicionais desenvolvidas localmente 

associadas a espécies silvestres e ervas daninhas, ou 

de forma tradicional feita pelos agricultores. 
Fonte: The ex situ conservation of plant genetic resources (Hawkes et al., 2000). 

 

A escolha de qual método deve ser empregado para a conservação do 

germoplasma de plantas superiores vai depender do sistema de propagação de cada espécie 

(Mroginski et al., 1991). Espécies que produzem sementes recalcitrantes, que se multiplicam 

exclusivamente por propagação vegetativa, que apresentam intensa heterozigosidade e 
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também espécies arbóreas de grande porte que demoram muitos anos para passar do estádio 

juvenil à fase adulta reprodutiva necessitam de métodos alternativos de conservação. Uma 

alternativa seria a cultura in vitro, na qual se pode obter uma planta completa a partir do 

cultivo de células, tecidos ou órgãos (Souza et al., 2009). 

Somente pelo fato de micropropagar um tipo de material vegetal já se constitui 

uma forma de coleção de germoplasma. Entretanto, a necessidade de 

subcultivos/transferências periódicas em curto período de tempo, as perdas de material 

devido a erros humanos ou por contaminação microbiana e as possíveis induções de 

mutações no material devido ao excesso de repicagens ou ação dos reguladores de 

crescimento torna-se inviável o uso do simples cultivo in vitro para conservação do 

germoplasma (Withers et al., 1990).  

Estes problemas podem ser minimizados por meio de sistemas de retardamento 

de crescimento das culturas, tais como sistema de criopreservação, em que há redução na 

temperatura de incubação, e sistema de baixo/lento crescimento, que consiste na aplicação 

de retardantes osmóticos e hormonais no meio nutritivo (Winters & Williams, 1998; 

Scherwinski-Pereira & Costa, 2010). Nestes sistemas, a conservação é realizada através de 

alterações no ambiente de cultivo, visando desacelerar ou suprimir o crescimento do material 

cultivado por períodos longos, entretanto, sem interferir na viabilidade e na estabilidade 

genética (Winthers & Engelmann, 1998). 

Segundo Razdan (2003) e Withers & Engelmann (1998), os métodos de 

conservação in vitro apresentam várias vantagens em relação aos outros sistemas de 

conservação convencional: 

 Menor espaço físico para armazenamento do germoplasma; 

 Manutenção do material livre de condições estressantes (patógenos, pragas e condições 

ambientais adversas); 

 Disponibilidade de material para propagação rápida e em grande escala, sempre que 

necessário; 

 Aplicação de procedimentos que facilitam a manipulação genética e o intercâmbio de 

germoplasma; 

 Potencial para prolongar o tempo para realização de subcultivo/repicagens; 

 Permite acesso imediato ao germoplasma; 

 Redução de burocracias nos sistemas de quarentena para transporte internacional de 

material vivo entre os centros de pesquisa. 



24 

 

A cultura de tecidos in vitro não apresentam somente vantagens. De acordo com 

Scherwinski-Pereira & Costa (2010), existem também as limitações inerentes ao uso dessa 

tecnologia, a saber:  

 Altos custos nos processos de conservação, principalmente relacionados aos métodos de 

crescimento lento; 

 Existência de respostas não esperadas dos genótipos às condições de cultivo; 

 Riscos de variação somaclonal (desejado para algumas espécies e de acordo com o 

objetivo do pesquisador); 

 Riscos de alterações estruturais e fisiológicas; 

 Exigência de mão de obra qualificada, com possibilidades de erros de manipulação; 

 Dificuldades de restabelecimento e regeneração de matérias criopreservados. 

O valor das técnicas de conservação in vitro é variável de uma espécie para outra, 

por isso é conveniente avaliar caso a caso. Para algumas espécies o uso dessas técnicas pode 

ser a resolução de problemas que dificultam ou até impedem adquirir e utilizar alguns 

germoplasmas. Entretanto, para outras essas técnicas seriam complicadas, devido à resposta 

mais eficiente de outras técnicas de conservação. 

Vale ressaltar que, apesar de a cultura in vitro apresentar algumas vantagens na 

conservação em relação a outros métodos, ela não deve ser substituta do método in situ, pois 

nenhuma técnica de conservação, aplicada isoladamente, pode manter de forma adequada 

toda a diversidade genética de uma espécie, necessitando de complementaridade em outras 

técnicas (Scherwinski-Pereira & Costa, 2010). Também se fazem necessários estudos sobre 

fisiologia, aspectos estruturais e estabilidade genética do material a ser conservado para se 

utilizar técnicas de conservação in vitro mais adequadas, com as melhores respostas 

possíveis (Razdan, 2003). 

 

2.4 CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS 

 

A cultura de tecidos é um conjunto de técnicas de propagação de espécies 

vegetais com notórios impactos, contudo, em estádio inicial para as plantas nativas do 

Cerrado, que ainda se encontram em estado selvagem (Almeida, 2009). Ela se baseia no 

princípio da totipotência, proposto pelo fisiologista Haberlandt, que em 1902, enunciou que 
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cada célula vegetal possui o potencial genético para regenerar uma planta inteira (Flores, 

2006). 

A cultura de tecidos apresenta algumas vantagens sobre os estudos com plantas 

no estado nativo. Por meio da cultura de tecidos e do melhoramento genético obtém-se 

plântulas elite para os sistemas de cultivo, desenvolve-se o material necessário para estudos 

em menos tempo e obtém-se material livre da ação de microrganismos (Torres et al., 1998).  

A multiplicação in vitro, ou micropropagação, como é chamada por causa do 

tamanho dos explantes utilizados, é o principio básico de todos os outros procedimentos de 

cultivo in vitro, pois dela depende o sucesso da técnica (Grattapaglia & Machado, 1998). 

Essa técnica visa à obtenção de plantas idênticas à matriz em curto período, num espaço 

reduzido e livre de contaminantes. 

Para se realizar a micropropagação, a escolha da planta matriz, da qual se retiram 

os explantes destinados a propagação in vitro, é uma etapa de fundamental importância. É 

interessante que sejam escolhidas boas matrizes, pois as demais plantas obtidas in vitro serão 

idênticas a planta mãe. É aconselhável que o material utilizado na coleta seja previamente 

esterilizado ou que seja realizada uma assepsia para evitar contaminações (Junghans & 

Souza, 2009). 

Teoricamente, os explantes podem ser retirados de qualquer parte do tecido 

vegetal, tendo em vista a totipotência apresentada pelas células vegetais. Porém, na prática, 

é aconselhável que se escolham tecidos que apresentem maior proporção de tecido 

meristemático, ou que sejam tecidos mais jovens, que tenham maior capacidade de expressar 

a totipotência (Torres et al., 1998).  

A assepsia é o principal desafio para manter a cultura in vitro, pois sem ela os 

microrganismos infestam os frascos de meio de cultura, inviabilizando-o. Desse modo, após 

a coleta é realizada a descontaminação do tecido contra os agentes exógenos. Para isso, são 

utilizadas diversas substâncias com ação germicida, dentre as quais se destacam: o etanol; 

os compostos a base de cloro, tais como hipoclorito de sódio e de cálcio; cloreto de mercúrio; 

ácido clorídrico; peróxido de hidrogênio; alguns ácidos e bases concentrados; mertiolate; e 

isopropanol. Os detergentes são utilizados para aumentar o contato das substâncias 

germicidas com os tecidos (Grattapaglia e Machado, 1998). 

A natureza da substância descontaminante, concentração e o tempo de contato é 

variável de acordo com cada espécie vegetal e com o tipo de explante sendo utilizado, sendo 

necessário o estabelecimento de protocolos de descontaminação para cada caso. Vale 
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ressaltar que, nesta etapa, a maior dificuldade é obter um tecido descontaminado sem que 

ele morra com o tempo de exposição com a substância germicida (Junghans & Souza, 2009). 

Após a assepsia do explante, e em condições assépticas em câmara de fluxo 

laminar, este é inoculado em meio de cultura. Existem diversas formulações, no entanto, o 

meio MS (Murashige & Skoog, 1962) e suas diluições apresentam excelentes resultados com 

várias espécies. Os componentes do meio de cultura são: água, macronutrientes, 

micronutrientes, vitaminas, sacarose, mio-inositol e, quando se deseja um meio semissólido, 

adiciona-se ágar ou algum outro agente gelificante. O carvão ativado e os ácidos ascórbico 

e cítrico são também muito utilizados para evitar a oxidação dos tecidos (Grattapaglia & 

Machado, 1998).  Os sais e açúcares componentes do meio de cultura além de nutrirem os 

tecidos também influenciam o crescimento celular e a morfogênese por meio de 

propriedades osmóticas (George, 1996). 

De acordo com os objetivos que se deseja alcançar e com a espécie em estudo, 

podem ser adicionados reguladores de crescimento ao meio com o intuito de estimular o 

crescimento e a diferenciação celular. Reguladores de crescimento são moléculas sintéticas 

que em pequenas concentrações, promovem, inibem ou modificam processos fisiológicos. 

O equivalente natural destas moléculas são os denominados hormônios vegetais que são 

moléculas orgânicas com baixo peso molecular e que têm efeito sobre o metabolismo 

vegetal, induzindo respostas fisiológicas de crescimento, diferenciação e desenvolvimento 

(Raven et al., 2007).   

O pH do meio deve ser ajustado de acordo com a espécie trabalhada. 

Geralmente, ele é ajustado entre 5,0 a 6,5. Caso seu ajuste seja inadequado há influencia na 

disponibilidade dos nutrientes, dos reguladores de crescimento e na solidificação do ágar 

(Pierik, 1987). Quando ajustado a níveis inferiores a 4,5 ou superiores a 7,0, pode haver 

paralisação do desenvolvimento dos tecidos in vitro (Murashige, 1974). 

Realizada a inoculação, todos os explantes são encaminhados para a sala de 

crescimento. Esta sala é preparada e acondicionada para receber as novas plantas em 

desenvolvimento. Como cada espécie tem uma exigência de luz e temperatura diferenciada 

é aconselhável que estas características sejam determinadas e a sala seja preparada com 

antecedência para receber as plantas (Grattapaglia & Machado, 1998).   

Após o período de incubação do material, aproximadamente quatro semanas, é 

realizada a repicagem e o estabelecimento de subculturas. As plantas voltam para a câmara 

de fluxo laminar e são repicadas, retornando para a sala de crescimento. Seguidos vários 
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ciclos de crescimento e repicagem, a planta está pronta para o transplantio. Esta etapa 

envolve a transferência da planta in vitro para a casa de vegetação, onde é submetida a uma 

fase de aclimatização. Torres et al. (1998) afirmam que esse momento é crítico e promove 

muitas perdas de mudas, pelos seguintes fatores: 

 A planta é retirada de uma condição em que há abundância de nutrientes, para um 

ambiente onde ela deve buscar seu alimento; 

 A planta deixa o ambiente livre de contaminantes para outro em que está sujeita ao ataque 

de microrganismos; 

 Deixa seu estado heterotrófico, pois era suprida por sacarose do meio, e passa para o 

estado autotrófico, em que retoma as atividades fotossintéticas; 

 Passa de um ambiente com temperatura, iluminação e umidade relativa controladas para 

outro que demanda um aumento nas taxas de transpiração, o que a deixa vulnerável ao 

estresse hídrico. 

Por esses fatores o sucesso das plantas depende da qualidade da planta in vitro e 

de uma boa aclimatização, ou seja, introdução e adaptação da planta ao meio ambiente. É 

aconselhável que se abram os frascos ainda na sala de incubação. Posteriormente as plantas 

são levadas para a casa de vegetação e transferidas para o substrato. Elas devem ser envoltas 

em sacos plásticos, que devem ser abertos lentamente. As plantas, após alguns dias já estarão 

adaptadas e prontas para serem levadas ao campo. 

 

2.5 CULTURA DE TECIDOS DE ESPÉCIES DO CERRADO 

 

A flora do Cerrado é riquíssima em espécies. De acordo com Mendonça et al. 

(2008), para o bioma Cerrado foram listadas 12.356 espécies de plantas. Muitas delas 

endêmicas (Myers et al., 2000). Boa parte dessas espécies apresenta propagação seminífera 

dificultada, seja por heterogeneidade no processo de maturação dos frutos, ou por algum tipo 

de dormência de sementes (Pinhal et al., 2011). Muitas espécies possuem sementes 

recalcitrantes, o que interfere na sua viabilidade e longevidade. O Cerrado ainda enfrenta 

problemas com sua destruição constante por queimadas e por extrativismo predatório, o que 

leva a perda de material genético promissor, sendo algumas espécies até ameaçadas de 

extinção (Luis, 2008). 

Como a propagação da maioria das espécies florestais ocorre via semente, 

genótipos elite correm o risco de deixar de transmitir suas características superiores à sua 
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descendência, quando ocorre a polinização livre. Entretanto, quando ocorre a multiplicação 

por autofecundação ou via propagação vegetativa este risco é quase nulo (Ribas et al., 2005). 

Várias das técnicas utilizadas em cultura de tecidos vegetais são formas de propagação 

vegetativa realizadas em condições controladas. 

Segundo Termignoni (2005), as principais aplicações da cultura de tecidos 

vegetais se referem à produção massal de indivíduos superiores, a preservação e conservação 

de germoplasma de espécies em extinção, a obtenção de plantas geneticamente 

transformadas e a obtenção de sistemas in vitro para produção de metabólitos secundários. 

Algumas espécies do Cerrado já estão sendo estudadas para desenvolvimento de protocolos 

de técnicas de cultura de tecidos vegetais, com o intuito de minimizar os problemas de 

propagação das espécies, intercâmbio de material genético, conservação de germoplasma, 

isenção de pragas e doenças, e homogeneidade de produção. Segundo Grattapaglia & 

Machado (1998), a micropropagação é uma das aplicações da cultura de tecidos com maior 

destaque na propagação das espécies, quer sejam nativas ou não.  

A contaminação dos explantes por microorganismos é um dos maiores entraves 

da cultura de tecidos. Substâncias germinicidas devem ser usadas para a descontaminação. 

Poucos trabalhos tem sido desenvolvidos para as espécies do Cerrado. Souza et al. (2006) 

testaram um protocolo de assepsia para o araçaizeiro (Psidium araça Raddi), pulverizando 

as mudas doadores de explantes com o antibiótico Agrimicina (Estreptomicina) e o fungicida 

Cercobim (Tiofanato Metílico), nas doses de 2,4 e 0,7 g.L-1, respectivamente por duas 

semanas com o intervalo de sete dias. Posteriormente, desinfestaram os explantes excisados 

em câmara de fluxo laminar com álcool 70% por 10 segundos e solução de hipoclorito de 

sódio (concentração de 2,5% de cloro ativo) com duas gotas de Tween 20® por 10 minutos. 

Em seguida aplicou-se a tríplice lavagem em água destilada e autoclavada. Esses autores 

verificaram que o tipo de ramo do araçá, cultivar ‘Irapuã’, interferia no protocolo de assepsia, 

concluindo que o ramo herbáceo apresentava menores taxas de contaminações fúngica e 

bacteriana quando comparado ao ramo semilenhoso. 

Tendo em vista a dificuldade de se obter explantes descontaminados a partir de 

uma matriz de interesse, um dos procedimentos a serem seguidos para a obtenção de 

explantes assépticos é a germinção in vitro de sementes. Santos et al. (2006) obtiveram êxito 

na micropropagação de pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) utilizando explantes 

obtidos a partir de plântulas previamente estabelecidas in vitro. Soares et al. (2007) também 

tiveram bons resultados na utilização de explantes caulinares provenientes de plântulas de 
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mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) germinadas in vitro, para estabelecimento de 

organogênese direta. 

A germinação in vitro de algumas espécies do Cerrado já foram estudadas. 

Martinotto et al. (2007) estudaram o efeito da escarificação e da luminosidade na germinação 

in vitro de sementes de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.). Sementes desprovidas do 

tegumento e sementes intactas foram inoculadas em meio MS e mantidas na ausência e 

presença de luz. As sementes que tiveram os tegumentos retirados apresentaram maior 

uniformidade e velocidade de germinação, e também tiveram um menor índice de plântulas 

anormais quando comparadas aos tratamentos com sementes intactas. 

Ledo et al. (2007) verificacaram condições favoráveis para a germinação in vitro 

de sementes e o crescimento inicial de plântulas de mangabeira (Hancornia speciosa 

Gomes). Após a assepsia, as sementes de mangaba foram inoculadas em meio MS completo 

ou com 50% dos sais, com ou sem adição de 2,0 g.L-1 de carvão ativado. Não houve diferença 

significativa dos tratamentos para a porcentagem de germinação. Quanto ao comprimento 

da raiz principal, observou-se que o meio de cultura constituído de ½ MS com 2,0 g.L-1 de 

carvão ativado proporcionou maior crescimento quando comparado com os demais 

tratamentos.  

A germinação in vitro de ingazeiro (Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. 

Penn.) foi estudada por Stein et al. (2007b) com o objetivo de viabilizar a formação de 

mudas. Diferentes concentrações de sais: WPM - Wood Plant Media (Lloyd & McCown, 

1980), ½ WPM, MS e ½ MS, e diferentes concentrações de GA3 (0, 5, 10, 17 e 20 µM) 

foram associadas ao meio de cultura. Estes autores verificaram que a maior percentagem de 

germinação foi obtida utilizando-se meio de cultura ½ WPM (96%), e que a adição de GA3 

no meio de cultura não apresentou resultados estatisticamente significativos com relação aos 

demais tratamentos. Um trabalho semelhante foi desenvolvido por Ribeiro et al. (2009), em 

que o objetivo foi superar a dormência das sementes de araticum (Annona crassiflora Mart.) 

e obter plantas uniformes em um curto espaço de tempo. Os melhores resultados foram 

obtidos em meio de cultura WPM suplementado com 25-32 mg.L-1 de GA3. 

Alguns trabalhos de micropropagação de espécies do Cerrado foram 

desenvolvidos utilizando reguladores de crescimento (auxinas e citocininas), com o intuito 

de estimular o crescimento in vitro. Stein et al. (2007a) estudaram os efeitos da combinação 

diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina – BAP (0; 0,5; 2,5; 4,5; 8,5 e 13 µM) 

combinados com ácido naftaleno acético – ANA (0; 0,5, 2,5 e 5 µM) na indução de brotações 
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em segmentos caulinares de ingazeiro (Inga vera Willd. subp. affinis (DC.) T.D. Penn.). A 

concentração de 5 µM de ANA combinada com 2,5 µM BAP, proporcionou maior 

crescimento das brotações e o BAP reduziu o número de brotações e o número de folhas em 

explantes de ingazeiro. Soares et al. (2007) observaram que concentraçoes de 1,0 ou 2,0 

mg.L-1 de BAP promoveram multibrotações em segmentos nodais de mangabeira 

(Hancornia speciosa Gomes) e induziu a formação de calos na base dos explantes. 

Santos et al. (2006) estudaram a indução de brotações utilizando meio WPM 

suplementado com diferentes concentrações de ANA e BAP, e de raízes utilizando meio 

WPM suplementado com diferentes concentraçoes de ácido indolbutírico (AIB) e na 

presença ou ausência de carvão ativado em pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.). 

Observaram que o melhor tratamento para a indução de brotações foi aquele que utilizou 

0,05 mg.L-1 de ANA combinado com 0,75 mg.L-1 de BAP. Quanto a indução de raízes, a 

utilização de 3 mg.L-1 de AIB proporcionou 100% de enraizamento dos explantes. As raízes 

desenvolvidas no meio de cultivo contendo carvão ativado foram maiores, com maior 

número de raízes secundárias e com maior taxa de sobrevivência na fase de aclimatização.  

 

2.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, S. P., C. E. B. PROENÇA, S. M. SANO & J. F. RIBEIRO. Cerrado: espécies 

vegetais úteis. Embrapa Cerrados, Planaltina. 1998. 464 p.  

 

ALMEIDA, L.F.P. Propagação por enxertia de araticum (Annona crassiflora Mart.) e 

atemóia (Annona squamosa L. x Annona cherimola Mill) em diferentes porta-enxertos 

de Annonaceae. 2009. 98f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade 

Federal de Brasília, Brasília, 2009. 

 

BRANDÃO, M.; FERREIRA, P.B.D. Flora apícola do Cerrado. Informe Agropecuário, 

Belo Horizonte, v.15, n.168, p.4-8, 1991.  

 

COSTA, T. R.; FERNANDES, O. F. L.; SANTOS, S. C.; OLIVEIRA, C. M. A.; LIÃO, L. 

M.; FERRI, P. H.; PAULA, J. R.; FERREIRA, H. D.; SALES, B. H. N.; SILVA, M. R. R. 

Antifungal activity of volatile constituents of Eugenia dysenterica leaf oil. Journal of 

Ethnopharmacology, [S.l.], v. 72, p. 111-117, 2000. 

 

FERREIRA, M. B. Plantas portadoras de substâncias medicamentosas, de uso popular, nos 

cerrados de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Belo Horizonte, v. 6, n. 61, 1980. 

 

FLORES, R. Cultura de tecidos e produção de B-ecdisona em Pfaffia glomerata e 

Pfaffia tuberosa (AMARANTHACEAE). 2006, 168 f. Tese (Doutorado) - Programa de 

Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.  



31 

 

 

GANGA, R. M. D.; FERREIRA, G. A.; CHAVES, L. J.; NAVES, R. V.; NASCIMENTO, 

J. L. do. Caracterização de frutos e árvores de populações naturais de Hancornia speciosa 

Gomes do Cerrado. Revista Brasileira de Fruticultura [online]. 2010, v.32, n.1, p. 101-

113, fev., 2010.  

 

GEORGE, E. F. Plant propagation by tissue culture: part 1, the technology. Edington: 

Exegetics, 1996. 1574 p. 

 

GRATTAPAGLIA, D.; MACHADO, M. A. Micropropagação. In: TORRES, A.C., 

CALDAS, L. S., BUSO, J.A. (eds.). Cultura de tecidos e transformação genética de 

plantas. Brasília: Embrapa-SPI: Embrapa-CNPH, v. 1, p. 183-260, 1998. 

 

HAWKES, J.G., MAXTED, N. and FORD-LLOYD, B.V. The ex situ conservation of 

plant genetic resources. Kluwer, Dordrecht, Germany. 2000, 250 p.  

 

JUNGHANS, T. G. e SOUZA, A. S. (Org.). Aspectos Práticos da Micropropagação de 

Plantas. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, 2009. 385 p. 

 

LÉDO, A. S.; SECA, G. S. V.; BRANDÃO, S. B. S. C.; SILVA JÚNIOR, J. F. Crescimento 

inicial de mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) em diferentes meios de germinação in 

vitro. Ciência e Agrotecnologia, v.31, n.4, p. 989-993, 2007. 

 

LLOYD, G.; McCOWN, B. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, 

Kalmia latifolia, by use of shoot-tip culture. Combined Proceedings International Plant 

Propagators Society, Ashville, v.30, p.421-427, 1986. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas do Brasil. 5ª ed., v. 1. Nova Odessa: Instituto Plantarum, Nova Odessa, 2008. 384 

p. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas do Brasil. 3ª ed., v. 2. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2009. 352 p. 

 

LUIS, Z.G. Propagação in vitro e caracterização anatômica de gemas adventíceas e 

embriões somáticos de murici (Byrsonima basiloba Juss., Malpighiaceae). 2008. 95f. 

Dissertação (Mestrado em Botânica) - Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

 

MARTINOTTO, C.; PAIVA, R.; SANTOS, B. R.; SOARES, F. P.; NOGUEIRA, R. C.; 

SILVA, D. P. C.; Efeito da escarificação e luminosidade na germinação in vitro de sementes 

de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.). Ciência e agrotecnologia. v.31, n.6, p. 1668-1671, 

2007.  

 

MENDONÇA, R. C.; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M. T.; SILVA JÚNIOR, M. C.; 

REZENDE, A. V.; FILGUEIRAS, T. S.; NOGUEIRA, P. E.; FAGG, C. W. Flora vascular 

do bioma Cerrado: checklist com 12.356 espécies. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; 

RIBEIRO, J. F. (Ed.) Cerrado: ecologia e flora. Brasília: EMBRAPA Informação 

Tecnológica, v. 2, p. 407-1279, 2008. 

 



32 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de ação para prevenção e controle do 

desmatamento e das queimadas: Cerrado. Brasília: MMA, 2011. 200 p. 

 

MROGINSKI, L. A.; ROCA, W. M.; KARTHA, K. K. Crioconservación del germoplasma. 

In: ROCA, W. M.; MROGINSKI, L. A. (Ed.). Cultivo de tejidos en la agricultura: 

fundamentos y aplicaciones. Cali: CIAT, p. 715-730, 1991. 

 

MURASHIGE, T. Plant propagation through tissue cultures. Annual Review of Plant 

Physiology, Palo Alto, v. 25, p. 135-166, 1974. 

 

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and biossay with tabacco 

tissue culture. Physiologia Plantarum, Copenhagen, v. 15, 1962. 

 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; DA FONSECA, G. A. B.; 

KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, n. 403, p. 553-

858, 2000. 

 

NASS, L. L.; VALOIS, A. C. C.; MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M. C. (Ed.). 

Recursos genéticos & melhoramento - plantas. Rondonópolis: Fundação de Apoio à 

Pesquisa Agropecuária do Mato Grosso, v. 1, p. 423-441, 2001. 

 

NASSAR, A. H. Slow growth storage of encapsulated germplasm of Coffea Arabica L. 

International Journal of Agriculture and Biology, Faisalabd, v. 5, n. 4, p. 517-520, 2003. 

 

NAVES, R. V. Espécies frutíferas nativas dos cerrados de Goiás: caracterização e 

influências do clima e dos solos. 1999. 206 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Produção 

Vegetal)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, 

Goiânia, 1999. 

 

PIERIK, R. L. M. In vitro culture of higher plants. Dordrecht: M. Nyhoff, 1987. 344p. 

 

PINHAL, H. F.; ANASTÁCIO, M. R.; CARNEIRO, P. A. P.; SILVA, V. J.; MORAIS, T. 

P.; LUZ, J. M. Q. Aplicações da cultura de tecidos vegetais em fruteiras do Cerrado. Ciencia 

Rural. 2011, v.41, n.7, p. 1136-1142, jul. 2011. 

 

PROENÇA, C. & GIBBS, P.E. Reproductive biology of eight sympatric Mirtaceae from 

Central Brazil. New Phytologisty, n. 126, p.343-354, 1994.  

 

RAVEN, P. H. , EVERT, R. F. & CURTIS, H. Biologia vegetal, 7ª ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara Dois, 2007. 724 p.  

 

RAZDAN, M. K. Introduction to plant tissue culture. 2nd ed. Enfield: Science Publishers, 

p. 287-306, 2003. 

 

RIBAS, L.L.F.; ZANETTE, F.; KULCHETSCKI, L.; GUERRA, M.P. Micropropagação de 

Aspidosperma lolyneuron (Peroba-rosa) a partir de segmentos nodais de mudas juvenis. 

Revista Árvore, v. 29, n. 4, p. 517-524, 2005.  

 



33 

 

RIBEIRO, J. F.; SANO, S. M.; BRITO, M. A. de. Baru (Dipteryx alata Vog.). Jaboticabal: 

Funep. 2000. 41p. 

 

RIBEIRO, R. A.; RODRIGUES, F. M. Genética da conservação em espécies vegetais do 

Cerrado. Revista de Ciências Médicas e Biologia, Salvador, v. 5, n. 3, p .253-260, 2006. 

 

RIBEIRO, M. N. O.; PASQUAL, M.; VILLA, F.; PIO, L. A. S.; HILHOSRT, H. W. M. et 

al. In vitro seed germination and seedling development of Annona crassiflora. Scientia 

Agricola, v.66, p.410-413, 2009. 

 

SANTOS, B. R.; PAIVA, R.; NOGUEIRA, R.C.; OLIVEIRA, L.M. de; SILVA, D.P.C.; 

MARTINOTTO, C.; SOARES, F.P.; PAIVA, P.D.de O. Micropropagação de pequizeiro 

(Caryocar brasiliense Camb.). Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 28, n. 2, 

p. 293-296, 2006. 

 

SCHERWINSKI-PEREIRA, J.E.; COSTA, F.H.S. Conservação in vitro de recursos 

genéticos de plantas: estratégias, princípios e aplicações. In: CID, L. P. B. (Org.). Cultivo 

in vitro de plantas. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, p.177-234, 2010. 

 

SILVA, J. C. S.; ALMEIDA, S. P. Botanical resources from neotropical savannas. IN 

SARMIENTO, G. Las sabanas americanas: aspectos de su biogeografia, ecologia y 

utilización. Mérida, Venezuela: ULA, p. 126-140, 1990. 

 

SILVA, R. M.; CHAVES, L. J.; NAVES, R. V. Caracterização de frutos e árvores de cagaita 

(Eugenia dysenterica DC.) no sudeste do estado de Goiás, Brasil. Revista Brasileira de 

Fruticultura, v.23, n.2, p. 330-334, 2001.  

 

SOARES, F. P.; PAIVA, R.; ALVARENGA, A. A.; NOGUEIRA, R. C.; EMRICH, E B.; 

MARTINOTTO, C. Organogênese direta em explantes caulinares de mangabeira 

(Hancornia speciosa Gomes). Ciência e agrotecnologia.  v. 31, n. 4, p. 1048-1053, 2007. 

 

SOUZA, J. A.; SCHUCH, M. W.; SILVA, L. C. Efeito do tipo de ramo e do regime de luz 

fornecido à planta matriz no estabelecimento in vitro de araçazeiro cv. “Irapuã”. Ciência 

Rural, v.36, n.6, p.1920-1922, 2006.  

 

SOUZA, A. da S.; SOUZA, F. V. D.; SANTOS-SEREJO, J. A. dos; JUNGHANS, T. G.; 

PAZ, O. P. da; MONTARROYOS, A. V. V.; SANTOS, V. da S.; MORAIS, L. S. 

Preservação de germoplasma vegetal, com ênfase na conservação in vitro de variedades 

de mandioca. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical. Circular técnica, 

90., 2009. 

 

STEIN, V. C.; PAIVA, R.; RODRIGUES, M.; NOGUEIRA, G.; SOARES, F. P.; 

MARTINOTTO, C. Organogênese direta em explantes de ingazeiro (Inga vera Willd. subsp. 

affinis (DC.) T.D. Penn.). Revista Brasileira de Biociências, v.5, supl.2, p.723-725, 

2007(a). 

 

STEIN, V. C.; PAIVA, R.; SOARES, F. P.; NOGUEIRA, R. C.; SILVA, L. C.; EMRICH, 

E. Germinação in vitro e ex vitro de Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. Ciência 

e Agrotecnologia, v.31, p.1702-1708, 2007(b).  



34 

 

 

TERMIGNIONI, R.R. Cultura de tecidos vegetais. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 182p. 

 

TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. Cultura de Tecidos e Transformação 

Genética de Plantas. BrasíliaDF: EMBRAPA/CBAB, v. 1, 1998, 509p.  

 

WITHERS L.A., WHEELANS S.K., WILLIAMS J.T. In vitro conservation of crop 

germplasm and the IBPGR databases. Euphytica, Wageningen, v. 45, p. 9-22, 1990. 

 

WITHERS, L.A., ENGELMANN, F. In vitro conservation of plant genetic resources. In: 

ALTMAN, A. (ed) Agricultural Biotechnology. New York, Marcel Dekker, p. 57-88, 1998. 

 

WITHERS, L. A.; WILLIAMS, J. T. Conservação in vitro de recursos genéticos de plantas. 

In: TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUSO, J. A. (Ed.). Cultura de tecidos e 

transformação genética de plantas. Brasília: Embrapa-SPI, v. 1, p. 297-330, 1998.  

 
  



35 

 

 

 

 

 

3 DESINFESTAÇÃO E GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE 

DE Eugênia dysenterica DC. E Dipteryx alata VOGEL 

 

RESUMO 

O principal entrave na micropropagação de plantas é a obtenção de protocolos 

eficientes de desinfestação do explante inicial. Para muitas espécies, o ideal é a 

descontaminação de sementes e a germinação in vitro para que se obtenha explantes 

assépticos. Este trabalho objetiva constituir protocolos eficientes para desinfestação e 

germinação de sementes de Eugenia dysenterica e de Dipteryx alata, visando à produção de 

plantas in vitro. Sementes das duas espécies foram divididas em dois grupos: com tegumento 

e sem tegumento. A préassepsia consistiu na adição de 20 gotas de detergente neutro em 

água corrente por 20 min., seguidas de imersão em álcool 70% por um minutos Sementes de 

E. dysenterica foram submetidas a sete tratamentos: quatro concentrações de cloro ativo: 

0,25%, 0,5%, 1,25% e 2,5%, por 20 minutos, e três concentrações de casugamicina 

(fungicida/bactericida sistêmico): 2%, 4% e 8%, por 20 minutos. Sementes de D. alata foram 

tratadas somente com as quatro concentrações de cloro ativo. Em seguida, as sementes 

passaram por tripla lavagem em água esterilizada, e foram inoculadas em meio MS. Para o 

experimento de germinação, apenas as sementes de E. dysenterica tiveram os tegumentos 

removidos, com o auxílio de bisturi. Para as duas espécies os tratamentos consistiam em dois 

diferentes meios de cultura, MS e ½ MS. Após a inoculação das sementes os frascos 

permaneceram em câmara de sala em fotoperíodos distintos: 16 horas de claro ou 24 horas de 

escuro, com temperatura de 25 ± 1ºC. O delineamento experimental para os experimentos de 

desinfestação e de germinação foi inteiramente casualizado com 30 repetições. Cada repetição 

consistiu em uma semente inoculada individualmente em frascos contendo 50 ml de meio. 

A avaliação da porcentagem de contaminação e de germinação foi realizada semanalmente 

por cinco semanas. Os tratamentos de descontaminação aplicados nas duas espécies não 

diferiram estatisticamente entre si. Entretanto, os dois tratamentos que apresentaram maior 

porcentagem de descontaminação para E. dysenterica foram o T6 (sementes sem tegumento, 

imersas 0,5% de cloro ativo) e T7 (sementes sem tegumento, imersas 1,25% de cloro ativo), 

com 6,6% e 10% de sementes contaminadas, respectivamente. Para sementes de D. alata, o 

tratamento mais eficiente foi o T3 (sementes com tegumento, imersas em 1,25% de cloro 

ativo), com 20,0% de contaminação. Quanto à germinação de E. dysenterica, a maior 

porcentagem de germinação ocorreu no tratamento T1 (meio MS completo no fotoperíodo de 

16h) com 93,0% de sementes germinadas. Porém, não há uma diferença significativa entre os 

fotoperíodos utilizados, nem em relação à concentração de macronutrientes do meio MS, nem 

quanto à concentração de hipoclorito de sódio utilizado para assepsia das sementes. Para 

sementes de D. alata, a maior porcentagem de germinação ocorreu no tratamento T2 (meio 

MS completo, sem carvão, no fotoperíodo de 16h de claro) com 97,5% de sementes 

germinadas. 
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Palavras-chave: Frutíferas do Cerrado, assepsia, germinação in vitro. 

 

ABSTRACT 

DISINFESTATION AND IN VITRO GERMINATION OF Eugenia 

dysenterica DC. AND Dipteryx alata VOGEL SEEDS 

 

The main problem in plant micropropagation is to obtain efficient decontamination 

protocols of the initial explant. For many species, the ideal is seeds decontamination and in 

vitro germination in order to obtain aseptic explants. This paper aims to provide efficient 

protocols for disinfection and seeds germination of Eugenia. dysenterica and Dipteryx alata, 

aiming at production in vitro plants. Seeds of both species were divided into two groups: 

with coat and without coat. The pre-aseptic consisted of adding 20 drops of detergent in 

water for 20 min., followed by immersion in 70% alcohol by a min. Seeds of E. dysenterica 

were assigned to seven treatments: four concentrations of active chlorine: 0.25%, 0.5%, 

1.25% and 2.5% for 20 min., and three concentrations of casugamicin (systemic fungicide 

and bactericide): 2%, 4% and 8% for 20 min. Seeds of D. alata were treated only with the 

four concentrations of active chlorine. Then, the seeds passed through triple rinsing in sterile 

water. Each seed was inoculated individually in vials containing 50 ml of MS medium. For 

the germination experiment, seeds coats of E. dysenterica were removed with the aid of a 

scalpel. The treatments consisted of two different culture media, MS and ½ MS. After 

inoculation, the treatment remained in chamber room in different photoperiods: 16 h light or 

dark for 24 h at a temperature of 25 ± 1°C. The experimental design was completely 

randomized with 30 repetitions. The assessment of contamination and the percentage of 

germination was performed weekly for five weeks. The decontamination treatments applied 

in the two species did not differ statistically. However, two treatments showed higher 

percentage of decontamination with E. dysenterica seeds: T6 (without seed coat, dipped 

0.5% active chlorine) and T7 (seeds without tegument, dipped 1.25% active chlorine) with 

6.6% and 10% of contaminated seed. For D. alata seeds, the most effective treatment was 

the T3 (seed-coats, immersed in 1.25% of active chlorine) with 20.0% contamination. For 

E. dysenterica seeds germination, the highest percentage was observed in treatment T1 

(complete MS in a 16h photoperiod) with 93.0% of seeds germinated. However, there is no 

significant difference between the photoperiods used, or in relation to the concentration of 

macronutrients of MS, or concerning the concentration of sodium hypochlorite used for 

disinfection of the seeds. For D. alata seeds, the highest percentage of germination was 

observed in treatment T2 (complete MS without coal, in a photoperiod of 16 h) with 97.5% 

of seeds germinated. 

 

Key words: Cerrado fruit tree, descontamination, in vitro germination. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Dipteryx alata e Eugenia dysenterica possuem sementes viáveis, e com uma boa 

taxa germinativa. Segundo Almeida et al. (1998), as sementes de E. dysenterica podem 

apresentar taxa de geminação de até 95%. Sua germinação ocorre no início da estação 
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chuvosa, caso não haja nenhum impedimento, apesar de já ter sido relatada a presença de 

inibidor de crescimento, bastante fraco no embrião (Rizzini, 1970). Após a colheita, as 

sementes de E. dysenterica perdem a viabilidade quando o seu teor de água é reduzido entre 

23% a 25%. Sua germinação é bastante desuniforme (Duarte et al., 2006).  

Nogueira e Vaz (1993) afirmam que sementes de D. alata germinam entre 40 e 

60 dias quando o fruto está inteiro. Quando a semente é isolada do fruto, a germinação ocorre 

entre 13 e 20 dias, com taxa germinativa de 90% em condições controladas. Entretanto, 

quando a semente é removida do fruto, há um grande ataque no solo de formigas e fungos, 

o que inviabiliza a sua germinação. 

Apesar de não apresentarem problemas de germinação, é interessante 

estabelecer protocolos de germinação in vitro dessas espécies, tanto para fins de 

conservação, quanto para sua domesticação e utilização em programas de melhoramento. A 

cultura de tecidos vegetais é uma alternativa para a produção de plantas elite de D. alata e E. 

dysenterica em grande escala, livres de doenças e em curto intervalo de tempo e espaço. As 

plântulas cultivadas in vitro podem ser destinadas ao reflorestamento, bem como servir de 

matéria-prima para a conservação de germoplasma, a produção de protoplastos e células em 

suspensão para extração dos princípios ativos em laboratório. Entretanto, um dos maiores 

desafios enfrentados na micropropagação de plantas é a contaminação. 

As sementes podem ter seu potencial germinativo afetado por alguns fatores, 

dentre eles a presença de microrganismos, especialmente fungos e bactérias (Corder & 

Borges Junior, 1999). Esses agentes promovem a contaminação da cultura e são os maiores 

obstáculos para a propagação in vitro, pois tornam inviável a fonte de explante para a 

multiplicação. Dessa forma, a desinfestação das sementes deve ser eficaz, promovendo total 

assepsia e permitindo que a plântula germinada in vitro sirva como explante confiável para 

a multiplicação do material (Couto et al., 2004).  

A desinfestação é a remoção de contaminantes que estão aderidos na superfície 

dos explantes provindos do campo ou da casa de vegetação. As substâncias desinfestantes 

mais utilizadas em laboratório são o etanol e os compostos a base de cloro (Sousa et al., 

1999). O hipoclorito de sódio ou de cálcio vem mostrando grande eficiência na desinfestação 

de sementes, eliminando fungos e bactérias, e sendo facilmente removíveis pela água da 

tríplice lavagem (Cid & Teixeira, 2010). Também podem ser utilizados fungicidas e 

bactericidas para esse processo com grande êxito (Gratapaglia & Machado, 1998). 
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A concentração das substâncias desinfestantes e o tempo de exposição das 

sementes a elas podem variar de acordo com a sensibilidade do tecido a ser desinfestado, 

sendo necessário o estudo individualizado de cada espécie para o estabelecimento de 

protocolos de desinfestação eficazes. 

Este trabalho teve como objetivo estabelecer protocolos de desinfestação e de 

germinação das sementes de D. alata e de E. dysenterica, visando o estabelecimento e a 

produção de plantas in vitro, tendo em vista que é mais fácil desinfestar sementes e obter 

explantes assépticos, via germinação in vitro, do que explantes obtidos a partir de plantas 

ocorrendo no campo.  

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 

do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás – UFG, em Goiânia, GO.  

Sementes de E. dysenterica foram extraídas de frutos maduros coletados, em 

Setembro de 2010, de exemplares da espécie pertencentes à Coleção de Frutíferas Nativas do 

Cerrado da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG. Após a colheita, os 

frutos foram espremidos em peneira fina e as sementes lavadas em água corrente, para a 

retirada da polpa. Em seguida as sementes foram colocadas sobre folhas de papel, onde 

secaram à sombra, em temperatura ambiente por um dia. Para conservá-las por um período de 

tempo maior para montagem de experimentos, estas foram colocadas em vermiculita a uma 

temperatura de  5oC, por uma semana. 

Trabalhou-se com sementes de D. alata retiradas de frutos coletados no ano de 

2010 no município de Formosa – GO. Estas foram doadas pelo Instituto do Trópico Subúmido 

(ITS) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, GO e levadas para o 

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG. 

 

3.2.1 Desinfestação de sementes 

 

Sementes de E. dysenterica e de D. alata foram divididas em dois grupos: com 

tegumento e sem tegumento. O tegumento do segundo grupo foi removido com o auxílio de 

bisturi. As sementes de D. alata ficaram imersas em água destilada por 20 minutos para 
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facilitar a remoção do tegumento, enquanto as sementes de E. dysenterica não precisaram 

passar por esse processo. A préassepsia destes dois grupos consistiu na adição de 20 gotas de 

detergente neutro em água corrente por 20 min. Em seguida, as sementes de cada grupo foram 

imersas em álcool 70% por um min. e destinadas aos respectivos tratamentos. 

Para E. dysenterica cada grupo de sementes foi submetido a sete tratamentos 

(Tabela 3.1), quatro doses de cloro ativo e três doses casugamicina (fungicida/bactericida 

sistêmico), onde permaneceram por 20 minutos. Para D. alata cada grupo de sementes foi 

utilizado em quatro tratamentos com cloro ativo (Tabela 3.2), onde permaneceram por 20 

minutos. 

Em câmara de fluxo laminar, as sementes passaram por uma tríplice lavagem em 

água destilada e esterilizada, sendo inoculadas em meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 

1962) com 30 g.L-1sacarose sem adição de reguladores de crescimento, preparado com uma 

semana de antecedência. O pH do meio de cultura utilizado foi ajustado para 5,7 – 5,8 antes 

da adição de ágar (7,5 g.L-1). Foram utilizados frascos de conserva com capacidade de 300 

mL, autoclavados a 120ºC a 1 atm, por 20 minutos, preenchidos com 50 mL de meio de cultura. 

Após a inoculação das sementes, os frascos permaneceram em câmara de crescimento sob 

fotoperíodo de 16 horas de claro e temperatura de 25 ± 1ºC, um padrão laboratorial.  

 

Tabela 3.1 Tratamentos utilizados no experimento de desinfestação das sementes de Eugenia 

dysenterica. 

No Descrição dos tratamentos 

T1 Sementes com tegumento, imersas em 0,25% de C.A.* 

T2 Sementes com tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  

T3 Sementes com tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  

T4 Sementes com tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  

T5 Sementes sem tegumento, imersas em 0,25% de C.A. 

T6 Sementes sem tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  

T7 Sementes sem tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  

T8 Sementes sem tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  

T9 Sementes com tegumento, imersas em 2% de casugamicina 

T10 Sementes com tegumento, imersas em 4% de casugamicina 

T11 Sementes com tegumento, imersas em 8% de casugamicina.  

T12 Sementes sem tegumento, imersas em 2% de casugamicina 

T13 Sementes sem tegumento, imersas em 4% de casugamicina 

T14 Sementes sem tegumento, imersas em 8% de casugamicina.  
*C.A. – cloro ativo 
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Tabela 3.2 Tratamentos utilizados no experimento de desinfestação das sementes de Dipteryx. 

alata. 

No Descrição dos tratamentos 

T1 Sementes com tegumento, imersas em 0,25% de C.A.* 

T2 Sementes com tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  

T3 Sementes com tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  

T4 Sementes com tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  

T5 Sementes sem tegumento, imersas em 0,25% de C.A. 

T6 Sementes sem tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  

T7 Sementes sem tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  

T8 Sementes sem tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  
*C.A. – cloro ativo 

 

3.2.2 Germinação das sementes 

 

3.2.2.1 Dipteryx alata 

 

As sementes com tegumento passaram por assepsia com 20 gotas de detergente 

neutro e água corrente, álcool 70% e em solução de hipoclorito de sódio a 1,25% (cloro ativo). 

Os tratamentos consistiam em dois diferentes meios de cultura, MS e MS com metade dos 

macronutrientes (½ MS), acrescidos ou não com carvão ativado (Tabela 3.3). O pH de ambos 

os meios foi ajustado para 5,7- 5,8 antes da adição de ágar (7,5 g.L-1) e os frascos autoclavados 

a 120ºC a 1 atm, por 20 minutos. Após a inoculação os tratamentos permaneceram em câmara 

de crescimento em fotoperíodos distintos: 16 horas de claro e 24 horas de escuro, com 

temperatura de 25 ± 1ºC.  

 

Tabela 3.3 Tratamentos aos quais as sementes de D. alata foram submetidas no experimento 

de germinação in vitro. 

No Descrição dos tratamentos 

T1 MS, com carvão e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T2 MS, sem carvão e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T3 ½ MS, com carvão e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T4 ½ MS, sem carvão e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T5 MS Completo, com carvão e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T6 MS Completo, sem carvão e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T7 ½ MS, com carvão e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T8 ½ MS, sem carvão e fotoperíodo de 24 h de escuro. 
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3.2.2.2 Eugenia dysenterica 

 

As sementes, após coletadas e despolpadas, foram armazenadas em vermiculita a 

uma temperatura de 12°C para a conservação da umidade. Na montagem do experimento 

tiveram o tegumento removido com auxilio de bisturi. Os tratamentos consistiam em dois 

diferentes meios de cultura, MS e ½ MS, sendo as sementes desinfestadas em duas diferentes 

concentrações de hipoclorito de sódio 0,50% e 1,25%, para verificar se a concentração de 

hipoclorito de sódio interfere no processo de germinação (Tabela 3.4). O pH de ambos os 

meios foi ajustado para 5,7- 5,8 antes da adição de ágar (7,5 g.L-1) e os frascos autoclavados a 

120ºC a 1 atm, por 20 minutos. Após a inoculação os tratamentos permaneceram em câmara 

de crescimento em fotoperíodos distintos: 16 horas de claro e 24 horas de escuro, com 

temperatura de 25 ± 1ºC.  

 

Tabela 3.4 Tratamentos aos quais as sementes de E. dysenterica foram submetidas no 

experimento de germinação in vitro. 

No Descrição dos tratamentos 

T1 MS, 0,5% de C.A.* e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T2 MS, 1,25% de C.A. e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T3 ½ MS, 0,5% de C.A. e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T4 ½ MS, 1,25% de C.A. e fotoperíodo de 16 h de claro. 

T5 MS, 0,5% de C.A. e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T6 MS, 1,25% de C.A. e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T7 ½ MS, 0,5% de C.A. e fotoperíodo de 24 h de escuro. 

T8 ½ MS, 1,25% de C.A. e fotoperíodo de 24 h de escuro. 
* C.A. – cloro ativo. 

 

3.2.3 Delineamento experimental 

 

Tanto no experimento de desinfestação quanto no experimento de germinação in 

vitro das sementes, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 30 

repetições, em que cada parcela consistiu de um frasco com 50 mL de meio MS e uma semente. 

Procederam-se avaliações semanais, durante cinco semanas, da taxa de contaminação, de 

germinação e de desenvolvimento de plântulas. Considerou-se como germinadas as sementes 

que iniciaram a emissão de radícula. Na condição de escuro, as avaliações foram realizadas 

sob luz verde de segurança (G-light, modelo espiral, 15 watts, 60 Hz).  
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3.2.4 Análises Estatísticas 

 

A normalidade dos dados obtidos para os tratamentos foi testada pelo teste de 

Lilliefors. Os tratamentos foram comparados por análise de variância ANOVA, seguido por 

teste Tukey quando paramétricos ou por análise de variância pelo teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de testes de comparações múltiplas (Teste de Student-Newman-

Keuls ou de Dunn) na ausência de normalidade ou homogeneidade de variâncias. Todos os 

testes foram realizados ao nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

conduzidas com auxílio do software Biostat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1. Desinfestação de sementes 

 

3.3.1.1. Dipteryx alata 

 

Os tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas significativas quando 

avaliadas pelo teste de Kruskal-Wallis, porém o tratamento que apresentou menor taxa de 

contaminação foi o T3 (sementes com tegumento em 1,25% de cloro ativo), com 16,67% de 

contaminação, seguido dos tratamentos T2 (sementes com tegumento, imersas em 0,5% de 

cloro ativo) e T4 (sementes com tegumento, imersas em 2,5% de cloro ativo), ambos com 

23,33% (Tabela 3.5). Já o maior índice de contaminação das sementes por fungos e/ou 

bactérias (73,33 %) foi verificado no tratamento T6 (sementes sem tegumento em 0,5% de 

cloro ativo), seguido dos tratamentos T5 (sementes sem tegumento em 0,25% de cloro ativo) 

com 70% e T7 (sementes sem tegumento em 1,25% de cloro ativo) com 63,33%. 

Diversos tratamentos tem sido utilizados em espécies lenhosas para maximizar 

a descontaminação das sementes. As concentrações mais comuns de cloro ativo vão de 0,5% 

a 2,0%, com tempo de exposição de 10 a 20 minutos (Rosa, 2009). Al-Wasel (2000) verificou 

que, sementes de Acacia seyal Del. foram descontaminadas pela imersão em solução de etanol 

a 70%, seguida de imersão em solução de hipoclorito de sódio na concentração de 0,5% por 

20 minutos. Andrade et al. (2000) observaram que, em aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. 
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All),  as semente foram desinfestadas pela imersão em solução de álcool etílico a 70% por 30 

segundos, seguida de imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. 

 

Tabela 3.5 Taxa (%) de contaminação das sementes de D. alata, tratadas com hipoclorito 

de sódio, após 45 dias de inoculação em meio MS. 

      No                               Descrição dos tratamentos Médias (%) 

T1 Sementes com tegumento, imersas em 0,25% de C.A.* 33,3 ns**....             

T2 Sementes com tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  23,3 ns 

T3 Sementes com tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  16,6 ns 

T4 Sementes com tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  23,3 ns 

T5 Sementes sem tegumento, imersas em 0,25% de C.A. 70,0 ns 

T6 Sementes sem tegumento, imersas em 0,5% de C.A.  73,3 ns 

T7 Sementes sem tegumento, imersas em 1,25% de C.A.  60,0 ns 

T8 Sementes sem tegumento, imersas em 2,5% de C.A.  63,0 ns 
* C.A. - cloro ativo 

** - Resultados não significativos a 5% de probabilidade, pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

As sementes de D. alata que tiveram o tegumento removido demonstraram altos 

índices de contaminação por bactérias (Figura 3.1). Nestes tratamentos verificou-se, aos 40 

dias de inoculação, maior incidência de contaminação por bactérias (96,2% da contaminação 

total). Nos tratamentos com sementes intactas, os fungos (Figura 3.2) foram responsáveis 

pela maior taxa de contaminação (93,1% da contaminação total). 

 

 

Figura 3.1 Sementes de D. alata sem tegumento, inoculadas em meio MS, contaminadas 

por bactérias, após serem tratadas com solução desinfestante a base de hipoclorito 

de sódio. 
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Figura 3.2 Sementes de D. alata com tegumento, cultivadas em meio MS, contaminadas 

por fungos, após serem tratadas com solução desinfestante a base de hipoclorito 

de sódio. 

 

3.3.1.2. Eugenia dysenterica 

 

No experimento de descontaminação, o processo de desinfestação se mostrou 

pouco eficiente para todos os tratamentos das sementes com tegumento. Independentemente 

das concentrações de cloro ativo e casugamicina, o índice de contaminação por fungos e/ou 

bactérias foi de 100%. Na maioria dos tratamentos em que houve a remoção do tegumento a 

porcentagem de contaminação foi inferior a 40%, o que demonstrou uma influência do 

tegumento na contaminação das sementes in vitro, ao contrário de D. alata, que tiveram 

maiores porcentagens de sementes contaminadas quando o tegumento foi removido. Acredita-

se que um dos fatores que pode ter influenciado no alto índice de contaminação é a pilosidade 

do tegumento das sementes de E. dysenterica. 

Pereira et al. (2008), constataram que a retirada do tegumento de sementes de 

Abarema cochliacarpos (B.A. Gomes) Barneby e J.W.Grimes foi fundamental para a redução 

da porcentagem de contaminação, havendo uma redução de 81,1% da contaminação do 

tratamento controle com tegumento para o melhor tratamento sem tegumento. Fick (2007) 

também verificou que, a presença do tegumento promoveu 100% de contaminação em 

sementes de Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel. Retirando-se o tegumento a taxa 

de contaminação diminuiu consideravelmente, cerca de 90% a 100%. 

Os tratamentos aplicados em sementes sem tegumento não diferiram 

estatisticamente entre si, quando analisados pelo teste de Kruskal-Wallis (Tabela 3.6). 

Entretanto, analisando a porcentagem de contaminação, em relação aos tratamentos que 

utilizaram casugamicina como substância desinfestante, a concentração de 4 mL.L-1 

apresentou a menor taxa (26,66%) de sementes contaminadas. Já nos tratamentos 

desinfestados com hipoclorito de sódio, a menor porcentagem de contaminação ocorreu nos 
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tratamentos T6 (sementes sem tegumento, imersas 0,50% de cloro ativo), T8 (sementes sem 

tegumento, imersas 2,50% de cloro ativo) e T7 (sementes sem tegumento, imersas 1,25% de 

cloro ativo), com 6,66%, 10,00% e 13,33% de sementes contaminadas.  

A avaliação do efeito das concentrações de 0,50% e 1,25% de cloro ativo na 

germinação das sementes não apresentou diferenciação estatística significativa entre os 

tratamentos em relação às porcentagens de contaminação. A maior taxa de contaminação 

(66,66%) foi por fungos (Figura 3.3). Após aproximadamente 15 dias de instalação dos 

experimentos iniciaram-se as contaminações por bactérias (Figura 3.4), chegando a um total 

de 33,34% de contaminação ao fim do experimento. 

Vale ressaltar que, embora a porcentagem de contaminação tenha baixado para 

6,66% no tratamento que apresentou a maior taxa de desinfestação, nenhum tratamento foi 

100% eficiente na desinfestação das sementes de E. dysenterica, cabendo, portanto, mais 

estudos sobre agentes desinfestantes e tempo de exposição aos mesmos. Nascimento et al. 

(2007) observaram que, a concentração dos agentes desinfestantes e o tempo de exposição das 

sementes a esses compostos podem variar de acordo com a espécie, sendo necessária a sua 

adequação de acordo com a sensibilidade do tecido. 

 

Tabela 3.6 Taxa (%) de contaminação das sementes de E. dysenterica sem tegumento, 

descontaminadas com diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e com 

casugamicina, após 45 dias de inoculação em meio MS. 

Tratamentos  

        No Solução Concentração             Médias 

T5 Casugamicina 1mL/L 96,66 a** 

T6 Casugamicina 2mL/L 36,66  b 

T7 Casugamicina 4mL/L 26.66  b 

T1 Hipoclorito de sódio 0,25% C.A.* 20,00  b 

T3 Hipoclorito de sódio 0,5% C.A. 13,33  b 

T4 Hipoclorito de sódio 1,25% C.A. 10,00  b 

T2 Hipoclorito de sódio 2,5% C.A. 6,66  b 
* C.A. - cloro ativo; 

** - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 
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Figura 3.3 Sementes de E. dysenterica inoculadas em meio MS, contaminadas por fungos 

após serem tratadas com solução desinfestante a base de hipoclorito de sódio.  

 

 
Figura 3.4 Sementes de E. dysenterica inoculadas em meio MS, contaminadas por bactérias, 

após serem tratadas com solução desinfestante a base de hipoclorito de sódio.  

 

3.3.2. Germinação das sementes 

 

3.3.2.1. Dipteryx alata 

 

A germinação in vitro de D. alata (Figura 3.5) apresentou bons resultados. Com 

seis dias de inoculação começaram a emergir as primeiras radículas. A maior porcentagem de 

germinação ocorreu no tratamento T2 (meio MS completo, sem carvão, no fotoperíodo de 16h 

de claro) com 100% de sementes germinadas aos 60 dias. Porém, não há uma diferença 

significativa entre a adição ou não do carvão ativado, nem em relação à concentração de 

macronutrientes do meio MS. Também não houve diferenciação entre os fotoperíodos 

utilizados, embora os resultados de maior destaque sejam na presença de luz (Tabela 3.7). 
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Observou-se que as sementes de D. alata germinaram e produziram plântulas 

saudáveis na presença dos fungos, evidenciando que estes patógenos não atuaram como fator 

limitante do processo. Entretanto, as sementes contaminadas por bactérias, quando germinam, 

as plântulas ficam estagnadas, não apresentando crescimento e nem desenvolvimento 

satisfatório. 

 

 

Figura 3.5 Etapas da germinação in vitro de sementes de D. alata em ambiente claro: A – 

germinação em estádio inicial; B – emissão de radícula; C e D – emissão de 

plântula; E – plântula em desenvolvimento. 

 

Tabela 3.7 Taxa (%) de germinação in vitro de sementes de D. alata, inoculadas em meios de 

cultura e fotoperíodos diferentes, na presença ou ausência de carvão, após 45 dias 

de cultivo. 

Tratamentos  

no fotoperíodo Meio  Carvão Médias 

T2 16 horas de claro MS Sem carvão 1,00 ns* 

T3 16 horas de claro MS ½ Com carvão 0,93 ns 

T1 16 horas de claro MS Com carvão 0,90 ns 

T4 16 horas de claro MS ½ Sem carvão 0,90 ns 

T8 24 horas de escuro MS ½ Sem carvão 0,86 ns 

T5 24 horas de escuro MS Com carvão 0,83 ns 

T6 24 horas de escuro MS Sem carvão 0,83 ns 

T7 24 horas de escuro MS ½ Com carvão 0,76 ns 
*- Resultados não significativos a 5% de probabilidade, pelo teste de Kruskal-Wallis. 
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Chaibub et al., 2009, identificaram três fungos (Aspergillus sp., Nigrospora sp. e 

Phoma sp.) no cultivo in vitro de amêndoas de D. alata, os quais não impediram o crescimento 

e desenvolvimento das plântulas. Como as plântulas obtidas não apresentaram sintomas de 

patogenicidade, eles concluíram que tais fungos poderiam ser caracterizados como endofíticos. 

 

3.3.2.1. Eugenia dysenterica 

 

As sementes de E. dysenterica apresentaram boa porcentagem de germinação, 

cerca de 76%. A maior porcentagem de germinação ocorreu no tratamento T1 (MS, 0,5% 

NaOCl e fotoperíodo de 16h de luz) com 90% de sementes germinadas (Figura 3.6). Porém, 

não houve uma diferença significativa entre os fotoperíodos utilizados nem em relação à 

concentração de macronutrientes do meio MS (Tabela 3.8).  

 

 

Figura 3.6 Etapas da germinação in vitro de sementes de E. dysenterica em ambiente claro:  

A – germinação em estádio inicial; B – emissão de radícula; C – emissão de 

plântula; D – plântula em desenvolvimento; E – sistema radicular; F – primórdios 

foliares. 

 

A maior porcentagem de germinação em ambiente escuro (Figura 3.7) foi T8 (½ 

MS, 1,25% NaOCl e fotoperíodo de 24 h de escuro) com 83,33% de sementes germinadas. 

Ficou comprovado que não houve diferenças significativas entre o uso de hipoclorito de sódio 

a 0,5% ou 1,25% na desinfestação das sementes, conforme avaliado no experimento de 

germinação.  
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Tabela 3.8 Taxa (%) de germinação in vitro de sementes de E. dysenterica, inoculadas em 

meios de cultura, concentração de hipoclorito de sódio e fotoperíodos diferentes, 

após 45 dias de cultivo. 

Tratamentos  

no Fotoperíodo Meio NaOCl Médias 

T1 16 horas de claro MS 0,5% NaOCl* 0,90 ns** 

T2 16 horas de claro MS 1,25% NaOCl 0,87 ns 

T8 24 horas de escuro MS ½ 1,25% NaOCl 0,83 ns 

T7 24 horas de escuro MS ½ 0,5% NaOCl 0,77 ns 

T5 24 horas de escuro MS 0,5% NaOCl 0,77 ns 

T6 24 horas de escuro MS 1,25% NaOCl 0,70 ns 

T4 16 horas de claro MS ½ 1,25% NaOCl 0,63 ns 

T3 16 horas de claro MS ½ 0,5% NaOCl 0,57 ns 
*Hipoclorito de Sódio 

** - Resultados não significativos a 5% de probabilidade, pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

Figura 3.7 Sementes de E. dysenterica germinada in vitro em ambiente escuro:  A – 

germinação em estádio inicial; B – emissão de radícula; C – emissão de plântula. 

Avaliação realizada sob luz verde de segurança. 

 

Apesar de, nesse experimento de germinação não ter sido avaliada a influência do 

tegumento na germinação de E. dysenterica, no experimento de contaminação, verificou-se 

que, demorou de três a cinco dias a mais para as sementes, com tegumento, germinarem. 

Entretanto, não foi avaliado se a demora na germinação foi devido à contaminação ou devido 

o impedimento físico do tegumento. Martinotto et al. (2007) verificaram que a retirada do 

tegumento proporcionou uma germinação mais uniforme e mais rápida em sementes de E. 

dysenterica. E também observaram que, as sementes germinadas in vitro, com a presença de 

tegumento, apresentaram elevada ocorrência de plântulas com má formação, levando-as, 

posteriormente, à morte. 
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Figura 3.8 Aspecto geral de sementes de E. dysenterica germinadas in vitro após a 

contaminação por fungos(A) ou por bactérias (B). 

 

Algumas sementes foram capazes de germinar (Figura 3.8) e, algumas até geraram 

plântulas saudáveis, mesmo na presença de fungos ou bactérias, entretanto, a maioria das 

sementes contaminadas não germinaram. Vale ressaltar que o material contaminado, mesmo 

estando saudável, foi descartado ou aclimatizado. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

 Conclui-se que, para a desinfestação de sementes de E. dysenterica, o tratamento 

mais indicado é o que utiliza 0,5% de cloro ativo, e que a remoção do tegumento é 

imprescindível para o sucesso da descontaminação.  

 Para desinfestação de sementes de D. alata, o tratamento que apresentou maior taxa 

de desinfestação (%) é o de 1,25% de cloro ativo, permanecendo a semente intacta, 

ou seja, com o tegumento.  

 Para a germinação in vitro de E. dysenterica, a utilização de meio MS com metade 

dos macronutrientes em fotoperíodo de 16 horas é o mais indicado pela economia de 

reagentes. 

 Para a germinação in vitro de D. alata, o tratamento que apresentou a maior taxa 

germinativa (%) foi o que utilizou meio MS completo em fotoperíodo de 16 horas de 

claro, sem carvão. 

A 

B 



51 

 

 Há necessidade de se avaliar outros agentes desinfestantes e variações nos tempos de 

exposição aos mesmos visando à eliminação por completo da ocorrência de 

contaminação. 
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4 INDUÇÃO DE BROTAÇOES E EMISSÃO DE RAÍZES IN VITRO 

UTILIZANDO SEGMENTOS NODAIS DE Eugenia dysenterica DC 

(MYRTACEAE), E Dipteryx alata VOGEL (FABACEAE) 

 

RESUMO 

 

Tecidos vegetais cultivados in vitro, na presença de balanço diferenciado entre 

auxinas e citocininas podem estimular a formação de massas celulares (calos), brotações ou 

raízes. Este trabalho teve como objetivo estabelecer protocolos de indução de brotações e de 

raízes para Dipteyx alata e Eugenia dysenterica, através do uso de reguladores de 

crescimento (ANA e BAP). Para verificar o efeito da interação entre BAP e ANA na indução 

de brotações das duas espécies, o meio de cultivo MS foi acrescido de 6 g.L-1 de ágar, 30 

g.L-1 de sacarose e diferentes concentrações de ANA (0,0; 0,1; 0,5; e 1,0 mg.L-1) e BAP (0,0; 

1,0; 2,5; e 4,0 mg.L-1), e as suas possíveis combinações, totalizando 16 tratamentos. Para o 

estudo da indução de raízes, brotações provenientes do cultivo in vitro de segmentos nodais 

das duas espécies foram utilizadas como explantes, os quais foram transferidos, em câmara 

de fluxo laminar, para tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 15 mL meio de cultura MS 

ou ½ MS. Foram utilizados os seguintes tratamentos: meios de cultura sem adicionais, meios 

de cultura suplementado com 1,0 mg.L-1 de ANA, meios de cultura suplementado com 1,0 

mg.L-1 de ANA e 45g de sacarose e meios de cultura suplementado com 1,0 mg.L-1 de ANA, 

ficando três dias no escuro. Foram realizadas avaliações aos 15, 30 e 45 dias, observando a 

presença ou não de raízes, o número médio e o comprimento médio de raízes e a oxidação 

dos explantes. O tratamento em que houve maiores quantidades de brotações emitidas em E. 

dysenterica foi T4 (4,0 mg.L-1 de BAP). Já para D. alata o tratamento que apresentou maior 

destaque, analisando-se as variáveis: número de brotos e primórdios foliares e comprimento 

do maior broto, foi T7 (0,1 mg.L-1 de ANA e 2,5 mg.L-1 de BAP). Quanto aos tratamentos de 

enraizamento, não houve resultados satisfatórios para nenhuma das espécies. Para E. 

dysenterica, as plantas que emitiram raízes não suportaram a aclimatização. Para D. alata, não 

houve emissão de raízes, mas houve emissão de brotações em todos os tratamentos, 

principalmente naqueles em ½ MS. 

 

Palavras-chave: reguladores de crescimento, frutíferas do Cerrado, organogênese direta. 
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ABSTRACT 

IN VITRO SHOOT AND ROOTING INDUCTION USING NODAL 

SEGMENT OF Eugenia dysenterica DC (MYRTACEAE), AND Dipteryx 

alata VOGEL (FABACEAE) 

 

Plant tissues in vitro culture in the presence of different balance between auxin and 

cytokinin can stimulate the formation of cell masses (callus), roots or shoots. This study 

aimed to establish a protocol for induction of shoots and rooting for E. dysenterica and D. 

alata, through the use of growth regulators (NAA and BAP). To verify the effect of 

interaction between BAP and NAA on shoot induction of the two species, the MS medium 

was supplemented with 6 g.L-1 agar, 30 g.L-1 sucrose and different concentrations of NAA 

(0, 0.1, 0.5, and 1.0 mg.L-1) and BAP (0, 1.0, 2.5, and 4.0 mg.L-1), and combinations thereof, 

totaling 16 treatments. To study the induction of rooting, nodal segments from in vitro 

cultures were used as explants. For rooting of shoots obtained in vitro the E. dysenterica and 

D. alata explants were transferred to a laminar flow chamber for test tubes (25 x 150 mm) 

containing 15 ml MS, or ½ MS, forming the following treatments: culture medium without 

additional supplements, growth media supplemented with 1.0 mg.L-1 NAA, culture media 

supplemented with 1.0 mg.L-1 NAA and 45 g sucrose and culture media supplemented with 

1.0 mg.L-1 NAA, getting three days in the dark. Evaluations were done at 15, 30 and 45 days, 

noting the presence or absence of roots, the average number and average length of roots and 

explants oxidation. After 45 days of culture, there was the response of plants to 

acclimatization. The treatment in which larger E. dysenterica shoots number was T4 (4.0 

mg.L-1 BAP). For D. alata, T7 (0.1 mg.L-1 NAA and 2.5 mg.L-1 BAP) was the best, 

analyzing the variables number of shoots and leaf primordia and length of the longest shoot. 

For the rooting treatments, no satisfactory results were obtained for any species. For E. 

dysenterica, few plants that emitted roots could not bear the acclimatization. To D. alata, no 

emission of roots was detected, but there was the presence of shoots in all treatments, 

especially those in ½ MS. 

 

Key words:  growth regulators, Cerrado fruit tree, direct organogenesis. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A micropropagação tem sido bastante utilizada para a propagação de espécies 

lenhosas, em especial as de sementes recalcitrantes. Uma vantagem desta técnica é a 

propagação clonal, que permite a conservação integra do genótipo da planta matriz. Isso a 

torna uma poderosa ferramenta para os programas de melhoramento florestal, quando o 

intuito é a propagação massal de genótipos superiores (George & Sherrington, 1984). É uma 

técnica que possibilita a propagação e manipulação de plantas de forma rápida e continua, 
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mantendo estoques de materiais livres de doenças e pragas, o que facilita o intercâmbio de 

germoplasma (Grattapaglia & Machado, 1990). 

A micropropagação baseada na utilização de explantes caulinares 

(meristemáticos) é uma opção plausível quando o objetivo é a produção de clones idênticos 

à planta matriz. O sucesso da regeneração in vitro de plantas pode ser influenciado por 

diversos fatores, dentre eles, o genótipo, o tipo e tamanho do explante, o meio de cultura, além 

do tipo e da dose de reguladores de crescimento, os quais se destacam como o principais 

controladores da morfogênese in vitro (Gaspar et al., 1996; Moreira Dias et al., 2001). 

Conforme Torres et al. (1998), o acréscimo de  reguladores de crescimento ao 

meio de cultivo é utilizado para suprir possíveis deficiências endógenas e melhorar as 

características de cultivo in vitro. Na cultura de tecidos, a composição e concentração dos 

reguladores de crescimento no meio de cultura são fatores determinantes no padrão de 

desenvolvimento, sendo as auxinas e as citocininas as classes de hormônios vegetais mais 

utilizadas neste sistema de cultivo (George & Sherrington, 1984). O tipo e a concentração 

de reguladores de crescimento no meio de cultura são fatores determinantes no crescimento 

e no padrão de desenvolvimento na maioria dos sistemas de cultivo in vitro (Hartmann et al. 

2002). 

Segundo Taiz & Zeiger (2009) as citocininas são hormônios que participam na 

regulação de muitos processos na planta, dentre eles divisão celular, morfogênese, 

maturação de cloroplastos crescimento celular e senescência. Também influencia na taxa de 

síntese de proteínas e no tipo de proteína produzido pelas células. Já a auxina participa da 

regulação do crescimento da planta. Em baixas concentrações, a auxina promove 

crescimento radicular. Em contrapartida, em altas concentrações agem como inibidora do 

crescimento das raízes. Ela influencia outros processos fisiológicos como: regulação da 

dominância apical, inibição de raízes laterais, abscisão foliar, formação de botões florais e 

desenvolvimento do fruto. O efeito das auxinas pode ser influenciado pela combinação 

destas com as citocininas. Essa combinação tem efeitos relevantes sobre a diferenciação 

celular.  

A 6-benzilaminopurina (BAP) é uma citocinina que, quando adicionada nas 

concentrações certas ao meio de cultura, promove o aumento no número de gemas, folhas e 

brotos e induz um acréscimo na produção de massa fresca e qualidade das plantas cultivadas. 

O ácido naftalenoacético (ANA) é uma auxina que tende a inibir a proliferação de brotações, 
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porém, é empregado amplamente em associação com o BAP, pois a interação entre ambos 

pode favorecer ainda mais a qualidade das plantas micropropagadas (Torres et al., 1998). 

Este trabalho teve como objetivo estabelecer um protocolo de indução de 

brotações e enraizamento em segmentos nodais de D. alata e E. dysenterica utilizando 

diferentes concentrações e combinações dos reguladores de crescimento ANA e BAP.  

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Brotação 

 

Sementes de D. alata e de E. dysenterica foram germinadas in vitro, obtendo-se 

plântulas livres de contaminantes. Este material asséptico serviu como fonte de explante para 

a indução de brotações. Foram excisados as folhas, raízes e os ápices caulinares para 

estimular a brotação lateral, permanecendo somente as gemas axilares. Os explantes foram 

cortados contendo de 2 a 4 gemas, dependendo da proximidade destas.  

Para verificar o efeito da interação entre BAP e ANA, o meio de cultivo MS foi 

acrescido de 6 g.L-1 de ágar, 30 g.L-1 de sacarose e diferentes concentrações dos reguladores 

de crescimento ANA (0,0; 0,1; 0,5; e 1,0 mg.L-1) e BAP (0,0; 1,0; 2,5; e 4,0 mg.L-1). Estes 

dois reguladores de crescimento foram combinados de modo a obter um total de 16 

tratamentos (Tabela 4.1).  

Os explantes de E. dysenterica foram inoculados em câmara de fluxo laminar, 

individualmente, em tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 15 mL meio de cultura (Figura 

4.1). Já os explantes de D. alata foram inoculados, dois a dois, em frascos com capacidade 

de 300 mL, contendo 50 mL de meio de cultura (Figura 4.2). A incubação foi mantida a 25 

± 2ºC com um fotoperíodo de 16 h em sala de crescimento.  

Realizou-se uma repetição dos experimentos de brotação com E. dysenterica, 

inoculando novos explantes, de plantas germinadas in vitro, em meio MS com a melhor 

concentração de reguladores de crescimento do primeiro experimento, em frascos de 300 

mL, verificando se os brotos respondiam de forma diferenciada ao espaço. 
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Tabela 4.1 Tratamentos utilizados para indução de brotações in vitro, em segmentos nodais, 

de Dipteryx alata e de Eugenia dysenterica. 

No dos  

Tratamentos 

Concentrações (mg.L-1) 

ANA* BAP** 

T1 0,0 0,0 

T2 0,0 1,0 

T3 0,0 2,5 

T4 0,0 4,0 

T5 0,1 0,0 

T6 0,1 1,0 

T7 0,1 2,5 

T8 0,1 4,0 

T9 0,5 0,0 

T10 0,5 1,0 

T11 0,5 2,5 

T12 0,5 4,0 

T13 1,0 0,0 

T14 1,0 1,0 

T15 1,0 2,5 

T16 1,0 4,0 

* Ácido naftalenoacético (ANA) 

** 6-benzilaminopurina (BAP) 

 

 

Figura 4.1 Etapas da inoculação de segmentos nodais de E. dysenterica – A – retirada da 

plântula germinada in vitro do frasco em câmara de fluxo laminar; B – remoção 

das raízes e do cotilédone; C – remoção das folhas; D – excisão dos explantes 

com aproximadamente duas gemas laterais; E – inoculação do explante em meio 

de cultura MS suplementado com  reguladores de crescimento (ANA e BAP); F 

– tubo pronto para ser mantido em sala de crescimento.  

 



58 

 

 

Figura 4.2 Etapas da inoculação de segmentos nodais de Dipteryx alata – A – plântula 

germinada in vitro retirada do frasco em câmara de fluxo laminar; B – remoção 

das raízes e das folhas; C – caule com gemas laterais e remoção total das folhas; 

D – excisão dos explantes com aproximadamente duas a três gemas laterais; E – 

inoculação dos explantes em meio de cultura MS suplementado com reguladores 

de crescimento (ANA e BAP); F – frasco pronto para ser mantido em sala de 

crescimento.  

 

4.2.2 Enraizamento 

 

Brotos obtidos in vitro de D. alata e de E. dysenterica foram induzidos para a 

produção de raízes. As brotações transferidas em câmara de fluxo laminar para tubos de 

ensaio (25 x 150 mm) contendo 15 mL meio de cultura. Os tratamentos consistiram em meio 

MS completo ou com metade dos macronutrientes (½ MS) (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 Tratamentos utilizados na indução de raízes, em brotações estabelecidas in vitro 

a partir do cultivo de segmentos nodais de D. alata e de E. dysenterica 

No dos Tratamentos Descrição 

T1 Meio MS 

T2 Meio MS + 1 mg.L-1de ANA 

T3 Meio MS + 1 mg.L-1de ANA + 45 g sacarose 

T4 Meio MS + 1 mg.L-1de ANA (primeiros três dias no escuro) 

T5 Meio ½ MS 

T6 Meio ½ MS + 1 mg.L-1 de ANA 

T7 Meio ½ MS + 1 mg.L-1 de ANA + 45 g sacarose 

T8 Meio ½ MS + 1 mg.L-1 de ANA (primeiros três dias no escuro) 
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Todos os meios tiveram o pH ajustado para 5,7 - 5,8, e a incubação foi mantida 

a 25 ± 2ºC com um fotoperíodo de 16 h em sala de crescimento. Avaliou-se a presença ou 

não de raízes, o número médio e o comprimento médio de raízes, a oxidação dos explantes, 

aos 15, 30 e 45 dias, e a aclimatização após 45 dias de cultivo.  

 

4.2.3 Delineamento Experimental 

 

O delineamento experimental para os experimentos de brotação e de 

enraizamento foi interiramente casualizado com 20 repetições. Avaliou-se, no experimento 

de brotação, o número de brotações por repetição, o número de folhas emitidas por repetição, 

o comprimento do maior broto por repetição, a presença de raízes nos explantes, a presença 

ou não de calos na base e a ocorrência de oxidação dos explantes. As avaliações foram 

realizadas aos 30, 45, 60 e 75 dias. No experimento de enraizamento avaliou-se a presença 

ou não de raízes, o número médio e o comprimento médio de raízes, a oxidação dos 

explantes, aos 15, 30 e 45 dias, e a aclimatização após 45 dias de cultivo.  

 

4.2.4 Análises Estatísticas 

 

A normalidade dos dados obtidos para os tratamentos foi testada pelo teste de 

Lilliefors. Os tratamentos foram comparados por análise de variância ANOVA, seguido por 

teste Tukey quando paramétricos ou por análise de variância pelo teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de testes de comparações múltiplas (Teste de Student-Newman-

Keuls ou de Dunn) na ausência de normalidade ou homogeneidade de variâncias. Todos os 

testes foram realizados ao nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

conduzidas com auxílio do software Biostat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Brotação 

 

4.3.1.1 Dipteryx alata 
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A maioria dos tratamentos respondeu bem a formação de brotações (Figura 4.3). 

Quanto ao número de brotos, o tratamento que apresentou a maior média foi o T12 (0,5 

mg.L-1 ANA / 4,0 mg.L-1 BAP), com 2,9 brotos por explante, entretanto, este tratamento não 

diferiu significativamente pelo teste de Kruskal-Wallis dos tratamentos T7, T3, T4, T11 e 

T10 (Tabela 4.3).  

 

Tabela 4.3 Número médio de brotações obtidas no cultivo in vitro de segmentos nodais de 

Dipteryx alata em meio MS, suplementado com diferentes concentrações de 

ANA e BAP, após 60 dias de inoculação. 

Tratamentos 

Concentração mg.L-1   

ANA BAP Médias 

T12 0,5 4 2,90 a* 

T7 0,1 2,5 2,83 ab 

T3 0 2,5 2,75 ab 

T4 0 4 2,75 ab 

T11 0,5 2,5 2,70 ab 

T10 0,5 1 2,68 ab 

T8 0,1 4 2,60  bc 

T6 0,1 1 2,50  bc 

T2 0 1 2,45  bcd 

T16 1 4 2,44  bcd 

T14 1 1 2,40  bcd 

T15 1 2,5 2,40  bcd 

T5 0,1 0 2,32  bcd 

T1 0 0 2,25    cd 

T9 0,5 0 2,16    cd 

T13 1 0 1,90      d 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

Preece (1995) afirma que as citocininas têm função primordial na divisão celular 

e atuam também na quebra da dominância apical e na indução e crescimento de brotações.  

Pasqual & Barros (1992) observaram que, a maior proliferação de brotos em explantes 

caulinares de Stryphnodendron adstringens (Mart.), se deu com as dosagens de 4,0 mg.L-1 

de BAP na ausência de ANA.   

Após 60 dias, todos os tratamentos apresentaram a formação de calos na base do 

explante. Excetuando-se dois explantes no tratamento T13 (1,0 mg.L-1 ANA / 0,0 mg.L-1 

BAP), nenhum outro explante, deste ou dos demais tratamentos, apresentaram raízes. Este 

tratamento também foi o que apresentou menor oxidação da base dos explantes.  
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A formação de calos na base do explante, seja este do tipo segmento nodal ou 

ápice caulinar, é muito comum em espécies lenhosas (Soares et al., 2007). Grattapaglia e 

Machado (1998) afirmam que, quantidades excessivas de auxina e sacarose podem causar a 

formação de calos na base do explante, comprometendo a rizogênese e o crescimento de 

partes aéreas. 

 

 

Figura 4.3 Segmentos nodais de Dipteryx alata, inoculados em meio MS suplementado com 

diferentes concentrações dos reguladores de crescimento ANA e BAP: A – 

brotações e presença de lenticelas nos explantes; B – inicio de brotações na base 

e nas gemas axilares; C – brotos bem desenvolvidos; D – explante oxidado; E – 

emissão de raiz no explante; F – massa calosa na base do explante. 

 

Em relação ao comprimento médio do maior broto, o tratamento T7 (0,1 mg.L-1 

ANA / 2,5 mg.L-1 BAP) foi o que apresentou a maior média (6,83mm), entretanto, ele não 

diferiu estatisticamente dos tratamentos T4, T6, T12, T8, T11, T3, T9 e T15 pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis (Tabela 4.4).  

Brum et al. (2002) observaram que, melhores resultados para comprimento das 

brotações, número total de brotos e brotos maiores que 1 cm em segmentos nodais de Ficus 

carica L., foram obtidos quando se utilizou BAP na concentração de 2,0 mg.L-1 na   ausência 

de ANA, aproximando-se da concentração utilizada ao se obter a maior média em relação 

ao comprimento dos brotos emitidos para D. alata. 

Soares et al. (2007) relataram que os maiores comprimentos médios das 

brotações, em explantes caulinares de mangabeira (Hancornia speciosa Gomes), 3,175; 3,0 
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e 2,875 cm, foram verificados nos tratamentos com 1,0; 2,0 e 3,0 mg L -1 de BAP, 

respectivamente. Acima dessas concentrações houve uma tendência de redução do tamanho 

dos brotos formados.  

 

Tabela 4.4 Comprimento médio do maior broto em segmentos nodais de D. alata após 60 

dias de inoculação em meio MS suplementado com diferentes concentrações de 

ANA e BAP. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos ANA BAP 
      

Médias  

T7 0,1 2,5 6,83 a* 

T4 0 4 6,80 a 

T6 0,1 1 6,30 a 

T12 0,5 4 6,05 a 

T8 0,1 4 6,00 a 

T11 0,5 2,5 6,00 a 

T3 0 2,5 5,90 a 

T9 0,5 0 5,53 ab 

T15 1 2,5 5,32 ab 

T13 1 0 5,25   b 

T2 0 1 4,50   b 

T16 1 4 4,50  b 

T5 0,1 0 4,28  b 

T10 0,5 1 4,22  b 

T1 0 0 3,67  b 

T14 1 1 3,37  b 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

Quanto ao número de primórdios foliares, o tratamento com média mais alta foi o 

T8 (0,1 mg.L-1 ANA / 4,0 mg.L-1 BAP), com cerca de 10,30 em média, mas não teve 

diferenças significativas entre este e os tratamentos T4, T11 e T7 (tabela 4.5). 

Nos tratamentos com maiores médias para as variáveis: quantidade de brotos, de 

primórdios foliares e tamanho do maior broto, verificou-se que, a ausência ou baixas 

concentrações de ANA, (0,0; 0,1; e 0,5 mg.L-1), interagiram com BAP, nas concentrações de 

1,0, 2,5 e 4,0 mg.L-1. Este resultado demonstra que, para a indução de brotações em D. alata, 

é necessária a interação entre BAP e ANA em baixas concentrações.  

Vale ressaltar que, durante o processo de incubação dos tratamentos, alguns 

agentes contaminantes, principalmente fungos, se manifestaram após algumas semanas de 

cultivo, o que indica a possível presença de microrganismos endofíticos nos tecidos.  
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Tabela 4.5 Número médio de primórdios foliares em segmentos nodais de D. alata após 60 

dias de inoculação em meio MS suplementado com diferentes concentrações de 

ANA e BAP. 

 Concentração (mg.L-1)   

Tratamentos ANA BAP médias  

T8 0,1 4 10,30 a* 

T4 0 4 9,60 a 

T11 0,5 2,5 9,50 a 

T7 0,1 2,5 9,39 a 

T12 0,5 4 9,10 b 

T3 0 2,5 8,70 bc 

T6 0,1 1 8,15 bc 

T16 1 4 7,33 bcd 

T15 1 2,5 7,16 bcd 

T10 0,5 1 7,05 bcd 

T9 0,5 0 5,67 bcde 

T5 0,1 0 5,53 bcde 

T14 1 1 5,53 bcde 

T13 1 0 5,25 bcde 

T2 0 1 4,06 bcde 

T1 0 0 3,25 bcde 

* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

4.3.1.2 Eugenia dysenterica 

 

Todos os tratamentos apresentaram brotações (Figura 4.4), inclusive a 

testemunha (T1 - 0,0 mg.L-1 ANA / 0,0 mg.L-1 BAP). Quanto ao número de brotos, verificou-

se que o tratamento comm maior média foi o T4, com média de 2,04 brotos por explante, no 

qual havia ausência de ANA (0,0 mg.L-1), estando o meio MS suplementado com a 

concentração mais alta de BAP (4,0 mg.L-1). Entretanto, este tratamento não diferiu 

significativamente pelo teste de Kruskal-Wallis dos tratamentos T2, T7, T8, T3, T6, T14, 

T10, T16, T15 e T11 (Tabela 4.6). Na maioria destes tratamentos, havia ausência total de 

ANA, ou este regulador de crescimento estava numa concentração baixa (0,1 mg.L-1), e a 

concentração de BAP variou entre 1,0 e 4,0 mg.L-1.  
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Figura 4.4 Brotações de E. dysenterica inoculadas em meio MS suplementado com 

diferentes concentrações dos reguladores de crescimento ANA e BAP: A – 

brotações bem desenvolvidas; B – oxidação dos explantes; C – explantes com 

brotações e raízes; D – oxidação do explante, porém com brotações intactas.  

 

Após 60 dias, nenhum tratamento apresentou calos na base e nem oxidação dos 

explantes. Em relação ao número de folhas, nenhum tratamento apresentou diferenças 

significativas com os demais. Todos os tratamentos apresentaram um coeficiente de variação 

muito alto, pois alguns brotos não tiveram folhas e outros tiveram uma quantidade 

considerável num mesmo tratamento.  

Semelhantemente, nos melhores tratamentos em relação ao comprimento dos 

maiores brotos, havia ausência total ou baixa concentração (0,1 mg.L-1) de ANA e a 

concentração de BAP também variou entre 1,0 e 4,0 mg.L-1.  T7 foi o tratamento que teve 

melhores médias para o comprimento dos maiores brotos (4,71mm). Entretanto, este 

tratamento não diferiu estatísticamente dos tratamentos T6, T4, T2, T3, T8, T1, T15, T16 e 

T10 (tabela 4.7). 
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Tabela 4.6 Número médio de brotos em segmentos nodais de E. dysenterica após 60 dias de 

inoculação em meio MS, suplementado com diferentes concentrações de ANA 

e BAP. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos ANA BAP Médias 

T4 0 4 2,05 a* 

T2 0 1 1,82 a 

T7 0,1 2,5 1,77 a 

T8 0,1 4 1,64 a 

T3 0 2,5 1,55 a 

T6 0,1 1 1,23 ab 

T14 1 1 1,14 abc 

T10 0,5 1 1,09 abc 

T16 1 4 1,05 abc 

T15 1 2,5 1,00 abc 

T11 0,5 2,5 0,95 abc 

T12 0,5 4 0,73   bcd 

T1 0 0 0,68   bcd 

T5 0,1 0 0,32   bcd 

T9 0,5 0 0,27   bcd 

T13 1 0 0,05   bcd 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

Martinotto (2004) também verificou que BAP (2,0 mg.L-1) combinado com uma 

baixa concentração de ANA (0,1 mg.L-1) foram mais eficientes na indução de brotações em 

segmentos nodais de cagaiteira. 

Arello & Pinto (1993) observaram que, as concentrações de 0,1 mg.L-1 de ANA 

combinada com 5,0 mg.L-1 de BAP foram as melhores para a indução de brotações em pau 

santo (Kielmeyera coriacea I.). 

Faria et al. (2010) verificaram a interação de ANA e BAP na indução de 

brotações de gabirobeira (Campomanesia xanthocarpa Berg), e concluíram que, mesmo em  

pequenas concentrações, o regulador de crescimento ANA não auxiliou na formação de 

brotações. 

Com relação ao comprimento de brotos, T7 (0,1 mg.L-1 ANA / 2,5 mg.L-1 BAP) 

foi o tratamento que teve maiores médias. Entretanto, este tratamento não diferiu 

estatísticamente dos tratamentos T6, T4, T2, T3, T8, T1, T15, T16 e T10 (tabela 4.7.). Em 

apenas seis tratamentos ocorreu o surgimento de raízes em alguns explantes, e T13 (1,0 
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mg.L-1 ANA / 0,0 mg.L-1 BAP) foi o que teve a média mais responsiva, não diferindo 

estatisticamente dos tratamentos T5, T1 e T9 (Tabela 4.8.). 

 

Tabela 4.7 Comprimento médio dos brotos em segmentos nodais de E. dysenterica após 60 

dias de inoculação em meio MS, suplementado com diferentes concentrações de 

ANA e BAP. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos ANA BAP Médias 

T7 0,1 2,5 4,71 a* 

T6 0,1 1 4,27 a 

T4 0 4 4,00 a 

T2 0 1 3,64 a 

T3 0 2,5 3,50 a 

T8 0,1 4 3,09 ab 

T1 0 0 2,91 abc 

T15 1 2,5 2,91 abc 

T16 1 4 2,77 abc 

T10 0,5 1 2,68 abc 

T11 0,5 2,5 2,50   bcd 

T12 0,5 4 1,86   bcd 

T14 1 1 1,85   bcd 

T9 0,5 0 0,86   bcd 

T5 0,1 0 0,73   bcd 

T13 1 0 0,18   bcd 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

Ao repetir-se o tratamento com o resultado que apresentou a maior média para 

indução de brotações, inoculando-se os explantes em frascos de 300 mL, observou-se que os 

brotos e as folhas ficaram maiores (Figura 4.5), entretanto, não há dados estatísticos que 

comprovem essa observação. Porém, na literatura, Dias et al. (2008) verificaram a influência 

que o tipo de frasco (frascos de 65 mL ou tubos de ensaio) exerceu sobre o crescimento e 

desenvolvimento de explantes da cactácea rabo de raposa (Arrojadoa spp.). Observaram que 

o sistema de frascos forneceu melhores resultados em relação ao tubo de ensaio para as 

características índice de velocidade de emergência, tempo médio de germinação, 

comprimento da raiz, comprimento da parte aérea e diâmetro da parte aérea. Concluiram 

que, obtiveram este resultado, possivelmente, devido à maior disponibilidade de nutrientes, 

e gases associados também ao fator da menor competição entre as plântulas nos frascos, 

quando comparado ao sistema de tubos de ensaio.  
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Tabela 4.8 Número médio de raízes em segmentos nodais de E. dysenterica após 60 dias de 

inoculação em meio MS, suplementado com diferentes concentrações de ANA 

e BAP. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos ANA BAP Médias 

T13 1 0 0,68 a* 

T5 0,1 0 0,45 a 

T1 0 0 0,36 a 

T9 0,5 0 0,32 a 

T8 0,1 4 0,05 b 

T12 0,5 4 0,05 b 

T2 0 1 0,00 b 

T3 0 2,5 0,00 b 

T4 0 4 0,00 b 

T6 0,1 1 0,00 b 

T7 0,1 2,5 0,00 b 

T10 0,5 1 0,00 b 

T11 0,5 2,5 0,00 b 

T14 1 1 0,00 b 

T15 1 2,5 0,00 b 

T16 1 4 0,00 b 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

4.3.2 Enraizamento 

 

Tanto para E. dysenterica quanto para D. alata, os tratamentos não tiveram 

resultados significativos pelo teste de Kruskal-Wallis. Quanto aos tratamentos de 

enraizamento de D. alata, todos estimularam grande proliferação de calos, com oxidação 

intensa, inclusive no meio de cultura. Observou-se também que, em todos os tratamentos 

houve uma grande emissão de brotações (Figura 4.6), principalmente naqueles em meio ½ 

MS (Tabela 4.9).  

Já nos experimentos de enraizamento de E. dysenterica (Figura 4.7), entretanto, 

o tratamento T3 teve o maior número médio de raízes (1,25). Outros tratamentos também 

apresentaram enraizamento. Porém, essas raízes foram insuficientes para a sobrevivência 

das plantas na aclimatização.  
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Figura 4.5 Brotações de E. dysenterica a partir de segmentos nodais, inoculados em meio 

MS, suplementado com diferentes concentrações de ANA e BAP, após 60 dias 

de cultivo, em diferentes frascos:  A, B e C – brotações em tubo de ensaio (25 x 

150 mm), com 15 mL de meio de cultura ; D, E e F – brotações em frasco de 300 

mL, com 50 mL de meio de cultura. 

 

Tabela 4.9 Número médio de brotações por tratamento de enraizamento de D. alata, após 

60 dias de inoculação em meio MS, completo ou com metade dos 

macronutrientes (½ MS) em diversas combinações com 1 mg.L-1 de ANA, 

sacarose e três dias de escuro, após 45 dias de inoculação.  

Tratamentos médias 

T8 ½ MS + 1 mg.L-1de ANA (três dias no escuro) 2,90 a* 

T7 ½ MS + 1 mg.L-1de ANA + 45 g sacarose 2,40 a 

T5 ½ MS 2,38 a 

T6 ½ MS + 1 mg.L-1de ANA 2,25 ab 

T4 MS + 1 mg.L-1de ANA (três dias no escuro) 1,55 ab 

T2 MS + 1 mg.L-1de ANA 1,45 ab 

T1 MS 1,40 ab 

T3 MS + 1 mg.L-1de ANA + 45 g sacarose 0,85  b 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de 

probabilidade. 
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Figura 4.6 Produção ineficiente de raízes em segmentos nodais de D. alata, inoculados em 

meio MS, completo ou com metade dos macronutrientes (½ MS) em diversas 

combinações com 1 mg.L-1 de ANA, sacarose e três dias de escuro, após 45 dias 

de inoculação: A – explante com raiz; B – produção de lenticelas, brotações e 

calos na base do explante; C – brotações bem desenvolvidas a partir do calo 

formado na base do explante; D – brotações se desenvolvendo a partir do calo 

formado na base do explante.  

 

 

Figura 4.7 E. dysenterica:  produção ineficiente de raízes em brotações inoculadas em meio 

MS, completo ou com metade dos macronutrientes (½ MS) em diversas 

combinações com 1 mg.L-1 de ANA, sacarose e três dias de escuro, após 45 dias 

de inoculação.  
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Soares et al. (2007) relataram que as doses de ANA utilizadas para a formação 

de raízes em brotações de mangabeira (Hancornia speciosa Gomes), cultivadas in vitro, não 

exerceu efeito positivo na rizogênese, não proporcionando, portanto, enraizamento.Segundo 

Wang & Anderson (1988), o AIB é a auxina sintética mais comumente utilizada na indução 

de enraizamento. Por promover a formação de primórdios radiculares, este regulador tem 

sido utilizado para induzir o enraizamento de numerosas espécies vegetais. Entretanto, Assis 

& Teixeira (1998) afirmam que, quanto ao enraizamento, as auxinas mais utilizadas são o 

ácido indolbutírico (AIB) e o ácido naftalenoacético (ANA). As respostas às auxinas, no 

entanto, não são universais. Certas espécies, principalmente as lenhosas, enraízam com 

dificuldade ou não enraízam, mesmo na presença de auxinas (Rohr & Hanus, 1987).  

Tendo em vista os resultados obtidos, deve-se desenvolver novos experimentos 

para verificar a rizogênese das duas espécies estudadas, com o intuito de estabelecer 

protocolos de indução de enraizamento. Os novos experimentos deverão testar novas 

dosagens de ANA e/ou de AIB para a obtenção de sistema radicular em brotações de D. 

alata e E. dysenterica. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

 Para a indução de brotações em D. alata, os tratamentos mais responsivos foram 

aqueles em que houve a interação entre BAP, nas concentrações de 1,0, 2,5 ou 4,0 

mg.L-1 e ANA em baixas concentrações. Tendo em vista todas as variáveis, o 

tratamento com maiores médias foi T7 (0,1 mg.L-1 de ANA e 2,5 mg.L-1 de BAP). 

 Em relação a indução de brotações em E. dysenterica, os tratamentos que 

apresentaram maiores médias em relação a quantidade média de brotos emitidos e ao 

comprimento dos maiores brotos, foram aqueles em que havia ausência total ou baixa 

concentração (0,1 mg.L-1) de ANA e a concentração de BAP variando entre 1,0 e 4,0 

mg.L-1. Para a emissão de brotações, T4 (4,0 mg.L-1 de BAP) foi o tratamento que 

apresentou maiores médias. 

 Como não se obteve resultados satisfatórios para o enraizamento das duas espécies, 

tornam-se imprescindíveis novos estudos para definir novos protocolos de 

enraizamento. 
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5  EFEITOS DA INTERAÇÃO BAP E 2-4 D NA INDUÇÃO DE CALOS 

EM EXPLANTES DE DE Eugênia dysenterica MART. EX DC. E Dipteryx 

alata VOG 

 

RESUMO 

Uma das técnicas de propagação via cultura de tecidos é a cultura de diferentes 

tipos de explantes in vitro visando à proliferação de um grupo ou massa de células 

denominadas calos. A partir das células que formam o calo é possível regenerar um novo 

individuo por organogênese indireta, induzir a embriogênese somática ou estimular a 

produção de metabólitos secundários in vitro. Este trabalho objetivou estabelecer um 

protocolo de indução de calos em explantes caulinares jovens de Dipteryx alata e em 

explantes foliares de Eugenia dysenterica, com o auxílio de reguladores de crescimento. Para 

a obtenção dos calos, explantes caulinares de D. alata, com aproximadamente 0,4 cm de 

diâmetro, e explantes foliares de E. dysenterica, com aproximadamente 1,0 cm2, foram 

inoculados em meio de cultura MS, suplementado com diferentes concentrações de BAP (0; 

1,0; 2,5; e 4,0 mg.L-1) e 2-4 D (1,0; 2,0; 3,0; e 4,0 mg.L-1), nas suas possíveis combinações, 

além da testemunha (sem reguladores de crescimento), totalizando 17 tratamentos. Foram 

inoculados quatro explantes por placas de Petri, contendo 25 mL de meio de cultura. Os 

explantes permaneceram em ausência de luz durante a incubação, mantida em sala de 

crescimento a uma temperatura de 25 ± 2ºC. Para D. alata, foram avaliados os itens: presença 

de calos por explante; área do explante ocupada por calos, variando de 0 (sem calos) até 6 

(toda a área ocupada); presença ou não de raízes, cor e a oxidação dos calos formados. Para 

E. dysenterica foram avaliados as mesmas variaves, exceto a área do explante ocupada por 

calos. Neste caso, foi realizada uma contagem do número de calos por explante. As 

avaliações aconteceram aos 30, 45 e 60 dias. Obteve-se uma boa resposta em explantes 

caulinares de D. alata à interação entre as concentrações testadas dos reguladores de 

crescimento BAP, variando de 0,0 mg.L-1 a 1,0 mg.L-1, e 2,4 D, variando de 1,0 mg.L-1 e 4,0 

mg.L-1, para a formação de calos. Explantes foliares de E. dysenterica respondem muito bem 

a concentrações de 2,4 D para a formação de calos, estando BAP em baixas concentrações. 

Os tratamento que apresentaram os resultados mais responsivos foram aqueles em que as 

concentrações dos reguladores de crescimento variaram entre 3,0 e 4,0 mg.L-1 de 2,4-D, 

combinadas com 0,5 e 1,0 mg.L-1 de BAP (tratamentos T11, T12 e T16). 

 

Palavras-chave: reguladores de crescimento, calogênese, frutíferas do Cerrado. 
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ABSTRACT 

2,4-D AND BAP INTERACTION EFFECTS ON CALLUS INDUCTION 

OF Eugenia dysenterica MART. EX DC. AND Dipteryx alata VOGEL 

 

One technique of in vitro tissue culture is the propagation, from different types of 

explants, of an order or group of cells called callus. Since the cells forming the callus is 

possible to regenerated new individual indirectly organogenesis, induce somatic 

embryogenesis or stimulate the production of secondary metabolites in vitro. This study 

aimed to establish a protocol for callus induction in shoot explants of D. alata and leaf 

explants of E. dysenterica with the action of growth regulators. To obtain the callus, shoot 

explants of D. alata, with approximately 0.4 cm in diameter, and leaf explants of E. 

dysenterica, with approximately 1.0 cm2, were inoculated on MS medium supplemented 

with different concentrations of BAP (0, 1.0, 2.5, and 4.0 mg.L-1) and 2-4 D ( 1.0, 2.0, 3.0, 

and 4.0 mg.L-1) in their possible combinations, and the control (without growth regulators), 

totaling 17 treatments. Four explants were inoculated by Petri dishes containing 25 ml of 

culture medium each. The explants remained in the dark for incubation in a growth chamber 

maintained at a temperature of 25 ± 2°C. To D. alata, the items that were evaluated: presence 

of callus per explant; area occupied by callus per explant, ranging from 0 (no callus) to 6 

(the entire area occupied), presence or absence of roots, color and callus oxidation. For E. 

dysenterica were evaluated the same variables, except the area occupied by the explant 

callus. In this case, we performed a count of the number of calli per explant. The evaluations 

took place at 30, 45 and 60 days. We obtained a good response in shoot explants of D. alata 

wit the interaction between the tested concentrations of growth regulators BAP, ranging from 

0.0 mg.L-1 to 1.0 mg.L-1, and 2.4 D, range from 1.0 mg.L-1 and 4.0 mg.L-1 for the formation 

of calluses. Leaf explants of E. dysenterica respond very well to concentrations of 2,4-D for 

callus formation, with BAP at low concentrations. Was defined as the best treatments 

wherein the concentrations of growth regulators varied between 3.0 and 4.0 mg L-1 2,4-D, 

in combination with 0.5 to 1.0 mg.L-1 BAP (treatments T11, T12 and T16). 

 

Key words: growth regulators, calogenesis, Cerrado fruit tree. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a conservação dos recursos genéticos vegetais assumiu importante 

papel, pois são a base dos programas de melhoramento que necessitam da preservação da 

variabilidade genética de uma espécie, tanto para acessos visando o desenvolvimento de 

genótipos de elevada importância comercial, quanto para a conservação de germoplasma de 

espécies ameaçadas de extinção. A cultura de tecidos tem sido uma grande aliada aos 

programas de conservação das espécies, pois através de suas técnicas é possível realizar a 

propagação das espécies vegetais por via direta ou indireta (Oliveira et al., 1994).  
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A calogênese é uma técnica importante para a obtenção de plantas de forma 

indireta. Nela, os explantes são induzidos a formar calos pela ação de reguladores de 

crescimento. Calos podem ser definidos como um conjunto de células de multiplicação 

desordenadas e sem diferenciação, mas com grande potencial para se diferenciarem em 

qualquer órgão ou tecido da planta, sendo possível regenerar um embrião somático ou 

mesmo um novo indivíduo (Torres et al., 1998). 

A indução de calos em explantes vegetais é favorecida pelo acréscimo de 

reguladores de crescimento ao meio de cultura, especialmente pelo balanço hormonal obtido 

entre citocininas e auxinas, exógenas e endógenas à planta (Grattapaglia & Machado,1998). 

Dentre as auxinas existentes, o ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) tem sido o mais 

utilizado na indução de calos e em culturas em suspensão, e entre as citocininas o 6-

benzilaminopurina (BAP) é a que se destaca no uso in vitro (Pescador et al., 2000). Segundo 

Ozias-Akins & Vasil (1985) nem sempre é necessária a adição de citocininas ao meio e que 

muitas espécies desenvolvem calos in vitro apenas com suprimento de auxinas. A menor 

exigência de citocinina para determinados genótipos pode estar associada aos altos teores 

endógenos. Nestes casos, com a adição desses reguladores ao meio de crescimento pode 

produzir um efeito decrescente na taxa de multiplicação (Radman et al., 2009). 

Para o estabelecimento de protocolos para formação de calos a partir de 

diferentes tipos de explantes é necessário, principalmente, determinar a concentração ideal 

dos reguladores de crescimento, as condições de cultura que os calos formados requerem 

para sobreviver e crescer para, assim, estudar o desenvolvimento celular, explorar produtos 

provenientes do metabolismo primário e secundário, obter suspensões celulares e 

propagação, com a formação de gemas ou embriões somáticos (Siqueira & Inoue, 1992).  

Este trabalho tem como objetivo estabelecer protocolos de indução de calos em 

explantes foliares de Eugenia dysenterica e em explantes caulinares de Dipteryx alata a 

partir do uso de 2-4 D e de BAP e suas possíveis combinações. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Indução de calos em explantes caulinares de Dipteryx alata 

  

Para a obtenção dos calos em D. alata, explantes caulinares com 

aproximadamente 0,4 cm de diâmetro, provenientes de plantas germinadas in vitro, com 



76 

 

aproximadamente 180 dias, foram inoculados em meio de cultura MS, suplementado com 

diferentes concentrações de BAP (0; 0,1; 0,5 e 1,0 mg.L-1) e 2-4 D (1,0; 2,0; 3,0; e 4,0 mg.L-

1), e as suas possíveis combinações, além da testemunha (sem reguladores de crescimento), 

totalizando 17 tratamentos (Tabela 5.1). Foram inoculados quatro explantes por placa de 

Petri, contendo 25 mL meio de cultura (Figura 5.1). Os explantes permaneceram no escuro 

durante a incubação, mantida em sala de crescimento a uma temperatura de 25 ± 2ºC.  

 

Tabela 5.1 Tratamentos para indução de calos em explantes foliares de E. dysenterica e 

explantes caulinares de D. alata 

Tratamentos 
Concentrações 

2-4 D* BAP** 

T1 1,0 0,0 

T2 1,0 0,1 

T3 1,0 0,5 

T4 1,0 1,0 

T5 2,0 0,0 

T6 2,0 0,1 

T7 2,0 0,5 

T8 2,0 1,0 

T9 3,0 0,0 

T10 3,0 0,1 

T11 3,0 0,5 

T12 3,0 1,0 

T13 4,0 0,0 

T14 4,0 0,1 

T15 4,0 0,5 

T16 4,0 1,0 

T17 0,0 0,0 

* ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) 

** 6-benzilaminopurina (BAP) 

 

5.2.2 Indução de calos em explantes foliares de Eugenia dysenterica 

 

Como explantes, foram utilizados segmentos foliares (± 1 cm2) de plântulas 

oriundas de germinação in vitro. Para verificar o efeito da interação entre BAP e 2-4 D, o 

meio de cultivo MS foi acrescido de 6 g.L-1 de ágar, 30 g.L-1 de sacarose e diferentes 

concentrações de BAP (0; 0,1; 0,5; e 1,0 mg.L-1) e 2-4 D (1,0; 2,0; 3,0; e 4,0 mg.L-1), e as 

suas possíveis combinações, além da testemunha (sem reguladores de crescimento), 

totalizando 17 tratamentos (Tabela 5.1). Foram inoculados quatro explantes por placas de 

petri, contendo 25 mL meio de cultura (Figura 5.2).  
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Figura 5.1 Etapas do processo de inoculação de explantes caulinares de D. alata em meio 

de cultura MS, suplementado com diferentes concentrações de 2,4-D 

combinadas com BAP, para indução de calos: A – plântula germinada in vitro 

retirada do frasco em câmara de fluxo laminar; B – remoção das raízes e do 

cotilédone; C – remoção das folhas; D – recorte dos em explantes caulinares com 

aproximadamente 0,4cm de diâmetro; E – inoculaçãos dos explantes em meio 

de cultura MS suplementado com reguladores de crescimento (2,4-D e BAP); F 

– explantes prontos para serem armazenados em sala de crescimento. 

 

Tabela 5.2 Escores atribuídos para o crescimento dos calos em explantes caulinares de D. 

alata. 

Escore Descrição 

0 Ausência completa de calos 

1 Bordas do explante coberta por calos 

2 Calos em menos da metade de explante e mais que somente na borda 

3 Metade do explante tomado por calos 

4 Calos preenchendo mais da metade do explante 

5 Explante totalmente tomado por calos 

6 Massa calosa tomando todo o explante e ultrapassando os seus limites 

 

Nos primeiros 30 dias os explantes permaneceram em ausência de luz e após 

esse período, a incubação foi mantida com um fotoperíodo de 16h. A temperatura da sala de 

crescimento era de 25 ± 2ºC. O delineamento experimental foi interiramente casualizado 

com 20 repetições. Foram avaliados a presença ou não de calos por repetição, o número de 

calos formados por repetição, a cor dos calos formados, a presença de raízes e a oxidação ou 

não dos calos formados. As avaliações aconteceram aos 30 e 60 dias. 
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Figura 5.2 Etapas do processo de inoculação de explantes foliares de E. dysenterica em 

meio de cultura MS, suplementado com diferentes concentrações de 2,4-D 

combinadas com BAP, para indução de calos: A – retirada da plântula germinada 

in vitro do frasco em câmara de fluxo laminar; B – remoção das raízes e do 

cotilédone; C – remoção das folhas; D – recorte das folhas em explantes com 

formato retangular; E – inoculaçãos dos explantes em meio de cultura MS 

suplementado com reguladores de crescimento (2,4-D e BAP); F – explantes 

prontos para serem armazenados em sala de crescimento.  

 

 

5.2.3 Delineamento experimental  

 

Cada tratamento teve cinco repetições, totalizando 20 explantes inoculados por 

tratamento. Foram avaliados os itens: presença de calos por explante; área do explante 

ocupada por calos atribuindo escores (Tabela 5.2); presença ou não de raízes e a oxidação 

dos calos formados. As avaliações aconteceram aos 30, 45 e 60 dias. 

 

5.2.4 Análises Estatísticas 

 

A normalidade dos dados obtidos para os tratamentos foi testada pelo teste de 

Lilliefors. Os tratamentos foram comparados por análise de variância ANOVA, seguido por 

teste Tukey quando paramétricos ou por análise de variância pelo teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de testes de comparações múltiplas (Teste de Student-Newman-

Keuls ou de Dunn) na ausência de normalidade ou homogeneidade de variâncias. Todos os 
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testes foram realizados ao nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

conduzidas com auxílio do software Biostat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Indução de calos em explantes caulinares de Dipteyx alata 

 

Após 60 dias, ocorreu a formação de calos em todos os tratamentos. Apenas no 

tratamento controle (T17) a presença de calos/explante ficou em 50%, nos demais 

tratamentos a presença de calos foi igual ou superior a 90% dos explantes (Figura 5.3). O 

mesmo foi verificado em relação à área ocupada pelos calos. Na média, os calos formados 

ocupavam o total ou até excediam a área dos explantes, exceto no controle, no qual os calos 

eram pequenos em relação aos demais tratamentos. Tratamentos T8 e T9 apresentaram 

escore médio 6,0. Entretanto, não houve diferença estatística significativa entre 15 dos 17 

tratamentos (Tabela 5.3). 

 

 

Figura 5.3 Aspectos gerais de calos induzidos em explantes caulinares de D. alata, 

inoculados em placa de petri, em meio MS, suplementado com diferentes 

concentrações de 2,4-D e BAP: A – visão geral dos calos formados em placa 

de petri, sem oxidação; B – visão geral dos calos formados em placa de petri, 

calos oxidados; C – massa celular do calo; D – presença de lenticelas no 

explante; E e F – dimensão dos calos formados tendo como base uma régua em 

escala de 1:100. 
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Pouquíssimos explantes não apresentaram oxidação. A grande maioria dos calos 

apresentou coloração marrom, mas também apresentaram calos nas colorações: verde, 

branco e translúcido, e ainda calos com lenticelas. 

A oxidação ocorre em função da liberação de compostos fenólicos in vitro, 

precursores da lignina, por injúrias nos tecidos ou senescência das espécies nativas, 

principalmente nas tropicais, que apresentam altas concentrações desses compostos (George 

& Sherrington, 1984). Os compostos fenólicos são degradados pelas enzimas polifenases, 

produzindo substâncias tóxicas, que afetam o desenvolvimento dos explantes e promovem o 

escurecimento do meio (Grattapaglia & Machado 1998).  

Uma forma de combater a produção de fenóis pelos tecidos in vitro é a adição de carvão 

ativado ao meio de cultura, devido as suas propriedades adsorventes. A adição de PVP 

(polivinilpirrolidona) também inibe a oxidação provocada por fenóis nos tecidos, devido sua 

propriedade de captar elétrons (Cid & Teixeira, 2010). Ao realizar a repetição do 

experimento, inoculando explantes caulinares em frascos de 300 mL ao invés de placas de 

petri, houve abundante formação de brotações após 90 dias de inoculação (figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 Brotações em calos provenientes de explantes caulinares de D. alata, inoculados 

em frascos de 300mL, em meio MS, suplementado com diferentes concentrações 

de 2,4-D e BAP, após mais de 90 dias de inoculação: A – calo com brotação com 

aproximadamente 1,5 cm e oxidação; B - calo com brotação com 

aproximadamente 1,5 cm e lenticelas; C – brotações emitidas a partir do calo. 

 

Os resultados obtidos indicam que explantes caulinares tem uma boa resposta a 

interação de diferentes concentrações de BAP e 2,4 D para a formação de calos em D. alata. 

Balieiro et al. (2010) também verificaram a interação entre BAP e 2,4-D na 

indução de calos em explantes cotiledonares de bacupari. A combinação de 2,0 mg.L-1 de 

2,4-D com 1,0 mg.L-1 de BAP foi a mais indicada para porcentagem de formação de calos 
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(95,83%). Quanto à porcentagem de área coberta por calo o melhor tratamento foi aquele 

que utilizou 1,0 mg.L-1 de 2,4-D e 2,0 mg.L-1 de BAP apresentando índice de 4,31, numa 

escala de escores de 1 a 5.  

 

Tabela 5.3 Escores médios dos tratamentos para indução de calos em explantes caulinares 

de D. alata, inoculados em meio MS, suplementado com diferentes 

concentrações de 2,4-D e BAP, após 60 dias de inoculação. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos 2,4-D BAP Médias 

T8 2,0 1,0 6,00 a* 

T9 3,0 0,0 6,00 a 

T3 1,0 0,5 5,94 a 

T10 3,0 0,1 5,89 a 

T15 4,0 0,5 5,89 a 

T16 4,0 1,0 5,89 a 

T4 1,0 1,0 5,88 a 

T5 2,0 0,0 5,85 a 

T7 2,0 0,5 5,85 a 

T11 3,0 0,5 5,84 a 

T6 2,0 0,1 5,79 ab 

T12 3,0 1,0 5,72 ab 

T13 4,0 0,0 5,63 ab 

T14 4,0 0,1 5,60 ab 

T2 1,0 0,1 5,22 ab 

T1 1,0 0,0 4,05  bc 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 

 

Nogueira et al. (2007) verificaram que a interação entre 2,4-D e BAP não 

interfiriu na indução de calos em explantes foliares de murici-pequeno (Byrsonima 

intermedia A. Juss.). Eles obteviveram 100% de área do explante coberta por calos quando 

utilizaram meio WPM suplementado com 1,0 mg.L-1 de 2,4-D. A combinação desta auxina 

com a citocinina BAP não promovia a calogênese com tanta eficiência.    

 

5.3.2. Indução de calos em explantes foliares de Eugenia dysenterica 

 

Os três tratamentos que apresentaram os maiores índices de explantes com calos 

presentes, T11 (3,0 mg 2,4 D / 0,5 mg ANA),   T12 (3,0 mg 2,4 D / 1,0 mg ANA) e T16 (4,0 

mg 2,4 D / 1,0 mg ANA), apresentavam uma concentração de 2,4 D, no mínimo, três vezes 
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maior que a concentração de ANA (Figura 5.5). Entretanto, eles não diferiram 

estatisticamente, pelo teste de Kruskal-Wallis de mais oito tratamentos (T4, T3, T10, T7, 

T8, T14, T15 e T2), conforme demonstrado na Tabela 5.4.  

 

 

Figura 5.5 Aspecto geral de calos formados em explantes foliares de E. dysenterica, 

inoculados em meio MS, suplementado com diferentes concentrações de 2,4-D 

e BAP, em placa de petri, após 60 dias de inoculação. 

 

Estes três tratamentos, T11, T12 e T16 respectivamente também apresentaram 

as maiores medias em relação ao número de calos por explante (Tabela 5.5). Porém, não 

diferiram estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis dos tratamentos T4, T3, T10, T7, T8, 

T14, T15, T2, T13 e T5.  

Os tratamentos T12 e T13, tiveram cerca de 64% de oxidação dos explantes (em 

média 0,7 explantes oxidados). Mas, estatisticamente, não diferiram de mais nove 

tratamentos (T10, T3, T11, T14, T2, T5, T9, T15 e T4), conforme demonstrado na Tabela 

5.6. Boa parte dos calos apresentaram tonalidade vermelha e consistência compacta. 
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Também observou-se calos nas colorações: preto, avermelhado, amarelo, translúcido e 

branco.  

 

Tabela 5.4 Presença de calos nos tratamentos para indução de calos em explantes foliares 

de E. dysenterica, inoculados em meio MS, suplementado com diferentes 

concentrações de 2,4-D e BAP, após 60 dias de inoculação, em que 1 indica 

presença total e 0 indica ausência total de calos nos explantes do tratamento. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos 2,4-D BAP Médias 

T11 3,0 0,5 1,00 a* 

T12 3,0 1,0 1,00 a 

T16 4,0 1,0 1,00 a 

T4 1,0 1,0 0,95 ab 

T3 1,0 0,5 0,90 ab 

T10 3,0 0,1 0,90 ab 

T7 2,0 0,5 0,75 abc 

T8 2,0 1,0 0,75 abc 

T14 4,0 0,1 0,75 abc 

T15 4,0 0,5 0,75 abc 

T2 1,0 0,1 0,70 abc 

T13 4,0 0,0 0,40  bcd 

T5 2,0 0,0 0,20  bcd 

T6 2,0 0,1 0,10  bcd 

T9 3,0 0,0 0,10  bcd 

T1 1,0 0,0 0,00  bcd 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 
 

Ao realizar a repicagem nos experimentos de calos para E. dysenterica, foram 

inoculados explantes nos tratamentos T11, T12 e T17. Não houve formação de novos calos, 

mas ocorreu a expansão dos calos já existentes (Figura 5.6). Os calos também apresentaram 

maior oxidação após a repicagem. Não foi realizada análise estatística para tais resultados. 
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Figura 5.6 Aspecto geral de calos formados em explantes foliares de E. dysenterica, Meio 

MS, em placa de petri, após 30 dias da primeira repicagem: A – Calos formados 

em explantes inoculados no tratamento 11 (3,0 mg.L-1 de 2,4-D / 0,5 mg.L-1 de 

BAP); B – Calos formados em explantes inoculados no tratamento 12 (3,0 mg.L-

1 de 2,4-D / 1,0 mg.L-1 de BAP); C – calos formados em explantes inoculados 

no tratamento 16 (4,0 mg.L-1 de 2,4-D / 1,0 mg.L-1 de BAP).  

 

Os tratamentos que apresentaram as maiores médias para indução de calos em 

E. dysenterica, tendo em vista a presença de calos nos explantes e o número de calos, 

variaram entre as concentrações de 2,4-D entre 3,0 e 4,0 mg.L-1 combinadas com BAP nas 

concentrações de 0,5 e 1,0 mg.L-1 (tratamentos T11, T12 e T16). Resultado próximo a este 

foi observado por Martinotto et al. (2007), em que as melhores concentrações encontradas 

para indução de calos em explantes foliares de E. dysenterica em meio líquido foi 2,0 mg.L-

1 de 2,4-D combinada com 0,5 mg.L-1 de BAP. Também assemelhou-se aos resultados 

obtidos por Oliveira et al. (2001), em que o melhor resultado para indução de calos em 

segmentos radiculares de copaíba (Copaifera sp.) foi utilizando as concentrações de 2,0 

mg.L-1 de 2,4-D combinada com 0,5 mg.L-1 de BAP. 
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Tabela 5.5 Número médio de calos por tratamentos de indução de calos em explantes 

foliares de E. dysenterica, inoculados em meio MS, suplementado com 

diferentes concentrações de 2,4-D e BAP, após 60 dias de inoculação. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos 2,4-D BAP Médias 

T11 3,0 0,5 28,20 a* 

T12 3,0 1,0 25,28 a 

T16 4,0 1,0 17,44 ab 

T4 1,0 1,0 17,38 ab 

T3 1,0 0,5 14,60 ab 

T10 3,0 0,1 11,50 ab 

T7 2,0 0,5 11,42 ab 

T8 2,0 1,0 11,07 ab 

T14 4,0 0,1 8,39 ab 

T15 4,0 0,5 8,36 ab 

T2 1,0 0,1 5,93 ab 

T13 4,0 0,0 5,50 ab 

T5 2,0 0,0 5,00 ab 

T6 2,0 0,1 4,50  bc 

T9 3,0 0,0 2,94  bc 

T1 1,0 0,0 0,00  bc 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 
 

Azevedo (2003) verificaram que a melhor formação de calos em explantes 

foliares de copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), foi obtida utilizando 2,0 mg.L-1 de 2,4-D 

combinado com 1,0 mg.L-1 de BAP. 

Gopi & Ponmurumgan (2006) verificaram resultados diferentes em explantes 

foliares de Ocimum basilicum L. Doses isoladas de 2,4-D (0,5 mg.L-1) e doses superiores de 

BAP combinadas com 2,4-D (0,5 mg.L-1 de 2,4-D / 1,0 mg.L-1 de BAP), proporcionaram 

maior porcentagem de indução de calos.  
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Tabela 5.6 Oxidação dos calos nos tratamentos para indução de calos em explantes foliares 

de E. dysenterica, inoculados em meio MS, suplementado com diferentes 

concentrações de 2,4-D e BAP, após 60 dias de inoculação, em que 1 indica 

presença total e 0 indica ausência total de calos nos explantes do tratamento. 

 Concentração mg.L-1   

Tratamentos 2,4-D BAP Médias 

T12 3,0 1,0 0,70 a* 

T13 4,0 0,0 0,70 a 

T10 3,0 0,1 0,55 a 

T3 1,0 0,5 0,30 a 

T11 3,0 0,5 0,30 a 

T14 4,0 0,1 0,30 a 

T2 1,0 0,1 0,25 a 

T5 2,0 0,0 0,20 a 

T9 3,0 0,0 0,20 a 

T15 4,0 0,5 0,20 a 

T4 1,0 1,0 0,15 a 

T8 2,0 1,0 0,10  b 

T1 1,0 0,0 0,00  b 

T6 2,0 0,1 0,00  b 

T7 2,0 0,5 0,00  b 

T16 4,0 1,0 0,00  b 
* - Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade. 
 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

 Explantes caulinares de D. alata tem boa resposta à interação entre as concentrações 

dos reguladores de crescimento BAP, variando de 0,0 mg.L-1 a 1,0 mg.L-1 e 2,4 D, 

variando de 1,0 mg.L-1 e 4,0 mg.L-1, para a formação de calos. 

 Explantes foliares respondem muito bem a concentrações de 3,0 mg.L-1 a 4,0 mg.L-

1 de 2,4 D para a formação de calos em E. dysenterica, estando BAP em baixas 

concentrações. Os tratamentos que apresentaram as maiores médias para indução de 

calos nesta espécie, tendo em vista a presença de calos nos explantes e o número de 

calos, variaram entre as concentrações de 2,4-D entre 3,0 e 4,0 mg.L-1 combinadas 

com BAP nas concentrações de 0,5 e 1,0 mg.L-1 (tratamentos T11, T12 e T16). 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Para ambas as espécies o hipoclorito de sódio mostrou ser efetivo na descontaminção 

das sementes para a germinação in vitro. Porém, há a necessidade de se avaliar outros 

agentes desinfestantes e variações nos tempos de exposição aos mesmos visando à 

diminuição de contaminação para as duas espécies. 

 A presença ou não do tegumento nas sementes revelou-se de fundamental 

importância para o processo de descontaminação. Para sementes de E. dysenterica a 

remoção do tegumento é imprescindível. Porém, para sementes de D. alata, a 

permanêncxia do tegumento na semente possibilitou os melhores resultados.  

 O potencial osmótico mostrou ser diferencial importante entre as espécies na 

germinação in vitro. O meio MS com metade dos macronutrientes é o mais indicado 

para germinação in vitro de sementes de E. dysenterica. Entretanto, o meio MS 

completo oteve maiores porcentagens de germinação para sementes de D. alata. 

 A presença de auxinas não foi imporante no processo de indução de brotações para as 

duas espécies. Tanto para D. alata, quanto para E. dysenterica a indução de brotações, 

a quantidade média de brotos emitidos e os maiores brotos, foram emitidos em 

tratamentos em que havia ausência total ou baixa concentração de ANA (0,1 mg.L-

1).  

 Como não se obteve resultados satisfatórios para enraizamento das duas espécies, 

torna-se imprescindível novos estudos para definir protocolos de enraizamento 

testando novas concentrações de ANA, ou adição de AIB como substituto de ANA 

no meio MS. 

 A presença da citocinina, mesmo em baixas concentrações, e sua interaçõ com 2,4-

D foi importante na indução de calos em explantes caulinares de D. alata e em 

explantes foliares de E. dysenterica. 

 


