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Prefácio
O domínio da multiplicação das espécies ornamentais
propiciou avanços na domesticação de muitas plantas nativas
da fauna brasileira e uma centena de plantas exóticas, hoje utilizadas nos parques, jardins e nos ambientes internos e externos
das residências.
A grande maioria das espécies ornamentais não possui
sementes, ou quando produzem, demandam longo tempo na
produção das mesmas. Nesse sentido, a multiplicação vegetativa, além de preservar a qualidade genética no processo de
produção das mudas, possibilita a rápida multiplicação e em
menor tempo possível dessas plantas, hoje tão procuradas pelos arquitetos, paisagistas e agrônomos.
A cultura de tecidos é uma técnica de multiplicação vegetativa que possibilita inúmeras vantagens na produção de mudas de espécies ornamentais. Tanto, que em alguns casos, é a
principal técnica empregada na multiplicação comercial.
Os trabalhos pioneiros de multiplicação das espécies
ornamentais no Brasil foram realizados pelo Prof. Dr. Moacir
Pasqual no Laboratório de Cultura de Tecidos da Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Anos de pesquisas possibilitaram
o desenvolvimento de protocolos de multiplicação vegetativa
pela cultura de tecidos em mais de uma dezena de espécies ornamentais, que hoje são adotados em laboratórios comerciais,
tanto no Brasil como em alguns países dos EUA e Europa.
O livro “Cultura de tecidos em espécies ornamentais”,
coordenados pelo Prof. Dr. Moacir Pasqual e o Pesquisador da
Embrapa Roraima, Dr. Edvan Alves Chagas, tem como objetivo sintetizar as metodologias de multiplicação vegetativa pela
cultura de tecidos em espécies ornamentais. Essa principal será
uma literatura fundamental no processo de formação de estudantes e discentes dos Programas de Pós-graduação.
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Dessa forma, a Universidade Federal de Lavras, em constante parceria com a Embrapa Roraima e a Universidade Federal de Roraima, se orgulha de ter o privilégio de colaborar com
seus professores e discentes na edição desta obra.

Rafael Pio

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Universidade Federal de Lavras
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AVE-DO-PARAÍSO (Strelitzia reginae)
Dalilhia Nazaré dos Santos 1
Claudinéia Ferreira Nunes 2
Moacir Pasqual 3

1 Introdução
Muitas espécies ornamentais tropicais diferem das tradicionalmente cultivadas por apresentar exotismo, diversidade de cores, texturas e formas, aspecto brilhante, resistência ao transporte e maior durabilidade pós-colheita (BASTOS
et al., 2013).
A novidade contemporânea entre as espécies ornamentais tropicais são as espécies da família Strelitziaceae, a exemplo
Strelitzia nicolai, Strelitzia juncea, Strelitzia alba e a Strelitzia reginae. Dentre essas, a Strelitzia reginae é a mais importante dentre
as quatro espécies citadas (Figura 1).

1 Engª. Agrª., D.Sc., Pós-doutoranda do PPG Agronomia/Fitotecnia,
Universidade Federal de Lavras (UFLA).E-mail: dalilhians@gmail.com
2 E ngª. Agrª., D.Sc., Pesquisadora Científica, Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER),
Rodovia BR 101 Norte, Km 154, CEP 29052-010, Linhares/ES. E-mail:
claudineia.f.nunes@gmail.com
3 Eng. Agrº., D.Sc., Professor Titular da Universidade Federal de Lavras
(DAG/UFLA). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail:
mpasqual@dag.ufla.br
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Figura 1. Flor de Strelitzia reginae (FOREST & STARR, 2010).

As flores abrem-se sucessivamente de uma bráctea de cor
verde-avermelhada, possuem três sépalas de cor alaranjada e
duas pétalas azuis modificadas em forma de seta, as quais abrigam os órgãos sexuais (CASTRO, 1995). Seu nome popular é
ave-do-paraíso devido ao formato único da flor que remete a
um pássaro colorido em voo (KANTHARAJU et al., 2008). É
uma planta herbácea rizomatosa, entouceirada, acaule, ereta,
possui de 1,2 a 1,5m de altura e que apresenta folhas firmes e
coriáceas (LORENZI & SOUZA, 2001; LUZ et al., 2005).
É uma espécie altamente valorizada como opção ao paisagismo e como flor-de-corte (PAIVA et al., 2004; NORTH et al.,
2011). Provavelmente devido à distinta e notável beleza, bem
como curiosa forma e durabilidade (LUZ et al., 2005). Para Wood
(1995), o atrativo ocorre também devido a rusticidade da planta, que apresenta certa resistência a pragas e doenças (WOOD,
1995). Além do mais, segundo North et al. (2011), a valorização e
o estudo da espécie S. reginae se tornou indispensável em função
da capacidade de produzir flores praticamente o ano todo.
18

A propagação desta espécie pode ser feita por via vegetativa ou seminífera, mas ambos os métodos de propagação são muito lentos (KANTHARAJU et al., 2008). A propagação vegetativa
ocorre por divisão de rizomas das touceiras mais velhas, com cerca
de 10 anos de idade. Cada planta produz apenas algumas touceiras, proporcionando de 0,5 a 1,5 divisões de touceiras/ramo/ano,
portanto o rendimento é baixíssimo (ZIV & HALEVY, 1983).
Na propagação seminífera é produzido 1 a 6 frutos deiscentes por inflorescência e cada fruto pode produzir 30 sementes em média. Portanto o rendimento em sementes é alto, mas
estas apresentam dormência em função da impermeabilidade
do tegumento e a germinação pode levar até 18 meses para
ocorrer (GARCIA, 2006). Além do mais, as plantas advindas
de sementes são extremamente desuniformes e a floração ocorre somente após 4 a 7 anos de cultivo (ZIV & HALEVY, 1983).
Além disso, o período entre a polinização das sementes e a colheita demanda em torno de 5 a 6 meses (CRILEY, 1988).
Sendo assim, apesar do sucesso comercial da espécie S.
reginae como planta ornamental, sua ascensão culmina por ser
limitada pela baixa taxa de multiplicação inerente a mesma.
Este fato evidencia a necessidade de viabilização da produção
comercial de mudas dessa espécie. Em virtude disso, metodologias alternativas como a propagação in vitro de S. reginae vem
sendo conduzidas.
Tais metodologias são aplicáveis a S. reginae porque supre
à multiplicação de plantas que naturalmente não respondem
bem à reprodução vegetativa ou seminífera ex vitro, como é o
caso da espécie em foco. Além do mais se trata de uma metodologia promissora em comparação aos convencionais de propagação de S. reginae, por permitir a multiplicação rápida de material vegetal e por produzir grande número de descendentes
(KAVIANI, 2015). Gosek & Carvalho (2010), observaram que
poucas são as pesquisas com S. reginae e o presente texto identifica que a escassez é ainda maior com relação à propagação,
fato que é gargalo do cultivo desta espécie.
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Diante do exposto, o presente capítulo é uma tentativa
de expor a importância das técnicas de cultura de tecidos abordadas para a espécie Strelitzia reginae, a fim de congregar informações que se encontram disponíveis, porém dispersas. Sendo
assim é apresentado de forma prática e objetiva o atual status da
cultura de tecidos vegetais, aplicadas a esta espécie ornamental
considerada de relevante valor econômico.
2 Aspectos gerais do cultivo in vitro de S. reginae
2.1 Explantes
O estabelecimento in vitro dessa espécie pode ser realizado por meio de embriões zigóticos imaturos ou maduros, gemas, meristemas, segmentos foliares e explantes de plântulas in
vitro. Alguns destes podem ser observados na Figura 2.
Figura 2. Apresentação de alguns explantes que podem ser utilizados para iniciar o cultivo in vitro de Strelitzia reginae (WATSON & DALLWITZ, 1992)
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2.2 Preparo do meio de cultura
Para o preparo do meio são utilizadas soluções estoque
armazenadas em frascos escuros (âmbar) em refrigerador. O
pH do meio deve ser ajustado para 5,8 ± 0,1 antes da adição do
ágar. Após preparo, o meio deve ser distribuído em tubos de
ensaio ou frascos, ambos vedados. Posteriormente devem ser
conduzidos para autoclavagem à pressão de 1,5 atm e à temperatura de 120°C durante 20 minutos.
2.3 Condições de cultivo
Os recipientes de cultivo devem ser devidamente identificados com a espécie e data de inoculação, fechados com filme
plástico para evitar contaminação e mantidos em sala de crescimento, com luminosidade em torno de 36 μmol m-2 s-1, temperatura de 25 ± 1°C e fotoperíodo de 16 horas. Exceto para as
metodologias de indução de brotos e cultura de embriões de S.
reginae, pois Kantharaju et al. (2008) e North et al. (2011) relatam
respectivamente, intensidade luminosa de 50 μmol m-2 s-1.
2.4 Oxidação
No geral, a limitação no cultivo in vitro de S. reginae é a
oxidação. Esta é causada pela biossíntese de enzimas oxidases
(polifenol oxidases, fenolase e tirosinase) que causam a reação
de oxidação (TAIZ & ZEIGER, 2012) e, portanto ocasiona a necrose do tecido e/ou o escurecimento do meio de cultivo. Em
S. reginae a oxidação pode prejudicar o desempenho na fase de
multiplicação ou levar os explantes à morte.
Visando sanar tal questão, diversos autores verificaram
a eficiência do carvão ativado no cultivo in vitro de S. reginae
(ZIV & HALEVY, 1983; PAIVA et al., 2007; NORTH et al., 2011;
NORTH et al., 2012a; NORTH et al., 2012b). Tal eficiência é possibilitada porque o carvão ativado age adsorvendo as substâncias oxidantes exsudadas pelo explante ou pelos próprios constituintes do meio de cultura.
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Respeitadas essas condições gerais, a literatura disponível relata que a espécie S. reginae pode ser propagada in vitro
por via seminífera ou vegetativa, como se segue.
3 Propagação seminífera in vitro
3.1 Cultivo in vitro de embriões zigóticos imaturos ou maduros
Na cultura in vitro de embriões zigóticos, a chance de
sucesso é diretamente proporcional à fase em que o embrião é
excisado, sendo a composição do meio de cultura um fator crucial, ou seja, quanto mais jovem o embrião mais complexas são
suas exigências nutricionais.
Embriões próximos da fase de maturidade são considerados autotróficos, necessitando de uma composição de meio de
cultura menos complexa para completar seu desenvolvimento.
A literatura considera que 20 semanas após a polinização é o
momento adequado para coleta de sementes e excisão de embriões de S. reginae (PAIVA et al., 2004).
Desenvolver um meio de cultura, que promova o crescimento e desenvolvimento de embriões zigóticos in vitro é o
aspecto mais importante desta técnica (CHAWLA, 2002). Para
embriões zigóticos de S. reginae, o meio MS de Murashige &
Skoog (1962) é a formulação salina que fornece os macro e micronutrientes necessários, podendo trabalhar com modificações nutricionais adequadas, variando nutrientes inorgânicos
e vitaminas (NORTH et al., 2010). Tal variação deve ocorrer em
função da fase embriogênica (globular, cordiforme, torpedo ou
maturidade fisiológica), para que assim o embrião possa atingir
a maior porcentagem de germinação e características morfológicas satisfatórias.
Conforme North et al. (2010) o desenvolvimento de um
embrião compreende duas fases, heterotrófica e autotrófica.
Na heterotrófica o embrião é considerado nutricionalmente de-
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pendente do endosperma e tecidos maternos. Na autotrófica o
embrião é metabolicamente capaz de sintetizar as substâncias
necessárias para seu crescimento, portanto é praticamente independente quanto à nutrição.
Em função de todas as considerações descritas, segue
abaixo metodologia aplicada para o cultivo in vitro de embriões zigóticos de S. reginae, segundo a metodologia de
North et al. (2011).
3.1.1 Desinfestação
As sementes são desinfestadas com etanol 70% v/v durante
30 segundos, em seguida são imersas em solução de hipoclorito
de sódio (produto comercial) a 1,5% com 2 gotas de Tween-20,
sendo agitadas durante 15 minutos. Em seguida as sementes são
lavadas quatro vezes com água destilada autoclavada.
3.1.2 Estabelecimento
Nesta fase é utilizado o meio de cultura MS suplementado com 30 g.L-1 de sacarose, 7 g.L-1 de ágar, 0,2 g.L-1 de carvão
ativado, 100 mg.L-1 de inositol e vitaminas: 0,1 mg.L-1 de tiamina, 0,1 mg.L-1 de piridoxina e 2 mg.L-1 de glicina.
Em câmara de fluxo laminar, as sementes são transferidas
para placas de Petri esterilizadas, contendo papel de filtro. Com
o auxílio de lupa e bisturi, os embriões são excisados e inoculados, individualmente, em tubos de ensaio de 25 x 150 mm, contendo 15 mL do meio de cultivo MS. A cultura deve ser mantida por 10 dias em ambiente com ausência de luz para evitar a
oxidação do explante. Após esse período pode ser transferida
para condições normais de sala de cultivo. A germinação ocorre
geralmente entre 15 e 30 dias após a inoculação.
Aqui vale observar que o controle da oxidação no estabelecimento das culturas in vitro de S. reginae por North et al.
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(2011), foi o fator escuro. Este é um fator antioxidante porque
a luz é a responsável pela ativação da biossíntese das enzimas
oxidases, consequentemente sua ausência significa anulação da
biossíntese (TAIZ & ZEIGER, 2012).
3.1.3 Crescimento in vitro das plântulas
Após 30 dias de germinação as plântulas devem ser transferidas para novo meio de cultura MS e após 60 dias estas se encontram devidamente desenvolvidas, apresentando parte aérea
e sistema radicular bem formados. Portanto nesta fase podem
ser mantidas por 4 a 5 semanas sem subcultivo. Posteriormente
as plantas mais vigorosas podem ser aclimatizadas, enquanto
as menos podem ser mantidas nos recipientes de cultivo por
mais um período de tempo até o ponto adequado.
A visualização esquemática do processo de condução de
embriões zigóticos de S. reginae in vitro é apresentado na Figura 3.
Figura 3. Diagrama do desenvolvimento de embriões zigóticos de Strelitzia reginae
in vitro (FOREST & STARR, 2010; ULISSES et al.,2011; ULISSES et al., 2010).

4. Propagação vegetativa in vitro
Diversos autores vêm modificando e melhorando protocolos considerados promissores para a cultura da S. reginae,
como mostrado na Tabela 1.
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Tabela 1. Técnicas de cultura de tecidos aplicadas para Strelitzia reginae.
Tipo de
Aplicação
Meio de cultura
Referência
explante
Meristemas
axilares e
terminais

Micropropagação

Brotos apicais

Estabelecimento
in vitro
Gemas axilares Micropropagação
Segmentos
foliares
Embriões
imaturos
Explante de
embriões
zigóticos
Explante de
embriões
zigóticos
Embriões
zigóticos

Embriões
zigóticos
imaturos

Embriões
zigóticos
imaturos
Cotilédones

Cultura de
embriões zigóticos

Micropropagação

MS + 0,5 mg.L-1 ANA +
6 mg.L-1 BAP + 2,5 g.L-1
carvão ativado
Micropropagação MS + 0,1 mg.L-1 ANA +
3 mg.L-1 BAP + 2,5 g.L-1
carvão ativado
Germinação,
½ MS + 0,2 g.L-1 carvão
crescimento e
ativado + vitaminas
regeneração
(100 mg.L-1 inositol, 0,1
mg.L-1 tiamina, 0,1 mg.L-1
piridoxina, 2 mg.L-¹
glicina)
Germinação
½ MS + 0,2 g.L-1 carvão
ativado + vitaminas
(100 mg.L-1 inositol, 0,1
mg.L-1 tiamina, 0,1 mg.L-1
piridoxina, 2 mg.L-¹
glicina)
Cultura de
MS + 2 g.L-1 carvão ativaembriões zigóticos do + Phytagel®

Embriogênese
somática
Gemas apicais Micropropagação

Meristemas

MS + 1 g.L-1 carvão
ativado + 2,5 mg.L-1 AIB +
1 mg.L-1 ANA + 5 mg.L-1
cinetina + 0,5 mg.L-1 2,4-D
+ 30 g.L-1 sacarose
MS + 1 g.L-1 carvão
ativado e 5 mg.L-1 BAP
MS + 20,64 g.L-1 sacarose
+ 0,5 mg.L-1 BAP

Micropropagação

MS + 1 mg.L-1 2,4-D + 30
g.L-1 sacarose
MS + 0,5 mg.L-1 IBA + 7
mg.L-1 BAP + 200 mg.L-1
ácido ascórbico + 30 g.L-1
sacarose
MS + BAP + AIB

Ziv & Halevy
(1983)

Kantharaju et
al.(2008)
Paiva et al.
(2004)

North et al.
(2012a)
North et al.
(2012b)
North (2011)

North et al.
(2011)

Paiva et al.
(2007)
Fernández et
al. (2008)
Shreevatsa et
al. (2004)
Hosni (2001)
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Diante do exposto, segue descrição detalhada de metodologias consideradas prósperas à propagação vegetativa in vitro
de S. reginae, no que tange as técnicas de micropropagação e
embriogenese somática, por meio de diferentes explantes.
4.1 Micropropagação com gemas axilares e terminais
Inicialmente são coletados rizomas de S. reginae, os quais
são desinfestados primeiramente por imersão em álcool 70%
v/v por 1 min, depois em solução de hipoclorito de sódio a 2%
(produto comercial) por 10 min e por último são lavados por 4
vezes em água destilada e autoclavada.
Na sequência, as gemas dos rizomas serão extraídas com
auxílio de bisturi e pinça, perfazendo-se o tamanho de aproximadamente 0,5cm de base, 1cm de primórdios foliares e 1cm de
diâmetro total. Estes serão inoculados em frascos de vidro com
capacidade para 250 cm3, contendo 50 mL de meio MS, os quais
serão vedados com tampas plásticas translúcidas.
4.1.1 Estabelecimento
Para o cultivo, o meio MS é acrescido de 100 mg.L-1 de inositol, 0,1 mg.L-1 de tiamina, 0,1 mg.L-1 de piridoxina, 2 mg.L-1 de
glicina, 30 g.L-1 de sacarose, 2,5 g.L-1 de carvão ativado, 0,1 mg.L-1
de ANA (Ácido naftaleno acético), 3 mg.L-1 de BAP (6-Benzilaminopurina) e 7 g.L-1 de ágar (NORTH et al., 2012b). As culturas
são mantidas por 10 dias no escuro à temperatura de 26oC, sendo
posteriormente transferidas para fotoperíodo de 16 horas de luz.
4.1.2 Multiplicação
Na fase de multiplicação geralmente é utilizado o mesmo meio básico da fase anterior, com algumas modificações. As
modificações mais frequentes referem-se a alterações na composição dos macronutrientes, concentrações de sacarose (2% a
4% p/v) e relações de classes de reguladores de crescimento
(auxinas e citocininas).
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Considerando os reguladores de crescimento, visando
multiplicação de explantes de S. reginae, os trabalhos realizados
obtiveram os seguintes resultados. Paiva et al. (2004) suplementaram o meio com 0,5 mg.L-1 BAP e verificaram que os brotos
formados apresentaram uma amplitude de 0,7 a 4,0 cm. Concentrações maiores do regulador de crescimento BAP (5 mg.L-1)
em meio MS foi testada por Kantharaju et al. (2008), os quais
não verificaram indução de brotações múltiplas em ápices caulinares de S. reginae.
Nessa fase, o material cultivado é induzido a formar
grupos de brotos secundários, os quais podem ser subdivididos e separados para iniciar um novo cultivo (SOUZA & JUNGHANS, 2006), sendo habitual a realização de 4 a 5 subcultivos,
a fim de evitar a variação somaclonal, distúrbio fisiológico ocasionado dentre outros, por esse fator.
Até o momento não se tem um protocolo totalmente estabelecido para a fase de multiplicação da espécie citada, os resultados
apresentados pela literatura revelam baixas taxas de multiplicação
in vitro, mas estão em ascensão. A generalização do processo de
micropropagação de S. reginae pode ser visualizado na figura 4.
Figura 4. Esquema da micropropagação da Strelitzia reginae a partir de explante
isolado de uma única planta matriz, demostrando a produção de clones em escala
exponencial. Fonte: Claudinéia Ferreira Nunes.
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4.1.3 Enraizamento
Para o enraizamento é utilizado o meio MS suplementado com 1 a 2 mg.L-1 de IBA (Ácido indolbutírico), 2 a 3 mg.L-1
de ágar e 30 g.L-1 de sacarose (NIKOLOVA et al., 2013). Diluições da concentração salina do meio MS e adição de carvão
ativado são frequentemente utilizadas e a concentração de
sacarose é geralmente mantida nos mesmos níveis do meio
de multiplicação.
Nessa fase, para induzir a formação de raízes adventícias, a citocinina é geralmente omitida e a auxina adicionada
ao meio de cultura. Para um melhor resultado utilizam-se dois
meios diferentes para o enraizamento, um rico em auxina para
indução e iniciação e outro sem regulador de crescimento para
estimular a emergência e o crescimento das raízes, até que estejam suficientemente alongadas para o transplantio (SOUZA &
JUNGHANS, 2006).
4.2 Embriogênese somática a partir de segmentos foliares
Existem poucas informações a respeito da embriogênese
somática para a espécie S. reginae. Os resultados mais avançados até o momento foram obtidos por Fernández et al. (2008), os
quais estão descritos a seguir.
4.2.1 Estabelecimento
Para a desinfestação, folhas jovens de plantas adultas são
desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio (produto comercial) a 2,5%, acrescido de 1 g.L-1 de Benomyl e 52 mg.L-1 de
cloranfenicol, por 20 minutos. Em câmara de fluxo laminar, as
folhas são lavadas por quatro vezes em água destilada autoclavada e mantidas em solução contendo 1 g.L-1 de PVP (polivinil-
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pirrolidona) (PAIVA et al., 2004). Na sequência, as folhas são
transferidas para placas de Petri esterilizadas, contendo papel
de filtro e com o auxílio de bisturi e pinça são seccionadas em
tamanhos de 1x1 cm e inoculadas individualmente, em tubos
de ensaio de 25 x 150 mm, contendo 15 mL do meio MS para
indução da embriogênese somática. Para segmentos foliares
provenientes de partes aéreas de plântulas in vitro, não há necessidade de desinfestação.
4.2.2 Indução
Os explantes são inoculados em meio MS suplementado
com 0,5 mg.L-1 2,4-D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético), 30 g.L-1
de sacarose, 2 g.L-1 de carvão ativado e gelificado com 2 g.L-1 de
ágar. Posteriormente as culturas são mantidas em condições de
ausência de luz durante 150 dias, para formação dos embriões
somáticos (Figura 5).
Figura 5. Calo embriogênico de Strelitzia reginae formado após 150 dias de
cultivo sob ausência de luz, em meio MS suplementado com 0,5 mg.L-1 2,4-D. A)
Estrutura globular de um proembrião somático; barra = 100 µM. B) Proembrião
em estádio globular formado direto do explante (FERNÁNDEZ et al., 2008).
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4.2.3 Germinação
Nessa etapa, os embriões somáticos formados na fase de
indução são transferidos para meio de cultura MS com metade
da formulação salina, suplementado com 50 g.L-1 de sacarose, 8
g.L-1 de ágar e ausência da auxina 2,4-D.
Os estudos de embriogênese somática em S. reginae se limitam à fase de germinação, até o momento não existem relatos
de avanços às fases de maturação e aclimatização dos embriões
somáticos para a espécie citada. Tal fato limita por hora a produção massal de clones de S. reginae por esta técnica, ao mesmo
tempo em que é um incentivo ao estudo da elucidação final desta rota de produção biotecnológica.
A exemplificação genérica do processo de embriogênese
somática em S. reginae pode ser acompanhada na figura 6.
Figura 6. Esquematização da morfogênese in vitro da Strelitzia reginae utilizando segmentos foliares ou cotiledonares como fonte de explante. Fonte: Claudinéia Ferreira Nunes.
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Após todas as etapas de propagação in vitro, as plantas
obtidas necessitam ser preparadas para o ambiente ex vitro e tal
processo perpassa pela aclimatização.
5 Aclimatização
Essa fase é caracterizada pela retirada e transferência da
cultura do meio in vitro, para plantio em substrato adequado
em de casa de vegetação, a fim de promover uma adaptação
gradativa da planta às condições ambientais. Nessa etapa, a
qualidade das raízes formadas é de suma importância para o
processo de aclimatização.
As plântulas ou mudas bem desenvolvidas e enraizadas
são removidas dos tubos ou frascos, suas raízes devem ser lavadas para retirada de restos de meio de cultura, visando evitar a
proliferação de fungos no substrato. Em sequência as culturas
são acomodadas em bandejas de isopor ou polietileno, contidas
de substrato comercial Plantmax® e adubadas com formulações NPK de acordo com a recomendação técnica.
Durante a aclimatização, as culturas são mantidas em
casa de vegetação e nos primeiros dias devem ser molhadas
moderadamente, pois o encharcamento provoca podridão das
raízes. Após alguns meses as plantas são transferidas para recipientes maiores para crescimento, desenvolvimento e posterior florescimento.
6 Considerações finais
Apesar de a espécie Strelitzia reginae ser uma planta de
elevado valor agregado devido ao exotismo e beleza impar das
flores, sua propagação é limitada tanto sexuada quanto assexuadamente, fato que limita por consequência sua ascensão como
espécie ornamental.
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No que tange a propagação, a cultura de tecidos muito
tem a contribuir, pois é por natureza uma técnica que agiliza tal
processo. Pela literatura disponível observa-se que os protocolos devidamente estabelecidos são o cultivo in vitro de embriões zigóticos e a micropropagação de gemas do rizoma. Outros
protocolos, como a embriogênese somática ainda estão em fase
de estudos.
Independente da metodologia a ser utilizada, a oxidação
é um fator constante, mas devidamente controlado por manutenção do explante sob condição de escuro nas fases iniciais do
estabelecimento, bem como pela adição de antioxidantes ao
meio de cultivo, a exemplo, o carvão ativado.
Portanto, constata-se que a cultura de tecidos é perfeitamente aplicável a espécie S. Reginae. Observa-se inclusive, que
a cultura de tecidos pode contribuir com a produtividade desta
ornamental por desfazer o gargalo da propagação desta espécie
em escala comercial.
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BASTÃO-DO-IMPERADOR
Gabrielen de Maria Gomes Dias 1
Ana Cristina Portugal Pinto de Carvalho 2
1

1 Introdução
As principais espécies de flores e plantas ornamentais tropicais cultivadas no Brasil pertencem às famílias Araceae, Heliconiaceae, Musaceae, Orchidaceae e Zingiberaceae. No gênero
Etlingera (família Zingiberaceae) destacam-se comercialmente
as espécies Etlingera elatior, Etlingera corneri, Etlingera hemispherica e Etlingera venusta (RIBEIRO et al., 2012), sendo a primeira a
principal espécie plantada (LINS & COELHO, 2004).
O bastão-do-imperador teve várias designações genéricas
ao longo dos anos: Alpinia, Phaeomoria, Nicolaia e Elettaria, pois
na época, a taxonomia era rebuscada e confusa. Nos anos 80 do
século XX, Rosemary Margaret Smith (SMITH, 1981), do Jardim
Botânico Real de Edimburgo, na Grã-Bretanha, aprofundou
seus estudos sobre essa espécie, determinando que pertencesse
ao gênero Etlingera, descrito pela primeira vez, em 1972, por
Paul Dietrich Giseke. Desde então, Axel Dalberg Poulsen, do
Herbário Nacional da Holanda, tem dedicado seus trabalhos a
essa planta, relatando a existência de pelo menos 70 espécies,
muitas ainda não descritas, que estão distribuídas desde a Índia
até as Ilhas do Pacífico (POULSEN, 2006).
A espécie Etlingera elatior (Jack) R. M. Smith, além do
nome popular de bastão-do-imperador, é também conhecida
por outras denominações como gengibre-de-tocha, flor-da-redenção e rosa-de-porcelana. Sua planta é herbácea, rizomatosa,
1 Eng. Agr.ª, Dra. Em Fitotecnia – Pesquisadora CAPES/PNPD – Departamento
de Agricultura- UFLA, Lavras, MG. E-mail: gabriellen@gmail.com
2 Bióloga, Dra. Em Ciências Biológicas (Genética), pesquisadora da Embrapa
Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE. E-mail: cristina.carvalho@embrapa.br
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ereta, entouceirada, robusta, florífera e perene, podendo atingir
de 3,0 a 6,0 m de altura, cujas folhas estão dispostas em espiral
(LAMAS, 2002).
As inflorescências têm a aparência de uma tocha ou
bastão, por esta razão a denominação de gengibre-de-tocha ou
bastão-do-imperador (Figura 1). Essas estruturas são grandes e
sustentadas por hastes grossas formadas diretamente do solo,
que podem atingir até 2,0 m de altura e cerca de 1,0 a 1,5 cm
de diâmetro (LORENZI & SOUZA, 2001). As inflorescências
apresentam forma cônica piramidal, com escamas verdes e
brácteas nas cores vermelha, rosa e porcelana. As flores são
de coloração vermelha, amarela, rosa e branca e combinações
dessas cores que se abrem no interior de brácteas das
inflorescências (RIBEIRO et al., 2012). As flores individuais
surgem entre as escamas, acima das brácteas cerosas; são
zigomorfas ou bilaterais, envoltas por escamas (brácteas
modificadas) possuindo uma pétala diferenciada; o ovário
é ínfero, tricarpelar ou trilocular, sendo que algumas flores
possuem ovário atrofiado (SCHULTZ, 1968). Os raros frutos do
bastão-do-imperador são, na verdade pseudofrutos, sincarpos
e indeiscentes. Os receptáculos têm grande desenvolvimento,
mas os pericarpos são secos. Cada fruto possui vários lóculos
dispostos em duas ou mais camadas (VIDAL, 1995).
A espécie Etlingera elatior apresenta quatro cultivares diferentes: Porcelana - inflorescências com brácteas acetinadas
rosa-claro que apresentam longo período pós-colheita, Pink
Torch - brácteas de coloração rosa-escura, Red Torch - brácteas
vermelhas e Tulip Torch Ginger - brácteas rubras, em formato
de tulipa (RIBEIRO et al., 2012).
Consta que a variedade vermelha era usada nas festas religiosas do Peru (LAMAS, 2002). O mesmo autor menciona que
quanto à variedade de flor rósea, existem relatos de que ela foi
ofertada à Princesa Imperial D. Isabel de Bragança, logo após
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assinar a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, cujo fato deu origem ao seu nome popular, bastão-do-imperador.
Devido à beleza de sua inflorescência, essa espécie tem
sido comercializada como flor de corte, com grande aceitação
tanto no mercado nacional quanto no internacional, bem como
no paisagismo, sendo utilizada na ornamentação de jardins,
praças e bosques (CASTRO, 1998; BEZERRA & LOGES, 2005).
Devido às cores e à durabilidade que as inflorescências apresentam são também usadas na arte floral (RIBEIRO et al., 2012).
A demanda interna e externa pelo bastão-do-imperador, como
flor de corte, tem sido crescente e a cada dia se sedimenta no
mercado internacional em função do aumento da área de produção nos países das Américas Central e do Sul, proporcionando
uma maior oferta do produto e sua divulgação (CASTRO, 1995).
Dentre os países produtores dessa espécie, destacam-se Filipinas, Tailândia, Jamaica, Estados Unidos (Havaí), Costa Rica e
Equador (RIBEIRO et al., 2012). No Brasil, vem sendo cultivada há muitos anos, principalmente na região da mata úmida do
Nordeste, com destaque para os estados de Pernambuco e Alagoas que já exportam suas flores para outros países e estados
brasileiros (BEZERRE & LOGES, 2005). Os principais países importadores são Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemanha,
Dinamarca, Bélgica, França e Japão (RIBEIRO et al., 2012).
Suas inflorescências também fazem parte da culinária de
diversos países asiáticos, onde são fatiadas finamente e adicionadas a vários pratos, dando um sabor picante pungente, diferente do gengibre comercial (LAMAS, 2002).
Além do uso ornamental e culinário, o bastão-do-imperador é considerado uma planta medicinal, sendo indicado, na
medicina popular, para o tratamento de dores musculares e
reumatismo (RESCAROLLI & ZAFFARI, 2009), apresentando
também propriedades antimicrobiana, antioxidante e citotóxica
(KARIM & MINIR, 2011).
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Figura 1. A) Inflorescências de bastão-do-imperador var. Red, em cultivo
aberto localizado no sítio da Flora Tropical, Serra de Baturité – Ceará; B)
Inflorescência de bastão-do-imperador var. Porcelana; C) Arranjo floral de
bastão-do-imperador var. Porcelana (Fotos: Gabrielen de Maria Gomes Dias e
Filipe Almendagna Rodrigues).

As variedades de bastão-do-imperador são distinguidas
pela coloração. Entretanto, em relação ao genótipo, as variedades Porcelana (EKSOMTRAMAGE et al., 2001), e de borda
branca e rosa (EKSOMTRAMAGE et al. 2002), possuem o mesmo número de cromossomos, sugerindo que elas diferem apenas por um gene responsável pela codificação de cores.
2 Propagação
O bastão-do-imperador pode ser propagado tanto por
via sexuada quanto vegetativa. Na propagação sexuada, as
sementes são formadas em cápsulas arredondadas ou alongadas
nas inflorescências, que se rompem quando estão maduras,
permitindo a dispersão das sementes. Essa espécie possui uma
bem-sucedida relação de troca com seus agentes polinizadores
(beija-flores, morcegos, pássaros e insetos) e dispersores de suas
sementes (LAMAS, 2002).
O método de propagação mais utilizado, entretanto, é o
vegetativo, por divisão de touceiras ou por seccionamento de
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rizomas (LAMAS, 2002), garantindo que a futura planta será
geneticamente idêntica à que lhe deu origem. Este sistema de
propagação, além de limitar a quantidade de mudas disponíveis, apresenta sérios riscos de disseminação de pragas e doenças, que pode comprometer a produção e, consequentemente, a
comercialização do produto final (CASTRO, 1995). As plantas
da família Zingiberaceae são frequentemente infectadas com
patógenos (KENG & HING, 2004) como as espécies de Phytium
que causam podridões no rizoma, e as de Coletotrichum que ocasionam manchas foliares.
Para esses casos, onde existe elevado risco de disseminação de doenças e pragas por meio de propágulos contaminados,
tem sido sugerida a utilização da técnica de micropropagação
para a obtenção das mudas.
3 Micropropagação
As plantas ornamentais formam, por excelência, o grupo
de plantas em que a aplicação da propagação in vitro tem uma
expressão significativa no mundo científico, com repercussão
direta na economia. O incentivo para esse crescimento fundamenta-se no alto valor agregado ao produto final (BOSA et al.,
2003), visto que essas espécies, em especial, o bastão-do-imperador, são acometidas por diversas doenças, levando a prejuízos na produção, por se tratar de um produto cuja aparência é
o principal fator.
De acordo com Lins & Coelho (2004), os agravantes para
a disseminação de doenças e pragas, em plantas ornamentais,
são o clima quente e úmido e as frequentes precipitações, além
da utilização de mudas não certificadas, aumentando, assim, a
incidência e a severidade dos problemas fitossanitários, principalmente na região Nordeste.
Sendo assim, a propagação in vitro apresenta-se
como uma técnica alternativa viável para solucionar esses
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entraves. A micropropagação constitui numa modalidade
da cultura de tecidos vegetais bem difundida e concentrase na produção comercial de plantas, possibilitando sua
multiplicação rápida, mantendo a identidade genética do
material propagado, com elevada qualidade fitossanitária e
em períodos de tempo e espaço reduzidos. Na área de plantas
ornamentais, predominam plantas híbridas, e a clonagem in
vitro tem permitido a uniformização de características, tais
como: época de floração, coloração, tamanho, forma das
flores, entre outras (FUZITANI & NOMURA, 2004).
Diversas técnicas de biotecnologia têm sido utilizadas em
trabalhos de melhoramento genético em espécies de flores e
plantas ornamentais tropicais, podendo-se destacar a micropropagação, aclimatização e indução de calos em espécies da família Zingiberaceae (MELLO et al., 2000; NAYAK, 2000; KENG &
HING, 2004; MÉNDEZ et al., 2004; LOC et al., 2005; BEJOY et
al., 2006; CHAN & THONG, 2006; SHUKLA et al., 2007; STANLEY & KENG, 2007; JAGADEV et al., 2008; ASSIS et al., 2009;
KAMBASKA & SANTILATA, 2009; NAZ et al., 2009; RAJANI
& PATIL, 2009; RESCAROLLI & ZAFFARI, 2009; COLOMBO
et al., 2010; DAS et al., 2010; HAMIRAH et al., 2010; ABDELMAGEED et al. 2011; FARIDAH et al., 2011; KARIM & MUNIR,
2011; YUNUS et al., 2012; DIAS et al., 2013; DIAS et al., 2014).
3.1 Micropropagação de bastão-do-imperador
Até o momento, estão disponíveis poucos trabalhos que
tratam deste tema (ASSIS et al., 2009; COLOMBO et al., 2010;
RESCAROLLI & ZAFFARI, 2009; ABDELMAGEED et al., 2011;
KARIM & MUNIR, 2011; YUNUS et al., 2012).
Para o estabelecimento in vitro de bastão-do-imperador
são utilizados como explantes gemas axilares (RESCAROLLI &
ZAFFARI, 2009; COLOMBO et al., 2010; ABDELMAGEED et al.,
2001; YUNUS et al., 2012) e ápices caulinares (ASSIS et al., 2009).
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Para a propagação in vitro de bastão-do-imperador, Rescarolli & Zaffari (2009) e Abdelmageed et al. (2011) utilizaram
como explantes, gemas axilares provenientes de plantas matrizes, apresentando boas condições fitossanitárias, mantidas
no campo. Colombo et al. (2010) também utilizaram com fontes de explantes plantas matrizes, cultivadas no campo. Essas
plantas apresentavam dois anos de idade e os brotos laterais,
aproximadamente, 6,0 ± 0,2 cm de comprimento e 1,5 ± 0,2 cm
de diâmetro. Já Yunus et al. (2012) usaram como fontes de explantes, gemas axilares, obtidas a partir de rizomas plantados
em sacos plásticos, contendo uma mistura de areia:solo:turfa,
na proporção de 1:1:1. Para a excisão dos explantes, esses autores utilizaram brotações que se formavam na região basal
das plantas, que tinham 5 cm de comprimento e 6 semanas de
idade (Figura 2 a).
Na pré-desinfestação dos explantes de bastão-do-imperador são mencionadas lavagens em água corrente para a retirada
dos resíduos de solo, bem como a imersão dos explantes em
soluções de fungicidas, bactericidas e hipoclorito de sódio e de
cálcio, adicionadas ou não de detergente, além da remoção dos
primórdios foliares mais externos. O processo de desinfestação
consiste de duas etapas, uma pré-desinfestação, sob condições
de bancada de laboratório, e uma desinfestação, sob condições
assépticas, de capela de fluxo laminar.
No processo de pré-desinfestação, Recarelli & Zaffari
(2009) relatam que as gemas laterais, retiradas em forma de
cubos com tamanho de aproximadamente 1,0 cm3, depois de
seccionadas foram imediatamente imersas em água destilada.
Posteriormente, os autores submeteram os explantes à lavagem
em água corrente contendo detergente neutro e em água destilada, sob agitação, e imersão em solução desinfestante contendo benomil (0,5 g L-1), acrescida de mancozeb (2,0 g L-1) e de
sulfato de estreptomicina (180 mg L-1) por 20 minutos, seguida
da imersão em hipoclorito de cálcio 4% durante dois minutos.
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Na etapa de pré-desinfetação, após a coleta das brotações
laterais, Colombo et al. (2010) levaram os brotos laterais para
uma sala de processamento, onde o material vegetal foi lavado
com água corrente para remoção de detritos do solo e retirada
de quatro a cinco primórdios foliares. Em seguida, os autores
procederam a imersão dos brotos numa solução de fungicida
(0,5 g L-1 de clorotalonil) durante uma hora e, posteriormente,
lavagem em solução de hipoclorito de sódio a 2% (v.v-1) por
15 minutos, sob agitação manual. Abdelmageed et al. (2011)
também fazem uso da lavagem dos explantes com água corrente para a remoção das partículas do solo aderidas ao material vegetal. Para o controle da contaminação bacteriana, os
autores recomendam que os explantes sejam lavados, durante
30 minutos, em solução de Clorox 60%, com seis a sete gotas de
Tween 20. Yunus et al. (2012) também recomendam a lavagem
das brotações com água, primeiramente em um litro de água
adicionada de três gotas de Teepol® e, posteriormente, nova lavagem profusa em água corrente, por uma hora.
Já sob condições de capela de fluxo laminar, após a
retirada de cada primórdio foliar e padronização do tamanho
dos brotos para 2,0 ± 0,2 cm de comprimento e 0,5 ± 0,2 cm
de diâmetro, Colombo et al. (2010) efetuaram a imersão dos
explantes em solução de hipoclorito de sódio a 1% (v.v-1)
durante 3 minutos, sob agitação manual e, na sequência, o
material vegetal foi submetido a três lavagens sucessivas em
água destilada esterilizada.
Após a etapa de pré-desinfestação, Rescarelli & Zaffari
(2009) utilizaram tratamentos de desinfestação, em capela de
fluxo laminar, com etanol 70% e hipoclorito de cálcio a 5%.
Abdelmageed et al. (2011), primeiramente, lavaram abundantemente os explantes com água destilada esterilizada, e após,
remover a camada mais externa dos primórdios foliares, estes
foram imersos novamente em Clorox 20% (1,05% de hipoclorito
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de sódio) contendo de seis a sete gotas de Tween 20 por mais
15 minutos e enxaguados sete vezes em água destilada esterilizada, e finalmente removidas as camadas mais externas dos
primórdios foliares dos explantes.
Yunus et al. (2012), sob condições de capela de fluxo laminar, desinfestaram superficialmente as brotações por meio
da imersão em Clorox 100 % (5,25 % de hipoclorito de sódio)
com duas gotas de Tween 20, por 30 minutos, seguido de dois
enxágues com água destilada esterilizada. A seguir, os autores
removeram as camadas mais externas dos primórdios foliares,
reduzindo os explantes a 2,0 cm de comprimento e submetendo-os a imersão por 15 minutos em Clorox 30 % (1,57 % de hipoclorito de sódio) contendo 2 gotas de Tween 20, na sequência
os explantes foram enxaguados cinco vezes com água destilada esterilizada, e finalmente, antes de inocular os explantes no
meio de cultura, as superfícies danificadas pelo procedimento
de desinfestação foram retiradas.
O sucesso na obtenção de explantes assépticos para o estabelecimento da cultura in vitro depende da eficiência da combinação dos agentes químicos, das concentrações e dos temos
de exposição em relação ao nível de contaminação dos tecidos
(RESCAROLLI & ZAFFARI, 2009). Órgãos de plantas que crescem sob o solo não são os explantes mais indicados para iniciar
o cultivo in vitro de uma espécie devido à alta taxa de contaminação (HUSSEY, 1975 a,b) como é o caso das gemas laterais de
bastão-do-imperador. Esses explantes têm demonstrado responder a cultura de tecidos, embora o estabelecimento in vitro, sem a
presença de contaminantes, seja muito difícil devido ao fato dos
rizomas serem oriundos do campo (YUNUS et al., 2012).
No processo de re-desinfestação empregado por Rescarolli
& Zaffari (2009), as gemas contaminadas por bactérias, após
duas semanas de cultivo in vitro, mesmo após a desinfestação
com etanol 70% por 15 segundos, hipoclorito de sódio a 1,0 %

44

por cinco minutos e hipoclorito de cálcio a 2,0 % por 10 minutos,
apresentaram elevada taxa de contaminação bacteriana (50%). Os
autores ressaltam que apesar do maior tempo de exposição dos
tecidos aos agentes químicos, considerando-se a desinfestação
e a re-deseinfestação, este tratamento apresentou maior taxa
de sobrevivência das culturas assépticas (40%). Com base nos
resultados obtidos, os autores concluem que o processo de
desinfestação e re-desinfestação apresentou eficiência mediana
no estabelecimento de culturas assépticas em bastão-doimperador. Por outro lado, o método de desinfestação utilizado
por Colombo et al. (2010) resultou em aproximadamente 95%
dos brotos isentos de contaminação por fungos e bactérias.
Na fase de multiplicação das brotações, Yunus et al.
(2012) registraram a maior porcentagem de explantes que formaram brotos (94%) nas culturas mantidas no meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) contendo 13,32 µM de
6-benzilaminopurina (BAP), 2,57 brotos por explante, após 12
semanas de cultivo in vitro, em contraste com apenas 1,20 brotos formados no meio de cultura sem a adição de regulador de
crescimento (Figura 2 c). Quanto ao efeito das citocininas BAP,
6-furfurilaminopurina (KIN) e isopenteniladenina (2iP), os autores verificaram que as melhores respostas foram registradas
com a adição de BAP, independente da concentração usada, ratificando que o BAP é a citocinina mais indicada para a multiplicação de bastão-do-imperador. Os autores constataram que
o 2iP apresentou as menores respostas em relação à multiplicação, além das culturas exibirem algumas deformidades morfogenéticas, ocasionando nas folhas uma coloração verde pálida e
os pseudocaules se tornaram brancos.
Entre as diferentes concentrações de BAP empregadas,
durante a etapa de propagação das gemas, em bastão-do-imperador, as taxas de multiplicação registradas variam entre os
protocolos empregados. Para Adbelmageed et al. (2011), a me-
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lhor resposta foi obtida no meio MS suplementado com 22,2
µM, resultando em, aproximadamente, 3,67 brotos por explante, após oito semanas. Colombo et al. (2010) registraram, entretanto, as taxas mais altas (2,63 brotos por explante) após 20 semanas de cultivo no meio MS com a mesma concentração, mas
suplementado com 5,0 μM de AIA. Rescarolli & Zaffari (2009)
observaram um maior número de brotos com o seccionamento
longitudinal dos explantes e a utilização de BAP a 4,44 µM (6,50
brotos por explante, após 45 dias de cultivo in vitro) ratificando
a importância dessa citocinina na micropropagação da espécie.
A indução dos brotos foi estimulada significativamente
pela diminuição da dominância apical, por meio do seccionamento do rizoma e da adição de BAP no meio de cultura. Os
autores argumentam que, provavelmente, a indução de pequeno
número de gemas laterais nessa espécie deve-se à alta dominância apical das mudas, e/ou à ineficiência dos níveis de citocinina
presente no meio de cultura em alterar a relação auxina/citocinina presente nos tecidos (RESCAROLLI & ZAFFARI, 2009).
Na fase de alongamento e enraizamento das brotações,
Rescarolli & Zafafari (2009) recomendam o uso apenas do
meio MS, sem a adição de auxina. Os autores obtiveram brotações com 2,56 cm de altura, 6,83 raízes/broto com comprimento médio de 4,07 cm, após 45 dias de cultivo dos explantes
nesse meio. Entretanto, Abdelmageed et al. (2011) recomendam o uso do meio MS suplementado com 11,4 µM de AIA,
no qual foram registradas três raízes por broto regenerado.
Yunus et al. (2012) testaram diferentes concentrações de AIB e
AIA para a indução do enraizamento nessa espécie, constando
que o meio MS sem a adição de auxinas é o mais adequado,
em termos econômicos. Os autores verificaram que as mudas
alongadas e enraizadas, nesse meio, apresentavam, ao final de
8 semanas de cultivo in vitro, em média, 8,44 raízes com comprimento de 2,94 cm (Figura 2 e).
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Figura 2. Regeneração de plantas in vitro de Etlingera elatior. (a) brotos induzidos em meio MS suplementado com 13,32 µM BAP após 8 semanas; (b) proliferação de rebentos em meio MS de multiplicação com 13,32 µM BAP após 3 semanas
e (c) após 12 semanas; (d) multiplicação de brotos em meio MS suplementado
com 13,32 µM BAP após 12 semanas; (e) plântulas com raízes grossas derivados
do meio MS desprovido de auxina; (f) plantas aclimatizadas após 6 semanas de
transferência ao vaso (Fonte: YUNUS et al., 2012).

Durante o cultivo in vitro, as culturas devem ser mantidas
em sala de crescimento à temperatura de 26 ± 2 oC, sob fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 30 µmm-2s-1 (COLOMBO et al., 2010; YUNUS et al., 2012), de 40 a 50 µmm-2s-1
(RESCAROLLI & ZAFAFARI, 2009) até 150 µmm-2s-1 (ABDELMAGEED et al., 2011). Visando evitar a oxidação, Colombo et
al. (2010) recomendam a manutenção dos explantes no escuro
durante os primeiros 7 dias de cultivo.
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3.2 Aclimatização
A aclimatização, última fase da micropropagação, consiste na transferência das plantas da condição in vitro para o
ambiente de cultivo ex vitro. A mudança de um ambiente totalmente controlado, asséptico, rico em nutrientes e com elevada
umidade, para um ambiente não controlado, séptico e com baixa umidade, pode ocasionar a perda de plantas e baixa taxa de
crescimento (LAKSO et al., 1986).
Para aclimatização é fundamental a determinação do
substrato adequado, devendo este garantir a manutenção mecânica do sistema radicular, a estabilidade da planta, o suprimento de água e nutrientes e as trocas gasosas entre as raízes e
o ar atmosférico (SILVEIRA et al., 2002). De acordo com Silva et
al. (2001) o substrato deve apresentar disponibilidade de aquisição e transporte, ausência de patógenos, riqueza em nutrientes
essenciais, pH adequado, textura e estrutura.
Entretanto, tendo como base dados da literatura, o processo de aclimatização, em bastão-do-imperador, não parece ser
um fator limitante, tendo em vista as altas taxas registradas de
sobrevivência das mudas ao final do processo de micropropagação. Abdelmageed et al. (2011) observaram que, em média, 75%
das plantas transferidas da condição in vitro para vasos, contendo solo, sobreviveram e não apresentaram qualquer anormalidade morfológica. Já a taxa de sobrevivência registrada por Yunus et al. (2012) foi ainda maior, 93%. Os autores utilizaram uma
mistura de solo:areia:turfa (na proporção de 1:1:1), constatando
que ao final de dois meses, as mudas apresentavam, em média,
6,62 folhas e 12,28 cm de altura, com características morfológicas
e de crescimento normais (Figura 2f). Já Assis et al. (2009) verificaram que as mudas desta espécie podem ser aclimatizadas
tendo apenas areia como substrato, resultando em torno de 96%
de sobrevivência das mudas, que, ao final de cinco meses, apresentavam altura da parte aérea de 19,00 cm.
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4 Indução de calos embriogênicos
Na busca de novas tecnologias para o constante
aprimoramento da clonagem de plantas, vem utilizandose, como forma de propagação in vitro, a embriogênese
somática, que tem despertando interesse especial por parte
de instituições de pesquisa e empresas brasileiras, que
possuem avançados programas de melhoramento genético e
de clonagem (TITON et al., 2007).
A embriogênese somática é um sistema importante para
a propagação vegetativa, onde as células somáticas podem
gerar embriões devido à totipotência das células vegetais.
Este processo fornece um modelo útil experimental para
investigar os eventos da embriogênese vegetal e é também
um dos meios mais importantes para a propagação massal
de plantas elite ou geneticamente modificadas (SANTOS et
al., 2002). Não há relatos de embriogênese somática para
bastão-do-imperador.
Dias et al. (2014) trabalhando com indução de calos em
bastão-do-imperador var. Porcelana, obtiveram calos com potencial embriogênico com a seguinte metodologia:
Como fonte de explantes, os autores utilizaram
segmentos de rizoma (0,5 cm) de plantas estabelecidas in
vitro, onde foram seccionadas longitudinalmente (Figura
3A), e transferidos para tubos de ensaio contendo meio MS
suplementado com a presença de ácido 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4-D). Permaneceram no escuro em sala de crescimento com
temperatura de ±25°C, por 120 dias. Os autores observaram
a formação de calos em 90% dos explantes. O calo formado
na presença de 2,4-D apresentou aspecto branco amarelado,
sem oxidação, friável, e formação de estruturas semelhantes
á embriões globulares (Figura 3B). Estas estruturas são
características da primeira etapa de tecido em diferenciação e
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são a primeira indicação de sucesso em um protocolo que visa
a embriogênese somática.
Na análise de Microscopia Eletrônica de Varredura,
os autores observaram massas celulares desenvolvidas
com formas arredondadas (Figura 3D). Distinguiram ainda,
regiões com organização esférica, apresentando células com
formato isodiamétricos semelhantes a embriões somáticos em
estágio globular, o que, segundo Evert (2006), é característico
de células meristemáticas.
A utilização de técnicas citoquímicas permite a identificação das massas pró-embriogênicas. Os corantes, Carmim acético e azul de Evans, permitem a identificação dessas massas
(STEINER et al., 2005), pois células com potencial embriogênico são coradas em vermelho pelo Carmim acético e células
inviáveis ao desenvolvimento são coradas pelo azul de Evans.
Para Besson et al. (2010), calos friáveis e de textura granulosa
apresentam células pequenas, isodiamétricas, as quais reagem
com o Carmim acético, sendo um indicativo da presença de glicoproteínas associadas à rota embriogenética.
De acordo com Dias et al. (2014), todos os calos originados com a adição de 2,4-D (Figura 3G) apresentaram reação
positiva ao Carmim acético confirmando a presença de células
pró-embriogênicas. Como também detectaram a presença de
amido pelo teste citoquímico com Lugol, onde as células embriogênicas acumulam amido principalmente na da parte interna, tornando-o mais evidente (Figura 3H). A reação positiva ao
teste com Sudan III detectou a presença de lipídeos, evidenciados na cor laranja-escuro (Figura 3I), o que ressalta sua importância como material de reserva. A síntese de amido pode estar
diretamente associada à mobilização do conteúdo de lipídeos,
via ciclo do glioxilato, uma vez que grãos de amido foram detectados em maior quantidade que os grãos de lipídeos no mesmo estádio de desenvolvimento.
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Figura 3. (A) Plantas in vitro de bastão-do-imperador, fonte de explantes. (B)
Formação de calos a partir de explantes de rizoma, aos 120 dias. (C) Gráfico de
citometria de fluxo, mostrando o pico estável dos calos. (D) Eletromicrografia de
varredura de calos com estruturas globulares (seta). (E, F) Estruturas globulares
e provável embrião somático em segmentos de rizoma cultivados em meio contendo 1,0 mg L-1 de 2,4-D. (G, H, I) Testes citoquímicos com Carmim acético/azul
de Evans, Lugol e Sudan III em calos embriogênicos a partir de segmentos de
rizoma. (Fonte: DIAS et al., 2014).

Atualmente, a citometria de fluxo está sendo empregada
para avaliar a estabilidade genômica de plantas micropropagadas, e vem sendo amplamente utilizada também no acompanhamento das fases da embriogênese somática.
Nas análises realizadas por Dias et al. (2014), por citometria de fluxo, a quantidade de DNA individual da planta matriz
e da planta in vitro (fonte de explantes) não apresentaram variação, permanecendo com 5,42 ± 0,01 pg. O nível de ploidia de
células embriogênicas em bastão-do-imperador, na presença do
regulador de crescimento 2,4-D apresentaram 84% de calos estáveis (Figura 3C). Resultando em indício de estabilidade genética
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dos calos em relação à matriz, fato importante quando se requer
plantas em quantidade e sem grande variabilidade genética.
5 Isolamento de Protoplastos
Protoplasto é um estado transitório de uma célula vegetal
desprovida de parede celular, comumente obtido pela ação de
enzimas pectocelulolíticas (MATSUMOTO, 2006). Sem a parede
celular, os protoplastos adquirem capacidade de incorporar materiais como DNA e de fundirem entre si. A fusão entre protoplastos
de diferentes espécies gera a formação de híbridos somáticos.
A obtenção e a regeneração de plantas, a partir de protoplastos, representam grande avanço para o melhoramento de
espécies de interesse agronômico, destacando-se, como exemplo, a obtenção de híbridos e cíbridos de plantas transgênicas,
resultado do desenvolvimento das técnicas de biologia molecular e de cultura de tecidos (BARROS & CARNEIRO, 1998).
Trabalhando com o isolamento, purificação e análise da viabilidade de protoplastos de bastão-do-imperador, Silva Júnior et al.
(2012) concluíram que a metodologia mais adequada é a seguinte:
Em condições assépticas, folhas de plantas jovens (com
30 a 45 dias de idade) mantidas in vitro podem ser usadas como
fonte de explantes, desde que sejam seccionadas paralelamente
à nervura central, em tiras de 1 a 1,5 mm de espessura. A seguir,
devem ser transferidas cerca de 1g das folhas para placas de
Petri de 60 x 15 mm (Figura 4), contendo 10 mL de solução ‘Cell
Washing Protoplasts’ – CPW (FREARSON et al., 1973), suplementada com manitol a 0,6 M (9 g/ 100 mL CPW). Esta suspensão deve ser mantida na ausência de luz durante 1 hora, para
que ocorra a pré-plasmolise das células. Em seguida, a solução
de CPW deve ser descartada com o uso de pipetas de Pauster.
À suspensão remanescente, deve-se adicionar 10 mL da solução
enzimática suplementada de manitol a 0,4 M, sendo as enzimas
utilizadas: 3% de Cellulase Onozuca R-10, 2% de Meicelase e
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1% de Driselase. Esta suspensão deve ser incubada em sistema rotatório (40 rpm) no escuro por 15 horas. Após a fase de
incubação, a suspensão obtida (protoplastos isolados e tecidos
não digeridos) deve ser filtrada, utilizando-se peneira de náilon 64 µm (Wilson Sieves, Nottingham, UK) e centrifugações a
700 rpm por 5 minutos (3x). O precipitado deve ser ressuspenso e transferido para novo tubo de centrífuga, sendo o volume
completado com CPW 30S, 25S, 20S, 21S, 18S 15S (gradiente de
sacarose) e, então, centrifugado (700 rpm; 5 minutos). Os protoplastos purificados, localizados na interface entre os dois meios,
podem ser coletados com o auxílio de uma pipeta de Pasteur e
transferidos para a determinação do rendimento utilizando-se
um hemacitômetro (Hausser Scientific, USA), sob microscópio
ótico. Esta técnica produz, em média, de 22,0x105 protoplastos/
grama de massa fresca (Figura 4).
Até, o presente momento não há relatos na literatura de
plantas de bastão-do-imperador regeneradas por protoplastos.
Figura 4. A) Planta de bastão-do-imperador in vitro; B) Folhas de plantas in vitro
cortadas paralelamente à nervura central; C) Protoplastos recém-isolados; D)
Teste de viabilidade em manitol 0,6 M (Fonte: SILVA JÚNIOR et al., 2012).
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5 Considerações finais
A demanda no mercado por flores e plantas ornamentais
é crescente, principalmente pelo bastão-do-imperador.
Tendo em vista, os entraves na obtenção de mudas por sementes e a possibilidade da disseminação de pragas e doenças,
por meio de propágulos, obtidos por via vegetativa, nesta espécie, a determinação de um protocolo eficiente de micropropagação é de extrema importância, visando à produção de mudas de
alta qualidade genética e fitossanitária.
Além disso, devido à reduzida literatura a respeito do
cultivo in vitro de bastão-do-imperador, tornam-se necessárias
pesquisas sobre essa espécie, relacionadas à micropropagação,
bem como sobre suas potencialidades para programas de melhoramento genético no que se refere à resistência a doenças e
pragas, e à variação da coloração de suas brácteas.
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1 Introdução
A família Bromeliaceae compreende aproximadamente
3160 espécies e muitas possuem valor comercial na horticultura (ZOTZ, 2013). Esta está relacionada principalmente ao valor ornamental de muitas espécies de bromélia, devido à beleza das folhas e flores (VESCO et al., 2011). Por essa razão, a
coleta ilegal em ambientes naturais tem sido realizada para a
complementação de renda, o que levou a reduções drásticas de
algumas espécies, sendo muitas já consideradas ameaçadas de
extinção (NEGRELLE et al., 2012).
Desta forma, a propagação massal de bromélias é uma
opção ecológica e economicamente viável. Essas plantas são frequentemente propagadas por sementes (propagação sexuada)
ou por brotos laterais (propagação assexuada) (ANACLETO E
NEGRELLE, 2013). Contudo, essas técnicas não são eficientes
para a propagação em larga escala dessas plantas. No geral,
as bromélias produzem uma grande quantidade de sementes.
Porém, para algumas espécies propagadas por meio de sementes, o tempo demandado pode ser de 8 a 10 anos para atingir o
tamanho comercial requerido (NEGRELLE et al., 2012). Outro
fator a ser considerado é a desuniformidade das mudas, uma
vez que a variabilidade das plantas propagadas por sementes
é alta, produzindo plantas que podem ter diferenças no padrão
de crescimento e/ou coloração que o mercado exige. Por meio
de brotos laterais o tempo de cultivo para atingir o tamanho
comercial é menor (SANTOS et al., 2005). Todavia, esse método
1 Biólogo, M. Sc., Doutor em Botânica Aplicada – UFLA/Lavras, MG –
jprmartinss@yahoo.com.br
2 Eng. Agrª., M. Sc., Doutorando em Fitotecnia – UFLA/Lavras, MG –
adantins@yahoo.com.br
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de propagação não é eficiente, pois um baixo número de brotos
laterais são emitidos anualmente (PAIVA et al., 2006).
O mercado de bromélias, bem como para outras espécies
ornamentais, é extremamente competitivo, com alta exigência
na qualidade e uniformidade das plantas (JØRGENSEN, 2004).
As técnicas de cultura de tecidos de plantas permitem a propagação de plantas uniformes e em grande escala. Por estes motivos, essas técnicas são muito utilizadas na horticultura, pois
permitem a clonagem de genótipos de interesse e livres de doenças, como o mercado exige. Atualmente a propagação in vitro
é o principal método de produção de mudas de bromélias adotado em alguns países da Europa e Estados Unidos (NEGRELLE et al., 2012). As vantagens vão além da propagação em larga
escala, uma vez que a propagação in vitro permite a clonagem
de híbridos e/ou cultivares de bromélia com controláveis taxas
de variação somaclonal.
Muitos trabalhos foram publicados recentemente sobre
o cultivo in vitro de bromélias (SANTOS et al., 2010; HUANG
et al., 2011a; MARTINS et al., 2013; 2014; 2015; VESCO et al.,
2014). A propagação in vitro de bromélia consiste no geral em
algumas etapas básicas, como estabelecimento, multiplicação,
enraizamento e aclimatização (Figura 1).
Figura 1. Esquema geral das etapas da propagação in vitro de bromélias.
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2 Explantes iniciais e estabelecimento in vitro
O emprego de sementes como explantes iniciais é frequentemente reportado, como nos trabalhos de Manfio et al.
(2010), Pedroso et al. (2010), Silva et al. (2012), Tavares et al.
(2012), Martins et al. (2013; 2014; 2015). Essa frequência de utilização de sementes dá-se pela facilidade de desinfestação e o
alto número de sementes por fruto. Contudo, a variabilidade
genética do material vegetal inicial obtido pode ser uma desvantagem quando o desejado está relacionado a clonagem de
fenótipos específicos.
Gemas laterais e segmentos florais também são utilizados
como explantes iniciais (PASQUAL et al., 2008; HUANG et al.,
2011a; b). A vantagem da utilização desses tipos de explantes
está na clonagem de genótipos de interesse, produzindo plantas uniformes e em larga escala, o que é importante por facilitar
a conservação e produção comercial de bromélias com fenótipos pré-selecionados (HUANG et al., 2011a).
Durante a fase de estabelecimento, os agentes desinfestantes mais comumente empregados são etanol 70% por um
minuto seguido de hipoclorito de sódio (NaClO - 0,5 a 2,5% de
cloro ativo). O tempo de exposição ao NaClO é bem variável,
mas muitos autores utilizam um intervalo entre 10 e 20 min
(HUANG et al., 2011a; MARTINS et al., 2014; 2015). O emprego
de Tween 20® também já foi reportado (SANTOS et al., 2010).
Ainda que os agentes desinfestantes possam induzir necrose
por meio de oxidação, esses problemas não são frequentemente
documentados em bromélias. O meio de cultura mais empregado no estabelecimento é o desenvolvido por Murashige e Skoog
– MS (1962). Todo o procedimento de desinfestação do explante
deve ser realizado em câmara de fluxo com todo material utilizado previamente autoclavado.
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3 Multiplicação in vitro
A fase de multiplicação in vitro é de grande importância
para a propagação em larga escala de bromélias. Por meio de
um único explante é possível dar origem a dezenas de plantas
em um curto prazo de tempo. Esta etapa pode ser realizada
repetidas vezes, otimizando todo o processo de propagação. Os
principais métodos de multiplicação in vitro de bromélias dãose pela indução de brotos laterais ou por meio de calos, seguida
de diferenciação em brotos.
O meio MS é o mais utilizado na fase de multiplicação in
vitro de bromélias (MENGARDA et al., 2009; SANTOS et al.,
2010; SILVA et al., 2012; MARTINS et al., 2014). Martins et al.
(2015) verificaram que a concentração dos nutrientes do meio
também está envolvida na indução de brotos. A multiplicação
da bromélia Billbergia zebrina foi potencializada quando empregou-se o dobro da concentração original dos sais MS (200%).
3.1 Organogênese direta
Durante a fase de multiplicação via organogênese direta,
o fator mais relevante para vários autores é a presença e tipo
de fitorregulador empregado. Muitas bromélias não induzem
brotos sem a suplementação de fitorreguladores no meio de
cultivo. BAP (6-belzilaminopurina) é a citocinina mais empregada, mesmo quando combinada com alguma auxina. Nos
trabalhos que compararam se havia algum efeito diferenciado
entre o tipo de citocinina empregada, comprovaram que BAP
é superior à cinetina (CIN) na indução de brotos laterais em
bromélias (Tabela 1).
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Tabela 1. Lista de espécies de bromélias ornamentais multiplicadas in vitro via
organogênese direta desde 2009.
Espécie

fitorregulador

Consistência do meio

Autores

Billbergia
zebrina

BAP

Semissólido (agar) ou
líquido estacionário*

Martins et al. (2015)

Neoregelia
concêntrica

BAP* ou CIN

Líquido estacionário

Martins et al. (2014)

Hohenbergia
penduliflora

BAP*, CIN ou
TDZ*

Semissólido (agar)

Pérez et al. (2013)

Aechmea

BAP* + ANA
ou CIN + ANA

Semissólido (Phytagel®) Santa-Rosa et al.
(2013)

Orthophytum
mucugense

BAP + ANA

Não mencionado

Lima et al. (2012)

Nidularium
innocentii e N.
Procerum

BAP + ANA

Semissólido (ágar) ou
líquido sob agitação
constante

Silva et al. (2012)

Orthophytum
grossiorum

BAP

Líquido estacionário

Manfio et al. (2010)

Acanthostachys
strobilacea

-

Semissólido (ágar)

Santos et al. (2010)

Neoregelia
cruenta,
Tillandsia
stricta, Vriesea
gigantea, V.
guttata, V.
Incurvata

BAP + ANA

Semissólido (ágar),
líquido estacionário*,
líquido com ponte de
papel ou líquido sob
agitação constante

Mengarda et al.
(2009)

Vriesea scalaris

BAP* ou CIN

Semissólido (ágar)

Silva et al. (2009)

Neoglaziovia
variegata

BAP* + ANA
ou CIN + ANA

Semissólido (Phytagel®) Silveira et al. (2009)

blanchetiana
e Aechmea
distichantha

*Tipo de citocinina ou consistência do meio com maior número de brotos laterais, segundo os autores.
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Outro fator importante é a consistência do meio (MARTINS
et al., 2015, MENGARDA et al., 2009). A maior parte dos protocolos de multiplicação que compararam a consistência do meio
obtiveram melhores resultados em meio MS líquido estacionário
(Tabela 1), no qual a planta permanece imersa no meio de cultivo
(Figura 2). O emprego de ágar no meio de cultivo pode limitar a
resposta morfogênica durante a indução dos brotos (MARTINS
et al. 2015). Silva et al. (2012) não observaram qualquer diferença
entre meio líquido sob agitação constante (75 RPM) e semissólido (acrescido com ágar) no que se refere a taxa de multiplicação
em Nidularium innocentii e N. Procerum. Mengarda et al. (2009)
constatou em diferentes espécies de bromélias que o melhor método a ser adotado é a utilização de meio líquido estacionário
suplementado com fitorreguladores. Esses autores constataram
que em meios solidificados com ágar, pontes de papel ou mesmo
líquido sob agitação limitam a indução de brotos.
Figura 2. Meio de indução de brotos em Neoregelia concentrica aos 0 e 30 dias de
cultivo. Fotos: João Martins.

3.2 Organogênese indireta e embriogênese somática
A obtenção de plantas por organogênese indireta e embriogênese somática requer uma prévia formação de calos. Quando
devidamente estimulados, esses calos são capazes de induzir a
formação e desenvolvimento de brotos e raízes na organogênese
e embriões somáticos na embriogênese, regenerando uma nova
66

planta. Tais estímulos estão relacionados aos fatores intrínsecos
ao cultivo in vitro, como características do meio de cultivo, tipo
de explante e, principalmente, a utilização de fitorreguladores.
Em bromélias o meio MS é, de fato, o mais utilizado na
indução e multiplicação de calos e na regeneração de plantas,
suplementados ou não com fitorreguladores e outros compostos
bioativos (CORREDOR-PRADO et al., 2015; HUANG et al., 2011
a; b; RECH FILHO et al., 2009; ROOSTIKA et al., 2012; VESCO
et al., 2011; 2014). Porém, a concentração de sais e a consistência
do meio variam de acordo com a espécie e condições de cultivo.
Geralmente, a concentração padrão do meio MS, ou seja,
a adição integral dos componentes do meio, é a mais utilizada
na indução de calos em bromélias. No entanto, alguns autores
(HUANG et al., 2011a; b) utilizaram o meio MS com 50% da
concentração padrão dos sais na produção de calos de Guzmania ‘Hilda’ e Aechmea fasciata, respectivamente (Tabela 2).
Tanto o meio líquido quanto o meio semissólido são utilizados na organogênese indireta e na embriogênese somática em
bromélias. Porém, a frequência de utilização de meios líquidos
é maior que a de meios semissólidos nesses processos (Tabela
2). Vesco et al. (2014) testaram a utilização de meios líquidos e
meios gelificados com ágar na indução de calos em sementes de
Vriesea reitzii, esses autores observaram um aumento significativo na indução de calos em meios líquidos, em contrapartida,
a germinação dessas sementes foi maior no meio semissólido.
No entanto, Huang et al. (2011a; b), Roostika et al. (2012)
e Silveira et al. (2013) obtiveram sucesso na obtenção de novas
plantas por esses métodos utilizando meio semissólido. Sendo
assim, é recomendável a realização de pré-testes relacionados
à consistência do meio de cultivo antes da montagem de experimentos com bromélias, uma vez que essa característica pode
influenciar na eficiência do processo dependendo da espécie e
do objetivo do trabalho.
A adição de fitorreguladores ao meio de cultura é a forma mais utilizada para induzir alterações morfogênicas in vitro na maioria dos sistemas envolvendo a cultura de tecidos de
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plantas, inclusive na organogênese e na embriogênese somática
(JIMÉNEZ, 2005). Embora que, há casos em que a formação de
calos e a regeneração de plantas podem ocorrer mesmo na ausência de fitorreguladores, como registrado por Rech Filho et al.
(2009) em Vriesea reitzii.
Conforme pode ser verificado na tabela abaixo, fitorreguladores que desempenham funções de auxinas e citocininas são
os mais utilizados tanto na indução de calos quanto na regeneração de plantas. Isso pode ser explicado pela participação
ativa desses hormônios na divisão e regulação do ciclo celular.
Entretanto, as auxinas, principalmente 2,4-D e ANA, são mais
utilizadas nesse processo inclusive na formação de células embriogênicas (KAVIANI, 2015).
As auxinas são utilizadas por diversos autores em quase
todos os protocolos para bromélias, principalmente na indução
de calos (Tabela 2). Contudo, esses protocolos podem variar
mesmo se tratando da mesma espécie, como mostrado nos trabalhos de Corredor-Prado (2015), Rech Filho (2009) e Vesco et
al. (2014) para Vriesea reitzii. Na fase de regeneração de plantas,
a utilização de citocininas é frequentemente observada. Kaviani
(2013) diz que a utilização de citocininas em calos ou embriões
somáticos previamente induzidos pela ação de auxinas pode
aumentar a regeneração de embriões somáticos. Em sete dos
nove protocolos mostrados na Tabela 2 há a utilização de citocinina na regeneração de plantas, sendo TDZ, BAP e 2-iP as
formas sintéticas de citocinina utilizadas.
Além de fitorreguladores, a adição de substâncias orgânicas, como glutamina, nitrogênio orgânico e outras, é muito
comum nesses processos de obtenção de novas plantas. Para
Roostika et al. (2012) somente a adição de auxina ao meio de
cultura não foi suficiente para formar células embriogênicas,
com a adição de nitrogênio orgânico ao meio foi possível obter
calos embriogênicos a partir da região basal de folhas de abacaxizeiro. A adição de glutamina ao meio de cultura também foi
benéfica na indução de calos em Neoglaziovia variegata (Silveira
et al., 2013) (Tabela 2).
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Tabela 2. Propagação de bromélias via organogênese indireta e
embriogênese somática.
Espécie

Processo

Regulador
Indução

Regeneração

Consistência

Cinetina
Abacaxi
‘Smooth
Cayenne’

Organogêse
Indireta

2,4-D +
TDZ

Explante

Autor

Segmen-tos
nodais
Semissólido
em todas as
fases

Roostika et
al. (2012)

Embriogênese
Somática

N-orgânico
+ Sulfato de
Adenina

AIB + BAP +
GA3

Aechmea
fasciata

Organogêse
Indireta

2,4-D +
ANA

NAA + TDZ

Semissólido
em todas as
fases

Segmen-tos
de órgãos
florais

Huang et
al. (2011b)

Billbergia
zebrina

Organogêse
Indireta

TDZ* ou
ANA+BAP

ANA + 2-iP

Líquido em
todas as fases
(ponte de
papel)

Segmen-tos
nodais

Vesco et al.
(2011)

Guzmania
‘Hilda’

Organogêse
Indireta

2,4-D +
ANA

ANA + TDZ

Semissólido
em todas as
fases

Segmen-tos
de órgãos
florais

Huang et
al. (2011a)

Neoglaziovia
variegata

Embriogênese
Somática

2,4-D +
Glutamina

ANA + BAP

Semissólido
em todas as
fases

Segmen-tos
nodais

Silveira et
al. (2013)

Sementes

CorredorPrado et al.
(2015)

ANA

Vriesea
friburgensis
Organogêse
Indireta
Vriesea
reitzii
Vriesea

Não avaliado

Região
basal de
folhas

ANA + BAP
ANA + 2-iP

Semissólido
na indução;
Líquido na
regeneração

ANA*, BAP
ou TDZ*

AIA

Líquido
estacionário
(ponte de
papel)

MS s/
regulador

MS s/
regulador

Organogêse
Indireta

ANA + 2iP

Vriesea
reitzii

Organogêse
Indireta

Vriesea
reitzii

Organogêse
Indireta

Reitzii

Líquido em
todas as fases
(ponte de
papel)

Região
basal de
folhas

Semissólido
na indução;
Líquido na
regeneração

Região
basal de
folhas

Vesco e
Guerra
(2010)

Sementes
Regeneração com
AIA
Região
basal de
folhas

Vesco et al.
(2014)

Rech Filho
et al. (2009)
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4 Enraizamento e alongamento in vitro
A etapa de enraizamento de brotos propagados in vitro
pode ser vital para muitas espécies vegetais. Na literatura há
relatos de brotos de bromélias enraizados in vitro (CHU et al.,
2010; SANTOS et al., 2010; TAVARES et al., 2012; MARTINS et
al., 2013; 2015; 2015) bem como enraizadas ex vitro (HUANG et
al., 2011b; MARTINS et al., 2013) (Figura 3).
Figura 3. Enraizamento in vitro (A) e ex vitro (B-C) de Neoregelia concêntrica,
respectivamente, aos 60 e 40 dias de cultivo. Fotos: João Martins.

No geral, a adição de auxinas ao meio de cultura não é
necessária para a indução do enraizamento, como já verificado
em Acanthostachys strobilacea (SANTOS et al., 2010) e B. zebrina
(MARTINS et al., 2015). Normalmente os brotos são individualizados e podem ser transferidos para um meio MS isento de
fitorreguladores. Contudo a adição de auxinas pode potencializar o enraizamento, induzindo raízes mais longas e em maior
número. ANA é a auxina mais recomendada no enraizamento
in vitro de bromélias (TAVARES et al., 2012; MARTINS et al.,
2013; PÉREZ et al., 2013). Esse fitorregulador também contribui
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no alongamento dos brotos de bromélia durante o enraizamento (CHU et al., 2010; HUANG et al., 2011a). Alguns autores reportaram resultados menos satisfatórios quando empregaram
AIB como fonte de auxina exógena no cultivo in vitro (SILVA et
al., 2009; LIMA et al., 2012; MARTINS et al., 2013).
Um outro fator a ser considerado durante o enraizamento
é a interferência da sacarose durante essa fase. Durante o enraizamento in vitro as plantas são cultivadas em frascos vedados
contendo meio de cultivo acrescido de sacarose (cultivo in vitro
convencional). Dessa forma, a adição de sacarose é a única fonte
de carbono disponível para o crescimento, podendo ser um fator limitante para o enraizamento. A concentração de sacarose
teve influência no enraizamento de B. zebrina (MARTINS et al.,
2015). A sacarose não foi um fator determinante na indução de
raízes, mas o número e comprimento das raízes foram aumentados com concentrações próximas a 3% do carboidrato no meio.
Em condições de troca gasosa, essa mesma espécie apresentou
outro comportamento (MARTINS et al., 2015). A troca gasosa
melhorou significativamente a formação do sistema radicular
em B. zebrina, sendo os melhores resultados obtidos sob ausência de sacarose adicionada no meio (condição fotoautotrófica).
O enraizamento ex vitro de brotos propagados in vitro
é uma opção a ser considerada. Esse método já foi realizado
com sucesso em algumas espécies, tais como Aechmea fasciata
(HUANG et al., 2011b) e Neoregelia concentrica (MARTINS et
al., 2013). As vantagens desse método estão na indução de um
sistema radicular já adequado às novas condições ambientais
e pela redução dos custos, uma vez que o tempo de cultivo in
vitro é reduzido. A aplicação de auxina, em geral, também não
é fundamental para a indução do enraizamento ex vitro. Porém, o sistema radicular pode apresentar características que
favorecem o estabelecimento dessas plantas quando a base dos
brotos é mantida em contato com solução de auxinas antes de
serem transferidas para o substrato. Martins et al. (2013) testa-
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ram ANA e AIB em brotos de N. concentrica e verificaram que
o número e comprimento das raízes eram superiores quando
aplicado 5 µM de AIB na base dos brotos.
5 Aclimatização
Após as fases in vitro as plantas são transferidas para a
casa de vegetação e mantidas sob condições que impeçam sua
desidratação. As plantas são transferidas para vasos com substrato e podem ser mantidas sob nebulização controlada ou simplesmente cobertas para a manutenção da humidade relativa
do ar (Figura 4). A alta humidade requerida está relacionada às
características anatômicas que as bromélias propagadas in vitro
normalmente apresentam. Essas são desfavoráveis e podem levar a desidratação das plantas rapidamente. Durante a aclimatização, novas folhas são formadas e estas possuem caraterísticas mais adequadas às novas condições de cultivo (TAVARES
et al., 2015).

Figura 4. Aclimatização de Billbergia zebrina em casa de vegetação. (A) Plantas
cobertas com tampas plásticas para a manutenção da humidade nos primeiros
dias após a transferência para casa de vegetação (B) Plantas com novas folhas
formadas e sem a tampa plástica. Fotos: João Martins.

A aclimatização tem sido pouco estudada em bromélias,
apesar da grande importância. Após as plantas serem propagadas in vitro as taxas de sobrevivência e de crescimento devem ser altas para viabilizar todas as etapas anteriores (estabelecimento, multiplicação e enraizamento). O tipo de substrato
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durante a aclimatização é frequentemente relatado. Substratos
comerciais como Plantmax®, fibra de coco, Ecoterra® e vermiculita já foram utilizados na aclimatização de Neoglaziovia variegata (SILVEIRA et al., 2009). Segundo estes autores, Plantmax®
apresentou características importantes para a aclimatização
dessa espécie, pois tem boa capacidade de absorção e retenção
de água, mas sem acumulação excessiva de humidade, além de
boa aeração. Xaxim, fibra de coco e turfa (fibrosa, em pedaços
ou em pó) foram avaliados na aclimatização de Aechmea fasciata,
sendo recomendado para esta espécie o emprego de turfa fibrosa (HUANG et al., 2011b). Mas no geral, o uso de substratos
com boa aeração e retenção de água (não em excesso) é recomendado para bromélias.
O crescimento das plantas pode ser potencializado quando aplicado algum tipo de fertilizante. Santos et al. (2010) obtiveram bons resultados quando regaram as plantas de Acanthostachys strobilacea com solução MS durante a fase de aclimatização.
A luminosidade tem grande impacto durante a aclimatização. Bromélias propagadas in vitro podem apresentar fotoinibição quando expostas a níveis altos de irradiância, por outro lado, baixa luminosidade também induz estresse (HUANG
et al., 2011b). Martins et al. (2015) monitoraram as alterações
no aparato fotossintético durante a aclimatização de Neoregelia
concentrica com auxílio de um fluorômetro. Esse monitoramento permitiu avaliar a melhor condição de irradiância e quando
ocorreu a recuperação do aparato fotossintético, evidenciado
pela retomada no crescimento das plantas.
O histórico de cultivo in vitro também é de fundamental
importância para assegurar altas taxas de sobrevivência e crescimento durante a aclimatização. Durante o cultivo in vitro alterações anatômicas que não favorecem a sobrevivência das plantas
no ambiente ex vitro podem ser induzidas, como baixa funcionalidade dos estômatos e epiderme foliar delgada (MARTINS
et al., 2014; 2015). Essas características anatômicas diminuem a
capacidade das plantas de se manterem hidratadas. Em um estu73

do sobre como a permeabilidade dos frascos e as concentrações
de sacarose influenciam o crescimento e a anatomia de Billbergia
zebrina durante o cultivo in vitro, Martins et al. (2015) verificaram que esses fatores induzem consideráveis modificações na
anatomia. Isso foi refletido durante a aclimatização. As plantas
cultivadas em condição fotoautotrófica retomaram o crescimento
rapidamente e apresentaram maior acúmulo de massa seca, aos
80 dias em casa de vegetação, em relação aos demais tratamentos que empregaram açúcar, mostrando como o histórico in vitro
pode influenciar na aclimatização.
6 Considerações finais
As técnicas de cultura de tecidos são eficientes na propagação em larga escala de bromélias. Elas também permitem clonar genótipos de interesse ou preservar a variabilidade genética
com o uso de um pool de sementes como explantes iniciais.
Os protocolos empregados possuem peculiaridades nas
diferentes fases da propagação in vitro e diferem entre os autores. Contudo, as respostas morfogênicas não diferem drasticamente entre os protocolos de bromélias já documentados.
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1 Introdução
A família Cactaceae é constituída de aproximadamente
1300 espécies (Hunt et al., 2006). São encontradas basicamente no continente americano e em maior quantidade e diversidade no México e Estados Unidos, seguido dos Andes e
Brasil (Silva et al., 2011).
No Brasil, existem 39 gêneros e 260 espécies das quais 187
são endêmicas de biomas como a Caatinga e Mata Atlântica
(Taylor et al., 2015), que sofrem constantes alterações por pressão antrópica, demandando ações conservacionistas e de redução de risco de extinção (Silva et al., 2011). Entre essas ações,
o aumento do conhecimento sobre formas de reprodução e de
propagação de cada espécie é fundamental para a elevação da
oferta de mudas, bem como ao sucesso dos programas de conservação e melhoramento genético.
A multiplicação de cactáceas pode ser obtida por métodos convencionais via semente, enxertia e estaquia ou por
processos biotecnológicos por meio das técnicas de cultura de
tecidos de plantas. Os métodos de propagação convencionais
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são os mais empregados e os de menor custo, quando comparados aos biotecnológicos (Rubluo et al., 1996). A cultura de
tecidos de cactáceas deve ser empregada quando há limitação
na oferta de mudas obtidas pelos métodos convencionais, na
clonagem de plantas elites, na multiplicação de espécies com
crescimento monopodial, de crescimento lento e que produzem sementes não viáveis.
O Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical vem desenvolvendo protocolos
de cultivo in vitro de cactáceas desde 2007, principalmente
de espécies nativas do Brasil, em especial, as que ocorrem no
estado do Ceará: Brasiliopuntia brasiliensis, Cereus jamacaru,
Harrisia adscendens, Melocactus oreas, Melocactus violaceus, Melocactus zehntneri, Pereskia grandifolia, Pilosocereus catingicola,
Pilosocereus chrysostele subsp. chrysostele, Pilosocereus flavipulvinatus, Pilosocereus gounellei, Pilosocereus pachycladus, Tacinga
inamoena, Tacinga palmadora, Tacinga subcylindrica e Pilosocereus
chrysostele subsp. cearensis, a única espécie endêmica do Ceará
(Menezes et al., 2013).
2 Meio de cultura e condições de crescimento
Todo o cultivo in vitro de plantas tem como objetivo a operacionalização de um sistema de produção. Nesse sistema, além
do efeito da cultura, tem-se a influência do ambiente de cultivo
como o meio nutritivo, pH, agente solidificante, intensidade luminosa, fotoperíodo e temperatura. Entre os efeitos de cultivo,
o meio de cultura é essencial para a otimização do processo in
vitro devido a importância dos nutrientes minerais na morfogênese e na qualidade dos brotos ou de plantas micropropagadas
(Ramage; Willians, 2002).
Existem vários meios de cultura que podem ser utilizados
na propagação de cactáceas, embora a primeira opção de meio
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de cultura seja, o meio MS (Murashige; Skoog, 1962), considerado um meio de concentração iônica total alta (Tabela 1) (Rubluo
et al., 1996). Clayton et al. (1990) cultivaram várias espécies de
cactáceas em cinco diferentes meios de cultura: SH (Schenk; Hildebrandt, 1972), B5 (Gamborg et al., 1968), L2 (Phillips; Collins,
1979) e MS completo ou com concentrações de macronutrientes
e micronutrientes reduzidas à metade. Os autores concluíram
que o meio de cultura L2, quando comparado aos demais meios
de cultura, foi o mais adequado no cultivo de cactáceas por conter maior concentração de macronutrientes e micronutrientes,
principalmente de concentrações dos íons cálcio e magnésio,
importantes na nutrição de cactáceas.
Nos estudos conduzidos com cactáceas no Laboratório
de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria
Tropical tem-se utilizado um meio de cultura de concentração iônica total média denominado de JADS (Correia et
al., 1995) porque contém maiores concentrações de cálcio e
magnésio, menor concentração iônica total, menor concentração total de nitrogênio e maior relação NO3-/NH 4+ quando comparado aos valores do meio MS (Tabela 1), dados
importantes tanto no controle da oxidação in vitro quanto
ao crescimento e desenvolvimento de plantas perenes in vitro (Grattapaglia; Machado, 1998; Ramage; Williams, 2002;
Correia et al., 2006). No trabalho conduzido com palminha
(Tacinga subcylindrica), em meios de cultura JADS e MS, sem
adição de reguladores de crescimento, observaram-se maior
crescimento da parte aérea e de raízes em meio JADS (Araújo et al., 2011) (Figura 1).
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Tabela 1. Fontes e concentrações de nutrientes minerais dos meios de cultura
MS (Murashige; Skoog, 1962) e JADS (Correia et al., 1995).
Fonte de nutriente MS

JADS

Nutriente

mM

MS

JADS

mM

NH4NHO3

20,61

4

N

60

26

KNO3

18,79

8

P

1,25

3

KH2PO4

1,25

3

K

20

11

Ca(NO3)2.4H2O

-

5

Ca

3

5

CaCl.2H2O

2,99

-

Mg

1,5

3

MgSO4.7H20

1,50

3

S

1,73

3,32

Na2EDTA.2H2O

0,10

0,20

B

0,10

0,05

FeSO4.7H2O

0,10

0,20

Cu

0,0001

0,005

H3BO3

0,10

0,05

Fe

0,1

0,20

MnSO4.H2O

0,1

0,1

Mn

0,1

0,1

ZnSO4.7H2O

0,03

0,015

Zn

0,03

0,015

Na2MoO4.2H2O

0,001

0,0006

Na

0,202

0,401

CuSO4.5H20

0,0001

0,005

Co

0,0001

0,001

CoCl2.6H2O

0,0001

0,001

I

0,005

0,0004

KI

0,005

-

Cl

5,9

0,002

Mo

0,001

0,0006

Íons totais

93,85

52,03

NO3-:NH4+

1,9:1

5,5:1

83

Para o preparo do meio de cultura JADS, são utilizadas
soluções estoque a partir das concentrações dos reagentes apresentados na Tabela 2. O pH do meio de cultura é ajustado para
5,8 antes da esterilização e da adição de agente solidificante.
Para solidificação do meio de cultura pode-se utilizar 1,8 g L-1
do agente Gelzan® ou 5,5 g L-1 de ágar. Após a adição do agente
solidificante, deve-se distribuir de 30 a 40 mL de meio de cultura em frascos com capacidade mínima de 250 mL e vedá-los
com tampa de polipropileno. A esterilização do meio de cultura
ocorre em autoclave à temperatura de 121 °C durante 15 minutos. A adição de reguladores de crescimento ao meio de cultura
vai depender da etapa da micropropagação e da espécie, como
será discutido posteriormente.
Figura 1. Plantas de palminha (Tacinga subcylindrica) crescidas em meios de
cultura JADS e MS sem reguladores de crescimento aos 150 dias de cultivo. Barra
= 2 cm. Fotos: Diva Correia

A maioria dos estudos sobre cultivo in vitro de cactáceas
cita temperaturas que variam de 23 a 29 ºC, radiação ativa fotossintética de 30 a 150 μmol m-2 s-1 e fotoperíodo de 12 a 16 horas
(Medeiros et al., 2006; Rêgo et al., 2009; Correia et al., 2011a; Bárbara et al., 2015) ou iluminação contínua (Clayton et al., 1990;
Dávila-Figueroa et al., 2005; Wyka et al., 2006; Wyka, 2008).
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Tabela 2. Composição dos meios de cultura MS (Murashige; Skoog, 1962) e JADS
(Correia et al., 1995).
Componentes

Concentrações (mg L-1)
MS
JADS

Macronutrientes
Nitrato de amônio (NH4NO3)
Nitrato de potássio (KNO3)

1.650,0
1.900,0

324,0
809,0

Nitrato de cálcio tetraidratado (Ca(NO3)2.4H2O)

-

1.181,0

Cloreto de cálcio diidratado (CaCl2.2H2O)

440,0

-

Fosfato monobásico de potássio (KH2PO4)

170,0

408,0

Sulfato de magnésio heptaidratado (MgSO4.7H2O)

370,0

739,5

Micronutrientes
Ferro-EDTA
(FeSO4.7H2O)
(Na2EDTA.2H2O)
Sulfato de manganês monoidratado (MnSO4.H2O)

27,80
37,30
16,90

55,60
74,50
16,90

Sulfato de zinco heptaidratado (ZnSO4.7H2O)

8,60

4,30

Sulfato de cobre pentaidratado (CuSO4.5H2O)

0,025

1,25

Molibdato de sódio diidratado (Na2MoO4.2H2O)

0,25

0,15

Ácido bórico (H3BO3)

6,20

3,10

Iodeto de potássio (KI)
Cloreto de cobalto II hexaidratado (CoCl2.6H2O)

0,83
0,025

0,25

Compostos orgânicos
Tiamina.HCl (vitamina B1)
Piridoxina.HCl (vitamina B6)

0,1
0,5

5,0
0,5

Ácido nicotínico (vitamina PP)
Pantotenato de cálcio (vitamina B5)

0,5
-

0,5
2,4

Cisteína
Arginina

-

2,5
7,0

Glicina
Glutamina
Inositol

2,0
100,0

146,0
100,0

Sacarose

30.000,0

30.000,0
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No Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, as culturas são mantidas em
sala de crescimento com temperatura de 27 ± 2 ºC, fotoperíodo
de 12 horas e radiação ativa fotossintética de 30 μmol m-2 s-1
fornecida por duas lâmpadas Philips® fluorescentes, branca
fria, de 40 Watts cada e localizadas a 47 cm do nível de cada
prateleira. Nesse ambiente, todas as etapas de cultivo in vitro
são conduzidas.
3 Fonte de material vegetal para o cultivo in vitro
As fontes de materiais para o início do cultivo in vitro
de cactáceas podem ser via material juvenil ou adulto. Fontes
de material juvenil podem ser obtidas a partir da germinação
in vivo (Sayed et al., 2004) e in vitro (Lema-Rumińska; Kulus,
2014). Plantas cultivadas in vitro oriundas da germinação de
sementes são as mais utilizadas como fonte de material juvenil
(Clayton et al., 1990; Pérez-Molphe-Balch et al., 1998; Giusti et
al., 2002; Dávila-Figueroa et al., 2005; García-Rubio; MaldaBarrera, 2010; Correia et al., 2011b; Souza et al., 2012; LemaRumińska; Kulus, 2014).
As principais vantagens do uso de material juvenil relacionam-se com a ausência de contaminantes e redução da oxidação dos explantes na etapa de estabelecimento da cultura
(Lema-Rumińska; Kulus, 2014) e apresentam melhores respostas ao crescimento e desenvolvimento in vitro, além de permitir
a manutenção da variabilidade genética (Moebius-Goldammer
et al., 2003; Souza et al., 2012).
Quando o material é adulto, os segmentos dos cladódios contendo aréolas são as fontes mais adequadas devido à
presença de meristemas nas aréolas (Lema-Rumińska; Kulus,
2014). Normalmente, os meristemas existentes nas aréolas são
responsáveis pela formação de novos ramos, flores e espinhos
(Cavalcante et al., 2013).
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3.1 Fonte de material juvenil
A semeadura in vitro é uma alternativa viável para obtenção de fontes de explantes livres de contaminantes e com
características juvenis. Sementes de cactáceas normalmente
são pequenas (Cavalcante et al., 2013) e apresentam tegumento fácil à desinfestação superficial, além de serem resistentes
à imersão em soluções desinfestantes a base de hipoclorito de
sódio ou PPM® (Plant Preservative Mixture) quando comparadas com fontes de material vegetal juvenil ou adulto que são
mais sensíveis aos processos de desinfestação (Infante, 1992;
Da Costa et al., 2001).
Fontes de explantes oriundas de tecidos juvenis são mais
responsivas à organogênese in vitro do que àquelas provenientes de tecido adulto (Clayton et al., 1990). Por outro lado, em culturas de importância comercial, como o figo-da-índia (Opuntia
ficus-indica), a utilização de explantes a partir de material juvenil favorece a segregação genética, um longo período de estágio
juvenil e ao crescimento lento das plântulas quando comparado
com material adulto (Mohamed-Yasseen et al., 1995).
3.1.1 Extração das sementes
A extração das sementes dos frutos de cactáceas dos gêneros Cereus (Figuras 2 A) e Pilosocereus (Figuras 2 D e E) deve
ser realizada mediante a abertura dos frutos e a retirada da polpa friccionando-a em uma peneira metálica sob água corrente até a eliminação da polpa (Abud et al., 2010; Correia et al.,
2011b). Para extração das sementes de Mammilaria (Figuras 2 B)
e de Melocactus (Figuras 2 C), deve-se cortar o fruto e friccionar
a polpa com as sementes em papel de filtro. Nessas condições,
as sementes devem secar à sombra em temperatura ambiente,
durante dois dias (Correia et al., 2011b).
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Algumas sementes de cactáceas, como as da palminha (Figura 2 F), são envolvidas por um material gelatinoso, chamado
sarcotesta que pode influenciar na germinação, tornando-a lenta
e desuniforme (Marin et al., 1987). Sousa et al. (2009) trabalhando com sementes de figo-da-índia observou que a sarcotesta
pode ser eliminada fazendo a embebição das sementes em uma
solução de água com açúcar durante 55 horas, seguida de lavagem em água corrente.
Figura 2. Frutos de cactáceas com as sementes em detalhe: mandacaru (Cereus
jamacaru) (A), mammilaria (Mammilaria prolifera) (B), coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) (C), xique-xique (Pilosocereus gounellei) (D), facheiro (Pilosocereus
pachycladus) (E) e palminha (Tacinga subcylindrica) (F). Barra = 1 cm. Fotos:
Diva Correia.

3.1.2 Desinfestação de sementes
Para a germinação in vitro, a desinfestação superficial de
sementes de cactáceas é realizada com uma solução de hipoclorito de sódio, antecedida ou não de imersão em solução de
etanol (Clayton et al., 1990; Giusti et al., 2002; Pérez-Molphe-Balch; Dávila-Figueroa, 2002; Pérez-Molphe-Balch et al., 2002;
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Moebius-Goldamer et al., 2003; Dávila-Figueroa et al., 2005;
Correia et al., 2011b; Bárbara et al., 2015) fazendo uso ou não
de fungicidas (Dávila-Figueroa et al., 2005). A assepsia do fruto
pode ser uma alternativa de resgate de sementes como citado
por Dias et al. (2008) para Arrojadoa sp., Rêgo et al. (2009) para
Cereus jamacaru e Dias et al. (2013) para Melocactus bahiensis fazendo uso de solução de álcool e de hipoclorito de sódio.
A metodologia de desinfestação de sementes de cactáceas
aplicada no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical é realizada em câmara de fluxo
laminar, colocando as sementes sobre um pedaço de tecido permeável (± 10 cm2). As pontas do tecido devem ser amarradas,
com o auxílio de um barbante, de forma que se impeça a saída
das sementes. Em seguida, essa embalagem contendo as sementes é imersa em solução de etanol 70% durante 1 minuto. Posteriormente, a embalagem é transferida para 300 mL de solução de
hipoclorito de sódio comercial contendo 1% a 2% de cloro ativo,
com adição de duas gotas de Tween® 20 para cada 100 mL de solução ou para solução desinfestante de PPM® (Palnt Preservative
Mixture) na proporção de 1 mL para cada 100 mL de água destilada esterilizada, sendo esta solução agitada por 20 minutos. Em
seguida, a embalagem com as sementes é submetida à lavagens
sucessivas em água destilada e esterilizada por um período de
1 a 2 minutos cada lavagem. O processo de enxágue deve ser
repetido duas vezes. Após o último enxágue, a embalagem com
as sementes já desinfestadas é colocada em uma placa de Petri,
e com o auxílio de um bisturi, corta-se o barbante, deixando as
sementes para serem resgatadas e inoculadas com uma pinça.
Dependendo do tamanho das sementes, pode-se inocular até
dez sementes por frasco contendo meio de cultura JADS sem
adição de reguladores de crescimento. As condições de cultivo
in vitro das sementes foram citadas no item 2.
A aplicação dessa metodologia de desinfestação permitiu o isolamento de sementes e o desenvolvimento incial de di89

ferentes cactáceas in vitro (Tabela 3). A taxa de contaminação
máxima observada foi de 4% confirmando a eficácia da metodologia utilizada. A mesma metodologia foi empregada para a
desinfestação de sementes de palminha sem a retirada da sarcotesta e, nesse caso, a contaminação observada foi de 10%.
Tabela 3. Germinação de sementes in vitro de diferentes espécies de cactáceas
em meio de cultura JADS sem reguladores de crescimento.
Espécie1

Nome vulgar

Germinação
Início (dias)

Final (dias)2 %3

Cereus jamacaru

Mandacaru

7

30

92,6

Hylocereus polyrhizus

Pitaya

2

30

92,0

Mammilaria fraileana

Mamilária

14

50

59,3

Mammilaria plumosa

Mamilária

15

58

77,6

Mammilaria prolifera

Mamilária

15

61

28,3

Melocactus curvispinus

Coroa-de-frade

9

15

40,1

Melocactus ernestii

Coroa-de-frade

5

45

71,1

Melocactus oreas

Coroa-de-frade

6

59

79,8

Melocactus violaceus

Coroa-de-frade

8

34

48,0

Melocactus zehntneri

Coroa-de-frade

6

34

67,1

Pilosocereus chrysostele

Crisostele

13

26

95,5

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

12

34

70,3

Pilosocereus pachycladus Facheiro

13

27

Tacinga subcylindrica

27

Palminha

53,4
132

38,4

Espécies nativas, exceto as do gênero Mammilaria, Melocactus curvispinus e
Hylocereus polyrhizus; (2 ) Estabilização da contagem de sementes germinadas; (3)
n= 100 a 400 sementes
(1)

3.1.3 Quebra de dormência de sementes

Estudos têm demonstrado que a dormência existente em
sementes de algumas cactáceas pode ser quebrada submetendo-
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as à embebição em água como observado por Rojas-Aréchiga e
Vásquez-Yanes (2000) para Melocactus curvispinus. Incrementos
na germinação foram alcançados por Silva et al. (2011) para M.
ernestii e M. zehntneri e por Bárbara et al. (2015) para M. azureus
quando as sementes foram previamente imersas em solução
de ácido giberélico (GA3) antes da inoculação para o cultivo in
vitro. Dias et al. (2013) observaram que o acréscimo ANA (ácido
naftalenoacético) ao meio de cultura favoreceu o aumento da
germinação das sementes de M. bahiensis.
3.2 Fonte de material adulto
A vantagem de utilizar explantes oriundos de material
adulto refere-se à manutenção das características genéticas
da planta doadora (Lema-Rumińska; Kulus, 2014). Cladódios
(Clayton et al., 1990; Pérez-Molphe-Balch et al., 1998; Boyle;
Marcotrigiano, 1997; El Finti et al., 2013), gemas florais (Wyka
et al., 2006); segmentos de cefálio (Wyka, 2008) e aréolas (Juárez; Passerra, 2002) são alternativas para obtenção de fontes
de explante de material adulto de cactácea. Por outro lado, esses explantes, geralmente retirados de plantas estabelecidas em
campo, favorecem o aumento da contaminação, devido à presença de espinhos e de pelos onde se encontram microrganismos difíceis de serem eliminados durante a desinfestação superficial (Rubluo et al., 1996). Outro fator negativo é o aumento
da oxidação dos explantes (Lema-Rumińska; Kulus, 2014).
Em estudos conduzidos com material adulto no Laboratório
de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria
Tropical foram utilizados segmentos caulinares, com e sem
o ápice, retirados de plantas cultivadas em vasos e em telado
sob controle de irrigação, adubação e fitossanitário. Nessas
condições, as plantas são mais sadias, o que favorece a redução
da contaminação e o estabelecimento in vitro da cultura. De rabo-
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de-raposa (Harrisia adscendens) são retirados segmentos caulinares
com cerca de 18 cm e diâmetro aproximado de 3 cm; para o
mandacaru usa-se segmentos do cladódio em torno de 20 cm e
diâmetro de aproximadamente 8 cm, enquanto para a palmatória
(Brasiliopuntia brasiliensis) retiram-se segmentos caulinares com a
presença de ápice e com tamanho em torno de 15 cm.
No laboratório, os segmentos caulinares de todas as
espécies são reduzidos para 10 a 12 cm e embebidos em solução
de hipoclorito de sódio comercial com 2% de cloro ativo mais
adição de Tween® 20 (três gotas para cada 100 mL de solução)
que permanece sob agitação durante 45 minutos. Após esse
período, em câmara de fluxo laminar, os segmentos são imersos
em solução de PPM® (2 mL para cada 100 mL de água destilada
e esterilizada) e agitados durante 30 minutos seguido de três
a quatro lavagens em água destilada e esterilizada. Devido ao
tamanho dos segmentos caulinares, o processo de desinfestação
superficial deve ser feito em recipientes com capacidade
mínima de 1 L, limitando-se o número de segmentos caulinares
em função da espécie. Para o mandacaru, faz-se a desinfestação
com apenas um segmento, enquanto para o rabo-de-raposa
utilizam-se dois ou três segmentos, e, no máximo, cinco
segmentos caulinares para a palmatória. O explante do rabode-raposa é preparado cortando-se o segmento caulinar ao
meio e, em seguida, cortes transversais são estabelecidos em
cada parte do segmento, gerando pedaços de caule em torno de
3 cm cada como observado nas Figuras 3 A e B. Para preparar
explantes de mandacaru deve-se individualizar cada costela,
por meio de um corte longitudinal que inclua o cilindro central.
Em seguida, cada costela deve ser cortada transversalmente
em segmentos de aproximadamente 3 cm cada contendo no
mínimo uma aréola (Figura 3 C). Explantes de palmatória são
definidos realizando cortes transversais no segmento caulinar
com a presença (Figura 3 E) ou ausência do ápice (Figura 3 F).
Cada segmento deve conter aréolas e medir em torno de 2,5 cm.
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A inoculação dos explantes de rabo-de-raposa e de
palmatória é feita em meio de cultura JADS sem adição de
reguladores de crescimento. Para explantes de mandacaru,
o meio é suplementado com 17,75 µM da citocinina 6-benzilaminopurina (BAP).
Entre essas espécies, os explantes de mandacaru são os
que oxidam. Transferências dos explantes para meio de cultura
novo a cada 15 dias por quatro vezes, favorecem a redução da
oxidação. Ademais, explantes de mandacaru apresentaram 30%
de explantes contaminados enquanto a contaminação observada em explantes de rabo-de-raposa foi de 8% e em palmatória
não passou de 5% tanto para explantes com ou sem ápice. A
formação de brotos também foi mais precoce em explantes de
rabo-de-raposa (Figuras 3 B e D) e de palmatória (Figuras 3 E e
F) do que em explante de mandacaru (Figura 3 D).
4 Tipo de explante e o seu estabelecimento in vitro

A seleção dos explantes para o estabelecimento do cultivo
in vitro é um dos problemas centrais da definição de protocolos.
No caso de cactáceas, a escolha dos explantes deve ser feita considerando a presença de aréolas, devido aos meristemas nelas
existentes, os quais são ativados em função do manejo in vitro
definido para cada espécie (Clayton et al., 1990; Correia et al.,
2011a; Lema-Rumińska; Kulus, 2014).
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Figura 3. Cultivo in vitro de segmentos caulinares de rabo-de-raposa (Harrisia
adscendens) (A); broto formado em segmento caulinar de rabo-de-raposa aos 30
dias após a inoculação (B); segmento de costela de mandacaru (Cereus jamacaru) sem espinho com duas aréolas (C); broto formado em segmento de costela
de mandacaru aos 120 dias após a inoculação (D); broto formado em segmento
caulinar com (E) e sem ápice (F) de palmatória (Brasiliopuntia brasiliensis) aos
45 dias após a inoculação. Fotos: Diva Correia.
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A maioria das metodologias de cultivo in vitro de cactácea
faz uso de plântulas obtidas a partir da germinação de sementes
in vitro, tema já abordado no item 3.1, como fonte de explante.
Para material adulto, são utilizados os procedimentos citados
no item 3.2., em que as gemas axilares localizadas nas aréolas
de segmentos caulinares são estimuladas e os brotos desenvolvidos servem para obtenção de plantas microporapagadas ou,
quando seccionados, de explantes.
No Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da
Embrapa Agroindústria Tropical, fazendo uso de plântulas
(Figura 4 A) ou de brotos (Figuras 3 B, D, E e F), ambos com
tamanho da parte aérea entre 3 e 5 cm, e em câmara de fluxo
laminar, preparam-se os explantes realizando-se os seguintes
cortes nos caules: a) Corte transversal: os caules são seccionados
transversalmente originando até três tipos de explantes: apical,
mediano e basal (Figura 4 B); essa metodologia pode ser
utilizada para cactus colunares como xique-xique (Correia et
al., 2009a), mandacaru (Correia et al., 2009b) e crisostele (Leite,
2013), e globulares como as coroas-de-frade (Anselmo, 2011;
Correia et al., 2011a; Correia et al., 2012); b) Corte longitudinal:
cada costela do caule é seccionada longitudinalmente (Figura
4 C) seguido de corte transversal na região mediana do caule,
originando dois tipos de explantes: apical e basal (Figura 4 D);
c) Corte longitudinal – o mesmo que o item b, fazendo uso de
duas costelas do caule, como pode ser observado na Figura 4
E. Cortes longitudinais b e c têm sido aplicados em cactus com
forma globular.
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Figura 4. Tipos de cortes em caule juvenil de coroa-de-frade (Melocactus zehntneri). Plântula de coroa-de-frade cultivada in vitro durante 19 meses após a semeadura e com aproximadamente 3 cm de altura (A); cortes transversais formando segmentos caulinares apical, mediano e basal (B); corte longitudinal (C)
formando segmentos caulinares apical e basal com uma costela (D) e segmentos caulinares apical e basal com duas costelas (E). Barra = 1 cm. (Correia et al.,
2012). Fotos: Diva Correia.

5 Multiplicação de brotos via gemas axilares
Os cactos possuem gemas dormentes em suas aréolas
que, sob condições apropriadas, podem ser ativadas. Diferentes
espécies de cactáceas foram propagadas in vitro pela ativação
de gemas axilares em meios de cultura suplementados ou
não com reguladores de crescimento (Clayton et al., 1990;
Infante, 1992; Pérez-Molphe-Balch et al., 1998; Rosas et al.,
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2001; Giusti et al., 2002; Juárez; Passera, 2002; Pérez-MolpheBalch et al., 2002; Pérez-Molphe-Balch; Dávila-Figueroa, 2002;
Moebius-Goldamer et al., 2003; Sayed et al., 2004; GarcíaRubio; Malda-Barrera, 2010; Correia et al., 2011a; 2012; Souza
et al., 2012; El Finti et al., 2013; Leite, 2013). Nesses estudos, o
explante utilizado foi estabelecido por meio de cortes os quais
proporcionaram a quebra da dominância apical da planta
doadora (rompimento do fluxo auxina-citocinina no sentido
ápice-base). Consequentemente, com a redução da auxina,
há acúmulo de citocinina, favorecendo o desenvolvimento de
gemas axilares e a proliferação de brotos (Taiz; Zeiger, 2013).
A organogênese pode ser favorecida devido à sinergia
entre os hormônios endógenos e a citocinina ou citocinina mais
auxina adicionadas ao meio de cultura. Para a organogênese
em cactáceas via gemas axilares, a literatura cita o uso de
doses de citocinina que variam de 0,5 µM a 30 µM, sendo BAP
e cinetina (KIN) as mais utilizadas, podendo ser combinadas
com doses baixas de auxina, sendo as mais empregadas o AIA
(ácido indolacético) e o ANA (Lema-Rumińska; Kulus, 2014).
Alguns estudos evidenciam a multiplicação de brotos em meio
de cultura sem adição de reguladores de crescimento (GarcíaRubio; Malda-Barrera, 2010; Souza et al., 2012; Correia et al.,
2009a; 2009b; Leite, 2013).
A multiplicação in vitro de cactáceas nativas e exóticas
(pitaya), também foi avaliada no Laboratório de Cultura de
Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical utilizando
explantes juvenis, exceto para o rabo-de-raposa onde utilizouse brotos obtidos a partir de segmentos caulinares (Figura 3 B),
cultivados em meio de cultura JADS na ausência de reguladores
de crescimento e sem efeitos de subcultivos sucessivos (Tabela
4). Observa-se que a formação de brotos varia entre as espécies
e entre os tipos de explantes, sendo os explantes basais os mais
responsivos (Tabela 4; Figura 5 A).
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Tabela 4. Número médio de brotos desenvolvidos, em corte transversal de
caules de plântulas de mandacaru (Cereus jamacaru), rabo-de-raposa (Harrisia
adscendens), pitaya (Hylocereus polyrhizus), pereskia (Pereskia grandifolia), crisostele (Pilosocereus chrysostele) e xique-xique (Pilosocereus gounellei) cultivados in vitro em meio de cultura JADS sem regulador de crescimento.
Tipos de Espécie
explantes

Mandacaru

1

Rabo-de-raposa 3Pitaya

2

Pereskia

Crisostele

Xique-xique

4

5

6

Tempo de cultivo (dias)
120

60

90

90

90

120

0,08

1,48

2,88

0

0

0,02

Mediano -

-

3,89

1,17

-

1,34

Basal

3,47

4,82

1,43

2,02

1,27

Apical

1,60

n = 400 explantes; 2n = 80 explantes; 3, 4, 5n = 100 explantes, 6n = 150 explantes.

1

A suplementação de 17,75 µM de BAP no meio de cultura
e o tipo de explante utilizado foram fundamentais para a multiplicação de coroa-de-frade (Correia et al., 2011a; Correia eta al.,
2012) (Tabela 5; Figura 5 B).
Na propagação in vitro de cactáceas, as auxinas exógenas
nem sempre são necessárias e podem até ser um fator
indesejável, pois geralmente tendem a promover a produção de
calos que aumentam a possibilidade de instabilidade genética
(García-Rubio; Malda-Barrera, 2010). Hubstenberger et al. (1992)
inferiram que as cactáceas têm capacidade de produzir auxinas
em excesso durante o cultivo in vitro, de maneira que a maioria
dos autores usam baixas concentrações (Sayed et al., 2004) e ou
evitam usá-las (García-Rubio; Malda-Barrera, 2010). No cultivo de
Aztekium ritteri, o uso de compostos anti-auxinínicos favorecem a
multiplicação e a qualidade dos brotos (Reyes et al., 1995).
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Figura 5. Explantes apical, mediano e basal (direção: esquerda para direita) cultivados em meio de cultura JADS: xique-xique (Pilosocereus gounellei) aos 60 dias
e sem reguladores de crescimento (A); coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) aos
120 dias com 17,75 µM de BAP (B). Fotos: Diva Correia.

Doses elevadas de citocinina podem promover hiperhidria
(Figuras 6 B e D), fato indesejável em quaisquer cultivos in
vitro devido à redução da qualidade, vigor e rendimento de
brotos (Elias-Rocha et al., 1998; Pérez-Molphe-Balch et al., 1998;
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Pérez-Molphe-Balch et al., 2002; Pérez-Molphe-Balch; DávilaFigueroa, 2002; Giusti et al., 2002; Anselmo, 2011; Leite, 2013).
A hiperhidria em cactáceas tem sido controlada com o aumento
da concentração de ágar, para diminuir a disponibilidade de
água no meio de cultura, e redução de doses ou ausência de
reguladores de crescimento (Elias-Rocha et al., 1998; PérezMolphe-Balch et al., 2002; Anselmo, 2011; Leite, 2013).
Tabela 5. Número médio de brotos e rendimento total de brotos por plântula
desenvolvidos em diferentes tipos de corte em caules juvenis de coroa-de-frade
(Melocactus zehntneri) cultivados in vitro em meio de cultura JADS suplementado
com 17,75 µM de BAP, aos 120 dias.
Tipo de corte

Explante

Número de
explante possível
por plântula

Apical
Transversal

Longitudinal
com uma costela
seguido de corte
transversal na
região mediana

Longitudinal
com duas costelas
seguido de corte
transversal na
região mediana

n = 200 explantes

1

100

Número
médio de
brotos obtido
1

por explante

1

1,65

Mediano

1

2,21

Basal

1

2,01

Apical

8

0,71

Basal

8

1,82

Apical

4

2,18

Rendimento
total de
brotos por
plântula
5,87

20,24

18,28
Basal

4

2,39

Figura 6. Formação de brotos em coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) (A e B)
e em crisostele (Pilosocereus chrysostele) (C e D) em meio de cultura JADS sem
BAP (A e C) e com 17,75 µM de BAP apresentando hiperhidria (B e D). Barra = 1
cm. Fotos: Diva Correia.

6 Alongamento de brotos
As informações disponíveis sobre a fase de alongamento de brotos de cactáceas são limitadas. Estrada-Luna et al.
(2008) trabalhando com Opuntia lanigera obteve o alongamento de brotos em meio de cultura MS com as concentrações
de minerais reduzidas à metade, ausência de regulador de
crescimento e redução da concentração de sacarose. O acréscimo de carvão ativado ao meio de cultura MS favoreceu o
alongamento de brotos de duas espécies de Pelecyphora (Pérez-Molphe-Balch; Dávila-Figueroa, 2002). No Laboratório
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de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria
Tropical, o alongamento de brotos de cactáceas nativas (Correia et al., 2009a; 2009b; Anselmo, 2011; Leite, 2013) e exóticas
(Nascimento et al., 2011a) é obtido em meio de cultura JADS
sem adição de reguladores de crescimento.
7 Enraizamento
A maioria dos estudos visando o enraizamento de brotos de
cactáceas in vitro cita o uso do meio de cultura MS (Pérez-MolpheBalch et al., 1998; Juárez; Passera, 2012; Giusti et al., 2002; MoebiusGoldammer, 2003; Medeiros et al., 2006; Retes-Pruneda et al., 2007)
e MS com as concentrações de nutrientes minerais reduzidas à
metade (Rosas et al., 2001; Resende et al., 2010; Villavicencio et al.,
2012; El Finti et al., 2013), ambos os meios suplementados ou não
com auxina AIA ou AIB (ácido indolbutírico).

No Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, o meio de cultura JADS na ausência
de regulador de crescimento favoreceu o enraizamento de brotos
de coroa-de-frade (Melocactus zehntneri e M. curvispinus) (Figuras 7 A e B), crisostele, facheiro, mamilária, mandacaru, palminha, ora-pro-nobis (Pereskia grandifolia), palmatória, pitaya,
rabo-de-raposa e xique-xique (dados não publicados). Esses
resultados corroboram com os estudos conduzidos por Clayton
et al. (1990), Hubstenberger et al. (1992), Sriskandarajah e Serek (2004) e Resende et al. (2010), os quais sugerem que brotos
de cactáceas cultivados in vitro apresentam níveis elevados de
auxina endógena e isso poderia favorecer o enraizamento em
meios de cultura livre de reguladores de crescimento.

Em meio JADS na ausência de regulador de crescimento também foi observado à formação de raízes em segmentos
caulinares apical, mediano e basal obtidos a partir de plântulas
crescidas in vitro de xique-xique (Correia et al., 2009a) (Figura
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5A), mandacaru (Correia et al., 2009b), coroa-de-frade (Correia
et al., 2011a), pitaya (Nascimento et al., 2011a) e crisostele (Leite, 2013) (Figuras 7 C e D).
Figura 7. Plantas enraizadas obtidas a partir de: brotos de coroa-de-frade (Melocactus curvispinus) (A e B) e de segmentos caulinares apicais de crisostele (Pilosocereus chrysostele) (C e D) aos 45 e 30 dias, respectivamente, após a inoculação
in vitro. Fotos: Diva Correia.

O início da formação de raízes em brotos de espécies nativas e exóticas ocorreu a partir de sete dias após a inoculação. Em
quatro semanas de cultivo, todas as espécies formaram raízes
na maioria dos brotos. Nesse período, as plantas micropropagadas das espécies com forma globular, como as coroas-de-frade, encontram-se com tamanho em torno de 2 cm de diâmetro
enquanto às de formato colunar apresentam parte aérea com
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tamanho superior a 3 cm (Figura 8). Plantas micropropagadas
com essas características de crescimento podem ser transferidas
para a aclimatização.
Figura 8. Plantas micropropagadas de coroa-de-frade (Melocactus zehntneri),
ora-pro-nobis (Pereskia grandifolia) e rabo-de-raposa (Harrisia adscendens) com
raízes lavadas e prontas para a aclimatização. Barra = 1 cm. Fotos: Diva Correia.

Brotos de algumas cactáceas não enraizados in vitro podem ser transplantados para substrato como, por exemplo, M.
glaucescens (Resende et al., 2010) onde a sobrevivência foi de
63,3% aos 75 dias após transplantio. Ault e Blackmon (1987) obtiveram 90% de sobrevivência em brotos de Ferocactus acanthodes, enquanto brotos de Coryphanta minina e de Obregonia denegrii enraizados in vitro ou in vivo não apresentaram diferenças
para a sobrevivência quando aclimatizados (Malda et al., 1999).
A eliminação da etapa de enraizamento in vitro pode reduzir o
custo e o tempo de produção de muda (Malda et al., 1999; Resende et al., 2010).
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8 Aclimatização
As raízes das plantas micropropagadas devem ser lavadas (Figura 8) e cortadas em torno de 1cm do colo da planta,
para facilitar o plantio em substrato previamente umedecido.
Estudos sobre a aclimatização de mudas micropropagadas de cactáceas utilizaram substrato composto com cascalho
fino, areia vulcânica e composto orgânico a base de folhas (1:1:1
v/v) (Rosas et al., 2001), mistura de matéria orgânica, areia e
solo (6:3:1 v/v) (Juárez; Passera, 2002), areia (Sayed et al., 2004),
composto de areia e terra vegetal (1:1 v/v) (Resende et al., 2010),
substrato comercial mais areia (1:1 v/v) (Xavier, 2010), substrato comercial (Xavier, 2010; Souza et al., 2012) e solo autoclavado
(El Finti et al., 2013). A taxa de sobrevivência desses estudos
variou de 90% a 100%.
A aclimatização de plantas micropropagadas de cactáceas pode ser conduzida de forma gradual de um ambiente de
alta umidade para o de baixa umidade (Rosa et al., 2001; Juárez;
Passera, 2002; Souza et al., 2012; El Finti et al., 2013) ou transferidas diretamente para telados (Xavier, 2010; Nascimento et al.,
2011b; Araújo et al., 2013).
No Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Agroindústria Tropical, estudos conduzidos com substratos comerciais e formulados a partir de resíduos agroindustriais (Figura 9) sinalizaram que a composição de casca de arroz
carbonizada, vermiculita e vermicomposto, na proporção 5:3:2
(v/v), apresentou resultados satisfatórios na aclimatização de
mudas micropropagadas de xique-xique (Nascimento et al.,
2011b) e de coroa-de-frade (M. zehntneri) (Araújo et al., 2013)
(Figura 9). Para ambas as espécies, foram observados maior
crescimento da parte aérea, ótima agregação das raízes ao substrato (Figura 9 B), boa formação de raízes (Figura 9 C) e sobrevivência de 100% das plantas aos 60 dias para xique-xique e aos
90 dias para a coroa-de-frade, após o plantio.
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Figura 9. Aclimatização de mudas micropropagadas de coroa-de-frade (Melocactus zehntneri) em diferentes substratos e em telado com 50% de retenção da
intensidade luminosa (A); detalhe da formação do torrão (B) e das raízes (C) em
substrato composto com casca de arroz carbonizada, vermiculita e vermicomposto na proporção 5:3:2 (v/v) aos 90 dias após o plantio. Fotos: Diva Correia.

As mudas podem ser mantidas em telados com retenção
de 50% de intensidade luminosa, em temperatura que variam
de 25 a 33 °C. A irrigação deve ser realizada uma vez ao dia com
aproximadamente 10 mL de água por célula.
Após esse período de aclimatização em telado, as mudas devem ser transplantadas para vasos e podem ser cultivadas a pleno sol visando à exploração como planta ornamental, forrageiras ou como planta a ser introduzida no
ambiente natural (Figura 10).
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Figura 10. Plantas micropropagadas de coroa-de-frade (Melocactus zehntneri)
com 6 meses, 1 ano, 2 anos e 4 anos após o plantio em vaso, da esquerda para a
direita. Foto: Diva Correia.

9 Considerações finais
Avanços nos processos convencionais e biotecnológicos
de produção de mudas de cactáceas são fundamentais para o
aumento da disponibilidade de mudas de espécies de importância econômica, ecológica e social, além de permitir a definição de sistemas de produção. Maior oferta de mudas no mercado pode contribuir para redução da pressão antrópica, avanços
em programas de melhoramento genético e de conservação.
Assim, faz-se necessário a continuidade da pesquisa em cultura
de tecidos de cactáceas.
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GLADÍOLO
Daniel Fernandes da Silva 1
Fabíola Villa 2

1 Introdução
Os gladíolos são cultivados em todo mundo por serem
plantas elegantes e atraentes com diversas matizes (Memon,
2012) (Figura 1). Pertencente à família Iridaceae, o gênero Gladiolus é o maior e mais importante gênero desta família, com
mais de trezentas espécies, em sua maioria nativas da África
subsaariana (Emma & Faouzi, 2015). Ocupam atualmente uma
posição privilegiada entre as flores de corte comerciais que estão em alta demanda tanto no mercado nacional e internacional
sendo os maiores produtores mundiais Estados Unidos, Holanda, França, Polónia, Itália, Bulgária, Brasil, Austrália, Israel e
Índia (Chandel & Deepika, 2010).
São naturalmente propagados por novos cormos, seus
órgãos subterrâneos, havendo baixo emprego de técnicas inovadoras na propagação de suas espécies (Memon, 2009). Cada
cormo plantado produz cerca de 25 novos cormilhos que podem
ser armazenados de um ano para o outro a cada ciclo. Tal taxa
de multiplicação é considerada baixa e não atende a demanda
de material para plantio, o que exige a utilização de novas técnicas, dentre as quais a utilização de modernas tecnologias de
cultivo in vitro podem ajudar a suprir a lacuna de fornecimento
de material para cultivo (Sajjad et al. 2014; Memon, 2012).
As técnicas de micropropagação tem sido amplamente
empregadas para a formação de material propagativo de gladíolo por apresentarem elevada vantagem sobre métodos de
1 Biólogo, M.Sc., Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Botânica
Aplicada (UFLA). Bolsista CAPES. E-mail: daniel_eafi@yahoo.com.br
2 Eng. Agrª., D.Sc., Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), Centro de Ciências Agrárias, Campus de Marechal Cândido
Rondon/PR. E-mail: fvilla2003@libero.it
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propagação convencionais, aumentando a taxa de propagação
e ainda permitindo a produção de material com alta qualidade
sanitária, livre de viroses e outros patógenos (Wickremesinhe &
Holcomb, 1994; Blom-Barnhoorn & Van Aartrijk, 1985).
Desta forma, visto as vantagens acima apresentadas, o cultivo in vitro de gladíolo adquire um papel importante, amparando
produtores e possibilitando uma maior disponibilidade de material propagativo, reduzindo o custo dentro da cadeia produtiva.
Figura 1. Diferentes cultivares e matizes de gladíolos disponíveis no mercado. A)
White Goddes, B) Rose Supreme, C) Green Star, D) Gold Field, E) Peter Pears, F)
Lavander, G) Fiorentina, H) My Love, I) Kings Linn, J) Zizanie, K) Tradrehorn, L)
Chocolate. Fonte: Toca do Verde Jardinagem.
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2 Fases iniciais do cultivo in vitro de gladíolos
2.1 Escolha do Explante
A produção de cormilhos in vitro é uma alternativa aos
métodos convencionais de produção de cormilhos de forma
vegetativa, por aumentar as taxas de multiplicação e fornecer
material livre de vírus e doenças (Memon et al., 2010).
Atualmente existe uma série de protocolos desenvolvidos
para o estabelecimento in vitro de variedades de gladíolos (Sinha & Roy, 2002; Prasad & Gupta, 2006; Emek e Erdağ, 2007)
contudo, a formação de cormos e cormilhos in vitro é reportada
por muito poucos pesquisadores e para poucas variedades necessitando mais estudos (Memon et al., 2010).
O primeiro passo para a propagação in vitro é a escolha do
explante a ser utilizado, que assim como em qualquer planta micropropagada, está associada a uma série de fatores, como diferenças
no potencial de regeneração de órgãos vegetativos por exemplo.
Os mais diferentes tipos de explantes são relatados para a
multiplicação in vitro de gladíolo: brotações de cormilhos (Memon et al. 2012; Ziv et al., 1970), gemas axilares (Priyakumari &
Sheela, 2005; Ahmad et al., 2000), tecidos basais de folhas (Prasad
& Gupta, 2006), meristemas (Aftab et al., 2008), partes de hastes
da inflorescência (Memon et al, 2010; Ziv et al., 1970), todavia os
tecidos mais comuns de utilização são cormos ou partes de inflorescências (Nhut et al., 2004; Ziv & Lilien-Kipnis, 2000) (Figura 2).
Memon et al. (2010), avaliando onze tipos e estágios de
desenvolvimento de explantes para a regeneração de gladíolo
in vitro, relatam que a cultura nodal de partes da inflorescência
ainda em desenvolvimento, cormos de maior tamanho (0,6 g),
brotações de cormilhos com 12 dias e segmentos apicais de cormos apresentam melhor desempenho na indução e número de
brotações por explante, devendo estes serem explorados para a
formação de cormilhos de gladíolos in vitro.
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Também Memon et al. (2014), avaliando diferentes porções
dos cormilhos para a regeneração in vitro em diferentes cultivares
de gladíolos, observaram que para a cultivar ‘White Friendship’
não há diferença na utilização de partes medianas ou basais dos
cormilhos como explante, porém, na cultivar ‘Peter Pears’ porções medianas de cormilhos utilizadas como explantes regeneram um maior número de novos cormilhos por explante (7,41).
Figura 2. Diferentes explantes de gladíolo estabelecidos in vitro. A) Cormilho
inteiro, B) Segmento de cormo. Fonte: Adaptado de Torabi-Giglou &
Hajieghrari (2008).

2.2 Estabelecimento in vitro
O estabelecimento de gladíolos in vitro inicia-se com a desinfecção do explante escolhido. Alguns protocolos de desinfecção para a espécie já são bem definidos, contudo, pequenas
variações podem ocorrer entre protocolos em função principalmente do explante a ser utilizado e do material disponível,
orientando-se basicamente de forma bastante semelhante ao
utilizado nos demais cultivos.

120

Sendo os cormilhos o explante mais comum a ser utilizado, o primeiro passo para a desinfecção do mesmo é uma limpeza dos pedaços de folhas secas que o circundam, tomando
o cuidado para não causar injúrias e danos físicos que possam
danificar as gemas. Segue-se então uma lavagem em água corrente, esfregando-os com sabão e enxaguando-os bem, primeiramente com água corrente e logo após procedendo um enxágue em água destilada.
Posteriormente os cormilhos devem ser imersos em álcool 70 por um minuto e levados pra dentro da câmera de fluxo laminar nesta solução de onde serão tirados, e imersos em
uma solução de hipoclorito de sódio 2% acrescida de 3 gotas de
detergente neutro, permanecendo por 10 minutos. Finalmente
deve-se fazer 3 enxágues com água destilada para completa remoção de qualquer resíduo que tenha permanecido nos cormilhos (Memom et al., 2010; Emek & Erdağ, 2005).
2.3 Composição do meio de cultura
O meio de cultura mais amplamente utilizado para o cultivo de gladíolo in vitro é o meio MS (Murashige & Skoog, 1962)
enriquecido com reguladores de crescimento, sacarose e/ou vitaminas, diversificados de acordo com o objetivo e a fase de crescimento do cultivo (Memon et al., 2014; Roy et al., 2006). Geralmente este meio proporciona uma boa regeneração de brotações
quando utilizado em sua composição padrão, contudo quando
adicionado de alguns reguladores de crescimento específicos, o
meio MS com metade de sua concentração habitual é suficiente
para restabelecer o crescimento de brotações (Memon, 2012).
3 Multiplicação de gladíolos in vitro
Com o material selecionado e estabelecido uma segunda
etapa é a multiplicação dos gladíolos in vitro. Esta multiplicação pode ocorrer por organogênese direta, com a regeneração
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diretamente a partir dos explantes estabelecidos; organogênese indireta, passando primeiramente pela indução de calos; ou
ainda por embriogênese somática. Independente da via escolhida, todas os processos exigem a adição de reguladores de
crescimento ao meio de cultura.
3.1 Reguladores de crescimento para o cultivo de gladíolo in vitro
Uma vez estabelecido o meio de cultura a ser utilizado deve-se levar em consideração a fase de cultivo (estabelecimento,
cultivo de calos, brotação e crescimento de brotos, enraizamento)
para que se possa adicionar ao meio reguladores de crescimento
que permitam um melhor desempenho do cultivo in vitro.
Nas fases iniciais da calogênese normalmente são utilizados citocininas e em alguns casos auxinas sendo mais comum
a utilização de BAP e ANA, porém outros reguladores de crescimento podem ainda ser adicionados ao meio como Kinetina
e 2,4-D (Memom et al., 2014). A exemplo disso, estes autores
verificaram que a maior média de iniciação de formação de calos em explantes de gladíolos ‘White Friendship’ e ‘Peter Pears’
ocorre com a adição de 4 mg L-1 de ANA ao médio de cultura MS, contudo, uma maior proliferação destes calos pode ser
verificada em MS sem adição de qualquer regulador de crescimento. Outros pesquisadores conseguiram uma porcentagem
de formação de calos de até 75% quando adicionados 8,5 mg L-1
de ANA ao meio MS, ao passo que no tratamento controle sem
adição de ANA a porcentagem de calogênese foi de apenas 17%
(Emek & Erdağ, 2007).
A indução de brotação em explantes ou calos é, sem dúvida, uma das fases mais importantes, pois a partir do número de
brotações que se pode obter de um explante, as biofábricas podem determinar o número de explantes iniciais, reduzir tempo
e gastos desnecessários com o cultivo de explantes em excesso
para a formação de um determinado número de mudas.
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Nesta fase ocorre a adição de citocininas com intuito de
aumentar o número de brotações por explante. Estas podem variar em concentração de acordo com a citocinina empregada, a
cultivar, o tipo de explante e a composição do meio de cultura
(Memon, 2012; Aftab et al., 2008). Além das variações acima citadas, as citocininas podem ainda ser empregadas isoladas ou em
combinações com auxinas. Normalmente são empregadas altas
concentrações de citocininas combinadas com baixos níveis de
auxinas para a formação de brotações, contudo um desequilíbrio
nesta relação, deixando os níveis de citocinina baixos, podem levar ao estiolamento das brotações (Memon et al., 2012).
Vários autores tem descrito a utilização de citocininas na
propagação in vitro de gladíolos: entre eles Memon et al. (2014)
descrevem o efeito da utilização de BAP e Cinetina em diferentes concentrações e combinações, obtendo como melhor resultado a utilização de 4 mg L-1 de BAP, que proporcionou uma
maior porcentagem de regeneração de calos (92,92%) e maior
produção de brotações por explante (18,25). Outro resultado
positivo em relação ao uso de citocininas é relatado por Aftab
et al. (2008) que com a utilização de 1 mg L-1 de BAP obtiveram
o melhor número de brotações por explante (16 e 10 em cormilhos e meristemas, respectivamente).
Além do uso isolado, outros autores descrevem ainda um
efeito benéfico da adição de citocinina consorciada a uma auxina
na proliferação de brotações na micropropagação de gladíolos
(Priyakumari & Sheela, 2005; Emek & Erdağ, 2005). Este tipo de
combinação apresenta o melhor desempenho relatado na literatura para regeneração de brotações de gladíolos, atingindo uma
média de 33,15 brotações por explante em meio MS líquido enriquecido com 2 e 1 mg L-1 de ANA (Prassad & Gupta, 2006).
Após a multiplicação as brotações devem ser individualizadas e transferidas para um novo meio de cultura para o
enraizamento. O meio de cultura utilizado nesta fase deve conter auxinas, onde ANA e AIB são mais comumente utilizadas e
mais raramente o AIA.
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Trabalho importante para evidenciar a importância das
auxinas no enraizamento de brotações de gladíolo in vitro foi
desenvolvido por Memon et al. (2012), onde verificou-se que
todos os tratamentos que continham AIB, independente da concentração, demonstraram algum enraizamento, sendo o tratamento controle com meio MS sem nenhuma auxina o único a
não apresentar raízes. Ainda no mesmo trabalho a melhor indução de raízes ocorre com a adição de 2 mg L-1 de AIB juntamente com 30 g L-1 de sacarose, resultando em maior taxa de
indução de raízes em explantes e maior número de raízes.
Pesquisas desenvolvidas por Priyakumari e Sheela (2005)
na produção in vitro de cormilhos de gladíolo da cultivar ‘Peach
Blossom’, a partir de gemas axilares, revelam que a utilização
de ANA e AIB nas concentrações de 1 e 2 mg L-1, respectivamente, proporcionaram um bom desempenho radicular, onde o
tratamento com ANA obteve 24 raízes/brotação e o tratamento
com AIB obteve 21,3 raízes/brotação. Porém, apesar de ligeiramente menor número de raízes, o tratamento com AIB ofereceu
raízes mais longas, com média de 5 cm de comprimento contra
3,3 cm do tratamento com ANA, iniciação do desenvolvimento
radicular aos sete dias e menor espaço de tempo em relação ao
tratamento com ANA (14,3 dias).
Resultados interessantes também são relatados por Memon et al. (2014) em estudos com as cultivares ‘White Friendship’ e ‘Peter Pears’, atingindo altas taxas de indução de raízes
e grande número de raízes nas duas cultivares a partir da utilização de 1 a 2 mg L-1 de AIB, porém, com meio MS reduzido
à metade de sua concentração, o que pode ser uma alternativa
interessante do ponto de vista econômico.
3.2 Calogênese de gladíolo
A propagação do gladíolo in vitro se da pela regeneração
direta ou por meio de calogênese. Quando feita via calogênese
os explantes mais empregados para este método são partes da
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escapo das inflorescências (Memon, 2012; Memon et al., 2010),
fatias dos bulbilhos (Memon et al., 2014; Emek & Erdağ, 2005),
região basal de folhas jovens (Roy et al., 2006; Shaheenuzzaman
et al., 2011), gemas axilares (Priyakumari e Sheela, 2005) e brotações (Memon et al., 2010), sendo estes últimos considerados
o melhor tipo de explante para esta finalidade (Memon, 2012).
A iniciação do desenvolvimento de calos se dá com a interação do explante com o meio de cultura, o qual deve conter
uma relação auxina/citocinina equilibrada (Fifura 4A). Aftab
et al. (2008) observaram iniciação de calos em explantes oriundos de cormilhos de gladíolos em meio MS adicionado de 0,3
e 0,4 mg L-1 de ANA e também em meio MS adicionado de 1
mg L-1 de BAP mais 2 mg L-1 de 2,4-D. Em explantes foliares a
necessidade de uma maior concentração de auxinas foi verificada pelos autores, ocorrendo iniciação à formação de calos em
meio MS adicionado de 2 mg L-1 de ANA ou MS com 3 mg L-1
de 2,4-D, o que demonstra a interação do tipo de explante com
o regulador de crescimento.
Em algumas situações o estabelecimento de calos de gladíolo é ainda mais favorecido quando ocorre a combinação de
diferentes reguladores de crescimento da mesma classe no meio
de cultura (Pragya et al., 2012).
A partir da formação dos calos os mesmos podem ser
mantidos em meio de cultura para seu crescimento ou induzidos com auxílio de reguladores para dar inicio a regeneração de
novas plantas. Para o crescimento de calos de gladíolo o meio
MS básico sem adição de reguladores demonstra um bom resultado (Memon et al., 2014).
3.3 Regeneração de brotações
A regeneração e consequente formação de novas plantas
de gladíolo in vitro pode ser via organogênese direta ou indireta
sendo mais comum a organogênese direta, onde brotações são obtidas a partir dos mais diversos explantes citados anteriormente.
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O desenvolvimento de novas estruturas também está intimamente ligado à composição do meio de cultura utilizado
(Figura 3-4B). As brotações a serem regeneradas correspondem
a parte aérea da futura planta e nesta fase as citocininas tem
papel fundamental.
A adição de BAP ao meio de cultura proporciona um
grande aumento no número de brotações, verificada em diferentes cultivares, fontes e estágios de desenvolvimento do explante (Memon et al., 2010; Budiarto, 2009), o que representa
uma alternativa viável, considerando o reduzido custo do BAP
em relação a outras citocininas (Fráguas et al., 2009). O uso de
BAP na regeneração de plantas micropropagadas de gladíolo,
de forma isolada ou combinado com outras citocininas, é consensual entre os pesquisadores, contudo a concentração a ser
utilizada pode variar.
A adição de 4 mg L-1 de BAP ao meio MS permite a obtenção de até 22,6 brotações por cada brotação de cormilho de 12 dias
utilizado como explante (Memon et al., 2010). Além de aumentar
o número de brotações por explante esta concentração aumenta
ainda a porcentagem de explantes regenerados (Memon et al.,
2014). Aftab et al. (2008) atingiram até 16 brotações por explante
retirado de cormilho com a adição de 1 mg L-1 de BAP.
O efeito do BAP pode ainda ser potencializado quando
utilizado em associação com outras citocininas, como a elevação da taxa de regeneração em até 91,66% em explantes foliares
de gladíolo cultivados em meio MS enriquecido com 3 mg L-1
de BAP e 0,5 mg L-1 de Cinetina (Shaheenuzzaman et al., 2011).
Outras citocininas podem ainda ser utilizadas na generação de explantes ou calos de gladíolo in vitro como a Benziladenina (BA) que proporciona grande formação de brotações nas
cultivares ‘Nabila’, ‘Clara’ e ‘Kaifa’ (Budiarto et al., 2009).
As auxinas, em especial o ANA, também tem um papel
importante na promoção da regeneração em gladíolos in vitro,
porém devem ser empregadas juntamente com citocininas elevando ao máximo a capacidade de brotação do explante. Tais
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resultados podem ser confirmados em pesquisas recentes que
referem-se a um número de brotações entre 25 e 33,15 por explante, todos utilizando como meio de cultivo MS enriquecido
com combinações de ANA (1-2 mg L-1) e BAP (2-3 mg L-1) (Torab-Giglou & Hagieghrari, 2008; Prassad & Gupta, 2006).
Figura 3. Regeneração de brotações em explantes de gladíolos em diferentes
meios de cultura e sistemas de sustentação. a-b) MS semi-sólido, c-d) MS liquido
com suporte flutuante de membrana de polipropileno c-d) MS liquido com suporte
flutuante de espuma de poliuretano. Fonte: Adaptado de Prassad & Gupta (2006).
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3.4 Rizogênese
A formação de raízes em propágulos de gladíolo cultivados in vitro é afetada pela composição do meio de cultura. O
primeiro e mais importante fator que interfere na rizogênese
relacionado à composição do meio de cultura é a presença de
auxinas (Figura 4C). No cultivo do gladíolo in vitro a auxina
mais utilizada é o ANA, seguida pelo AIB. Bons resultados a
respeito do enraizamento in vitro de gladíolo com a utilização
destas auxinas são relatados na literatura especializada (Memon et al., 2010).
As concentrações de auxinas podem variar em função da
cultivar, da interação com outros elementos do meio de cultura, da fonte do explante utilizado, etc, contudo bons resultados
são encontrados com a adição de 1 a 2 mg L-1 de ANA ao meio
MS sem utilização de citocininas, chegando a até 24 raízes por
brotação cultivada (Priyakumari & Sheela, 2005;Torabi-Giglou
& Hajieghrari, 2008).
A utilização de AIB também tem demonstrado resultados
promissores quando comparados ao ANA. Com a utilização de
2 mg L-1 de AIB pode-se obter até 21,3 raízes por explante, raízes
estas que iniciam seu desenvolvimento de 5 a 7 dias após inoculação e de alta qualidade, atingindo 5 centímetros de comprimento em pouco tempo (Priyakumari & Sheela, 2005).
Em plantas que necessitam de uma concentração integral
de sais no meio de cultura para a regeneração de brotações, a
redução da força do meio de cultura, pela redução na concentração de sais pode ser suficiente para propiciar o enraizamento
dos explantes (Memon, 2012). Essa redução da força do meio de
cultura pela metade foi positivamente verificada em gladíolos,
que tiveram boas taxas de indução ao enraizamento e formação
de raízes do explante em meio MS reduzido a metade de sua
concentração de sais (Aftab et al., 2008; Memon et al., 2014).
Por fim, um outro fator relativo a composição do meio de
cultura que pode influenciar a formação de raízes é a presença
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de carvão ativado. Este componente além de adsorver substâncias do meio de cultura tem efeito inibidor da luz, criando condições similares ao solo da natureza (Memon et al., 2012).
A regeneração de raízes também é afetada pela fonte do
explante. Segundo Memon et al. (2010), com brotações de cormilhos usadas como explantes pode-se obter uma maior indução
de raízes (93,33%) e maior número de raízes por brotação (17,31).
Também a cultivar micropropagada tem influência no enraizamento. Por exemplo, maior taxa de enraizamento in vitro
pode ser verificada em gladíolos ‘White friendship’ em relação
a gladíolos ‘Peter pears’ (Memon, 2014), ao passo que gladíolos
‘Nabila’, ‘Clara’ e ‘Caifa’ respondem da mesma forma quanto
ao enraizamento em meio de MS com 2 mg L-1 de ANA (Budiarto, 2009).
3.5 Regeneração de cormilhos
O objetivo final da produção de gladíolos in vitro é a produção de cormilhos para serem comercializados como material
propagativo das espécies (Memon et al., 2012), portanto, plântulas regeneradas in vitro devem em sua fase final de propagação sofrer a indução à formação de cormilhos (Figura 4D).
A indução de cormilhos, assim como as demais fases da
micropropagação também é afetada por uma série de fatores
entre os quais o meio de cultura (principalmente a concentração
de sacarose), a cultivar e a fonte de explante são os principais
(Bettaieb et al., 2007; Torabi-Giglou & Hajieghrari, 2008).
Em relação a concentração de sacarose do meio, maior
indução a formação de cormilhos e também maior número de
cormilhos por explante (12 a 14) tem sido observados em meio MS
com elevadas concentrações de sacarose e 5 a 8%, além de uma
maior qualidade desses cormilhos que apresentam maior peso da
matéria fresca e diâmetro (Bettaieb et al., 2007; Roy et al., 2006).
A melhor fonte de explante para uma maior produção
de cormilhos também é variável, todavia está relacionada a
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cultivar multiplicada, a exemplo da cultivar ‘Peter Pears’ que
apresenta maior número de cormilhos in vitro quando utilizase porções medianas de cormilhos como fonte de explante em
relação a porções basais, ao passo que ‘White Friendship’ não
difere nesse aspecto (Memon et al., 2014).
Figura 4. Fases da multiplicação de gladíolos in vitro. A) Calogênese, B) Regeneração de brotações, C) Rizogênese, D) Regeneração de cormilhos. Fonte: Adaptado de Memon et al. (2014).
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3.6 Aclimatização de cormilhos obtidos in vitro
A aclimatização é a ultima fase para se obter plantas
micropropagadas com sucesso e representa uma fase bastante delicada desse processo. Isso ocorre principalmente
porque plântulas produzidas in vitro não são autotróficas,
apresentam pequeno desenvolvimento de cutícula nas folhas
e funcionamento de estômatos deficitário (Hazarika, 2006).
Visando driblar essas situações desfavoráveis pesquisadores e
produtores tem desenvolvido técnicas que permitam a maior
taxa de sobrevivência de plantas micropropagadas no ambiente ex vitro.
Em gladíolos a aclimatização é possível em três estágios
da micropropagação: quando as plantas regeneradas in vitro
tem ótima relação brotação/raiz, mas ainda não formaram cormilhos; depois da formação dos cormilhos, porém antes dos
mesmos entrarem em dormência; e quando o cormilho entra
em dormência e as brotações do mesmo secam (Memon, 2012).
Geralmente a primeira situação é a mais utilizadas, contudo,
esperar a formação de cormilhos bem desenvolvidos pode reduzir perdas no transplantio (Naik & Nayak, 2005).
A aclimatização deve ser feita de forma gradual. Para
tanto no momento do transplantio e nos primeiros dias após
transplantadas o ambiente deve assemelhar-se ao máximo ao
ambiente de cultura in vitro, com alta umidade relativa, claridade suficiente e sem ocorrência de temperaturas demasiadamente elevadas. Uma das formas de controlar a luminosidade e a
temperatura (obtrendo efeito indireto sobre a umidade relativa)
é o uso de telas de sombreamento (González-Pérez et al., 2014).
Também o substrato tem grande importância nessa fase
de transição. Uma mistura de areia e solo (2:1) tem mostrado
ser o substrato mais eficiente na aclimatização de plântulas de
gladíolo micropropagadas (Priyakumari & Sheela, 2005), no entanto outros substratos podem ser utilizados.
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Há ainda técnicas não tão convencionais que podem ser
empregadas com sucesso, a fim de aumentar a sobrevivência
no ambiente ex vitro de plântulas de gladíolo como a inoculação de microrganismos ao substrato de plantio, aplicação de
fungicidas nas plântulas antes do transplantio e utilização
de reguladores de crescimento (Pragya et al., 2012; Sheena e
Sheela, 2010).
4 Embriogênese somática
Além da regeneração direta, a embriogênese somática é
uma outra forma de se obter novas plantas de gladíolo in vitro.
Esta técnica é descrita como a forma mais rápida de se micropropagar gladíolos, além de permitir a formação de embriões
que podem ser encapsulados para a formação de sementes sintéticas que podem ser transportadas a longas distâncias (Emek
e Erdağ, 2007b).
A indução de embriões somáticos inicia-se com a
obtenção de calos embriogênicos crescidos no escuro em
meio MS suplementado com 5 a 10 mg L-1 de ANA ou 4,5
μM 2,4-D. Após aproximadamente oito semanas estes calos
de coloração que varia de branco cremoso a amarelo-pálido
devem ser transferidos para novo meio de cultura MS, desta
vez suplementado com BAP 0,1 mg L-1 e 12 g L-1 de sacarose
para diferenciação dos embriões somáticos, processo que
leva de 4-8 semanas.
Desta forma pode-se obter em média 30 embriões por calo
que posteriormente podem ser germinados em meio MS contendo baixa concentração de sacarose (2%) para maturação e
germinação dos embriões. A germinação dos embriões inicia-se
cerca de duas semanas após a transferência para o novo meio,
germinando em média de 40-50% dos embriões (Emek e Erdağ,
2007b; Erdağ et al., 2009).
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5 Variação somaclonal em gladíolos
No cultivo in vitro variações entre a genética da planta
doadora do explante e da nova planta regenerada podem acontecer. Essas variações são denominadas variações somaclonais.
Uma longa duração da cultura in vitro, alterações nas concentrações de auxina-citocinina, fonte do explante, estresse criado
pelas condições do ambiente in vitro ou combinações desses fatores podem ser responsáveis por induzir variação somaclonal
(Modgil et al., 2005).
A variabilidade genética introduzida pela cultura de tecidos pode ser uma desvantagem quando se objetiva a multiplicação de genótipos elite, contudo pode ser uma ferramenta
importante quando se pensa em programas de melhoramento
genético, possibilitando a geração de novas plantas com características estáveis de interesse que podem ser utilizadas no desenvolvimento de novas cultivares.
Em gladíolos, a variação somaclonal é empregada nesse sentido. Memon et al. (2012) verificaram que variações nas
plantas regeneradas in vitro ocorrem, podendo estas ser aproveitadas como por exemplo no trabalho realizado por Bettaieb
et al. (2008), que selecionaram novos materiais de gladíolo tolerantes a baixas temperaturas por meio da variação somaclonal.
6 Considerações finais
Considerando a grande geração de divisas que os gladíolos têm dentro da floricultura, seja como flor de corte ou venda de bulbos para cultivo, é de extrema importância melhorar
os processos relacionados a produção de material propagativo
como o cultivo in vitro. Pesquisas tem sido realizadas a respeito desses processos, contudo ainda são incipientes frente
à grande variação verificada entre cultivares e possibilidades
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de aprimoramento e geração de novas tecnologias oferecidas
pela cultura in vitro de espécies de gladíolo, abrindo um grande campo a ser explorado.
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GLOXÍNIA
Adriano Bortolotti da Silva 1
Gabrielen de Maria Gomes Dias 2

1 Introdução
A Gloxinia foi descrita por L’Héritier, incluindo uma única espécie: Gloxinia maculata (nome ilegítimo:= Martynia perennis L.). Desde a descrição do gênero até o estudo de Wiehler,
várias espécies foram descristas em Gloxinia e, anteriormente a
1776, transferidas para outros gêneros: Achimenes P. Br., Eucodonia Hanst., Gesneria L., Kohleria Regel, Paliavana Vand., Pearcea
Regel, Sinningia Nees e Smithiantha Kuntze. A maior parte dessas
espécies atualmente é reconhecida como sinônimo de Sinningia
speciosa (Lodd.) Hiern (ou “gloxínia”, nome pelo qual é ainda
comercializada nas floriculturas) (ARAÚJO et al., 2010).
A gloxínia é uma planta herbácea, tuberosa, perene, com
15 a 25 cm de altura, folhas carnosas e aveludadas, pertencente
à família das Gesneriáceas (LONGHI & TOMBOLATO, 1995;
LORENZI, 1995). Espécies nativas são encontradas no Brasil
meridional e ocorrendo na maioria das vezes nas florestas úmidas da Mata Atlântica, do nível do mar até 2.000 metros de altitude (PERRET et al., 2001).
As flores apresentam-se nas formas simples ou dobradas,
em cores de diversos tons, desde branco puro, lilás, rosa, vermelho até o púrpura-escuro, podendo ainda sererm bicolores,
com bordas, pintas ou faixas contrastantes (LONGHI & TOMBOLATO, 1995). As espécies produzidas comercialmente constituem uma linhagem obtida por um cruzamento com Snningia
1 Eng. Agrº, Dr., Prof. da Universidade José do Rosário Vellano, Instituto de
Ciências Agrárias, Rod. MG 179, Km 0, CEP 37130-000 Alfenas, MG. E-mail:
bortolot@bol.com.br
2 Eng. Agrª, Dra., Pesquisadora PNPD/CAPES, Universidade Federal de
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crassifolia Hort., divulgada com o nome de Snningia speciosa var.
fyfiana Hort. (KIMMINS, 1992; LORENZI, 1995). As cultivares
mais populares e comercializadas são as de coloração vermelha.
A propagação convencional da gloxínia é realizada por
meio de sementes, gerando variações nas plantas produzidas.
O emprego das técnicas de cultura de tecidos tem se tornado
uma alternativa bastante viável para obtenção de grande número de plantas com qualidade fitossanitária, e vem sendo utilizadas para espécies de grande valor comercial, especialmente
plantas ornamentais (ARAÚJO et al., 2004).
Hibridações e seleções geraram gloxínias que podem variar de tamanho, quantidade, disposição e coloração das flores.
A planta ideal deve apresentar folhas contornando o centro do
vaso, preenchido por flores e botões, de modo a formar o aspecto de buquê (LONGHI & TOMBOLATO, 1995). A gloxínia é
uma planta ornamental, de vaso, cultivada pela beleza de suas
flores, sendo amplamente comercializada no Brasil e no mundo.
2 Micropropagação por segmento foliar
O estabelecimento da cultura in vitro é uma fase limitante
da micropropagação, em função de suas características peculiares, apresenta problemas, tais como oxidação e contaminação. A
contaminação está associada ao tipo de planta, à procedência e às
condições ambientais em que se desenvolve. Em algumas espécies, o material vegetal proveniente de condições de campo pode
apresentar elevada concentração de microrganismos (CANO et
al., 2007). Outro fator agravante que contribui para a contaminação dos explantes quando cultivados in vitro é a presença de
tricomas foliares onde os microorganismos se alojam (PASCHOLATI & LEITE,1995), o que é característico de S. speciosa.
No estabelecimento in vitro da cultura pode-se utilizar
diferentes partes da planta como os ápices caulinares, segmentos
foliares, nodais e florais. No entanto, segmentos foliares, com
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aproximadamente 1cm2, são mais comumente utilizados no
estabelecimento da gloxínia (Figura 1) (XU et al., 2009; IOJABOLDURA & CIULCA, 2013), resultando nas maiores taxas de
regeneração e multiplicação in vitro.
Figura 1. Regeneração de gloxínia (S. speciosa) por segmentos foliares. (a) calos
dos segmentos foliares; (b) gemas adventícias formadas; (c) plântulas com raízes
bem desenvolvidas; (d) segmento foliar com raízes adventícias; (e) formação de
brotos a partir de segmentos foliares com raízes bem desenvolvidas; (f) plântulas aclimatizadas em substrato (Fonte: XU et al., 2009).

Para a desinfestação de segmentos foliares de gloxínia (S.
speciosa), geralmente, é usado hipoclorito de sódio, na concentração de 1 a 2% por 10 minutos (PAIVA et al., 1997; IOJA-BOLDURA & CIULCA, 2013). Em alguns protocolos recomenda-se
o uso de duas a três gotas do detergente Tween 20 na solução
de desinfestação. O álcool pode ser utilizado como um pré-tratamento, visando quebrar a tensão superficial do tecido foliar,
facilitando a ação do agente desinfestante, sendo utilizado na
concentração de 70% por 1 minuto. Após a desinfestação, os
segmentos foliares devem ser lavados por três vezes com água
destilada e autoclavada, em câmara de fluxo laminar, sendo
posteriormente inoculados in vitro.
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O meio de cultura básico é composto dos sais do meio MS
(MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescido de 2 g L-1 de mio-inositol, 50 mg L-1 de tiamina, 50 mg L-1 de ácido nicotínico, 50 mg L-1
de piridoxina e 30 g L-1 de sacarose. O regulador de crescimento
BAP (6 – benzilaminopurina) pode variar sua concentração de 1
mg L-1 (PAIVA et al., 1997; ARAÚJO et al., 2007), 2 mg L-1 (XU et
al., 2009) ou 3 mgL-1 (NAZ et al., 2001) (Tabela 1), apresentado
altas taxas de regeneração in vitro (Figura 1). O meio de cultura
deve ter o pH ajustado para 5,8, antes da solidificação com 6 g L-1
de ágar, sendo autoclavado a 1210 C por 20 minutos.
As condições ambientais da sala de crescimento, durante
as diferentes fases da propagação in vitro, apresenta temperatura de 25±20C, irradiância de 30 a 40 µmol.m-2.s-1, com fotoperíodo de 16 horas de luz (WUTTISIT & KANCHANAPOOM,1996;
PAIVA et al., 1997; ARAÚJO et al., 2007; IOJA-BOLDURA &
CIULCA, 2013).
2.1 Multiplicação
O principal objetivo desta fase é produzir o maior número possível de brotações no menor espaço de tempo, com altas taxas de multiplicação por explante (GRATTAPLAGLIA &
MACHADO, 1998). O emprego de citocininas, no meio de cultura, é indispensável para a multiplicação in vitro de diferentes
espécies por quebrar a dominância apical e induzir a proliferação de brotos (Figura 1). Na multiplicação in vitro de gloxínia,
o meio de cultura básico usado é o MS, podendo variar de 50%
(ARAÚJO et al., 2004) a 100% da concentração dos sais (Tabela
1), acrescido de 30 g L-1 de sacarose (XU et al., 2009; PARK et al.,
2012; IOJA-BOLDURA & CIULCA, 2013) e solidificado com 7g
L-1 de ágar. O maior número de brotos é obtido com o uso de
BAP nas concentrações de 1 mg L-1 a 3 mg L-1, sendo este regulador empregado em diversas espécies ornamentais, além de ser
a citocinina de mais baixo custo (TAGLIACOZZO, 1998).
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Tabela 1. Meio de cultura e reguladores de crescimento utilizados para a
obtenção de plantas in vitro de gloxínia (Sinningia speciosa).
Meio de cultura e
Fitorreguladores

Autores

Naz et al., 2001
Silva et al., 2003
Fráguas et al., 2003
Araújo et al., 2004

Xu et al., 2009

Xu et al., 2009

Park et al., 2012

MS*
3,0 mg L-1 BAP
MS
1,0 mg L-1 BAP
MS
1,0 mg L-1 BAP
½ MS*
2,0 mg L-1 BAP
MS
2,0 mg L-1 BAP +
0,2 mg L-1 ANA
MS
1,0 – 5,0 mg L-1 ANA
MS
2,0 mg L-1 BAP +

Finalidade

Indução de brotações
Indução de brotos na
aclimatização
Indução de brotos
Indução de brotos

Indução de calos e brotos

Indução de calos e raízes

Indução de brotações

0,1 mg L-1 ANA
MS
Jiliang et al., 2012

Zhang et al., 2012

Ioja-Boldura & Ciulca, 2013

0,3 mg L-1 BAP +
1,0 mg L-1 GA3
MS + 2%
de sacarose
MS
4,0 mg L-1 BAP +

Regeneração de brotos
florais

Indução floral

Multiplicação

0,1 mg L-1 ANA

*MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962); ½ MS, metade das concentrações.
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2.2 Alongamento e Enraizamento
O enraizamento é caracterizado pela formação de raízes
adventícias das brotações advindas da etapa anterior, que pode
ser obtido em meio de cultura livre de reguladores de crescimento ou suplementado com auxinas. No caso da gloxínia, observa-se formação de raízes em meio de cultura MS na ausência
de reguladores de crescimento, tratamento que também apresentou maior comprimento da parte aérea das plantas (ARAÚJO et al., 2004). Wuttisit & Kanchanapoom (1996) obtiveram
maiores taxas de enraizamento de gloxínia com o emprego de
meio MS suplementado com 1mg L-1 de AIB (ácido indolbutírico) ou 1mg L-1 de ANA (acido naftalenoacético).
3 Micropropagação por segmentos florais
Botões florais com diâmetros aproximados de 7 mm e folhas jovens são retirada de plantas de gloxínia (Figura 2). Estes
explantes são esterilizados em 0,1% (v / v) de cloreto de mercúrio durante 8 minutos e, em seguida, lavados três vezes com
água destilada esterilizada. Realiza-se o corte dos segmentos de
pétalas em quatro partes e as folhas jovens em segmentos de 5
mm2 (JILIANG et al., 2012).
O meio de cultura básico é composto pelos sais do meio
MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962). Os reguladores de crescimento variam de acordo com o segmento utilizado. Utilizando-se segmentos de pétalas em meio de cultura acrescido de 1,0
mg L-1 de GA3 e 0,3 mg L-1 de BAP, Jiliang et al., (2012) obtiveram 100 % de brotações florais. Quando utilizaram segmentos
de folhas jovens em 1,0 mg L-1 de GA3 e 0,3 ou 0,5 mg L-1 de BAP,
obtiveram 100 % de formação de brotos vegetativos (Figura 2).
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Figura 2. Regeneração direta de botões florais em segmentos de pétalas de
gloxínia (S. speciosa). A: botões florais de a a f são 5, 7, 9, 12, 16, 30 mm de
diâmetro, respectivamente; B: primórdios de órgãos florais (seta) formados
nas extremidades e superfície de segmentos de pétalas cultivadas durante
30 dias (Barra = 0,5 mm); C: botões florais (setas) formados na superfície de
segmentos de pétalas cultivadas por 40 dias (Barra = 1,0 mm); D: botões florais
maiores (seta) cultivados por 50 dias (Barra = 2,5 mm); E: botões florais e gemas
vegetativas (seta) regenerados a partir de segmentos pétalas cultivadas por 60
dias (Barra = 3.5 mm); F: apenas gemas vegetativas (seta) regeneradas a partir
de folhas jovens em segmentos cultivados por 60 dias (Barra = 3,5 mm) (Fonte:
JILIANG et al., 2012).
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4 Florescimento in vitro
O florescimento de plantas de gloxínia provenientes de
propagação convencional por folha, caule, rizoma, sementes ou
estacas, demora aproximadamente de 6 a 7 meses (CHAUTEMS et al., 2000;. ZAITLIN e PIERCE, 2010), enquanto plantas
in vitro de gloxínia florescem em dois meses após regeneração
(Figura 3) (PARK et al., 2012).
No florescimento in vitro, a sacarose é fator determinante, onde concentrações muito elevadas ou sua ausência no
meio de cultura inibem a regeneração do botão floral. Este fato
indica que a sacarose, fonte de carbono, é o principal transportador, necessitando de níveis específicos para a indução floral e maturidade morfogenética da planta de gloxínia in vitro
(ZHANG et al., 2012).
Assim a biotecnologia in vitro, mais especificamente
a cultura de tecidos, proporciona uma ferramenta eficaz
não só para a propagação de um genótipo de interesse ou
de valor comercial, mas também reduz significativamente o período juvenil e dispõe ao melhorista novas fontes
de variabilidade e possibilidades de obtenção de híbridos
(SILVA et al., 2014).

146

Figura 3. Florescimento in vitro de gloxínia (S. speciosa) após dois meses de
cultivo (x 0,7) (Fonte: PARK et al., 2012).
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5 Aclimatização
A aclimatização é uma fase da micropropagação que pode
ser crítica se não permitir elevada taxa de sobrevivência das
plantas (LOPES DA SILVA et al., 2007). As plantas sofrem muitos estresses durante a transferência das condições in vitro para
as condições ex vitro (SCHUCK et al., 2012). A mudança de um
ambiente protegido e estéril, com açucares e umidade saturada,
para um ambiente não estéril, sem açucares e com reduzida umidade, tem resultado em perda de muitas plantas, baixa taxa de
crescimento e período prolongado na obtenção de plantas completamente aclimatizadas (SOUZA JÚNIOR et al., 2001).
Devido a estes efeitos é necessário um processo de aclimatização, que consiste em modificações morfológicas, anatômicas
e fisiológicas das plantas, como forma de diminuir a possibilidade de estresse, para que as mesmas possam sobreviver e crescer
vigorosamente em um novo ambiente (HARARIKA, 2003).
O tipo de substrato, dependendo de suas características
físico-químicas, entre elas sua capacidade de retenção de água,
influencia na sobrevivência, crescimento e desenvolvimento
das plântulas (LOPES DA SILVA et al., 2006).
Assim, a escolha do substrato adequado é umas das prioridades para aclimatização de plantas advindas da propagação in
vitro, devendo apresentar baixa densidade, boa aeração e drenagem e isento de pragas e doenças. No caso da gloxínia, os substratos compostos por plantmax ou plantmax +vermiculita apresentam melhor desempenho no crescimento vegetativo, bem
como posteriormente maior número de botões florais (SILVA et
al., 2003). Outra opção é a transferência de plantas micropropagadas para vasos contendo vermiculita autoclavada e cobertos
com sacos de polietileno por duas semanas para manter a umidade. A seguir as plantas são transferidas para casa de vegetação
em vasos de diferentes tamanhos, apresentando até 90% de sobrevivência e florescem em três meses (PARK et al., 2012).
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A aclimatização deve ser realizada em casa de vegetação
com sistema de nebulização intermitente garantindo alta umidade relativa, temperatura noturna de 15 0C e diurna de 30 0C,
Sombrite® de 50% e ventilação forçada (SILVA et al., 2003).
6 Considerações finais
A micropropagação de gloxínia é viável por produzir
grande número de plantas em um curto espaço tempo. As plantas produzidas conservam as características genéticas da matriz
e nesse sentido a escolha de planta matriz com qualidade, principalmente no tocante às flores, bem como bom estado fisiológico e fitossanitário, é o primeiro passo para o sucesso do empreendimento. De maneira geral, as etapas de estabelecimento,
multiplicação e enraizamento in vitro da cultura não apresenta
grandes limitações. Em alguns casos, pode haver ocorrência de
contaminações durante o estabelecimento, quando o tratamento
prévio com fungicidas e bactericidas nas plantas matrizes pode
reduzir a contaminação. A aclimatização é a fase mais limitante da micropropagação, devido à grande diferença ambiental
entre o cultivo in vitro e o ex vitro. Além da correta escolha do
substrato, o excesso de luz e baixa umidade relativa podem ser
fatores limitantes em algumas regiões. A clonagem de gloxínias
pela técnica de micropropagação pode atender a um mercado
competitivo e cada vez mais exigente em relação à qualidade
das pantas produzidas.
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HELICÔNIA
Gabrielen de Maria Gomes Dias 1
Renata Alves Lara Silva 2

1 Introdução
A floricultura comercial caracteriza-se pela diversidade
de formas, texturas, cores e odores em seus produtos. A helicônia, pertencente à família Heliconiaceae, ordem Zimgiberales, é
considerada uma das espécies mais importantes da floricultura
tropical. No Brasil é também conhecida como bico-de-guaraná,
bananeira-de-jardim, papagaio e caeté, dentre outras nomenclaturas regionalmente atribuídas. O gênero Heliconia, único representante da família Heliconiaceae, está cada vez mais inserido no agronegócio da floricultura (RODRIGUES, 2009). Essa
espécie ornamental, cultivada exclusivamente em regiões tropicais, apresenta inflorescências de formas e tamanhos variados,
compostas de brácteas de diferentes texturas e combinações de
cores (Figura 1).
O gênero Heliconia é constituído por plantas herbáceas rizomatosas, de porte ereto, variando, conforme a espécie, de 0,5
a 10 m de altura. A inflorescência nasce no ponto terminal de
crescimento, formado por um pedúnculo, que pode ser ereto
ou pendente, e varia de forma, tamanho, plano e cor. Por serem
plantas originárias de florestas tropicais estão mais adaptadas a
locais sombreados, fator que pode influenciar tanto na produtividade quanto na intensidade da cor das brácteas (MOSCA &
CAVALCANTE, 2005).
1 Engª Agrª, pós-doutoranda do PPG Agronomia/Fitotecnia, Universidade Federal de
Lavras (UFLA), e-mail: gabriellen@gmail.com
2 Engª Agrª, pós-doutoranda do PPG Agronomia/Fitotecnia, Universidade Federal de
Lavras (UFLA), e-mail: renata_vga@yahoo.com.br
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Figura 1. Variabilidade de inflorescências de diferentes espécies de Heliconia sp.
A) H. bihai; B) H. wagneriana; C) H. stricta; D) H. psittacorum; E) H. psittacorum
x H. spathocircinada; F) H. rauliniana; G) H. latispatha e H) H. rostrata. (Fotos:
Mosca & Cavalcante, 2005 – Embrapa).

2 Propagação
A helicônia pode ser propagada por sementes, mas esse
método não é recomendado para produção de mudas com fins
comerciais, uma vez que a germinação é demorada e difícil devido à presença de endocarpo rígido e à baixa tolerância das
sementes à dessecação e ao armazenamento. Além disso, a propagação por sementes favorece a produção de mudas desuniformes e com longo período juvenil o que acarreta em florescimento tardio, em torno de 3 a 4 anos após início do crescimento
vegetativo (MOSCA & CAVALCANTE, 2005). As mudas produzidas são maiores, de menor valor comercial e manuseio
mais difícil.
A propagação comercial da helicônia é realizada, preferencialmente, por via assexuada por meio da divisão de ri155

zomas, cuja variabilidade genética é muito baixa. Esse tipo de
propagação é favorecido pela morfologia da planta, pois a helicônia apresenta grande formação de touceiras com emissão de
brotos laterais. Todavia, esse método conduz à disseminação e
acúmulo de microrganismos causadores de importantes doenças que são transmitidas no decorrer dos plantios, via rizomas
contaminados por fungos, bactérias, nematoides e vírus, o que
levou vários países a imporem rígida quarentena para importação de rizomas (SANTOS et al., 2006). Dentre essas doenças estão aquelas causadas por fungos de solo (TORRES et al., 2005a).
Quando propagadas por divisão de rizomas, algumas espécies iniciam a produção de flores em quatro a cinco meses
após o plantio (LAMAS, 2001). As plantas matrizes que irão
fornecer os rizomas devem apresentar elevada produtividade, vigor e sanidade. Rizomas ideais são aqueles que tem pelo
menos três gemas e, dependendo da época do ano, podem ser
plantados diretamente no campo ou plantados em sacos plásticos, sendo preferencialmente colocados sob irrigação e sombreamento entre 30 e 60%, o que facilita o enraizamento (Figura 2).
Antes de transplantar, os rizomas devem ser desinfestados com
inseticida/nematicida, fungicida e bactericida ou banhados em
solução de hipoclorito de sódio (LAMAS, 2001).

Figura 2. Rizomas de helicônia para comercialização (Fotos: Site Dierberger Tropicais).
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Devido às limitações encontradas nas duas formas de
propagação em helicônia, a cultura de tecidos vegetais apresenta-se como alternativa para contornar as limitações da propagação via semente e por meio de divisão de rizomas.
3 Micropropagação
A propagação in vitro ou micropropagação é a modalidade da cultura de tecidos mais difundida e que tem encontrado
aplicações práticas comprovadas na propagação de espécies
de interesse econômico (BUTT et al., 2015). Esta técnica tem se
concentrado na produção comercial de plantas, possibilitando
sua multiplicação rápida, em períodos de tempo e de espaço reduzidos. Além disso, a micropropagação mantém a identidade
genética do material propagado e as mudas obtidas apresentam
alta qualidade fitossanitária, isto é, são livres de pragas e de
doenças (KADHIMI et al., 2014).
Existem várias metodologias para micropropagação de
helicônias. Entretanto, é importante ressaltar que geralmente
são necessários alguns ajustes para obtenção de resultados satisfatórios em diferentes genótipos.
3.1 Cultura de embriões
O estabelecimento in vitro de brotações de helicônia é frequentemente comprometido pela presença de patógenos endofíticos, o que torna importante o desenvolvimento de técnicas
que façam da micropropagação uma alternativa mais viável
(RODRIGUES, 2005; ULISSES et al., 2011). Além disso, a propagação via sementes pode possibilitar maior variabilidade genética, e consequentemente pode permitir a seleção de plantas
mais adequadas à comercialização e com características diferenciadas (ARAÚJO et al., 2010).
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Dentre as técnicas de cultura de tecidos, a cultura de embriões zigóticos é um procedimento muito comum para regenerar plantas provenientes de sementes que não germinam em
condições convencionais de semeadura (ARAÚJO et al., 2012).
Segundo Torres et al. (2005b), essa técnica propicia propagação
rápida de plantas, recuperação de plantas livres de doenças,
conservação e intercâmbio de germoplasma, introdução de germoplasma como semente botânica e superação da dormência
de sementes. No entanto, sua maior aplicabilidade se dá por
meio do resgate de embriões imaturos a partir de sementes em
desenvolvimento.
Os frutos de helicônia apresentam endocarpo endurecido
que dificulta a germinação das sementes. Além disso, muitos
autores relatam que na fase de maturação dos frutos, o embrião
ainda está pouco desenvolvido. Essas duas limitações contribuem para que a propagação das helicônias fique comprometida. Dessa forma, a recuperação de embriões zigóticos por meio
da cultura de tecidos aparece como solução para contornar esse
problema, uma vez que os embriões têm elevado potencial de
regeneração e são oriundos de ambiente estéril (paredes ovarianas) (ULISSES et al., 2010).
A técnica de cultivo in vitro de embriões zigóticos tem
sido utilizada com sucesso em inúmeros gêneros de plantas,
permitindo a superação de barreiras genéticas à germinação, a
produção de plantas em condições assépticas e a elucidação de
aspectos inerentes à nutrição do embrião no óvulo. Porém, são
necessários mais estudos acerca dos melhores protocolos de desenvolvimento de embriões e de regeneração de plantas para
que o método se torne eficiente.
Ulisses et al. (2010) avaliaram diversos meios de cultura com diferentes concentrações de sais, fontes de carboidratos e níveis de reguladores de crescimento na cultura de
embriões zigóticos in vitro de helicônia (H. bihai cv. ‘Lobster
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Claw Two’) e sua posterior propagação clonal. Os autores
observaram que os embriões maduros apresentaram estádios de diferenciação superior aos embriões imaturos. Na
fase de conversão dos embriões em plantas, observou-se que
85% dos embriões inoculados desenvolveram-se em plantas
quando cultivados em meio ½ MS com sacarose, sendo que
este meio proporcionou desenvolvimento superior das plantas, o que contrastou com os 41% que se desenvolveram no
mesmo meio acrescido de glucose (Figura 3). Na fase de multiplicação, as plantas cultivadas em meio MS (MURASHIGE
& SKOOG, 1962) suplementado com 6-benzilaminopurina
(BAP) apresentaram maior formação de gemas laterais.
Figura 3. Plântulas de Heliconia bihai resultantes do processo in vitro de cultura
de embriões zigóticos após 60 dias da inoculação. 2A. Planta cultivada em meio
½ MS com sacarose (barra=1,19 cm); 2B. Planta cultivada em meio ½ MS com
glucose (barra=0,83 cm). (Foto: Ulisses et al., 2010).

Torres et al. (2005b) relataram os efeitos de diversas citocininas e da sacarose no desenvolvimento in vitro de embriões
de Heliconia rostrata. Os autores concluíram que a adição de
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sacarose ao meio básico foi essencial para o crescimento e desenvolvimento dos embriões e que as citocininas adicionadas
(cinetina, isopentenil adenina e zeatina) não mostraram diferenças significativas quanto ao comprimento, massa fresca e
porcentagem de plântulas produzidas.
Araújo et al. (2010), estudando a germinação e o desenvolvimento in vitro de embriões zigóticos em oito famílias (touceiras) de Heliconia chartacea cv. ‘Sexy Scarlet’, registraram que
todos os embriões coletados apresentaram alto índice de germinação no meio de cultura ½ MS. Em relação ao desenvolvimento in vitro (número de folhas e raízes, altura, peso) houve
diferenças entre as famílias.
O resgate de embriões somáticos de H. bihai, H. wagneriana
e H. chartaceae foi possível, porém ocorreu de formas distintas, e
na aclimatização a taxa de sobrevivência foi maior que 75%, evidenciando o potencial dessa técnica na obtenção de mudas de
helicônias para serem utilizadas como material em programas
de melhoramento (ARAÚJO et al., 2012).
De maneira geral, a metodologia para cultura de embriões baseia-se no seguinte protocolo:
3.1.1 Material vegetal e desinfestação
Frutos maduros de coloração azul-escura são empregados como material de partida. Na bancada do laboratório, os
frutos maduros são lavados com hipoclorito de sódio a 2,5%,
por 15 minutos, e enxaguados três vezes com água destilada e
esterilizada. Posteriormente, os frutos são abertos e as sementes separadas e lavadas com detergente neutro (Figura 4).
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Figura 4. Processo de retirada das sementes dos frutos de helicônia. A) Frutos
maduros; B) e C) Retirada da polpa com um bisturi; D) e E) Separação das
sementes e F) Sementes individualizadas e lavadas (Fotos: Gabrielen de Maria
Gomes Dias).

Na capela de fluxo laminar, as sementes são imersas em
álcool 70% por 2 minutos, posteriormente em hipoclorito de sódio a 0,5% por 15 minutos e enxaguadas, três vezes, com água
destilada esterilizada. Após a desinfestação das sementes, os
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embriões são excisados, com o auxílio de alicate e de bisturi
esterilizados (Figura 5). Os embriões são inoculados em tubos
de ensaio com meio de cultura MS suplementado com 1,5 mg
L-1 de BAP e 1,5 mg L-1 de GA3 (ácido giberélico). Torres et al.
(2005b) relatam o uso de meio MS sem suplementação na inoculação dos embriões e salientam a importância da sacarose para
seu crescimento e desenvolvimento.
Posteriormente, os tubos contendo os embriões são mantidos em câmara de crescimento a 25°C, sob fotoperíodo de 16 horas.
Figura 5. Manipulação da semente. A) Semente de helicônia desinfestada; B) Incisão da semente com auxílio do alicate; C) e D) Separação da casca e do endosperma da semente; E) Retirada do embrião como auxílio do bisturi; F) Inoculação
do embrião em meio de cultura. (Fotos: Gabrielen de Maria Gomes Dias).
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Existe outra técnica de retirada de embriões, que é
sob pressão, mas esta pode danificar embriões de determinadas espécies.
3.1.2 Multiplicação
Após 30 dias, os embriões devem ser transferidos para
meio MS acrescido de 2,5 mg L-1 de BAP. As brotações obtidas
podem então ser multiplicadas através de subcultivos em intervalos de 30 dias (Figura 6).
Figura 6. Mudas de helicônia micropropagadas no estágio do 3° subcultivo.
(Foto: Gabrielen de Maria Gomes Dias).

3.1.3 Quebra da dominância apical
Para a produção comercial, o número e o tamanho das
gemas desenvolvidas a partir de um explante inicial são de
extrema importância, uma vez que o aumento da taxa de mul-
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tiplicação é determinante no custo de um protocolo de propagação. Visando melhorar essa condição, Diniz et al. (2004)
desenvolveram um protocolo da quebra da dominância apical, através de cortes nas gemas na emissão in vitro de novas
gemas. Segundo esse esquema, as gemas de Heliconia stricta
Huber são partidas ao meio (divididas em duas) e inoculadas
em meio de cultura MS suplementado com 2 mg L-1 de BAP.
Estas são mantidas em sala de crescimento com temperatura
de 26± 1°C, fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa
em torno de 2000 µmol m-2 s-1. Após 60 dias, este autor observou número médio de 2,6 brotos de gemas por explante e
redução do crescimento em altura das plantas.
3.1.4 Alongamento e enraizamento
As plantas que se encontram em condições in vitro estão
em ambiente favorável para o desenvolvimento de suas atividades metabólicas, onde estão disponíveis nutrientes, luz, calor e umidade em patamares ideais. Para produção comercial
é importante o desenvolvimento satisfatório dessa planta in vitro, em comprimento, número de folhas e número raízes, para
adaptação mais rápida às condições ex vitro.
Nessa fase, as plantas devem ser colocadas em frascos
grandes com 30 mL de meio MS sem regulador de crescimento, permanecendo em sala de crescimento com temperatura de
25±1°C, sob 1000 µmol m-2 s-1 e fotoperíodo de 12 horas. Após
intervalo de aproximadamente 90 dias (a depender da espécie)
as plantas apresentam bom desenvolvimento podendo passar
para fase de aclimatização (Figura 7).
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Figura 7. Plântulas de H. lingulata durante as fases de alongamento e enraizamento in vitro. (Fotos: Gabrielen de Maria Gomes Dias).

3.1.5 Aclimatização
Essa etapa refere-se ao estágio da micropropagação em
que ocorre a transferência das mudas produzidas in vitro para
um ambiente de transição ex vitro, como uma casa de vegetação ou telado. A aclimatização é indispensável para obtenção
de uma planta propagada por meio de cultura de tecidos, pois
antes de irem para o campo, as mudas necessitam exercer seu
autotrofismo em detrimento do heterotrofismo que apresentavam no ambiente in vitro. Para muitas espécies, a aclimatização
é considerada uma fase crítica da micropropagação. Frequentemente, um dos maiores obstáculos à aplicação prática dos
métodos de cultura de tecidos, na propagação de plantas, é a
dificuldade de transferir com sucesso as mudas da condição in
vitro para o solo, devido à grande diferença entre as condições
ambientais do laboratório e o campo (HOFFMANN, 2002).
Assim, seguindo o protocolo desenvolvido por Rocha
et al. (2009), a aclimatização das mudas micropropagadas de
Heliconia lingulata obedecerá à seguinte sequência:
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1. Plântulas enraizadas com altura variando de 2,6 a
3,5 cm são retiradas dos frascos e suas raízes lavadas em água corrente para a retirada do excesso de
meio de cultura;
2. Após a lavagem, as mudas devem ser colocadas
em bandejas e suas raízes podadas com o objetivo
de uniformizar o material, facilitar o plantio e estimular o desenvolvimento de um sistema radicular
mais funcional;
3. As mudas são transplantadas para tubetes de capacidade volumétrica de 180 cm3 e transportadas para
bancada dentro do ambiente protegido;
4. Utilizar a combinação PCS+H+S (pó de coco seco +
húmus + solo) como substrato. O valor de pH e de
condutividade elétrica (Ce) do substrato devem variar entre 5,5 a 6,5 e 0,75 a 2,00 dS m-1, respectivamente. O substrato deve oferecer proteção ao sistema radicular, suprimento de água e nutrientes para
a planta, além de propiciar trocas gasosas em níveis
adequados entre planta e ambiente. Vários substratos têm sido testados e recomendados para cultivo
de helicônias, tais como pó de casca de côco e casca
de arroz que são inertes e duráveis e húmus de minhoca que é rico em nutrientes;
5. As plantas devem ser mantidas sob telado com 50%
de sombreamento, irrigadas diariamente com lâmina
de 3 mm de água aproximadamente, parcelada em
duas aplicações: uma lâmina de 1,5 mm pela manhã,
às 9 h e a outra também de 1,5 mm no período da tarde, às 16 h.
Rodrigues et al. (2005) avaliaram a aclimatização de mudas de H. bihai cv. ‘Lobster Claw I’ em areia lavada, vermiculita
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e PlantMax®, além do uso de diferentes níveis de sombreamento (0 a 80%). Os autores relatam que areia lavada e PlantMax®
e sombreamentos a partir de 50% favoreceram melhor desempenho das mudas micropropagadas. Além disso, as mudas desenvolveram novas raízes, sugerindo que essa espécie pode ser
aclimatizada sem que as plantas passem pela fase de enraizamento in vitro.
4 Embriogênese somática
A propagação in vitro é uma alternativa importante no
que diz respeito à produção em larga escala de helicônias com
altos padrões de qualidade, porém a micropropagação via
brotações apicais apresenta problemas relacionados às contaminações endofíticas que podem limitar o desenvolvimento
do explante (ULISSES et al., 2010). Nesse sentido, a técnica de
embriogênese somática constitui-se em uma alternativa para a
produção de helicônias dentro do padrão comercial por meio
de propagação clonal.
A embriogênese somática é a produção de embriões e,
posteriormente, plantas inteiras, a partir de uma única ou um
conjunto de células vegetativas ou somáticas (THORPE, 2012).
Em geral, nos vegetais, a fonte de explante ou célula pode vir
de qualquer parte da planta como folha, talo, raiz, hipocótilo,
flores, podendo incluir células altamente especializadas como
mesofilo foliar, epiderme e grãos de pólen de uma espécie. O
processo de desenvolvimento dos embriões somáticos é semelhante ao de embriões zigóticos, embora haja algumas diferenças, como falta do suspensor (cordão parcialmente ligado
ao saco embrionário) e as divisões das células podem não ser
ordenadas ou padronizadas como em embriões zigóticos, mas
seguem as mesmas fases, pré-globular, globular, coração, torpedo, e assim por diante (SRIVASTAVA, 2002).
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Embriões somáticos são utilizados para obtenção de suspensões celulares em meio líquido, onde estas são mantidas
sob agitação, subcultivadas semanalmente e nestas condições
as células se dividem e multiplicam ativamente. Estas células
podem ser utilizadas para trabalhos de transformação genética, hibridação somática, propagação massal, criopreservação,
sementes sintéticas, mutação e duplicação cromossômica. No
entanto, para a eficiência destes métodos e para que a embriogênese somática venha a ser o sistema de micropropagação do
futuro, torna-se necessário que ocorram melhorias nos protocolos regenerativos (GUERRA et al., 1999).
Ulisses et al. (2010) avaliaram o desenvolvimento de calos embriogênicos a partir de seções transversais do ovário
de plantas de Heliconia chartacea (cv. Sexy Pink) em diferentes
combinações de ácido indolacético (AIA) ou de 2,4-D com BAP.
Aspectos anatômicos dos calos e a presença de estruturas embriogênicas foram avaliados através de análises histológicas e
citoquímicas e de observações via estereomicroscopia e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que tratamentos com 2,4-D e AIA produziram calos friáveis com setores pro-embriogênicos, o que indica a aquisição de competência
morfogenética pelas células. Os autores também observaram a
expressão da embriogênese quando massas pró-embriogênicas
se desenvolveram para a formação dos embriões somáticos.
Tais resultados constituem-se alternativa para a utilização de
um tipo de explante que possibilite o cultivo in vitro de helicônia sem o desenvolvimento de bactérias endofíticas.
Em 2011, Ulisses et al. utilizaram embriões zigóticos
provenientes de frutos imaturos e maduros de Heliconia bihai
como explantes iniciais para indução de embriões somáticos,
em combinações de AIA e 2,4-D. A formação desses embriões
só ocorreu nos embriões zigóticos oriundos de frutos maduros,
cultivados em meio sem reguladores, porém não foram capazes
de se converterem em plantas no meio de cultura utilizado.
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Como a embriogênese somática direta não é uma prática
de fácil obtenção em helicônias, tem-se preferido realizar
primeiramente a calogênese para que o tecido somático se
desdiferencie e adquira competência embriogênica. A indução
de calos em H. collinsiana foi possível quando utilizaramse explantes oriundos de secções basais do pseudocaule
inoculados em meio MS com 81,4 µmol de 2,4-D ou 135,7 µmol
de picloran combinados com 0,5 g L-1 de carvão ativado (Figura
7) (HERNÁNDEZ-MENESES et al., 2013).
Figura 7. Indução de calos in vitro em explantes de secções transversais de H.
collinsiana cultivados em meio MS adicionado de 0,5 g L-1 de carvão ativado.
Calos induzidos com 81,4 µmol de 2,4-D após (A) quatro, (B) oito e (C) doze
semanas de cultivo no escuro. Calos induzidos com 135,7 µmol de picloram
cultivados após (D) quatro, (E) oito e (F) doze semanas no escuro. (Foto:
Hernández-Meneses et al., 2013).

5 Variação somaclonal
Apesar de todas as vantagens obtidas com a técnica da
micropropagação para a grande maioria das culturas, algumas
dificuldades podem ser encontradas durante o processo, sendo
a variação somaclonal uma das mais problemáticas.
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O termo variação somaclonal foi utilizado primeiramente por Larkin e Scowcroft (1981) para descrever mudanças induzidas em plantas regeneradas a partir de tecidos somáticos
cultivados in vitro. Sahijram, Soneji & Bollamma (2003) definem esse processo como uma variação fenotípica de origem
genética ou epigenética expressa entre clones. Em suma, a variação somaclonal é o aparecimento de indivíduos com anormalidades em caracteres morfológicos da planta como altura,
número de folhas, tamanho e cor das folhas, e em caracteres fisiológicos como resistência a estresses bióticos e abióticos. Essas modificações muitas vezes podem ser notadas facilmente
a olho nu, enquanto outras podem ser detectadas por análise
molecular. A frequência de ocorrência de variação somaclonal
em plantas regeneradas é fortemente influenciada pelo genótipo, meio de cultura, duração do cultivo, fonte de explante e
reguladores de crescimento.
A ocorrência de somaclones é considerada um problema,
uma vez que haverá desuniformidade entre os indivíduos, acarretando limitações comerciais pois, muitas vezes as plantas somaclones apresentam características indesejáveis. Porém, a exploração de variantes com características de interesse herdáveis
tem sido utilizada como estratégia no melhoramento de plantas
(BOUIAMRINE, DIOURI & HALIMI., 2012), principalmente nas
ornamentais onde podem surgir variações comercialmente úteis,
a exemplo de coloração e porte de flores da planta.
Rodrigues (2008), visando conhecer a ocorrência de variação somaclonal em mudas micropropagadas de Heliconia bihai,
cultivou ápices caulinares da cv. Lobster Claw I em meio MS
suplementado com BAP e cefotaxima sódica e, posteriormente,
em meio para indução de brotações. O autor registrou a ocorrência de variantes somaclonais quanto ao teor de clorofila na
folha, porte da planta e coloração do pseudocaule e pecíolo. A
taxa de variação somaclonal foi de 61,40%, que correspondia
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à 1228 plantas em um total de 2000 plantas avaliadas. O autor
concluiu que a variação somaclonal é uma ferramenta promissora para obtenção de variabilidade genética nos setores de floricultura e ornamentação.
Urrea & Ceballos (2005) aplicaram diferentes doses de radiação nos estágios de multiplicação e regeneração de calos embriogênicos de Heliconia psittacorum. Os autores obtiveram resultados que mostraram que as principais alterações morfológicas
observadas em plantas in vitro foram altura da planta e comprimento e número de raízes. Porém, a cor e a forma de folhas e
pseudocaules não tiveram mudanças significativas. A dose de
radiação de 40 Gy (Gray) foi escolhida como a dose adequada
para induzir variabilidade genética em H. psittacorum por meio
da obtenção de somaclones. Segundo Rodrigues, Tulmann-Neto
& Dutra (2005), doses entre 30 e 40 Gy são consideradas letais
(DL 50) para plantas de H. bihai e que, portanto, devem ser utilizadas em experimentos de indução de mutações em helicônia.
A aplicação de radiação gama com Cobalto60 em diferentes cultivares de helicônia foi eficaz para obtenção de variantes
somaclonais quanto à cor das brácteas, sépalas, ráquis e pseudocaule (NATAREN, 2013).
6 Outras técnicas
O estudo da propagação in vitro de helicônias vem sendo
muito explorado por meio de testes de outras metodologias.
A utilização de biorreatores aparece como estratégia para
aumentar a produtividade de mudas em uma biofábrica, além
de ser uma metodologia que pode reduzir custos de produção. Nesse sistema, as plantas são cultivadas em recipientes de
maior tamanho e mantem contato com o meio de cultura em
seu estado líquido. Biorreatores de imersão temporária são os
modelos mais estudados e atuam fornecendo meio de cultura
líquido para a planta em intervalos pré-estabelecidos pelo pes-
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quisador. Em helicônia, um protótipo de biorreator de imersão
temporária foi testado por Rodrigues et al. (2006) que relataram
que intervalos entre imersões variando de 1 a 4 horas favorecem o desenvolvimento de propágulos de H. champneiana, os
quais apresentaram maior número de brotos e massa fresca.
Outra técnica in vitro estudada em helicônia é a indução
de indivíduos poliploides visando à obtenção de novas variedades de interesse agrícola para serem utilizadas em programas de melhoramento. Cavalcanti Filho (2011) constataram a
poliploidização de alguns indivíduos de H. bihai quando aplicaram 0,05 e 0,1% de colchicina por 48 horas no meio de cultivo
das plântulas. O autor considera essa técnica viável para produção de novas variedades.
7 Considerações finais
A floricultura é um dos ramos da atividade agrícola que
mais tem se desenvolvido nos últimos anos, tanto na expansão
da área produtiva como no desenvolvimento de novas tecnologias de produção e comercialização. Dentre as flores tropicais,
as helicônias pertencem a um grupo de plantas ornamentais
muito apreciado pelos consumidores e, graças a isso, tem sido
muito estudada a cerca de melhores métodos de propagação.
As técnicas de cultura de tecidos, a exemplo da cultura
de embriões e da embriogênese somática, são promissoras por
propiciarem rápida propagação dessas plantas, haja vista que
elas possuem propagação por via sexuada dificultada, ao mesmo tempo que a propagação vegetativa apresenta limitações
devido à elevada disseminação de patógenos no momento da
formação de mudas a partir do seccionamento do rizoma.
Os países desenvolvidos apresentam consumo significativo de flores, embora apresentem limitações ao cultivo de
espécies tropicais, o que faz do Brasil um país de destaque na
produção de flores tropicais. Assim, é muito importante que
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pesquisas que visem encontrar novos métodos de multiplicação
de helicônias sejam desenvolvidas para auxiliar na otimização
da produção brasileira dessa flor.
Além disso, estudos acerca da ocorrência de variação
somaclonal são importantes e devem ser sempre realizados,
uma vez que a propagação in vitro pode acarretar indivíduos
regenerados com alguma deformidade que poderá inviabilizar a futura comercialização ou, de forma contrária, pode originar clones com alguma característica especial e de interesse
para o pesquisador.
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1 Introdução
Lavandas (Figura 1) são plantas aromáticas amplamente
utilizadas como ornamentais e nas indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética. Segundo a classificação do Sistema APG
(ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2009), as plantas de
lavanda pertencem à Ordem Lamiales, à Família Lamiaceae e
ao gênero Lavandula.
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Figura 1. Cultivo de lavanda (Lavandula spp.) na cidade de Albenga/Itália. Foto:
Filipe Almendagna Rodrigues.

A família Lamiaceae apresenta distribuição cosmopolita
com aproximadamente 300 gêneros e 7500 espécies, sendo 28
gêneros com cerca de 350 espécies encontradas no Brasil. Fazem parte desta família plantas do gênero Lavandula conhecidas
como: lavandas ou alfazemas, originárias da região do Mediterrâneo na Europa (LORENZI e SOUZA, 2008).
As espécies pertencentes a este gênero são arbustos
ou subarbustos eretos e aromáticos com caules majoritariamente lenhosos. As folhas são opostas, simples, inteiras,
dentadas, pinadas ou bipinadas. Os tricomas das folhas são
geralmente ramificados e conectados a glândulas. A inflorescência é uma espiga terminal, simples ou ramificada,
densa e compacta ou comprida e larga com pedúnculo retangular ou quadrado e pode apresentar-se na cor verde,
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vermelha, roxa ou branca, sendo que a cor mais comum é
azul-lilas. As brácteas férteis são opostas, alternas ou espiraladas, imbricadas ou dispostas em fileiras verticais. As
brácteas estéreis formam uma grande pluma ou estrutura
semelhante acima da espiga (PLATT, 2009).
O gênero Lavandula possui destaque na economia mundial devido à produção de óleos essenciais utilizados nas indústrias de perfumaria, cosmética, de alimentos e farmacêutica.
Esse gênero apresenta cerca de 40 espécies diferentes de lavandas, destacando-se a Lavandula angustifolia Mill (= L. officinales L.
= L. vera DC), Lavandula intermedia Emeric ex Loisel (lavandin)
(= L. hybrida L.) e Lavandula spica (Spyke lavender = L. latifolia
Medik) (BOMBARDA et al., 2008).
Plantas medicinais e aromáticas também são consideradas
ornamentais, devido à exuberância de folhas e flores quando
utilizadas individualmente ou em conjunto, além da variedade
de perfumes que elas produzem. Por isso, as plantas medicinais
passam a apresentar dupla finalidade em um jardim doméstico
ou até mesmo em projetos paisagísticos: embelezar um determinado ambiente e fornecer material vegetal com propriedades
terapêuticas (DEMATTÊ e COAN, 1999).
Lavandas são plantas perenes, com vida produtiva típica de até 15 anos, embora algumas continuam produzindo
com 20 anos de idade (ATTRA, 2006), podem ser propagadas
via sexuada ou assexuadamente, embora a reprodução através de sementes seja muito lenta e as plantas variam significativamente em termos de taxa de crescimento e composição
do óleo essencial (BONA et al., 2010). A propagação vegetativa produz indivíduos geneticamente idênticos, porém, a
multiplicação por estacas é considerada lenta e onerosa, e a
indução de raizes é muitas vezes ineficiente. Outros fatores
como clima, disponibilidade de água e suscetibilidade às doenças também podem contribuir para o insucesso destas técnicas (CHAWLA, 2009).
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As limitações citadas podem ser sanadas usando
métodos de propagação in vitro sob condições ambientais
controladas, facilitando a rápida multiplicação de clones
superiores e extração de metabólitos ao longo do ano sem
restrições sazonais (ZUZART et al., 2010). Além disso, a engenharia genética só é possível em conjunto com técnicas
de cultura de tecidos (KOTHARI et al., 2010), o que pode
proporcionar aos produtores de lavanda oportunidades para
melhorar a produtividade, qualidade e quantidade de óleos
essenciais e, portanto, ampliando o potencial econômico de
Lavandula spp. (DRONNE et al., 1999).
O intuito do presente capítulo é expor as técnicas disponíveis de propagação in vitro para Lavandula spp. e elucidar suas
relações com a produção de valiosos metabólitos secundários.
2 Técnicas de propagação in vitro para Lavandula spp.
As espécies de lavanda podem se beneficiar das técnicas
de cultivo in vitro, sobretudo pelo fato da propagação in vitro
possibilitar a produção de mudas em larga escala, com qualidade fitossanitária, padronização e seleção de material genético
superior. Tais melhorias no processo produtivo beneficiam a
difusão do cultivo da lavanda em âmbito nacional, tanto para o
aproveitamento dos metabólitos secundários produzidos pela
planta quanto para seu uso ornamental.
Zuzarte et al. (2015) citam a uniformidade das plantas
como um dos pontos-chave de seu trabalho, objetivando o
desenvolvimento de um protocolo para a produção in vitro
em larga escala de lavanda, o que contribui ainda para a preservação da planta em locais onde sua ocorrência é natural.
Machado et al. (2013a) relatam problemas na propagação vegetativa de espécies de lavanda devido à dificuldade no enraizamento de estacas. Gonçalves e Romano (2012) enfatizam
a micropropagação de lavanda destacando quatro etapas
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principais do processo: o estabelecimento, a multiplicação, o
enraizamento e a aclimatização.
É possível, para fins didáticos, separar a organogênese
indireta e a germinação in vitro dos outros processos de micropropagação, uma vez que na primeira modalidade há a necessidade de uma etapa precursora antes do estabelecimento,
enquanto a germinação in vitro pode ser uma alternativa à superação da dormência de espécies de lavanda.
2.1 Micropropagação
Segmentos vegetais que possuam maior capacidade de
regeneração, como é o caso de regiões meristemáticas, são os
explantes mais promissores para gerar uma nova planta.
Graças a essa capacidade regenerativa, alguns dos explantes de lavanda utilizados tem sido: brotações laterais,
brotações apicais e segmentos nodais (MACHADO et al.,
2013a; NOBRE, 1996).
O meio de cultivo é outro fator a ser considerado no estabelecimento do protocolo. O MS (MURASHIGE e SKOOG,
1962) é o mais comumente encontrado em trabalhos com lavanda (AL-BAKHIT et al., 2007; MACHADO et al., 2014; ZUZARTE et al., 2015). Variações nas concentrações do meio podem ser observadas em alguns trabalhos (DIAS et al., 2002;
MACHADO et al., 2013a), porém, o MS com 100% de sua concentração é mais usual.
O estudo de outros meios de cultivo pode ser promissor
como observado no trabalho de Machado et al. (2013a) que utilizaram os meios MS, MS (50%), LS (LINSMAIER e SKOOG,
1965) e WPM (LLOYD e MCCOWN, 1980) em subcultivo de
lavanda. Os resultados mostraram que os meios MS e LS proporcionaram maiores valores em altura e número de brotações
por explante, entretanto o meio LS foi favorável para que as
brotações tivessem menores percentuais de hiperidricidade.
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Com o explante e o meio de cultivo definidos, a etapa
seguinte é fornecer ao explante estímulos que possibilitem
ou acelerem transformações necessárias para a formação de
novas plantas. Esse estímulo é geralmente possível graças
à adição de reguladores de crescimento ao meio de cultivo.
Os fitorreguladores terão diversas funções, dependendo da
concentração e suas combinações, podendo favorecer brotação, enraizamento, crescimento, formação de calos, dentre
outras transformações.
Auxinas têm sido empregadas geralmente isoladas para
estimular a formação de calos ou o enraizamento, enquanto
suas combinações com citocininas tem uso comum na formação
de brotações (AL-BAKHIT et al., 2007; ECHEVERRIGARAY et
al., 2005; GUADARRAMA-FLORES et al., 2012).
É importante salientar que o uso de fitorreguladores, a
escolha do meio de cultura e até mesmo do explante dependem
diretamente da etapa da micropropagação na qual a lavanda
será direcionada.
2.1.1 Estabelecimento
O estabelecimento é uma etapa crucial da micropropagação, pois permite a adaptação da lavanda in vitro e só após
esta fase, as demais fases do protocolo que visam potencializar
a produção de mudas poderão ser estudadas.
A seleção de um explante com a capacidade de gerar uma
nova planta é um ponto-chave, portanto devem ser selecionados
segmentos vegetais com elevada totipotência, ou seja, com grande poder de multiplicação e capacidade de diferenciação. Gonçalves e Romano (2012) citam alguns tipos de explantes utilizados em trabalhos para a micropropagação da lavanda (Tabela 1).
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Tabela 1. Métodos de propagação in vitro de Lavandula spp. e tipos de explante usados.
Espéciesz
Lavandula latifolia Med.
Lavandula stoechas L.
Lavandula latifolia Med.
Lavandula dentata L.
Lavandula vera DC
Lavandiny
Lavandula vera DC
Lavandula vera DC
Lavandula viridis L’Hér
Lavandula dentata L.
Lavandula angustifolia ‘Munstead’
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula pedunculata (Miller) Cav.
SH – Segmentos de hipocótilo; BA –
brotos apicais; EN – explantes nodais; SF
– segmentos foliares; PM – proliferação
de meristemas; O – organogênese; CC –
Cultura de células.
z

Espécies de acordo com os autores.

Lavandula x intermedia Emeric ex
Loiseleur.
y

Adaptado de Gonçalves e Romano (2012).

184

Método Explante Referência
Calvo e Segura
PM
SH
(1989)
PM
BA, EN Nobre (1996)
Sánchez-Gras e
PM
EN
Calvo (1996)
Jordan et al.
PM
EN
(1998)
Andrade et al.
PM
EN
(1999)
Dronne et al.
O
SF
(1999a,b)
Tsuro et al.
O
SF
(1999)
Tsuro et al.
O
SF
(2000)
Dias et al.
PM
EN
(2002)
Echeverrigaray
PM
EN
et al. (2005)
Wang et al.
CC
SF
(2007)
Falk et al.
O
SF
(2009)
Zuzarte et al.
PM
EN
(2010)

O meio MS básico é predominante no estabelecimento
da lavanda e a sua suplementação com fitorreguladores é
relatada em alguns trabalhos. No entanto, o desenvolvimento do explante pode ocorrer na ausência de fitorreguladores, como observado no experimento realizado por Zuzarte
et al. (2015) em que nenhum fitorregulador foi empregado
na etapa inicial do cultivo in vitro de Lavandula multifida.
Já Machado et al. (2013a) inocularam ápices caulinares de
Lavandula angustifolia em meio de cultivo MS com 0,5μM de
benzilaminopurina (BAP).
Além dos aspectos comuns a todas as etapas do desenvolvimento in vitro, durante o estabelecimento alguns problemas, como a contaminação e a oxidação dos explantes, ganham
destaque, pois os fragmentos vegetais vindos do ambiente externo tendem a ter maiores chances de contaminação e quando retirados da planta no campo e colocados no ambiente in
vitro podem produzir uma série de metabólitos que causam a
oxidação no meio.
Para evitar problemas de contaminação, o estabelecimento da lavanda é realizado com a prévia desinfestação dos
explantes com o uso de etanol seguido de hipoclorito de sódio (GONÇALVES e ROMANO, 2012). No entanto, Machado et al. (2013a) utilizaram em complemento ao etanol e ao
hipoclorito a aplicação prévia do fungicida Cercobin® (2%)
durante 40 minutos.
Gonçalves e Romano (2012) também mencionam a frequente troca do meio de cultura e a utilização do ácido ascórbico como prevenção à oxidação.
2.1.2 Multiplicação
A fase de multiplicação objetiva a formação de brotos adventícios a partir de explantes provenientes de material já es-
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tabelecido in vitro. Para estimular a formação destas brotações,
as ferramentas mais importantes são os reguladores de crescimento e seu uso é o principal ponto a ser estudado nesta etapa.
Visando à multiplicação de brotos de lavanda, geralmente é necessária a utilização de citocininas, algumas vezes
em combinação com pequenas doses de auxinas (GONÇALVES e ROMANO, 2012). Al-Bakhit et al. (2007) testaram a
aplicação das citocininas 6-benzilaminopurina (BAP), cinetina (KIN) e thidiazuron (TDZ) nas concentrações de 0,0; 0,5;
1,0; 1,5 e 2,0 mg L-1 combinadas com doses de ácido naftaleno
acético (ANA) para a multiplicação in vitro das espécies L.
angustifolia e L. latifolia. Todas as citocininas tiveram melhor
desempenho na multiplicação das brotações para as duas espécies em relação ao tratamento controle. As doses não mostraram efeito no número de brotações por explante, porém,
considerando-se outras características de crescimento como
comprimento e peso das brotações e número de internódios
formados, de maneira geral, a dose de 1,5 mg L -1 de cinetina
proporcionou melhores resultados.
Machado et al. (2013a) observaram o efeito do BAP (nas
doses de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 μM) adicionado ao meio de cultivo,
na ausência de auxinas artificiais, na multiplicação de L. angustifolia durante quatro subcultivos. Os autores notaram que o
BAP foi favorável à multiplicação dos brotos e a dose de 1,0
μM garantiu maior estabilidade nos subcultivos, pois, apesar
das doses mais altas terem possibilitado maior número de brotações formadas, desencadearam o surgimento de brotos com
hiperidricidade, o qual foi agravado nos subcultivos devido ao
efeito residual da citocinina durante cada repicagem.
Gonçalves e Romano (2012) demonstram alguns trabalhos nos quais houve a utilização de diferentes reguladores e meios de cultivo para a multiplicação de espécies de
lavanda (Tabela 2).
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Tabela 2. Meios de cultivo e fitorreguladores usados na multiplicação de brotos
de lavanda e seu impacto na taxa de multiplicação e no comprimento dos brotos.
Comprimento
Fitorreguladores Número
das brotações
de
Referência
brotações
(μM)
(mm)

Espécies

Meio de
cultivo

L. latifolia

MS

L. stoechas

M

L. latifolia

MS

BA (8,9) + AIA
(0,6)
15,4
SA(217,2) +
ANA (0,05)
5-6
BA (8,88) +
AIA (0,57)
6,2

L. dentata

MS

BA (8,8)

22,1

-

L. vera

TDZ (2,25)

10,78

20,7

L. viridis

MS
MS
(50%)

L. dentata

MS

BA (0,67)
11,69
BA (2,2) + AIB
(2,5)
18,60

>10
15-20
16

44,39
35,3

L. pedunculata MS
BA (1,11)
4,07
5
M – MS com macro sais Margara (1978); BA – benziladenina;
SA – sulfato de adenina; AIA – ácido indolacético; ANA – ácido
naftaleno acético; TDZ – thidiazuron.

Calvo e Segura
(1989)
Nobre (1996)
Sánchez-Gras e
Calvo (1996)
Jordan et al.
(1998)
Andrade et al.
(1999)
Dias et al.
(2002)
Echeverrigaray
et al. (2005)
Zuzarte et al.
(2010)

Adaptado de Gonçalves e Romano (2012).

A hiperidricidade é um problema comumente encontrado
na micropropagação das espécies de Lavandula (ANDRADE et al.,
1999; TSURO et al., 2000; DIAS et al., 2002; ECHEVERRIGARAY et
al., 2005; ZUZARTE et al., 2010). Apresenta-se como uma alteração
fisiológica que resulta na hidratação excessiva dos tecidos, redução da lignificação, plântulas com função estomática prejudicada
e reduzida resistência mecânica dos tecidos vegetais provenientes
da cultura de tecidos. Como consequência, a hiperidricidade reduz a capacidade de sobrevivência das plantas na etapa de aclimatização (KEI-ICHIRO et al., 1998). Outro problema observado
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durante a micropropagação da lavanda é a necrose apical das
brotações. A hiperidricidade pode ser amenizada utilizando-se o
meio de cultura LS (LINSMAIER e SKOOG, 1965) durante a multiplicação (MACHADO et al., 2013a), diminuindo-se a concentração
de citocininas ou pelo incremento da dose de CaCl2.2H2O no meio
(MACHADO et al., 2014). O fornecimento de cálcio (1320 mg L-1
de CaCl2.2H2O) também reduz o percentual de brotações com necrose apical (MACHADO et al., 2014).
2.1.3 Enraizamento
O enraizamento é uma etapa complementar considerada
fundamental para diversas espécies com dificuldade de produzir raízes in vitro. Bona et al. (2012) mencionam L. angustifolia
como uma espécie de difícil enraizamento no ambiente ex vitro.
Proporcionar a produção de novas raízes é importante
principalmente por se tratar da adaptação da planta quando levada ao campo, onde a mesma encontrará condições muito diferentes daquelas mantidas em sala de crescimento. Visto isto,
o adequado desenvolvimento radicular poderá colaborar na
aclimatização e, posteriormente, na fixação da planta no campo.
Uma estratégia comum visando ao enraizamento tem
sido a aplicação de auxinas na produção de mudas através
de estacas. Estacas retiradas de plantas matrizes de Lavandula angustifolia e Lavandula dentata e colocadas em casa de
vegetação tiveram o seu enraizamento potencializado por
aplicações de ácido indol-butírico (AIB) (BONA et al., 2010;
BONA et al., 2012).
No entanto, Gonçalves e Romano (2012) relatam que, para
a lavanda cultivada in vitro, o enraizamento pode ocorrer facilmente, mesmo na ausência de fitorreguladores. Ainda assim, os
autores listam trabalhos onde foram utilizados fitorreguladores
visando à formação de raízes de espécies de lavanda (Tabela 3).
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Tabela 3. Meio de cultivo e fitorreguladores usados na indução do enraizamento
in vitro de brotos de lavanda e seu impacto na frequência de enraizamento.
Fitorreguladores

Espécie

Meio de
cultivo

L. latifolia
L. stoechas

MS 50% M
ANA (5,4)

95
100

L. latifolia

MS 50% -

100

L. dentata

MS 50% -

100

L. vera

MS 25% ANA (1,07)

92,7

L. viridis

GD

ANA (10,74)

100

L. dentata

MS

ANA (2,5)

100

-

73,16

L. pedunculata MS
M – MS com
macro sais
Margara
(1978);
GD – Meio
Gresshoff &
Doy (1972);
ANA – ácido
naftaleno
acético.

(μM)

Enraizamento (%) Referência
Calvo e Segura
(1989)
Nobre (1996)
Sánchez-Gras e
Calvo (1996)
Jordan et al.
(1998)
Andrade et al.
(1999)
Dias et al.
(2002)
Echeverrigaray
et al. (2005)
Zuzarte et al.
(2010)

Adaptado de Gonçalves e Romano (2012).

Machado et al. (2013b) testaram a aplicação de doses de
AIB em estacas provenientes de subcultivos in vitro e levadas
para o enraizamento in vitro e ex vitro. Os autores concluíram
que a aplicação de AIB para o desenvolvimento in vitro teve
efeito negativo no enraizamento de L. angustifolia, enquanto o
AIB mostrou-se positivo para o enraizamento ex vitro. De acor-
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do com este trabalho, uma alternativa proposta é a retirada de
microestacas provenientes de micropropagação para o enraizamento ex vitro com aplicação de AIB (dissolvido em solução de
álcool etílico 50% e misturado com 10 g de talco para aplicação)
na concentração de 5,0 mM, o que proporcionaria melhores taxas de enraizamento e comprimento de raízes em comparação
com os outros tratamentos testados (0; 2,5 e 10 mM de AIB).
Além do favorecimento na produção de raízes, outra vantagem
deste processo seria a eliminação de uma etapa in vitro (MACHADO et al., 2011).
2.1.4 Aclimatização
A fase de aclimatização é o ponto decisivo para o aproveitamento do trabalho realizado no cultivo in vitro. No ambiente
controlado das culturas micropropagadas a planta está sob luminosidade e temperatura constantes e controladas. Os nutrientes
estão disponíveis em quantidades adequadas, existe o estímulo
dos fitorreguladores e ainda há fontes de carboidrato que limitam a necessidade fotossintética da planta. Quando for transferida ao campo, todas essas características do cultivo in vitro são
perdidas e, buscando uma satisfatória transição, deve-se manter
as mudas em casa de vegetação para a aclimatização. É válido
dizer que o sucesso nas etapas anteriores, em especial no enraizamento, colabora para essa adaptação das espécies vegetais.
Al-Bakhit et al. (2007) realizaram o processo de aclimatização retirando a cobertura dos tubos de ensaio com plantas de
lavanda enraizadas, deixando-os dessa maneira durante dois
dias em sala de crescimento. Após esse período, as plantas foram
transferidas à casa de vegetação, o meio de cultivo retirado das
raízes e estas foram colocadas em vasos contendo uma mistura
de turfa e perlita 1:1 e irrigadas imediatamente com solução nutritiva. Por duas semanas, as lavandas foram expostas a 14 horas
de luz e 10 horas de escuro. Posteriormente, foram deixadas sob
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cobertura plástica, a fim de aumentar a umidade relativa. Também foram realizadas aberturas nessas coberturas plásticas que
tiveram seu tamanho aumentado gradativamente até que, após
duas semanas, a cobertura foi retirada. Após duas semanas, as
plantas foram transferidas com sucesso para a área definitiva.
Machado et al. (2011) realizaram a aclimatização de L. angustifolia juntamente com o enraizamento de microestacas tratadas
com AIB em casa de vegetação. Observou-se percentual de sobrevivência de 93 após 30 dias, o que mostra a eficiência do sistema,
que, além disso, é responsável pela redução de tempo e trabalho
ao realizar a aclimatização e o enraizamento concomitantemente.
2.2 Organogênese indireta
A organogênese indireta é um método de cultivo in vitro
em que uma etapa de formação de calos antecede a fase de regeneração da planta (GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998).
Entre os principais benefícios deste sistema está a possibilidade de produção de maior número de plantas. Caso haja
sucesso na formação de calos funcionais e os mesmos possam
ser convertidos em novas plantas, a quantidade de mudas formadas tende a ser muito maior, sobretudo se a técnica for aproveitada em sistemas de cultivo que permitam a produção em
massa, como aqueles que utilizam biorreatores. Outra vantagem é a maior abrangência quanto aos explantes utilizados.
Por outro lado, a dificuldade em obter calos viáveis é o principal entrave em se utilizar processos de organogênese indireta.
Gonçalves e Romano (2012) listam trabalhos onde segmentos foliares foram utilizados na organogênese de espécies
de lavanda (Tabela 1).
Erland e Mahmoud (2014) realizaram o protocolo para regeneração in vitro de lavandin (Lavandula x intermedia cv. ‘Grosso’) a partir do cultivo de segmentos foliares. Os explantes foram deixados em meio de cultivo MS acrescido de TDZ (9 μM)
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no escuro, a 25°C, durante três semanas até que houve a formação de brotações a partir de calos. Tais brotações foram transferidas para outros meios de cultivo para serem multiplicadas
e passarem pelas fases subsequentes. É interessante notar que
houve a necessidade do uso do fitorregulador para estimular a
formação de calos e só a partir daí foram produzidas as novas
brotações. No entanto, estas brotações foram formadas espontaneamente, sem a obrigação de transferir os calos para outro
meio de cultivo em uma etapa intermediária.
Segmentos foliares imaturos de L. angustifolia foram
cultivados em meio MS 50% suplementado com combinações
de benziladenina (BA) (nas concentrações de 0,00; 6,66 e 8,88
μM) com ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) (nas concentrações
0,00; 6,79 e 9,05 μM) ou BA (0,00; 6,66 e 8,88 μM) com ANA
(0,00; 8,05 e 10,74 μM). A maior porcentagem de calos friáveis foi
obtida nos tratamentos que continham 6,79 μM de 2,4-D. Foram
produzidos calos classificados nas categorias: 1 – calos brancos
acinzentados e 2 – calos castanhos. A presença de metabólitos
secundários de interesse foi analisada para os dois tipos de
calos, sendo que os calos castanhos produziram quantidades
satisfatórias de linalol e acetato de linalilo (GUADARRAMAFLORES et al., 2012). Esse resultado mostra que o cultivo in
vitro da lavanda pode ser utilizado também para a extração
de metabólitos de interesse, mesmo sem que se concluam as
demais etapas para a produção de mudas.
2.3 Germinação in vitro
A germinação in vitro da lavanda justifica-se pela dificuldade da planta em germinar no sistema convencional de produção de mudas, na ausência de tratamentos pré-germinativos.
Ainda, essa técnica é empregada para prover material axênico
para iniciar a cultura de tecidos, como cotilédones, hipocótilos,
segmentos nodais, dentre outros.
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O estabelecimento, conforme mencionado neste capítulo, requer a esterilização superficial do explante, neste caso, as
sementes. O uso de etanol seguido de solução de hipoclorito
de sódio tem-se apresentado eficaz para a maioria das espécies de Lavandula. Em ensaios conduzidos por nosso grupo de
pesquisa, as sementes são desinfestadas em solução de álcool
etílico 70% (v v-1) durante um minuto e em solução de água sanitária 30% (v v-1) por 20 minutos. Em seguida, em câmara de
fluxo laminar, as sementes de lavanda são enxaguadas três vezes com água destilada e autoclavada, e inoculadas em meio de
cultura. Em protocolo estabelecido por Calvo e Segura (1988),
sementes de L. stoechas e de L. latifolia são desinfestadas com
solução de Chloramine 2% + 0,1% de Tween-20 por uma hora,
enxaguadas com água destilada e autoclavada, e germinadas
em placas de Petri com meio sólido (0,6% de ágar em água
destilada) a 26 ± 2ºC no escuro.
Na tentativa de superar a dormência das sementes de
lavanda, muitos autores recomendam o uso de reguladores
de crescimento vegetais. Aoyama et al. (1996) mensuraram a
germinação in vitro de L. angustifolia e verificaram que, na ausência de fitorregulador, a taxa de germinação foi equivalente a 23%; quando as sementes foram tratadas com solução de
ácido giberélico (GA3) esse índice foi de 90%. Al-Bakhit et al.
(2007) descrevem um protocolo utilizando sementes de lavanda como explante e inoculando-as em meio MS suplementado
com 0,5 mg L -1 de ANA. Os percentuais de germinação observados foram de 72 para L. angustifolia e 78 para L. latifolia,
ambos na presença da auxina.
Alternativamente ao uso de reguladores de crescimento, o pré-tratamento das sementes com solução de peróxido
de hidrogênio (H2O2) também favorece a germinação in vitro.
Melhores resultados são obtidos com imersão das sementes
de L. angustifolia em solução de H2O2 a 2,5% por 24 horas (per-
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centual de germinação até 4,8 vezes superior ao das sementes
não pré-tratadas) (MORAIS et al., 2013). Outro pré-tratamento
recomendado na literatura é o resfriamento, mantendo-se as
sementes em câmara fria (5°C) por 48 horas (AOYAMA et al.,
1996). O pré-resfriamento aumenta significativamente não só a
porcentagem, mas, também, a velocidade de germinação.
Mesmo que plantas germinadas in vitro não sigam para
as etapas de multiplicação, a superação da dormência já é
uma vantagem do processo. Além disso, com a germinação
há a possibilidade da propagação de material com maior
variabilidade genética, o que é essencial para trabalhos de
melhoramento da espécie, e ainda há a opção da conservação
do germoplasma in vitro.
3 Produção de metabólitos secundários in vitro
O metabolismo secundário de espécies de lavanda tem,
há muito tempo, despertado o interesse das indústrias em virtude, principalmente, da utilização dos óleos essenciais extraídos dessas plantas para atender propósitos medicinais e cosméticos. O óleo da lavanda apresenta propriedades antissépticas
(INOUYE et al., 2001; MOON et al., 2006), anti-inflamatórias
(HAJHASHEMI et al., 2003) e aromaterápicas (PERRY e PERRY,
2006). Sua composição química é bastante complexa e variável,
embora seja predominantemente constituído por monoterpenos (Tabela 4). O linalol e o acetato de linalila são os compostos
que conferem maior qualidade ao óleo essencial da lavanda, ao
contrário dos teores de cânfora. Considerando a maior relação
linalol:cânfora, um dos óleos mais valorizados no mercado é
o extraído de L. angustifolia. Além da variabilidade intrínseca
atribuída aos genótipos (quimiotipos), a rota de síntese dessas
moléculas é significativamente alterada pelo ambiente onde as
plantas se desenvolvem (WORONUK et al., 2011).

194

Tabela 4. Rendimento e composição química percentual do óleo essencial de espécies de lavanda (Adaptado de Woronuk et al., 2011).
L. angustifolia
40z

L. latifólia
50

L. x intermedia
120z

Traços

22-27

4-7

Cânfora

Traços

12-16

6-8

Linalol

25-38

27-41

25-35

Acetato de
linalila

25-45

Traços

26-38

Terpinen-4-ol

4-5

Traços

Traços

β-ocimeno

3-4

Traços

Traços

Rendimento (kg ha-1)
Composto
Estrutura
1,8-cineol

Lis-Balchin, 2002.

z
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O cultivo in vitro de células, tecidos ou órgãos de lavanda representa uma alternativa para a produção de metabólitos
secundários de interesse uma vez que garante o controle do
ambiente, assegurando uniformidade e qualidade na produção
dos óleos essenciais e demais compostos químicos. Gonçalves e
Romano (2012) reiteram a aplicabilidade das técnicas de culturas de tecidos para essa finalidade em recente revisão.
Os metabólitos obtidos de plantas micropropagadas ou
de suspensões celulares, muitas vezes, assemelham-se àqueles extraídos de plantas cultivadas a campo (NOGUEIRA e
ROMANO, 2002; GONÇALVES et al., 2008; ZUZARTE et al.,
2010), ou mesmo os superam em rendimento (COSTA et al.,
2013). Além disso, a manipulação das condições de cultivo
in vitro pode auxiliar estudos sobre a biossíntese e regulação
dos metabólitos secundários. Esse conhecimento é de fundamental importância na melhoria da qualidade dos óleos e
na produtividade de compostos comercialmente relevantes.
Como exemplo da aplicabilidade poder-se-ia desenvolver estratégias que favorecessem determinada via metabólica, gerar tecnologias para produção de terpenos industrialmente
interessantes ou incrementar o rendimento, principalmente
em se tratando de L. angustifolia cuja produtividade de óleo
essencial é baixa (40 kg ha-1) (LIS-BALCHIN, 2002; RAO e
RAVISHANKAR, 2002).
As vantagens de se obter metabólitos secundários a partir
de células ou tecidos in vitro, comparadas à produção em plantas inteiras, incluem ausência de sazonalidade, independência
de condições edafoclimáticas, previsibilidade da produção e
isolamento rápido e eficiente dos compostos de interesse (em
relação à extração a partir da planta inteira) (GONÇALVES e
ROMANO, 2012). Em se tratando de pesquisa básica, produtos provenientes de culturas in vitro podem ser utilizados como
modelos de plantas inteiras (por exemplo, para testes de elicitação) e culturas de células podem ser radiomarcadas de modo
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que seus produtos secundários possam ser rastreados metabolicamente, por exemplo, em ensaios de alimentação de animais
(KARUPPUSAMY, 2009).
No caso dos óleos essenciais, em que o metabólito-alvo
é produzido somente em tecidos vegetais especializados ou
glândulas, é necessária a utilização de plântulas regeneradas
ou culturas de órgãos. Além disso, os rendimentos de metabólitos secundários são geralmente mais altos e mais estáveis
em tecidos diferenciados/órgãos do que em células (RAO e
RAVISHANKAR, 2002; KARUPPUSAMY, 2009). Esse aspecto já via sido observado por Calvo e Sánchez-Gras (1993), que
relataram que o acúmulo de terpenos não é detectável em calos indiferenciados de L. latifolia, mas em brotos regenerados a
partir deles. No entanto, as culturas de células também podem
ser vantajosas para o isolamento de determinados metabólitos. Essa técnica pode ser realizada em larga escala e é possível
alterar os perfis metabólicos das células via engenharia metabolômica (WINK, 1999; NITZSCHE et al., 2004).
Além da síntese de óleos essenciais, culturas de células de
lavanda têm sido empregadas para produção de ácido rosmarínico, biotina, pigmento azul, ácido 5-O-cafeoilquínico, dentre
outros compostos. Em culturas de células em suspensão de L.
angustifolia Mill. ssp. angustifolia, Topçu et al. (2007) identificaram diversos ácidos graxos e fenóis simples, incluindo ácidos
cis e trans p-cumárico e β-sitosterol.
O uso de cultura de células de L. officinalis para biotransformação também tem sido reportado. A priori, técnicas de
biotransformação foram empregadas para redução de aldeídos de monoterpenoides em seus álcoois primários correspondentes (SHAMS-ARDEKANI et al., 2007). Posteriormente,
para a desoxigenação de arteminsina (PATEL et al., 2010) e,
mais recentemente, para a conversão do composto antimalárico
β-artemether para seu derivado de acetato de tetrahydrofuran
(THF) (PATEL et al., 2011).
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3.1 Vias metabólicas para a biossíntese de óleo essencial
A biossíntese de terpenos é regulada por diversos fatores
ambientais que interagem com as características genéticas das
plantas (CASTRO et al., 2004). Assim, clima, solo (PALÁ-PAÚL
et al., 2004), altitude (FABBRO; KÖRNER, 2004), fotoperíodo
(MONAGHAN et al., 2004) e aplicação de reguladores vegetais
podem influenciar na produção e composição dos óleos essenciais de plantas aromáticas (SUDRIÁ et al., 1999; 2001; REDA
et al., 2005; FIGUEIREDO et al., 2006; POVH; ONO, 2006; SCAVRONI et al., 2006).
Os efeitos dos reguladores de crescimento, aplicados via
foliar ou no cultivo in vitro, são bastante variáveis quanto à
produção de óleos essenciais. Partindo do pressuposto de que
sua ação no desenvolvimento das plantas é consequência de
mudanças nos processos fisiológicos e bioquímicos, ou mesmo
na regulação gênica, infere-se que a aplicação dos reguladores
pode alterar o metabolismo secundário de espécies aromáticas
de diversas maneiras. Essa abordagem foi notavelmente revisada por Prins et al. (2010). Ainda assim, os efeitos dos reguladores de crescimento vegetal na regulação de enzimas envolvidas
na produção de óleos essenciais demandam mais estudos.
Os terpenos são formados pela condensação do isopentenil pirofosfato (IPP) com seu isômero, o pirofosfato de dimetilalil (DMAPP) (Figura 2). Nas plantas, o IPP e o DMAPP são
produzidos por duas rotas independentes. Uma delas ocorre
nos plastídios, pela via do 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DXP),
e fornece IPP e DMAPP para a síntese de mono, di e tetraterpenos. O fluxo através dessa via é controlado, em parte, pela
1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato sintase (DXS), a primeira enzima
da rota metabólica (LOIS et al., 2000; TURNER et al., 2000). Nesse sentido, a superexpressão da DXS resulta em aumento na
produção total de terpenos nas plantas, como reportado para a
espécie L. latifolia (MUÑOZ-BERTOMEU et al., 2006). A outra
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via ocorre no citosol, pela rota do mevalonato, na qual duas
moléculas de acetil-CoA ligam-se ao ácido mevalônico (MVA)
para formar unidades de IPP utilizadas na biossíntese de sesqui e triterpenos (LAULE et al., 2003). As principais enzimas
envolvidas nessa via são a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintase (HMGS) e a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase (HMGR)
(Figura 2). Ambas as enzimas têm papel regulatório nessa rota
metabólica (SUVACHITTANONT; WITITSUWANNAKUL,
1995; NAGEGOWDA et al., 2004). Por muito tempo, postulou-se que as vias DXP e MVA são independentemente reguladas.
No entanto, alguns estudos sugerem que a troca de metabólitos
entre essas duas vias é possível (BICK; LANGE, 2003; HEMMERLIN et al., 2003; SCHUHR et al., 2003; DUDAREVA et al.,
2005; CUSIDÓ et al., 2007).
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Figura 2. Vias MVA e DXP para a síntese de terpenos em plantas. Enzimas
indicadas em negrito. AACT: acetoacetil-coenzima A tiolase; HMGS: 3-hidroxi-3metilglutaril-coenzima A sintase; HMG-CoA: 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima
A; HMGR: 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase; MVA: ácido mevalônico;
MK: mevalonato quinase; MPK: fosfomevalonato quinase; MDD: mevalonato5-pirofosfato descarboxilase; IPP: isopentenil pirofosfato; IPPI: isopentenil
pirofosfato isomerase; DMAPP: pirofosfato de dimetilalil; GAP: gliceraldeído
3-fosfato; DXS: 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato sintase; DXP: 1-deoxi-D-xilulose5-fosfato; DXR: 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato redutoisomerase; MEP: 2C-metilD-eritritol 4-fosfato; CMS: 2C-metil-D-eritritol 4-fosfato citidina-transferase;
CDP-ME: 4-(citidina-5’-difosfo)-2C-metil-D-eritritol; CMK: 4-(citidina-5’difosfo)-2C-metil-D-eritritol quinase; CDP-MEP: 4-(citidina-5’-difosfo)-2C-metilD-eritritol 2-fosfato; MCS: 2C-metil-D-eritritol 2,4-ciclodifosfato sintase; cMEPP:
2C-metil-D-eritritol 2,4-ciclodifosfato; HDS: hidrometilbutenil pirofosfato sintase;
HMBPP: 1-hidroxi-2-metil-2-(E)-butenil 4-difosfato; IDS: hidrometilbutenil
pirofosfato redutase; GPPS: geranil pirofosfato sintase; GPP: geranil pirofosfato;
GGPPS: geranil geranil pirofosfato sintase; GGPP: geranil geranil difosfato; FPPS:
farnesil difosfato sintase; FPP: farnesil difosfato (Adaptado de Muñoz-Bertomeu
et al., 2006; Lane et al., 2010 e Woronuk et al., 2011).
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Várias enzimas envolvidas na síntese de terpenos foram
isoladas e clonadas de espécies botanicamente próximas à lavanda, como a menta (DARSHAN; DORESWAMY, 2004). Entretanto, pesquisas enfocando as bases moleculares da produção de óleo essencial em lavanda são escassas, destacando-se o
trabalho de Demissie et al. (2012). Esses autores elucidaram que
a produção do monoterpeno 1,8-cineol, em L. x intermedia, L. angustifolia e L. latifolia, é controlada pela regulação da transcrição
do gene CINS (1,8-cineol sintase).
Uma aplicação prática dos estudos moleculares em Lavandula refere-se à possibilidade de incrementar o rendimento do
óleo essencial dessa planta aromática. Assim, a superexpressão
de enzimas envolvidas em determinada via metabólica, como
as enzimas DXS e HMGR, pode resultar na obtenção de plantas
transgênicas mais produtivas sem que essa manipulação prejudique o desenvolvimento normal da lavanda (MUÑOZ-BERTOMEU et al., 2006; 2007).
Atualmente, para a espécie L. angustifolia, apenas quatro monoterpeno sintases (limoneno, linalol, β-felandreno e
1,8-cineol sintases) e três sesquiterpeno sintases (bergamoteno,
[E]-β-farneseno e cadineno sintases) foram reportadas (LANDMANN et al., 2007; LANE et al., 2010; DEMISSIE et al., 2011,
2012). Todavia, a regulação da expressão desses genes ainda
não é completamente entendida.
3.2 Fatores que interferem na biossíntese e composição dos
metabólitos secundários in vitro
Diversos fatores podem afetar a produção in vitro de metabólitos secundários de lavanda. Dentre esses fatores, destaca-se o
uso de reguladores de crescimento vegetal, que podem favorecer
ou inibir a produção de óleos. Em estudo com a espécie L. dentata,
a citocinina BA incrementou em 150% a taxa de secreção do óleo

201

essencial enquanto o IBA apresentou efeito oposto (SUDRIÁ et
al., 2001). O efeito inibitório do IBA não se relacionou à taxa de
crescimento das plantas in vitro, mas ao número e integridade
dos tricomas glandulares. Significativo aumento na produção de
monoterpenos de L. latifolia, por sua vez, foi observado com a
suplementação do meio de cultura com 25-50 µM de ácido abscísico (ABA) ou em estresse osmótico (CALVO e SÁNCHEZGRAS, 1993). Esses resultados instilam que condições favoráveis
à produção de metabólitos secundários são similares àquelas de
crescimento mínimo. Alguns reguladores podem também alterar qualitativamente a produção de mono e sesquiterpenos (SUDRIÁ et al., 1999), sugerindo o direcionamento de determinada
via metabólica para atender demandas industriais por compostos aromáticos específicos.
Além da síntese de óleos essenciais, culturas de células
de lavanda têm sido empregadas para produção de ácido rosmarínico (GONÇALVES e ROMANO, 2012), um composto
com propriedades antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória e
antioxidante (YOSHIDA et al., 2005). O efeito de elicitores na
produção de ácido rosmarínico a partir de células de L. vera é
extensivamente documentado na literatura. O acúmulo deste
metabólito pode ser induzido variando o fornecimento de nutrientes ao meio (ILIEVA e PAVLOV, 1997, 1999; PAVLOV e
ILIEVA, 1999; PAVLOV et al., 2000, 2001; GEORGIEV et al.,
2004, 2006, 2007, 2009).
Em suspensões celulares de L. vera, a produção de metabólitos voláteis depende das condições de cultivo (GEORGIEV et
al., 2010). Células crescendo em frascos sob agitação (sem ou com
resina Amberlite XAD-4, representando um sistema de duasfases) ou em biorreatores de 3L de capacidade apresentaram
diferenças na análise dos componentes principais.
Linhagens celulares de L. vera produzindo níveis elevados de biotina foram obtidas a partir do cultivo em meio con-
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tendo precursores de biotina (ácido pimélico e L-alanina) ou a
partir da irradiação das células com raios gama (WATANABE
et al., 1982). Uma linhagem celular de L. vera, obtida a partir de
células irradiadas, continha 15 vezes mais biotina que nas células não-selecionadas e 10 vezes a quantidade encontrada em
folhas. A linhagem celular selecionada com ácido pimélico teve
valor médio para o conteúdo de biotina livre 50% superior ao
controle (WATANABE e YAMADA, 1982).
A produção in vitro de pigmento azul é influenciada por
diversos fatores (BANTHORPE et al., 1985). Esse pigmento é
formado pela quelatização do (Z, E)-2-(3,4-di-hidroxifenil)
etenil éster de 3-(3,4-di-hidroxifenil)-2-ácido propenóico e os
seus isômeros (E, E) com o ferro presente no meio de cultura
(TREJO-TAPIA et al., 2003). Seu incremento é observado em
condições de escuro, adição de asparagina ou cisteína ao meio
e contaminação acidental da cultura por bactérias ou fungos.
Por outro lado, a formação de pigmentos em culturas de calos
de L. angustifolia é suprimida pela adição de caseína hidrolisada
ou pela remoção de Fe2+ do meio (BANTHORPE et al., 1985).
Para a espécie L. spica, dentre todos os constituintes do meio
de cultura testados, a adição de fosfato promoveu a síntese de
pigmento azul ao passo que o Fe2+ foi fundamental para seu
acúmulo (TREJO-TAPIA et al., 2003).
Nitzsche et al. (2004) compararam o metabolismo secundário de células de L. officinalis crescendo em condições normais
de cultivo, sob estresse anóxico e na presença de ácido jasmônico. Em todos os tratamentos o principal metabólito secretado
foi o ácido rosmarínico. Entretanto, a anoxia e o ácido jasmônico igualmente induziram a síntese de ácido cafeico.
A influência de diversos fatores na produção in vitro de
metabólitos secundários de lavanda a partir de diferentes explantes é sumarizada na Tabela 5.
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Tabela 5. Produção in vitro de metabólitos secundários de lavanda (Adaptado de
Gonçalves e Romano, 2012).
Metabólito
secundário

Espéciez

Tecido

Fator testado

L. latifolia

Broto

Estresse osmótico e
ABA

Monoterpenos

Calvo & SánchezGras (1993)

L. angustifolia

Suspensão celular

Mevalonato, NADPH e
NADP+

Terpenoides

Banthorpe et al.
(1995)

L. vera

Suspensão celular

-

Ácidos fenólicos

Kovatcheva et al.
(1996)

L. vera

Suspensão celular

Sacarose

Ácido rosmarínico

Ilieva & Pavlov
(1997)

L. vera

Suspensão celular

Nitrogênio (N)

Ácido rosmarínico

Ilieva & Pavlov
(1999)

L. vera

Suspensão celular

Fenilalanina

Ácidos rosmarínico e
cafeico

Pavlov & Ilieva
(1999)

L. dentata

Plântula

BA e IBA

Óleos essenciais

Sudriá et al. (1999;
2001)

L. vera

Suspensão celular

N e fósforo (P)

Ácido rosmarínico

Pavlov et al.
(2000)

L. vera

Suspensão celular

Sistema de cultura

Ácido rosmarínico

Pavlov et al.
(2001)

L. vera

Plântula

BA

Óleos essenciais

Tsuro et al. (2001)

L. viridis

Plântula e broto

-

Óleos essenciais

Nogueira &
Romano (2002)

L. spica

Suspensão celular

N, P, sacarose, ferro e
tamanho do inóculo

Pigmento azul

Trejo-Tapia et al.
(2003)

L. vera

Suspensão celular

Temperatura

Ácido rosmarínico

Georgiev et al.
(2004)

L. officinalis

Suspensão celular

Estresse anóxico e ácido
jasmônico

Derivados do ácido
cianâmico

Nitzsche et al.
(2004)

L. vera

Suspensão celular

Resistência a análogos a
fenilalanina

Ácido rosmarínico

Georgiev et al.
(2006)

L. vera

Suspensão celular

Benzothiadiazol e metil- Ácido rosmarínico
jasmonato

Georgiev et al.
(2007)

L. angustifolia

Suspensão celular

-

Ácidos graxos

Topçu et al. (2007)

L. viridis

Plântula e broto

-

Voláteis

Gonçalves et al.
(2008)

L. vera

Suspensão celular

Meio de cultura e
condições de cultivo

Ácido rosmarínico

Georgiev et al.
(2009)

L. vera

Suspensão celular

Sistema de cultura

Voláteis

Georgiev et al.
(2010)

L. officinalis

Suspensão celular

Biotransformação de
artemisina

Deoxi-artemisina

Patel et al. (2010)

L. pedunculata Broto

-

Óleos essenciais

Zuzarte et al.
(2010)

L. officinalis

Biotransformação de
β-artemether

Derivados de
tetrahydrofuran
(THF)-acetate

Patel et al. (2011)

Suspensão celular

espécies de acordo com os autores.

z
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4 Considerações finais
É possível reconhecer os benefícios promovidos pelas
diferentes técnicas de cultura de tecidos para as mais diversas
culturas, em especial àquelas consideradas ornamentais aromáticas. Culturas altamente valorizadas como a lavanda, merecem
atenção especial diante das técnicas de cultivo in vitro disponíveis para uso, uma vez que incrementos em produtividade
são almejados por produtores desta cultura, não somente em
biomassa, como também em rendimentos de óleos essenciais.
Para o Brasil em particular, que ainda não se encontra totalmente inserido na cadeia produtiva de lavanda, torna-se emergente desenvolver e aprimorar protocolos para diferentes espécies de
Lavandula spp., demonstrando que o cultivo in vitro constitui uma
ferramenta eficiente e promissora que apresenta inúmeras vantagens sobre os métodos convencionais de propagação.
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1 Introdução
Técnicas de micropropagação têm sido utilizadas com
bastante sucesso na propagação comercial de várias espécies
de orquídeas. Poucas espécies germinam naturalmente
suas sementes, pois são muito pequenas, têm pouca reserva
e necessitam da associação com fungos para que ocorra
germinação. A cultura de tecidos permite reduzir o tempo necessário para a propagação de plantas quando comparada com
outros métodos convencionais.
A semeadura in vitro de orquídeas viabiliza programas
de reintrodução de espécies nativas em áreas de preservação
ambiental (MARTINI et al., 2001; STANCATO et al., 2001), facilita a recuperação de híbridos interespecíficos e intergenéricos
e possibilita a redução do período de floração (COSTA et al.,
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2009). A germinação in vitro foi primeiramente utilizada por
Lewis Knudson em 1922, cultivando as sementes em meio de
cultura contendo apenas sacarose (UNEMOTO et al., 2007).
Segundo Prakash et al. (1996), as orquídeas foram as primeiras plantas de importância econômica clonadas pelo método
de cultivo in vitro em escala comercial. A cultura de meristemas
em orquídeas teve início com o trabalho de Morel em 1960, que
objetivou eliminar doenças e produzir em larga escala plantas
geneticamente idênticas de Cymbidium. Morel observou que a
partir de um broto com 0,1 mm ocorria o desenvolvimento de
estruturas esféricas (protocormos), comum na germinação de
sementes de orquídeas. A partir daí, ápices caulinares de outras espécies foram cultivadas in vitro e apresentaram o mesmo
comportamento dos ápices de Cymbidium.
Neste contexto, a produção de orquídeas a partir de técnicas de cultura de tecidos apresenta-se como alternativa viável
para obtenção de grande número de plantas, em curto espaço
de tempo, suprindo, assim, a necessidade dos produtores na
aquisição de plantas com qualidade comprovada.
2 Propagação por sementes in vitro
A utilização do método assimbiótico ou semeadura in
vitro ou semeadura em laboratório torna possível a produção
de grande quantidade de orquídeas de inúmeras espécies e híbridos, com elevada qualidade genética e fitossanitária, flores
precoces, em curto espaço de tempo.
A cultura de tecidos proporciona elevadas taxas de germinação de aproximadamente 100% das sementes. Comercialmente, é uma das técnicas mais utilizadas na produção de plantas de orquídeas.
A formação de sementes tem início com a polinização natural realizada por insetos ou artificial (Figura 1) - transferência
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do pólen para o estigma da mesma flor (autopolinização), de
flores diferentes na mesma planta (autopolinização) e de flores
de plantas diferentes (cruzamentos). Recomenda-se que a polinização artificial seja realizada uma semana após a abertura da
flor para favorecer o pegamento.
Figura 1. A) Elementos reprodutores: antera (masculino) e estigma (feminino).
B) Políneas de cor amarela e C) Polinização: políneas levadas até a cavidade
estigmática (Leão, 2005).

A

B

C

A

B

C

Na sequência ocorre a fecundação e consequente formação do fruto, que no caso das orquídeas recebe o nome de
cápsula (Figura 2). A cápsula pode conter até 1.000.000 de sementes, dependendo da espécie. No método simbiótico de reprodução, que ocorre na natureza, a cápsula madura abre-se e
as sementes são levadas pelo vento. Poucas sementes encontram condições ideais de umidade, temperatura, luz e fungos
micorrízicos para germinação. No processo artificial, direcionado pelo homem, ocorre elevado índice de germinação, gerando
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híbridos que apresentam uma infinidade de cores, tamanhos e
formas diferentes de flores, dependendo das plantas que são
cruzadas entre si.
Figura 2. A) Cápsula em fase de desenvolvimento (Foto: Aparecida Gomes de
Araujo) e B) Cápsulas colhidas contendo sementes maduras (Leão, 2005).
A

B

Após a polinização, espera-se de 3-12 meses (dependendo
das plantas envolvidas no cruzamento - Tabela 1), para que as
sementes estejam aptas para a germinação in vitro. A época ideal para realização da germinação in vitro das sementes é quando
as cápsulas apresentam-se com aproximadamente 2/3 de seu
período de maturação (Figura 2B).
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Tabela 1. Tempo de maturação de cápsulas (meses) em diferentes gêneros de orquídeas.
Gênero

Tempo

Gênero

Tempo

Gênero

Tempo

Ada

2-3

Disphananthe

6

Pleurothallis

4-5

Aerangis

4-6

Domingoa

3

Plocoglottis

5

Aeranthes

5-7

Doritis

2-4

Polycycnis

1-3

Aerides

3-8

Encyclia

6-12

Polystachya

4

Amesiella

3-4

Epidendrum

4-6

Porroglossum

4

Angraecum

5-11

Eurychone

4-6

Promenaea

3-8

Anguloa

5-9

Galeandra

4-5

Pseudolaelia

8

Ansellia

5-6

Gongora

2-4

Prosthecia

9

Ascocentrum

4-7

Haraella

5-6

Rangaeris

4-5

Aspasia

8

Jumellea

6-9

Renanthera

2

Barkeria

2

Kefersteinia

4-5

Restrepia

5-6

Batemannia

4-5

Koellensteinia

6-7

Restrepiella

3

Bollea

7-8

Laelia

4-6

Rhyncolaelia

7-8

Bothriochilus

3-4

Lemboglossum

6-15

Rhyncostylis

4-6

Brassavola

2-5

Leochilus

3

Rodriguezia

5-8

Brassia

15

Leptotes

4-5

Rodrigueziella

3-5

Broughtonia

2-3

Lockhartia

3

Rossioglossum

3-5

Bulbophyllum

4-6

Lycaste

6-8

Schomburgkia

4-5

Calanthe

9-10

Macroclinium

3

Sederia

3-4

Calyptrochilum

9-10

Masdevallia

4-5

Sobenikoffia

8-10

Catasetum

-

Miltonia

4-5

Sobralia

8-10

Cattleya

2-10

Miltoniopsis

8-9

Soderia

3-4

Caularthron

6-7

Mystacidium

5-6

Sophronitella

5-6

Chamaeangis

5-6

Neobathiea

8-10

Sophronitis

5-7

Chiloschista

5-6

Neofinetia

5-6

Spathoglottis

2-4

Chondrorhynca

5-6

Nephalaphyllum

6-7

Stanhopea

4-5

Chysis

4-6

Notylia

4

Stenia

6

Cirrhopetalum

5-6

Odontoglossum

3-6

Stenorrhyncus

7

Cochleanthes

6

Oeceoclades

5-6

Souticaria

3-4

Cochlioda

9-11

Oerstedella

2-3

Taeniophyllum

4-5

Coelogyne

8-11

Oncidium

3-6

Thunia

5-6

Comparettia

6-7

Orchis

1-2

Tolumnia

2-3

Cryptopus

6-8

Ornithocephalus

1-2

Trichocentrum

2-3

Cymbidium

9-12

Osmoglossum

3

Trichopilia

4-5

Cypripedium

1-2

Paphiopedilum

8-10

Vanda

5-8

Cyrtopodium

5-9

Papilionanthe

7-8

Vandopsis

7

Cyrtorchis

7-11

Pescatorea

4

Vanilla

2-3

Dendrobium

5-8

Phaius

4-5

Xylobium

-

Diaphananthe

5-6

Phalaenopsis

8

Zootrophion

7

Dipteranthus

3

Phragmipedium

7-8

Zygopetalum

8

Fonte: Damianus (2015).
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Um grande avanço em estudos de melhoramento genético
de orquídeas foi obtido por Hee et al. (2007), os quais demonstraram que a espécie Dendrobium chao pode ser induzida a florescer
mais cedo e produzir sementes em meio de cultura. O processo
envolvendo a germinação das sementes até à produção de sementes da nova geração foi reduzido em mais de 35 meses (in
vivo) para apenas cerca de 11 meses (in vitro). O método de produção de sementes em meio de cultura produziu seis gerações de
progênies, enquanto na reprodução convencional apenas duas
gerações foram obtidas (Figura 3). Assim, a produção de sementes in vitro de orquídea teria enorme aplicação na criação de plantas homozigóticas, novos híbridos, além de encurtar o período
de reprodução e, por sua vez, de forma significativa, diminuir o
custo de produção de novos híbridos de orquídea.
Figura 3. Comparação da duração das fases do melhoramento convencional
de orquídea e o método de produção de sementes in vitro. Adaptado de Hee
et al. (2007).
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O estabelecimento in vitro das sementes inicia-se com assepsia da cápsula ainda fechada ou das sementes no caso da
cápsula já estar aberta.
Assepsia de cápsulas: A cápsula deve ser lavada com detergente em água corrente, imersa em álcool etílico 70% (v/v)
por cinco minutos e posteriormente em solução de água sanitária 50% (v/v) ou hipoclorito de sódio 2% acrescida de 3 gotas
de detergente neutro durante 30 minutos, se possível em agitação, e lavada por três vezes em água destilada autoclavada,
em câmara de fluxo laminar. Este processo elimina os microrganismos (fungos e/ou bactérias) presentes na superfície das
cápsulas, os quais podem inviabilizar a sequência da técnica.
A cápsula deve ser aberta com auxílio de bisturi e em
seguida as sementes (0,05 g por frasco) inoculadas em frascos
de vidro contendo meio de cultura, em ambiente esterilizado
(câmaras de fluxo laminar). Os instrumentos (pinças e bisturis)
devem ser autoclavados e flambados durante todo o processo.
Assepsia de sementes: Se as sementes já tiverem sido
liberadas das cápsulas sua desinfestação pode ser realizada
através de uma seringa graduada utilizando agulhas finas, para
aspersão e dispersão das substâncias desinfestantes (as mesmas
utilizadas na assepsia da cápsula), e agulhas grossas para inocular as sementes nos frascos contendo meio de cultura, e deve
possibilitar a passagem das sementes, sem dificuldades. As seringas e as agulhas devem ser estéreis.
A mistura com as sementes e substâncias desinfestantes
dentro da seringa deve ficar em constante agitação. É realizada
a tríplice lavagem em água destilada e autoclavada e após este
processo deve-se aspirar um pouco de água estéril para facilitar
a transferência das sementes para o meio de cultura. Três a cinco gotas de solução contendo as sementes devem ser colocadas
dentro do frasco de vidro, sobre o meio de cultura.
Após a inoculação das sementes nos frascos, os mesmos
devem ser identificados com o nome da espécie e data da semeadura, vedados com tampa plástica de polipropileno e envolvidos com filme plástico para evitar contaminação. Os frascos
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devem ser armazenados em sala de crescimento, com luminosidade em torno de 36 μmol m-2 s-1, temperatura de 25±1°C e
fotoperíodo de 16 horas.
O tempo para o início da germinação varia entre as espécies ou cruzamentos, normalmente ocorrendo entre dez a sessenta dias. Martini et al. (2001) observaram que sementes de
Gongora quinquenervis germinaram 20 dias após a inoculação.
Entretanto, Kraus et al. (2006), estudando a germinação de Catasetum pileatum Rchb., verificaram que as sementes germinaram
após 10 dias de cultivo in vitro. Costa et al. (2009) verificaram
que a germinação in vitro de diversos híbridos de orquídeas
ocorreu entre 30 e 60 dias após a inoculação e que alguns cruzamentos apresentaram baixo índice de germinação ou germinação seis meses após a inoculação. Porém, para a maioria das
espécies de orquídeas a germinação in vitro é em torno de 100%
(Figura 4), enquanto na natureza varia entre 3-5% devido a dependência da associação com fungos micorrízicos.
Figura 4. Etapas da germinação in vitro de sementes de orquídeas. Fotos: Aparecida Gomes de Araujo e Joyce Dória Rodrigues Soares.
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Meio de cultura: Existem inúmeros meios de cultura que
são utilizados na germinação in vitro. Um dos mais recomendados é o meio Knudson C (KNUDSON, 1946) (Tabela 2), que
pode ser acrescido de 50 mL L-1 de água de coco verde ou meio
MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962) (Tabela 2), porém com a
metade da concentração dos macronutrientes. Para o preparo
do meio são utilizadas soluções estoque armazenadas em frascos escuros em refrigerador. O pH do meio deve ser ajustado
para 5,7±0,1, antes da adição do ágar (6 g L-1). Após o preparo o
meio deve ser distribuído em frascos (60 mL de meio por frasco)
vedados com tampa plástica translúcida e autoclavados à pressão de 1,5 atm e à temperatura de 120°C durante 20 minutos
(ARAUJO et al., 2007).
Tabela 2. Componentes dos sais da solução nutritiva dos meios MS e Knudson C.
Componentes

MS
(mg.L-1)

Knudson C
(mg.L-1)

Macronutrientes
CaCl2. 2H2O
Ca(NO3)2. 4H2O

440
-

1000

KH2PO4

170

250

KNO3

1900

MgSO4. 7H2O

370

NH4NO3

1650

(NH4)2SO4

-

250
500

Micronutrientes
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CoCl2.6H2O

0,025

CuSO4.5H2O

0,025

FeSO4.7H2O

-

0,062

H3BO3

6,2

KI

0,83

1,4

MnSO4 4H2O

22,3

15

Na2MoO4.2H2O

0,25

0,026

ZnSO4.7H2O

8,6

6,62

Fe(SO4).7H2O

27,8

25

Na2EDTA.2H2O

37,2

A cada 2-3 meses as plântulas são transferidas para novo
meio de cultura (esse procedimento é denominado repicagem),
até atingirem o tamanho suficiente para serem removidas dos
frascos (3 a 5 cm) e, posteriormente, aclimatizadas. Este processo demora de 9-12 meses, em função da espécie ou híbrido.
Crescimento in vitro de plântulas após germinação
Após 60 dias da germinação as plântulas devem ser transferidas para o meio Knudson C ou MS (Tabela 2) acrescido de 100
g L-1 de polpa de banana ‘Nanica’, 2,0 g L-1 de carvão ativado, 2030 g L-1 de sacarose e 6 g L-1 de ágar. O meio MS pode ser usado
com metade da concentração de sais minerais. Devem-se realizar
repicagens sucessivas (a cada 60 dias ou menos, a depender do
desenvolvimento das plântulas) até obter-se o número desejado
de plântulas. Após essa etapa as plântulas maiores serão aclimatizadas e as menores mantidas nos frascos por mais tempo.
No cultivo e subcultivo de plântulas do gênero Cattleya,
George et al. (1987) sugerem o meio Knudson C (KC) ou Reinert
& Mohr (1967). Segundo Arditti & Ernst (1992), os meios Knudson C e MS são usados para propagação de Cattleya, Laelia,
Laeliocattleya e Brassocattleya. Villalobos et al. (1994) sugerem o
meio Vacin & Went (VW) (1949) para Cattleya, Encyclia e Oncidium, suplementado com 25% de água de coco e o meio Knudson C suplementado com 60 g L-1 de polpa de banana para orquídeas do gênero Stanhopea. Em relação ao gênero Dendrobium,
79% dos trabalhos já realizados foram cultivados em meio MS,
seguido de 13,8% dos meios KC e VW cada, e 11,5% de outros
meios (Figura 5) (SILVA et al., 2015).
Muitos autores têm sugerido diferentes formulações com
adição de sais minerais, reguladores de crescimento e vitaminas, além da introdução de compostos orgânicos, a exemplo de
água de coco e extratos de frutas e legumes, visando aperfeiçoar
o desenvolvimento in vitro dessas plantas (CAMPOS, 2004).
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3 Propagação vegetativa
A propagação vegetativa pode ser realizada por meio de
divisão de touceiras, divisão de bulbos, brotações e ‘keikis’ (estruturas de propagação), registrando-se baixa taxa de multiplicação. Laelias e Cattleyas podem ser reproduzidas por “divisão
de touceiras”, sendo que uma nova planta deve conter pelo
menos três pseudobulbos (FRÁGUAS et al., 2003). Phalaenopsis,
Dendrobium e Epidendrum emitem os chamados ‘keikis’ – pequenos brotos que surgem dos nódulos dos pseudobulbos ou nas
raízes e se constituem em novas plantas. Phalaenopsis também
se reproduzem através de hastes, que possuem gemas. Quando
estas estruturas atingirem 8 a 10 cm podem ser separadas da
planta mãe e individualizadas em vasos.
Na propagação in vitro, teoricamente, qualquer tecido
pode ser utilizado como explante, em vista da totipotência.
Contudo, procura-se utilizar explantes com maior proporção
de tecido meristemático, haja vista que os mesmos são responsáveis pelo crescimento. As fontes de explantes mais utilizadas
para o cultivo in vitro de orquídeas são ápices caulinares retirados de brotações novas, segmentos de folha e de raízes, gemas
laterais, meristemas e gemas florais (COSTA et al., 2009).
As plantas matrizes ou plantas-mãe, que são aquelas
plantas destinadas a fornecerem os explantes primários, que
serão estabelecidos no cultivo in vitro, devem apresentar ótima
condição fisiológica, genética e fitossanitária, além das características agronômicas desejáveis (COSTA et al., 2009).
3.1 Propagação por meristemas
O termo clonagem significa a formação de indivíduos geneticamente idênticos, a partir de células ou fragmentos de uma
determinada planta matriz. A técnica de cultura de meristemas
ou clonagem in vitro objetiva a obtenção de milhares de cópias a
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partir de células meristemáticas e livres de patógenos, especialmente vírus. As células meristemáticas dão origem às estruturas
chamadas protocormos, as quais se multiplicam, possibilitando
a obtenção de milhares de plântulas em curto espaço de tempo.
Etapa 1 - Estabelecimento in vitro de meristemas
Brotos jovens com 3 a 5 cm de comprimento (Figura 5),
pontas de raízes ou gemas laterais retirados de plantas adultas
são lavados em água corrente com detergente e esponja macia e
logo depois de imersos em álcool etílico 70% (v/v) por 5 minutos e, em seguida, por 20 minutos em solução de água sanitária
20% (v/v) ou hipoclorito de sódio 2%, acrescida de 3 gotas de
detergente neutro. Deve-se lavar três vezes em água destilada
autoclavada, em ambiente de assepsia total.
Em câmara de fluxo laminar e com auxílio de lupa, pinça e bisturi esterilizados os explantes passam por reduções, até
atingirem o tamanho de 0,5 a 1,0 cm de comprimento e, em seguida, são inoculados, individualmente, em tubos de ensaio
contendo 10 mL de meio de cultura.
Figura 5. Brotos jovens para retirada de meristemas, com tamanho de 3 a 5 cm.
Foto: Aparecida Gomes de Araujo.
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Recomenda-se o uso do meio MS (Tabela 2), com adição de
30 g L-1 de sacarose, 2 g L-1 de carvão ativado e 6 g L-1 de ágar, ou
um meio mais elaborado como o Knudson C (Tabela 2) acrescido
de 2 mg L-1 de ácido giberélico (GA3), 0,5 mg L-1 de BAP (6-benzilaminopurina), 0,01 mg L-1 de ANA (ácido naftaleno acético), 100
mL de água de coco verde, 20 g L-1 de sacarose, 2 g L-1 de carvão
ativado e 6 g L-1 de ágar, previamente autoclavado à pressão de
1,5 atm e à temperatura de 120°C durante 20 minutos. O pH do
meio de cultura deve ser ajustado (5,7±0,1) antes da autoclavagem. Após a inoculação os tubos são incubados no escuro por
uma semana, para evitar oxidação, e a seguir transferidos para
sala de crescimento (luminosidade em torno de 36 μmol.m-2.s-1,
temperatura de 25±1°C e fotoperíodo de 16 horas).
Etapa 2 - Multiplicação e alongamento de brotações
Após 30 a 60 dias da inoculação, dependendo do genótipo, as brotações são transferidas para frascos de vidro com
capacidade de 250 ml contendo 60 ml do meio de multiplicação
Knudson C (Tabela 2) com 0,5 mg L-1 de BAP, 1,0 mg L-1 de
tiamina, 0,25 mg L-1 de ácido nicotínico, 0,25 mg L-1 de piridoxina, 100 mg L-1 de mio-inositol, 2 mg L-1 de glicina, 20 g L-1 de
sacarose e 6 g L-1 de ágar. Subcultivos sucessivos são realizados
a cada 45 dias e geralmente são realizados 4 a 5 subcultivos. Os
frascos devem ser incubados em salas de crescimento sob condições controladas (luminosidade em torno de 36 μmol m-2 s-1,
temperatura de 25±1°C e fotoperíodo de 16 horas).
Segundo Costa et al. (2009) essa etapa é a mais longa do
processo de micropropagação e tem como objetivo conseguir
o maior número de plantas, com mínima variação somaclonal,
além de uniformizar o tamanho das plantas. Para a multiplicação in vitro em orquídeas, os mesmos autores recomendam o
meio MS semisólido suplementado com 0,5 mg L-1 de ANA e
2,0 mg L-1 de BAP.
As giberelinas, a exemplo do GA3, não são comumente
incluídas nos meios de cultivo, em razão do suprimento endó-
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geno ser suficiente para os processos morfogenéticos. Porém,
quando plantas produzidas in vitro não estão em condições
de serem aclimatizadas, devido ao seu tamanho, o cultivo na
presença de GA3 pode provocar o alongamento em algumas espécies (COSTA et al., 2009; GRATTAPAGLIA & MACHADO,
1998) e, consequentemente, maior número de indivíduos poderá ser transferido para casa de vegetação.
O estiolamento (cultivo de plântulas na ausência de luz)
proporciona desenvolvimento de brotos e caules, causando
alongamento e coloração amarela ou branca em razão da ausência de clorofila (SOARES et al., 2010; SUZUKI et al., 2004).
Esta técnica pode ampliar a taxa de multiplicação, uma vez que,
além das brotações laterais, cada nó apresenta uma gema lateral, que poderá dar origem a um novo broto ou explante (COSTA et al., 2009).
Etapa 3 - Enraizamento de brotações
Antes da fase de aclimatização, as brotações provenientes tanto da semeadura in vitro, quanto da cultura de ápices
caulinares ou meristemas, devem ser transferidas para meio
de enraizamento. O meio nesta fase pode ser semelhante ao da
fase de multiplicação, porém, sem regulador de crescimento,
com pH ajustado para 5,7±0,1, mantendo sempre as culturas
(frascos de cultivo) em sala de crescimento com 16 horas de
luz, temperatura de 25±1°C e 36 μmol m-2 s-1 de intensidade
luminosa. Costa et al. (2009) sugerem o meio MS contendo 1,0
mg L-1 de ANA ou 1,0 mg L-1 de ácido indolbutiríco (AIB). As
plântulas permanecerão nesse meio até enraizarem (3 a 4 semanas) e atingirem 3 a 5 cm, quando serão aclimatizadas em
casa de vegetação.
Etapa 4 - Aclimatização
A qualidade das raízes formadas é de suma importância
para o processo de aclimatização. As plântulas bem desenvolvi-
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das e enraizadas são removidas dos frascos, suas raízes devem
ser lavadas para retirada de restos de meio de cultura evitando
proliferação de fungos no substrato. Em sequência as plântulas
são acomodadas em bandejas coletivas (sem divisão de células)
contendo 1/3 de seu volume (fundo) com brita no 0 (zero) e 2/3
com substrato que pode ser: pó de coco ou de xaxim ou mistura
de casca de arroz carbonizada + casca de pínus + fibra de piaçava (3:1:1), as quais são transferidas para estufas ou casas de
vegetação, fase denominada de aclimatização. Nos primeiros
15 dias devem receber pouca luminosidade (25%), molhadas
moderadamente, pois, o encharcamento provoca podridão das
raízes e pulverizadas com solução de adubo rico em nitrogênio
(20-10-10 por exemplo) uma vez por semana. A luminosidade
deve ser aumentada gradativamente. As plântulas permanecem nos coletivos por aproximadamente 2 meses quando são
transferidas, inicialmente para vasos no 1 ou tubetes e posteriormente para vasos maiores para crescimento e desenvolvimento
e posterior florescimento (Pasqual et al., 2005). A Figura 6 demonstra o processo de aclimatização.
Figura 6. Processo de aclimatização de plantas de orquídeas. (A) Plantas após
cultivo in vitro, (B) e (C) Plantio em bandeja coletiva, (D) Transplantio para vaso.
Fotos: Aparecida Gomes de Araujo.
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Entre os substratos, o xaxim desfibrado é considerado excelente para o cultivo de orquídeas e também o preferido pela
maioria dos orquidófilos brasileiros. Porém, as plantas fornecedoras de xaxim, como a samambaiaçu (Dicksonia sellowiana
Hook), encontram-se em processo de extinção, devido ao extrativismo desenfreado (SOUZA, 2003). O esfagno, musgo retirado da beira dos rios, também está em risco de extinção e sua
coleta está proibida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais) (SOUZA, 2003). Sendo assim,
o uso de substratos alternativos para o cultivo de orquídeas
deverá trazer uma série de benefícios à natureza, preservando essas espécies. No Brasil, há vários materiais com potencial
uso como substratos, a exemplo da fibra de coco (desfibrada ou
prensada), pó de coco, casca de Pinus, piaçava, casca de arroz
carbonizada, os de origem mineral (carvão vegetal, brita, argila
expandida rígida, vermiculita, tijolo, dentre outros) e os sintéticos, como isopor e espuma fenólica, utilizados como suporte
para as plantas (KÄMPF, 2000).
Bellé (2000) concluiu que a substituição do xaxim por cascas de Pinus elliottii, como substrato para o cultivo da orquídea
Maxillaria consanguinea cv. pallida reduziu o crescimento das
raízes e da parte aérea. Rego et al. (2000) verificaram que casca
de Pinus e casca de Pinus + isopor + carvão, com adição ou não
de casca de arroz carbonizada, tiveram os mesmos resultados
quando comparados com o xaxim para Oncidium sarcodes e
Schomburgkia crispa.
Stancato et al. (2000) concluíram que a utilização de casca
de essências florestais é promissora para o cultivo de Dendrobium nobile, mas deve ser mais bem estudada quanto aos aspectos físicos e químicos destes materiais. Seeni & Latha (2000)
citam a utilização do carvão vegetal como substrato para orquídeas que não toleram acúmulo de água nas raízes como Vanda,
Ascocenda, Rhynchostylis e Renanthera e Araujo et al. (2007)
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concluiu que para Cattleya loddgesii ‘Alba’ x Cattleya loddgesii
‘Atibaia’, os melhores substratos foram casca de arroz carbonizada ou fibra de piaçava.
De acordo com Rodrigues (2001), a diversidade de substratos é muito grande, mas seu sucesso depende da espécie e do
tipo de ambiente de cultivo. No cultivo de orquídeas, o substrato ideal deve estar disponível em grande quantidade, ser de
fácil manuseio e de custo reduzido.
3.2 Propagação por embriogênese somática
A embriogênese somática, adventícia ou assexual é o
processo pelo qual células somáticas desenvolvem estruturas
semelhantes a embriões zigóticos, por meio de uma sequência
ordenada de estádios embriogênicos característicos, sem ocorrência de fusão de gametas (JIMÉNEZ, 2001). O processo de
iniciação da embriogênese somática tanto pode ser realizado
com embriões maduros, imaturos, inflorescência ou qualquer
parte de plântulas de acordo com a teoria da totipotencialidade.
A obtenção de embriões zigóticos e posterior regeneração em
plântulas pode ocorrer por meio dos seguintes passos:
Etapa 1 - Iniciação de culturas embriogênicas
Chen & Chang (2006), estudando a embriogênese somática a partir de segmentos de folhas da orquídea Phalaenopsis amabilis, recomendaram nessa fase inicial do processo a utilização
de 3,0 mg L-1 de TDZ (Thidiazuron) em meio MS na ausência
de luz. Estes autores obtiveram um máximo de 19,4 embriões
somáticos/explante após 20 dias de cultivo, sendo que o número de embriões formados aumentou de acordo com o tempo de
exposição das folhas ao meio contendo TDZ (Figura 7A e 7C).
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Figura 7. Embriogênese somática direta em explantes foliares de Phalaenopsis
amabilis. A) embriões somáticos formados a partir de um explante, após 20 dias
da cultura (barra = 700 mm), B) embriões com 30 dias de cultivo (barra = 750
mm); C) embriões após exposição à luz e desenvolvimento de protocormos somáticos jovens após 45 dias de cultura (barra = 850 mm); D) embriões somáticos após subcultivos sucessivos (barra = 950 mm); E) brotos desenvolvidos de
embriões e alguns embriões advindos de embriogênese secundária (barra = 1,2
mm); F) embriões/brotos derivados de folha (barra = 2 mm); G) conversão em
plantas (barra = 7,2 mm). Fonte: Chen & Chang (2006).
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Etapa 2 - Manutenção, multiplicação e cultura massal
Nesta fase da embriogênese ocorre a determinação das
condições adequadas para o estabelecimento de ciclos repetitivos de divisão celular e controle restrito dos processos de diferenciação, com o objetivo de que as culturas sejam constituídas
por células pró-embrionárias ou embriões somáticos em estágios globulares iniciais de desenvolvimento.
Para Phalaenopsis amabilis a produção repetitiva de embriões derivados de folha e embriogênese secundária ocorreu na
presença de TDZ (0,01, 0,1, 1 e 3 mg L-1), onde embriões somáticos foram induzidos em maior escala em relação à primeira fase
de indução (CHEN & CHANG, 2006) (Figuras 7D e 7E).
Etapa 3 - Desenvolvimento/maturação e regeneração de embriões somáticos
Nesta fase o objetivo é estimular a progressão das fases
iniciais em fases tardias. A metodologia a ser utilizada consiste
em interromper os ciclos repetitivos de divisão celular das fases anteriores e fornecer os estímulos fisiológicos, bioquímicos
e ambientais para a diferenciação celular, para que os ciclos de
desenvolvimento/maturação e posterior regeneração de embriões promovam a conversão destes em plântulas.
Chen & Chang (2006) estabeleceram um protocolo de regeneração de plântulas de Phalaenopsis amabilis. Todos os frascos
com embriões/protocormos foram subcultivados em meio de cultura sem fitorreguladores e transferidos para fotoperíodo de 16
horas. Sob esta condição, os explantes continuaram a desenvolver
protocormos e mais parte aérea foi formada (Figura 7F). As plantas foram obtidas após 6-8 semanas de cultivo (Figura 7G).
As etapas de alongamento/enraizamento e aclimatização
das plantas é realizada da mesma forma que foi realizada para
plantas oriundas de germinação in vitro e meristemas.
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4 Florescimento
O florescimento de plantas provenientes de germinação
in vitro pode ser observado a partir de 30 meses após a germinação dependendo da espécie, sendo que esta primeira florada
produzirá flores apresentando dimensões ligeiramente inferiores ao que se vê normalmente sendo comercializado para as
diferentes espécies. Na segunda florada, que ocorre aproximadamente um ano após a primeira, as novas plantas produzirão
flores características da espécie, com dimensões ideais para comercialização (PASQUAL et al., 2005).
Florescimento in vitro
As orquídeas são conhecidas pela beleza e diversidade
exótica de suas flores tanto em cores quanto em tamanho. Porém, possuem uma fase juvenil longa, que requer vários anos
de crescimento antes que possam florescer. Dependendo do
genótipo e das condições ambientais, podem levar entre 1 a
13 anos para florescer (ZIV & NAOR, 2006). Considerando-se
que o florescimento é um processo extremamente lento, e, em
alguns casos, pode ser um evento raro, programas de melhoramento de orquídeas também demandam muito tempo para
apresentar resultados.
Assim a biotecnologia, mais especificamente a cultura in
vitro, proporciona uma ferramenta eficaz não só para a propagação de um genótipo de interesse ou de valor comercial, mas
também reduz significativamente o período juvenil e dispõe ao
melhorista novas fontes de variabilidade e possibilidades de
obtenção de híbridos (SILVA et al., 2014; HEE et al., 2007).
O processo de florescimento in vitro de espécies e híbridos de orquídeas (Figura 8) tem sido descrito por diversos autores durante as últimas décadas, e de acordo com Silva et al.
(2014) vários aspectos relacionados a esse processo foram amplamente estudados.
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Figura 8. Florescimento in vitro de Dendrobium nobile. Foto: Filipe Almendagna Rodrigues

A natureza do sinal que induz florescimento ainda não
está totalmente claro, embora estudos fisiológicos da transição
floral levaram à identificação de vários supostos sinais florais
incluindo sinais ciclo de Krebs, sacarose, giberelina e redução
de compostos nitrogenados (CORBESIER & COUPLAND,
2006). Para agravar essa complexidade, muitos fatores, tais
como fotoperíodo, irradiância, temperatura e controle hormonal também afetam a floração in vitro das orquídeas (SILVA et al.,
2014) (Figura 9).
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Figura 9. Florescimento in vitro de orquídeas. (a) Dendrobium officinale, (b)
Dendrobium huoshanense, (c) Dendrobium unicum, (d) Cymbidium ensifolium, (e)
Frutificação in vitro de Dendrobium officinale. Fonte: Silva et al. (2014).

Estudos fisiológicos e moleculares têm contribuído para os
avanços sobre o processo de floração. A cultura in vitro tem certamente contribuiu para esse progresso da pesquisa. É plausível
pensar que a composição do meio ou até mesmo mudanças específicas na atmosfera in vitro podem acelerar a taxa de crescimento, encurtando o período vegetativo e levando a floração precoce.
Apesar do fato de que muitos estudos foram já realizados no florescimento in vitro das orquídeas, maior elucidação das relações
entre a expressão de genes, papeis de carboidratos, nutrientes
minerais e sugestões ambientais ainda é necessário para desvendar os complexos mecanismos de transição floral e assistir programas de melhoramento de orquídeas. Isto significa que muitas
vias de investigação ainda estão disponíveis para exploração.
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Ferreira et al. (2006) relataram os efeitos do thidiazuron
(TDZ) sobre os níveis endógenos de ácido indol acético (AIA),
zeatina, riboze zeatina (9ZR), isopenteniladenina (2IP) e isopenteniladenosina (9RIP), bem como mudanças estruturais no
meristema apical de Dendrobium “Second Love” durante a indução floral e desenvolvimento in vitro. Os resultados (Figura
9) revelaram que a presença de 1,8 mM de TDZ teve um efeito
sobre as citocininas endógenas e sobre os níveis de AIA dos
explantes, quando comparados ao tratamento cultivado em
meio livre de TDZ. Um aumento significativo nas citocininas
endógenas (especialmente 9RIP e 9RZ) e AIA nas primeiras
amostras (tomada no quinto dia) de plantas crescidas em meio
enriquecido com TDZ foi associada à indução floral, enquanto que um segundo aumento no nível desses reguladores de
crescimento, após 25 dias da cultura, estava relacionado com
o desenvolvimento da flor. A confirmação histológica das mudanças detectadas no meristema apical dos explantes cultivados na presença de 1,8 mM de TDZ durante 30 dias de cultivo
também são descritas. Os dados apresentados indicam que o
TDZ está envolvido com a transição floral de Dendrobium “Second Love” cultivado in vitro, provavelmente por meio de um
aumento endógeno nos níveis de citocinina e AIA, que ocorreu durante os primeiros 5 dias da cultura. No entanto, um
possível efeito direto do TDZ na indução floral do híbrido de
orquídea não pode ser descartado.
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Figura 9. Diagrama esquemático representando mudanças associadas à transição floral
de brotações de Dendrobium “Second Love” cultivadas in vitro durante 40 dias obtendose florescimento indutivo (1,8 mM de TDZ). Brotos (A), ápices (B) e o comportamento
comparativo de AIA, 9RIP, 9RZ, os níveis de zeatina e a razão citocinina endógena/ AIA
ratio (C) durante todo o período de cultivo. Fonte: Ferreira et al. (2006).

5 Indução de poliploides
A poliploidia é a existência de dois ou mais genomas no
mesmo núcleo celular. Eventualmente, indivíduos poliplóides
surgem em progênies de diplóides. Além disso, uma determinada espécie pode apresentar citótipos, isto é, raças diplóides e
poliplóides, assim como um gênero pode apresentar espécies
com diferentes graus de ploidia (SCHIFINO-WITTMANN &
DALL’AGNOL, 2003).
A indução de poliplóides, como ferramenta para o melhoramento genético de plantas, pode ser utilizada basicamente
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de três maneiras: (1) poliploidização na própria espécie, como
um modo de se tentar conseguir plantas ou órgãos vegetais
maiores e melhores; (2) poliploidização de um híbrido para
restaurar a fertilidade do híbrido estéril, sintetizar uma nova
espécie, ressintetizar uma já existente ou (3) como uma ponte para transferir genes de interesse entre níveis de ploidia, na
mesma ou entre espécies diferentes (SCHIFINO-WITTMANN
& DALL’AGNOL, 2003).
O aumento das estruturas vegetativas, conhecido como
efeito “gigas” pode ser um indicativo de que ocorreu a poliploidização do material induzido, porém isso nem sempre é
observado entre plantas com diferentes níveis de ploidia. Outro
aspecto a relatar é a possibilidade de obtenção de plantas com
flores maiores (Figura 10) que as apresentadas pelos materiais
diplóides e com conformação arredondada, entre outras mudanças, como a intensificação da cor e fragrância, que são características que agregam valor na comercialização das orquídeas.
A poliploidia também possibilita o aumento da variabilidade
genética do material, sendo extremamente importante nos programas de melhoramento genético.
Como forma de melhorar a qualidade de espécies e híbridos de orquídeas, pode-se utilizar a indução de poliplóides,
obtida artificialmente por antimitóticos, tais como colchicina,
amiprofós-metil, orizalina, óxido nitroso, cafeína entre outros.
Porém, o problema da utilização dos antimitóticos resulta do fato
de que essas substâncias atuam eficientemente sobre as células
que estão em divisão. Desse modo, a poliploidização geralmente
não atinge todas as células do material tratado, sendo comum
o aparecimento de mixoplóides. Com isso, a escolha da espécie
a ser utilizada, bem como variação na concentração, tempo de
exposição e formas de aplicação desses antimitóticos tornam-se
requisitos indispensáveis para o sucesso desta técnica.
A indução de poliplóides in vitro por meio de antimitóticos tem sido relatada em vários trabalhos de orquideas (LONE
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et al., 2010; MIGUEL & LEONHARDT, 2011; ATICHART, 2013;
SAJJAD et al., 2013; CHUNG et al., 2014). Segundo Schifino-Wittmann e Dall’Agnol (2003), após a indução, torna-se necessária a verificação do sucesso desta técnica através da contagem de cromossomos, que é considerado o processo definitivo,
porém demanda muito tempo. Entretanto, para verificar se os
materiais são poliplóides, pode-se utilizar a citometria de fluxo, que é uma técnica rápida e conveniente, que permite a determinação exata do conteúdo de DNA nuclear e que tem sido
utilizada rotineiramente na estimativa do nível de ploidia em
um grande número de trabalhos envolvendo espécies da família orquidácea (CHEN et al., 2009; ATICHART, 2013; CHEN et
al., 2013; CHUNG et al., 2014; SHRIRAM et al., 2014; SILVA et
al., 2014; TRÁVÍNICEK et al., 2015).
Vale ressaltar que a citometria de fluxo é vantajosa em relação a tradicional técnica de contagem de cromossomos, uma
vez que pode ser usada para a análise de grande quantidade de
plantas em pouco tempo, podendo ser aplicada a qualquer tecido vegetal. Contudo, Bakry et al. (2007) relatam que a contagem
de cromossomos pode ser útil para a identificação de plantas
poliplóides quando a citometria de fluxo não está disponível.
Figura 10. Flores de Dendrobium nobile Lindl. Forma diploide, 2n =2x= 38 (A);
e forma tetraploide, 2n = x 4 = 76 (B). Barra = 1 cm. Fonte: Vichiato et al. (2014).
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6 Considerações finais
Não existe, um protocolo único adequado para todos os
gêneros, espécies, híbridos ou clones, de modo a proporcionar
as melhores condições de crescimento/desenvolvimento.
Com a técnica de semeadura in vitro é possível produzir
grande quantidade de orquídeas de inúmeras espécies e híbridos, com elevada qualidade genética e fitossanitária, em curto
espaço de tempo, flores precoces, popularizando-as e aumentando a oferta com preços mais acessíveis.
A comercialização de plantas micropropagadas contribui
significativamente com a preservação de genótipos existentes,
uma vez que as espécies, em estado silvestre, estão ameaçadas
de desaparecer, sobretudo em função da coleta indiscriminada
e da destruição de seus habitats.
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1 Introdução
A roseira (Família Rosaceae) é uma das plantas ornamentais mais importantes e comercializadas no mundo. Existem cerca de 30 mil espécies de roseira com grande diversidade de cores
(Figura 1). Além disso, por meio do melhoramento tradicional
novas variedades de roseira tem sido lançadas, com melhoria na
cor, fragrância, formato da flor, hábito de florescimento, vida de
vaso, tipo de planta e resistência a doenças (Bao et al., 2012).
Geralmente, as roseiras são propagadas por métodos
vegetativos, como corte, estratificação, brotação e enxertia. As
sementes são usadas para a propagação de espécies, novas cultivares e produção de porta-enxertos. A propagação vegetativa
é a técnica mais utilizada em roseira, no entanto, não garante a
produção de plantas livres de patógenos. Além do mais, a taxa
lenta de multiplicação é um dos principais fatores limitantes do
processo convencional de propagação (Pati et al., 2006).
Para contornar estes problemas pode-se utilizar a cultura de tecidos, que é uma ferramenta que permite que um explante (células, tecidos ou órgãos) seja isolado e cultivado sob
condições assépticas em meio nutritivo artificial. O princípio
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básico da cultura de tecidos é denominado totipotência, isto é,
a capacidade que a célula vegetal possui de originar um novo
indivíduo, mantendo a informação genética necessária, sem
haver recombinação gênica, dando origem a uma nova planta.
Teoricamente, todas as células vegetais possuem a característica da totipotência. No entanto, a expressão da totipotencialidade está diretamente relacionada com a quantidade de tecido meristemático contido no explante. Por esta razão, ápices
caulinares são melhores explantes para regeneração de novas
plantas, quando comparados com segmentos de folhas e hastes. Esta técnica também permite o cultivo sob condições físicas,
químicas e biológicas ótimas e a manipulação dos explantes de
formas que eram impossíveis antes do advento da cultura de tecidos. Com esta ferramenta, é possível a produção de mudas de
qualidade superior e isentas de patógenos em menor período
de tempo, quando comparada com os métodos convencionais.
Figura 1. Diferentes variedades de cores de roseiras cultivadas na cidade de
Albenga/Itália. Fotos: Filipe Almendagna Rodrigues.
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2 Micropropagação
A micropropagação é uma das principais aplicações da
cultura de tecidos, especialmente para aquelas plantas de difícil propagação pelos métodos convencionais. Esta técnica já
é usada comercialmente, permitindo a obtenção de milhares
de plantas, todas geneticamente uniformes, em pouco tempo.
A micropropagação constitui-se na fase seguinte ao estabelecimento da cultura livre de patógenos, visando a conservação e
multiplicação rápida de genótipos desejados.
A técnica mais importante na micropropagação de roseira
é a proliferação do meristema, na qual gemas apicais ou segmentos nodais, contendo uma gema axilar, são cultivados in
vitro para regeneração de múltiplos brotos (Pati et al., 2006).
Embora a micropropagação seja um método de propagação vegetativa e possibilite a produção de plantas idênticas à
matriz, há o risco de, após um certo número de repicagens ou
sob uso de alguns componentes do meio de cultura, ser induzida a variação somaclonal, resultante da mutação de algumas
células, originando indivíduos diferenciados em relação à planta que lhes deu origem.
2.1 Estágios da micropropagação
Em geral, o processo de micropropagação requer vários
estágios. Em roseira são (i) iniciação dos cultivos assépticos, (ii)
multiplicação dos brotos, (iii) enraizamento dos brotos, e (iv)
aclimatização e estabelecimento no campo (Pati et al., 2006).
2.1.1 Iniciação dos cultivos assépticos
2.1.1.1 Escolha do explante
A escolha de explante para iniciação do cultivo deve
ser feita de acordo com o método de propagação in vitro a ser
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utilizado. O explante pode ser desde uma célula até um órgão,
como uma folha, flor ou fruto. Para se obter propágulos sadios,
torna-se indispensável tomar algumas medidas, que começam
antes mesmo da coleta do material no campo, passando por toda
etapa de laboratório, até a aclimatização e desenvolvimento da
planta em casa de vegetação ou no campo. Portanto, a condição
fitossanitária da planta matriz é importante, na medida que
irá determinar a facilidade em se descontaminar o explante
durante o isolamento. Apesar de se realizar a desinfestação dos
explantes, diversos microrganismos de natureza endógena não
são expostos aos agentes desinfestantes e devem ser controlados
já na planta matriz, em ambiente mais limpo, como casa de
vegetação ou câmara de crescimento, uma vez que no campo
a planta está exposta a todo tipo de intempérie e insetos que
provocam ferimentos e permitem a entrada de microrganismos. A
manutenção das plantas matrizes em casas de vegetação permite
ainda o controle e manipulação do fotoperíodo, intensidade
luminosa e temperatura, visando estimular novas brotações,
independentemente da época do ano, ou simular períodos de
vernalização nas plantas para obter explantes mais adequados.
Pati et al. (2004), Senapati et al. (2008) e Shabbir et al. (2009)
estudaram o estabelecimento de sistemas de produção de roseira através das técnicas de cultura de tecidos, utilizando como
explantes in vitro segmentos de entrenós, meristemas apicais
ou pedaços de folhas e botões auxiliares. Entretanto, explantes
como meristemas vegetativos são muitas vezes mais adequados
devido a maior ramificação axilar. Já o segmento nodal, segundo Pati et al. (2006), é o mais utilizado e que apresenta melhor
desempenho quando comparado com outros explantes.
2.1.1.2 Desinfestação
Para início dos cultivos assépticos, o conhecimento do
estado fisiológico e a suscetibilidade das plantas a diferentes
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contaminantes patológicos são necessários. Várias substâncias
germicidas podem ser utilizadas na desinfestação dos explantes. Os mais comuns são etanol e compostos à base de cloro,
como hipoclorito de sódio (0,5 a 2% de cloro ativo) e de cálcio. Algumas gotas de detergente são comumente adicionadas
às soluções à base de cloro para melhorar a superfície de contanto destas com os tecidos. Um espalhante adesivo também é
comumente utilizado, a exemplo do Tween 20 (1 a 2 gotas por
100 mL), o qual aumenta a penetração da solução no tecido.
De acordo com Pati et al. (2006), na maioria dos explantes, o
procedimento normalmente adotado envolve a desinfestação dos
explantes em etanol 70% por 20 a 30 segundos, seguido por 0,1%
de cloreto de mercúrio (HgCl2) por 5 a 7 minutos e lavagem em
água destilada esterilizada. Zeng et al. (2013) desinfestaram segmentos nodais com solução 0,1% (m/v), contendo 0,1 % de HgCl2
(v/v) e Tween 20 durante 3 minutos e, em seguida, os explantes
foram lavadas por 5 vezes com água destilada esterilizada.
Baig et al. (2011) desinfestaram explantes de roseira por 5
a 15 min em solução de 5 % de solução aquosa de Teepol (detergente líquido) seguido de lavagem em água corrente. Posteriormente, em etanol a 70% durante 30 segundos e solução
de NaOCl (10%) por 10 min e, em seguida, lavagem com água
destilada estéril.
Muiruri et al. (2011) verificaram que a desinfestação de
segmentos nodais de roseira (Rosa hybrida) coletados de plantas localizadas em estufa apresentaram maiores porcentagens
de sobrevivência quando utilizou-se solução de 20% de hipoclorito de sódio por 15 a 20 minutos.
Šiško (2011) analisou o efeito do ácido dicloroisocianúrico
e hipoclorito de sódio na desinfestação de três diferentes genótipos de rosa (Rosa spp.). A desinfestação com ácido dicloroisocianúrico foi mais eficiente (32,6% de explantes sobreviventes)
quando comparada com hipoclorito de sódio (7,3% de explantes sobreviventes).
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2.1.1.3 Escurecimento dos explantes
Um dos principais problemas da cultura de tecidos é o
escurecimento e morte dos explantes cultivados, que é resultado da oxidação, ocasionada pela exsudação de polifenóis na
região do corte dos explantes, que ocorre através da ação de
enzimas oxidases, frequentemente chamados de polifenol oxidase, fenolase e tirosinase (monofenol oxidase). As superfícies
de muitos explantes começam a escurecer logo após a excisão,
ou partes destes, frequentemente, continuam a escurecer quando introduzidos no recipiente de cultura, onde também podem
exsudar substâncias de cor escura para o meio. Este tipo de escurecimento está, geralmente, associado ao ferimento, mas nem
todos os compostos produzidos são inibidores, porém, tem sido
frequentemente constatado que uma vez que o escurecimento
ocorre, o crescimento é inibido e os tecidos podem morrer.
Durante a micropropagação de roseira, a exsudação é muito comum e muitas vezes influencia os resultados. Secreções
fenólicas e outros exsudados em sistemas de cultura de tecidos
podem diminuir o crescimento e desenvolvimento do explante
(Ndakidemi et al., 2014). A adição de substâncias antioxidantes,
tais como PVP (polivinil pirrolidona), ácido cítrico e ácido ascórbico ou adoção de repicagens frequentes e até mesmo a incubação das culturas por um ou dois dias no escuro podem inibir o
processo de oxidação (Pati et al., 2006). O ácido ascórbico tem
sido utilizado com sucesso na inibição da exsudação de fenóis e
redução da oxidação em diferentes espécies vegetais. Além disso, o ácido ascórbico é um antioxidante capaz de prevenir ou inibir o processo de oxidação (Ndakidemi et al., 2014). Já Maurya
et al. (2013) observaram em roseira (Rosa hybrida L. cv. Benjamin Paul) ausência de escurecimento dos explantes tratados com
0,05% de HgCl2 por 2 minutos e 1,0% de NaOCl por 3 minutos.
Segundo Jaskani et al. (2005) a adição de carvão ativado no
meio e posterior transferência de explantes para um meio novo
pode inibir o escurecimento do meio. Já Mahmoud et al. (2011)
verificaram que a adição de carvão ativado no meio para o culti-
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vo de roseira (Rosa hybrida L. cv. Eiffel Tower) é necessário para
evitar a necrose de explantes. Além disso, também observaram a
interação entre carvão ativado e ½MS, resultando na ausência de
compostos fenólicos e melhor produção de brotos.
2.1.2 Multiplicação dos brotos
A multiplicação dos brotos (Figura 2) é a fase mais crucial
do processo de micropropagação. O sucesso do protocolo de
micropropagação depende da taxa e modo de multiplicação
dos brotos (Pati et al., 2006). Salekjalali (2012) investigou os
efeitos dos reguladores de crescimento 6-benzilaminopurina
(BAP), ácido α-naftalenoacético (ANA), ácido indolbutírico
(AIB) e ácido giberélico (GA3) na micropropagação de roseira
(Rosa hybrida cv. Baccara) e constatou que BAP e ANA afetaram significativamente o número de folhas verdes e induziram
a proliferação de brotos axilares por explante. Além disso, crescimento e taxa de multiplicação foram maiores em meio ½MS
suplementado com 1 mg L-1 de BAP. Já o enraizamento ocorreu
em ½MS contendo 2 mg L-1 de AIB.
Figura 2. Fase de multiplicação in vitro de brotos de mini-rosa. Foto: Filipe
Almendagna Rodrigues.
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Baig et al. (2011) utilizaram para multiplicação in vitro
de roseira 0-3 mg L-1 de BAP. O aumento nas concentrações de
BAP mostrou maior incremento no número de brotos por explante até 1 mg L-1, a partir desta concentração verificou-se tendência de queda. Pahnekolayi et al. (2014) observaram em Rosa
canina (Figura 3) que não houve diferença significativa entre
tipo e concentração de reguladores de crescimento em relação
aos caracteres vegetativos na fase de multiplicação dos brotos.
Maiores número e porcentagem de brotos foram obtidos quando utilizou-se 2 mg L-1 de BAP. Além disso, houve diferença
significativa para o fator tipo de meio de cultura em relação
aos caracteres vegetativos avaliados. A menor multiplicação
de brotos foi observada em meio MS (Murashige & Skoog), enquanto a maior ocorreu em meio VS (Vander Salm).
Figura 3. Diferentes estágios da micropropagação de Rosa canina: A) Multiplicação; B) Enraizamento e C) Aclimatização. Adaptado de Pahnekolayi et al. (2014).

Kanchanapoom et al. (2009) observaram a formação
de múltiplos brotos após 3 semanas de cultivo em meio MS
contendo BA (6-benziladenina) e cinetina. Maior número de
brotos por explante ocorreu em MS contendo 3 mg L-1 de BA
combinado com 1 mg L-1 de cinetina. Também foi possível verificar que a cultivar ‘Red Masterpiece’ necessita de citocinina
para proliferação de elevado número de brotos por explante,
sem passar pelo estágio de calos. Contudo, o meio MS contendo
3 mg L-1 de BA and 1 mg L-1 de cinetina foi considerado ótimo
para proliferação de brotos.
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Pratheesh e Kumar et al. (2012) observaram na espécie
Rosa indica L. que o início da brotação ocorreu em segmentos
nodais após sete dias, e a máxima multiplicação foi observada
quando os explantes foram cultivados em meio MS suplementado com 0,5 mg L-1 de AIA e 1 mg L-1 de BA.
2.1.3 Enraizamento dos brotos
Em qualquer protocolo de micropropagação utilizado, o
enraizamento bem sucedido dos brotos torna-se pré-requisito
para facilitar seu posterior estabelecimento no campo. Vários trabalhos tem sido realizados para melhorar a eficiência do enraizamento de diferentes variedades de roseiras (Pati et al., 2006).
Mahmoud et al. (2011) observaram que brotos de roseira enraizaram normalmente duas semanas após a transferência para um meio novo semelhante ao anteriormente utilizado
mantendo as plantas enraizadas in vitro sob condições de sala
de crescimento. No total, foram necessários seis semanas para a
fase de enraizamento in vitro. Já Moallem et al. (2012) observaram maior comprimento do sistema radicular utilizando 1 mg
L-1 de ANA e 0,25 mg L-1 de BAP, por outro lado, menores comprimento e percentagem de enraizamento foram verificados na
concentração de 1 mg L-1 de BAP. Pahnekolayi et al. (2014) verificaram que brotos de Rosa hybrida enraizaram em dois meios
de cultura (VS e ½VS) com diferentes combinações de AIB (0,
0,3, 0,6 e 0,9 mg L-1) e ANA (0, 0,3, 0,6 e 0,9 mg L-1). Maior porcentagem de enraizamento ocorreu nas concentrações 0,6 e 0,9
mg L-1 quando se utilizou AIB ou ANA. Os melhores resultados
na fase de enraizamento foram obtidos em meio contendo ½VS
de macro, micronutrientes e vitaminas.

Šiško (2011) avaliou o enraizamento in vitro (Figura
4) em três genótipos e verificou que o meio de enraizamento
não tem os mesmos efeitos sobre todos os genótipos testados. O

261

primeiro genótipo resultou em 82% de plantas enraizadas em
meio 1/2MS suplementado com 30 g L-1 de sacarose. Enquanto
no segundo genótipo observaam 55,6% de plantas enraizadas
em meio MS suplementado com 30 g L-1 de sacarose e 0,5 mg L-1
de AIB . O terceiro genótipo apresentou melhor enraizamento
(65,9% de plantas com raízes desenvolvidos) utilizando meio
1/4MS suplementado com 30 g L-1 de sacarose. Posteriormente, as plantas enraizadas foram transplantadas para substrato e
aclimatizadas em laboratório (sala de crescimento) e em estufa
(câmara úmida).
Figura 4. Raízes de Rosa spp. obtidas em meio de enraizamento R1 (A) and plantas após a aclimatização (B). Adaptado de Šiško (2011).
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Bayanati e Mortazavi (2013) avaliaram um sistema de micropropagação para Rosa hybrida cv. ‘Black baccara’ utilizando
segmentos nodais, e observaram que o número máximo de brotos ocorreu em meio contendo 1 mg L-1 de BAP. Vale ressaltar
que as plantas micropropagadas foram enraizadas e estabelecidas em solo com sucesso.
2.1.4 Aclimatização e estabelecimento no campo
A aclimatização é um dos processos indispensáveis na
obtenção de plantas propagadas por meio de cultura de tecidos.
Visa adaptá-las a um meio diferente daquele onde foram desenvolvidas, delimitado por um tipo de recipiente e condições
ambientais peculiares. Inúmeras pesquisas tem sido realizadas
no sentido de amenizar o impacto sofrido pela planta no momento da transferência do laboratório para o campo. A aclimatização das plantas micropropagadas e a transferência para o
campo são etapas fundamentais para o sucesso e exploração comercial da tecnologia in vitro. A aclimatização consiste na fase
intermediária de adaptação na qual a planta é submetida para
posteriormente passar às fases de desenvolvimento no campo.
De acordo com Pati et al. (2006), a aclimatização das roseiras
micropropagadas é um procedimento difícil, devido à rápida
dessecação das plântulas ou mesmo à suscetibilidade à doenças
em função da alta umidade.
Pahnekolayi et al. (2014) avaliaram a fase de aclimatização de roseiras (Rosa hybrida) cultivadas durante 5 semanas em
copos plásticos contendo como substrato mistura de turfa estéril e perlita na proporção de 3:1. As plantas foram colocadas em
sala de crescimento sob fotoperíodo de 16 horas, temperatura
de 23/25ºC (noite/dia) e 80% de umidade relativa. Também foi
possível observar que as plantas não apresentaram dificuldades
de aclimatização na temperatura de ±24ºC e umidade relativa
de 80% durante as fases iniciais do desenvolvimento e gradualmente reduzida para 40% após 4 semanas de cultura e, posteriormente, transferidas para a estufa para o florescimento.
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3 Regeneração de plantas
Diversas espécies podem ser induzidas a formar calos em
cultura. Em muitos casos, o calo pode ser então induzido a diferenciar plantas inteiras, através da inclusão de reguladores de
crescimento apropriados nos meios de cultura.
A regeneração de plantas diretamente dos explantes, ou
a partir de calos, por meio da embriogênese somática ou da organogênese, tem sido utilizada como uma alternativa aos métodos de propagação, no entanto, esta aplicação tem sido limitada
devido à baixa estabilidade genética na cultura de calos.
3.1 Embriogênese somática
A embriogênese somática é a formação in vitro de embriões a partir de tecido somático. Diferentemente da forma convencional de formação do embrião, o genótipo da planta oriunda deste embrião é idêntico à planta matriz e não é resultante da
combinação de gametas dos dois progenitores que lhe deram
origem. É, portanto, um método de propagação vegetativa.
A obtenção de embriões somáticos pode ser por via direta, onde não há formação de calos, ou indireta, através da formação de calos. Por meio da via direta, os embriões somáticos
podem ser iniciados diretamente dos explantes.
3.1.1 Embriogênese somática direta
Bao et al. (2012) desenvolveram um sistema de regeneração de plantas para Rosa hybrida cv. ‘Samantha’ por meio da
embriogênese somática direta (Figura 5). A embriogênese foi
induzida em folhas derivadas de explantes in vitro após oito semanas em meio MS suplementado com 3 mg L-1 de 2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) e 30 g L-1 de glicose. Já o meio MS contendo
1 mg L-1 de 2,4-D, 0,05 mg L-1 de BA e 60 g L-1 de glicose foi o
mais eficaz na formação de embriões somáticos.
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Figura 5. Regeneração de plantas via embriogênese somática direta em Rosa
hybrida ‘Samantha’. a) Embriões somáticos primários (barra = 1,0 mm). b) proliferação de embriões somáticos secundários (barra = 5,0 mm). c) Maturação de
embriões somáticos secundários (barra = 5,0 mm). d) Embriões somáticos secundários ficando verde durante a germinação (barra = 5,0 mm). e) Brotações
obtidas durante a germinação (barra = 5,0 mm). f) Plântula regenerada (bar 5,0
milímetros). g) Planta regenerada 8 meses após a aclimatização em casa de vegetação e transferência para o solo (barra = 5,0 cm). Adaptado de Bao et al. (2012).
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3.1.2 Embriogênese somática indireta
Na via indireta, a formação de embriões somáticos a partir de calos ou de culturas em suspensão é observada mais frequentemente do que a embriogênese somática direta.
Kim et al. (2003) verificaram que embriões zigóticos imaturos de roseira (Rosa hybrida L; cv. ‘Sumpath’) não formaram
embriões somáticos ou calos embriogênicos quando calos foram
cultivados em meio ½MS suplementado com várias concentrações de 2,4-D. No entanto, os embriões zigóticos produziram
embriões somáticos utilizando 4,44 µM de BA. Já os embriões
somáticos imaturos formaram calos embriogênicos em meio
com combinação de 1,36 µM de 2,4-D e 4,44 µM de BA. Após
transferência para meio sem reguladores de crescimento, os calos embriogênicos produziram embriões somáticos que posteriormente desenvolveram plântulas.
3.2 Organogênese
Em contraste com a embriogênese somática, tem-se a
organogênese, que geralmente ocorre pela otimização da relação citocinina/auxina no meio de cultura e pela diferenciação de órgãos e brotos. Quando é diretamente do explante é
chamado de organogênese direta ou a partir de calo é organogênese indireta. Independentemente, se é direta ou indireta há o risco das plantas regeneradas diferirem geneticamente da planta mãe.
Estudos têm demonstrado que a roseira pode ser regenerada eficientemente por meio da organogênese a partir de
vários explantes, tais como folhas, raízes, entrenós, pecíolos e
sementes imaturas (Ibrahim & Debergh, 2001; Pati et al., 2006;
Pati et al., 2010).
Gao et al. (2013) desenvolveram um protocolo de regeneração de roseira in vitro induzindo rizoides a partir de explan266

tes foliares (Figura 6). O desenvolvimento de rizoides é uma
fase crítica para a eficiência na regeneração, que é desencadeada pela auxina exógena. Este trabalho possibilitou verificar que
a citocinina é o regulador chave para a formação de rizoides. A
citocinina reduziu a atividade de calos e inibiu a formação de
rizoides em Rosa canina.
Figura 6. Rizoides e calos induzidos por citocinina e auxina. Efeito de várias
combinações de 2, 4-D e cinetina na formação de rizoides e calos de explantes de
folha primária. Barra = 1 cm. Adaptado de Gao et al. (2013).

3.2.1 Organogênese indireta
A organogênese indireta apresenta grande importância
como método de propagação, mas a variação genética deve ser
controlada. Este método também é necessário para a regeneração e propagação de plantas provenientes de outras técnicas de
cultura de tecidos.
Hill (1967) relataram a formação de primórdios de brotos em calos derivados de explantes de rosa chá cultivar ‘The
Doctor’. Desde então, muitos trabalhos relacionados à indução têm sido realizados com sucesso na regeneração de bro267

tações de roseira, empregando combinações apropriadas de
auxinas e citocininas.
3.2.2 Organogênese Direta
Para otimizar a regeneração direta em Rosa hybrida cv.
‘Apollo’, Pourhosseini et al. (2013) testaram diferentes tipos de
explantes e concentrações de reguladores de crescimento. A concentração 10 µM de 2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) promoveu
maior formação de calos. Maior porcentagem de regeneração
(60,8%) foi obtida quando os calos foram transferidos para meio
MS suplementado com 2,5 µM de TDZ (Thidiazuron) e 2 µM de
GA3. Já a maior porcentagem de regeneração direta (80,2%) ocorreu em folhas cultivadas em meio contendo 10 µM de TDZ.
Segundo Dubois e De Vries (1995), estudos relacionados
com organogênese direta no gênero Rosa mostram a preponderância da utilização de TDZ na indução da morfogênese de
brotos em explantes foliares. Contudo, deduziram que AgNO3
(nitrato de prata) tem reforçado o potencial de regeneração de
explantes foliares. Pati et al. (2004) também relatam que a regeneração pode ser evidenciada em pecíolos de folhas de Rosa
damascena com o uso de TDZ e AgNO3.
4 Florescimento de roseira in vitro
O florescimento in vitro (Figura 7) é uma técnica de uso
e com pesquisas muito recentes, e por ser um fenômeno complexo ainda requer muitos estudos. A técnica de florescimento
in vitro pode permitir a elucidação de problemas a respeito do
processo de florescimento, permitindo ao pesquisador melhor
entendimento das alterações ultraestruturais e bioquímicas que
culminam com a formação da gema floral e o desenvolvimento
da flor, bem como dos fatores envolvidos neste fenômeno.
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Figura 7. Florescimento in vitro de mini-rosa. Imagem Fotos: Filipe
Almendagna Rodrigues.

Zeng et al. (2013) determinaram os fatores ambientais e
nutricionais mais favoráveis para o florescimento in vitro de
mini-rosa vermelha (Figura 8), tais como meio de cultura para
multiplicação de gemas, concentração de sacarose, reguladores
de crescimento e nutrientes no meio de cultura. Estes autores
também observaram que o meio MS contendo 2 mg L-1 de BA,
0,2 mg L-1 de ANA e 20 g L-1 de sacarose foram mais adequados
para o florescimento in vitro. Já o aumento da proporção de
nitrato de potássio ou nitrato de amônio, aumentando a concentração de fosfato no meio MS, apresentou efeito positivo no
florescimento in vitro.
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Figura 8. Florescimento in vitro de mini-rosa vermelha (Rosa hybrida cv. Fairy Dance). A – Florescimento de mini-rosa em vasos. B – Emergência de brotos
axilares em meio MS contendo 2 mg L-1 de BA, 0,2 mg L-1 de ANA and 20 g L-1 de
sacarose. C – Proliferação de múltiplos brotos em meio MS contendo 2 mg L-1 de
BA, 0,2 mg L-1 de ANA and 20 g L-1 de sacarose. D, E – Florescimento in vitro em
meio MS contendo 3 mg L-1 de BA and 0,1 mg L-1 de ANA. F – Flor normal in vitro.
G – Desenvolvimento de caule e folhas nas flores. H – Alabastro formando dentro
da flor. I – Flor vermelha formando dentro da flor rosa. J – Alabastro formando
na flor branca. K – Flores sem estames. L – Pétalas transformando em folhas. M –
Flores com poucas pétalas e se sem estames e pistilos. N – Flor formando dentro
da flor in vitro. Barra é 20 cm para A, 5 cm para B a D, 20 cm para E 1 cm para F a
N. Adaptado de Zeng et al. (2013).

Florescimento in vitro foi observado por Kanchanapoom
et al. (2009) na espécie Rosa hybrida L. cv. ‘Red Masterpiece’ em
meio MS contendo 2 mg L-1 de BA após 9 semanas de cultivo, e
por Pratheesh e Kumar et al. (2012) em Rosa indica L. em meio
MS suplementado com 0,5 mg L-1 de AIA, 1 mg L-1 de BA e 50
mg L-1 de nitrato de prata.

270

5 Considerações finais
Devido à grande importância que a roseira apresenta entre as plantas ornamentais, torna-se necessário a realização de
novas pesquisas, afim de elucidar os problemas envolvidos nas
diferentes técnicas de cultura de tecidos. Atualmente, existem
vários protocolos para a propagação in vitro de roseira, porém é
imprescindível que ocorra a melhoria destes,
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TANGO
Fabíola Villa 1
Daniel Fernandes da Silva 2

1 Introdução
O tango é uma planta originária do hemisfério norte (América do Norte e Ásia), distribuído pela Europa, Nova Zelândia,
Austrália e partes da Ásia e considerado por uns como planta
ornamental e outros, como planta invasora (Li et al., 2012). Pertence à família Asteraceae, sendo considerada planta herbácea,
rizomatosa, perene e pouco ramificada (Luz, 2012). Comumente é confundida com a espécie Solidago chilensis Meyen (popularmente conhecida como arnica brasileira ou vara-de-ouro) e
é encontrada no Brasil, Chile e Argentina. Segundo Roncancio
et al. (1996), no Brasil, produtores comerciais trabalham com
o tango e o híbrido interespecífico Solidago x luteus (Solidago
ptarmicoides x S. canadensis). É utilizada predominantemente
como flor de corte (Figura 1A), complemento de buquês (Figura 1B) e arranjos florais (Figura 1C), podendo ser cultivada em
canteiros, bordaduras e composições, acrescentado um estilo
campestre à paisagem (Gonzalez et al., 1998).
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Figura 1. Tango (Solidago canadensis) utilizado como: A) flor de corte, B) complemento de buquês e C) arranjos florais. Fotos: Fabíola Villa.

Possui folhas simples, cerosas, lanceoladas com margens
serrilhadas (Figura 2A), e distribuídas uniformemente na haste,
que se ramifica somente quando aparece a inflorescência (Figura 2B). Apresenta pequeno porte, podendo atingir de 0,80 m a
1,2 m de altura. Suas inflorescências são abundantes, terminais,
verde-amarelas, grandes, eretas, ramificadas e com numerosos
capítulos pequenos (Figura 2C), com 3mm de diâmetro aproximadamente (Lorenzi & Souza, 2008).
Figura 2. Tango (Solidago canadensis) - A) Folhas com margem serrilhada, B)
inflorescências e C) capítulos. Fotos: Fabíola Villa.

A planta é capaz de suportar temperaturas moderadamente altas na primavera e verão e passar o inverno acumulando reservas mediante raízes tuberosas. Quando a planta
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apresenta a inflorescência completamente desenvolvida, a
mesma apresenta sua altura definitiva. Sua capacidade de rebrota permite o prolongamento de seu cultivo por vários anos,
porém diminuindo progressivamente sua qualidade agronômica e comercial. Este fato leva a um cultivo comercial máximo de três anos consecutivos, dependendo sempre do estado
fitossanitário do cultivo e da qualidade do produto, decrescendo a partir da quinta poda, produzindo assim brotos mais
finos, sem valor comercial.
A produção de mudas de tango por meio da reprodução
assexuada é também utilizada, sendo a estaquia, divisão de rizomas e a cultura in vitro os métodos mais empregados (Li et
al., 2012). Neste contexto, a produção de mudas de tango a partir de técnicas de cultura de tecidos é uma alternativa viável
para a obtenção de grande número de plantas, em curto espaço
de tempo, suprindo, assim, a necessidade dos produtores na
aquisição de mudas com qualidade comprovada.
2 Propagação
O tango é uma planta auto-compatível, produzindo
grande número de sementes dispersas pelo vento que germinam facilmente em uma ampla gama de tipos de solos (Weber,
2001). A propagação sexuada ou por sementes (Figura 3) não é
recomendada comercialmente, pois as sementes têm que passar
por um processo de estratificação e podem levar um período
até 10 semanas para germinar (Luz, 2012).
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Figuras 3. Sementes de tango (Solidago canadensis). Foto: Fabíola Villa.

A produção de mudas de tango por meio da reprodução assexuada é também utilizada, sendo a estaquia, divisão
de rizomas e a cultura in vitro os métodos mais empregados
(Li et al., 2012). A propagação comercial é feita de forma vegetativa, por meio de estacas enraizadas (Figura 4) ou não,
sendo os materiais vegetais oriundos de plantas mães, controladas sanitariamente.
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Figura 4. Propagação vegetativa de tango por meio de estacas enraizadas.
Foto: Fabíola Villa.
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Para o enraizamento de estacas, utiliza-se o ácido
indolbutírico (AIB), na concentração de 1000 a 1200 mg L-1, sendo
necessárias duas a três semanas para o preparo das mudas e
posterior plantio (Luz, 2012). O uso de algumas tecnologias pode
melhorar tanto a qualidade da muda quanto a porcentagem de
enraizamento e qualidade das estacas enraizadas, destacandose o uso de substratos e adubação adequados (Kämpf et al.,
2006; Hartmann et al., 1997).
A cultura de tecidos torna-se uma alternativa viável na
propagação de mudas de tango, podendo fornecer material uniforme, em grande quantidade, curto espaço de tempo, podendo
também, por ser considerada uma planta invasora, diminuir o
dano potencial ao meio ambiente porque nenhuma semente é
liberada (Zhang et al., 2009). A cultura in vitro poderá ser útil
futuramente na transformação genética e melhoramento genético, com a produção comercial de novos híbridos de Solidago.
Entretanto, na literatura, as informações ainda são escassas e
limitadas sobre os fatores que interferem nos estágios in vitro
desta espécie florífera.
2.1 Micropropagação
A micropropagação é uma das principais aplicações
da cultura de tecidos, principalmente para espécies de difícil propagação por outros métodos. Esta técnica já é usada comercialmente, permitindo a obtenção de milhares de
plantas, geneticamente uniformes e em curto espaço e tempo (Torres et al., 1998).
A técnica mais importante na micropropagação das asteráceas é germinação de sementes in vitro para quebra de dormência e a proliferação de segmentos nodais ou apicais, para
regeneração de múltiplos brotos (Löbler, 2013).
Embora a micropropagação seja um método de propagação vegetativa de espécies floríferas e possibilite a produção de
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plantas idênticas à matriz, há o risco de, após certo número de
repicagens ou sob uso de alguns componentes do meio de cultura, ser induzida a variação somaclonal, resultante da mutação
de algumas células, originando indivíduos diferenciados em relação à planta que lhes deu origem (Kher et al., 2014).
2.2 Estágios da micropropagação
Em geral, o processo de micropropagação requer vários
estágios. Em tango são descritos como estágio I ou iniciação dos
cultivos assépticos, estágio II ou multiplicação dos brotos, estágio III ou enraizamento dos brotos, e estágio IV ou aclimatização e estabelecimento no campo (Naz et al., 2012).
2.2.1 Estágio I - iniciação dos cultivos assépticos
Faz-se a escolha de um explante para a iniciação do cultivo in vitro de acordo com o método de propagação a ser utilizado e a espécie a ser trabalhada. O explante é o material utilizado
no início da cultura in vitro, podendo ser um ápice meristemático, um segmento de folha ou raiz, ou qualquer órgão da planta
que melhor se adapte ao íncio do cultivo, como por exemplo a
semente (Quisen & Angelo, 2008).
Para a obtenção de propágulos sadios, algumas medidas
devem ser tomadas, desde a fase de coleta do material no campo, passando por toda etapa de laboratório, até a aclimatização e desenvolvimento das plantas em casa de vegetação ou no
campo (George et al., 2008).
Portanto, a condição fitossanitária da planta matriz é importante, na medida que irá determinar a facilidade em se descontaminar o explante durante o isolamento (paunescu, 2009).
Apesar de se realizar a desinfestação dos explantes, diversos
microrganismos de natureza endógena (Figura 5) não são
expostos aos agentes desinfestantes e devem ser controlados.
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Figura 5. Contaminação in vitro de sementes de tango. Foto: Fabíola Villa.

A manutenção das espécies floríferas matrizes em casa de
vegetação ou infraestrutura adequada pode minimizar o problema de contaminantes, permitindo ainda o controle e manipulação do fotoperíodo, intensidade luminosa e temperatura,
visando estimular novas brotações, ou simular períodos de vernalização nas plantas para obter explantes mais adequados.
Kalemba & Thiem (2003), estudando o estabelecimento
de tango e outras três espécies de Solidago, através do cultivo
in vitro de sementes verificaram que estas possuem dormência,
retardando assim a germinação e posterior micropropagação,
não sendo portanto desejáveis como forma de explantes.
A escolha do meio de cultivo in vitro também merece
atenção, levando em consideração o meio basal que melhor
atenda a necessidade nutricional da planta (sais minerais, fonte de carbono, vitaminas, aminoácidos), suplementado ou não
com reguladores vegetais, o que vai depender do nível endó-
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geno de hormônio na planta e da fase do cultivo na qual ela se
encontra (Grattapaglia & Machado, 1998).
Skrzypczak et al. (1999), estudando o estabelecimento in
vitro de tango, verificaram o sucesso deste estágio com a esterilização de gemas axilares e terminais de explantes por cinco minutos em uma solução de 0,5% de hipoclorito de sódio e água destilada e estabelecimento em meio MS (Murashige & Skoog, 1973).
Verma e Anand (2006) utilizaram os meios de cultivo
N6 (Chu, 1978) e B5 (Gamborg et al., 1968) no estabelecimento de gérbera in vitro, espécie florífera da família Asteraceae,
a mesma do tango. Mandal & Datta (2002) utilizaram o meio
LS (Linsmaier & Skoog, 1965) para o estabelecimento de calos
organogênicos de botões florais imaturos.
2.2.2 Estágio II ou multiplicação dos brotos
O estágio II ou multiplicação dos brotos é considerado
o mais crítico no processo da micropropagação. O sucesso do
protocolo de micropropagação depende da taxa e modo de
multiplicação dos brotos (Grattapaglia & Machado, 2008).
Em estudos in vitro de espécies de Solidago, Kalemba
e Thiem (2004) verificaram que a aproliferação de brotos axilares foi oitmizada utilizando meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), suplementando com 9,3 µm de cinetina e
11,4 µm de ácido indolacético (AIA).
Na otimização do sistema de multiplicação in vitro comercial de gérbera (asteraceae), Shabbir et al. (2012) observaram
melhores resultados na regeneração e proliferação de brotações
com a adição de 3,0 mgL-1 de BAP no meio de cultura MS.
2.2.3 Estágio III ou enraizamento dos brotos
Em qualquer protocolo de micropropagação utilizado, o
enraizamento bem sucedido dos brotos torna-se pré-requisito
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para facilitar seu posterior estabelecimento no campo. Vários
trabalhos (Li et al., 2012) têm sido realizados para melhorar a
eficiência do enraizamento de diversas espécies de Solidago,
inclusive do S. canadensis (tango).
Uma alta percentagem de enraizamento (92%) e um máximo número de raízes por brotações (3,8) de Solidago virgaurea
foram observados em meio MS adicionado de 4,5 mg L-1 de AIA
combiando com 0,5 mg L-1 de BAP (John et al., 2012).
A formação do sistema radicular em plântulas de Solidago chilensis foi baixa em alguns explantes nodais, em meio de
cultura complementado com 1,0 mg L-1 de ANA, BAP e GA3
(Hirschmann et al., 2005).
2.2.4 Estágio IV ou aclimatização e estabelecimento no campo
A aclimatização é um passo importante na micropropagação.
É uma fase de adaptação de plântulas que sofreram crescimento
e processo de desenvolvimento in vitro para o ambiente natural
(Pierik, 2012). A maioria das espécies cultivadas in vitro requer
um processo de aclimatização, a fim de garantir que o número
suficiente de plântulas capazes para sobreviver e crescer vigorosamente quando transferidas para o solo.
No sistema de cultura de tecidos, plântulas aclimatizadas
in vitro mostram quase as mesmas características da planta intacta (Debergh & Zimmermann, 2012). O benefício de qualquer
sistema de micropropagação só pode ser realizado por uma
transferência bem sucedida de plântulas oriundas de cultura de
tecidos para o ambiente natural ex vitro.
Vários são os fatores que podem contribuir para um bom
índice de sobrevivência das mudas micropropagadas e, consequentemente, para o sucesso da aclimatização. Silva et al. (2006)
obtiveram taxas de sobrevivência entre 63,3 e 91,6% em Dyckia
maritima Baker (bromeliaceae) aos 120 dias da aclimatização,
demonstrando que, dependendo do tratamento utilizado, a resposta da sobrevivência varia consideravelmente.
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Os tratamentos in vitro também podem refletir na
capacidade das plantas suportarem mudanças bruscas de
ambiente que a passagem para a casa de vegetação ocasiona.
Dentre estes, a necessidade de sacarose no período final do
cultivo é bastante discutida por vários autores. Na presença de
açúcar, as plantas não desenvolvem capacidade fotoautótrofica,
podendo levar a um crescimento reduzido e consequente morte das mudas, durante a fase de aclimatização (Oliveira et al.,
2010; Freitas et al., 2015).
3 Regeneração de plantas
Diversas espécies podem ser induzidas a formar calos em
cultura. Em muitos casos o calo pode ser então induzido a diferenciar plantas inteiras, através da inclusão de reguladores de
crescimento apropriados nos meios de cultura (Bonga & Von
Aderkas, 2013).
Os reguladores de crescimento são decisivos para o processo de regeneração da planta. As auxinas, como o ANA e o AIB
atuam no crescimento, alongamento e na divisão celular enquanto as citocininas, como o BAP e a cinetina induzem a multibrotação em gemas axilares ou apicais (Cid & Teixeira, 2010).
A regeneração de plantas diretamente dos explantes, ou
a partir de calos, por meio da embriogênese somática ou da organogênese, tem sido utilizada como uma alternativa aos métodos de propagação, no entanto, esta aplicação tem sido limitada
devido à baixa estabilidade genética na cultura de calos.
Variedades de gérbera, com diferentes colorações, foram
capazes de regenerar plântulas, com o uso de 2,0 mg L-1 de BAP
+ 0,5 mg L-1 de AIA (Arello et al., 1991).
Para Li et al. (2012), um protocolo de regeneração de Solidago in vitro pode ser usado para produzir certos biótipos do
gênero, adequados a transformação genética e uma propagação
vegetativa rápida para fins comerciais.
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3.1 Embriogênese somática
A embriogênese somática é a formação in vitro de embriões a partir de tecido somático. Diferentemente da forma convencional de formação do embrião, o genótipo da planta oriunda deste embrião é idêntico à planta matriz e não é resultante da
combinação de gametas dos dois progenitores que lhe deram
origem. É, portanto, um método de propagação vegetativa.
A obtenção de embriões somáticos pode ser por via direta, onde não há formação de calos, ou indireta, através da formação de calos. Por meio da via direta, os embriões somáticos
podem ser iniciados diretamente dos explantes. Na via indireta,
a formação de embriões somáticos a partir de calos ou de culturas em suspensão é observada mais frequentemente do que a
embriogênese somática direta.
Alto número de múltiplas brotações de espécies de Solidago in vitro foram obtidas quando a gema floral oriunda de
calos foi mantida em meio MS suplementado com 2,0 mg L-1 de
BAP (Kalemba & Thiem, 2004).
3.2 Organogênese
Em contraste com a embriogênese somática, tem-se a organogênese, que geralmente ocorre pela otimização da relação citocinina/auxina no meio e pela diferenciação de órgãos e brotos.
Quando é diretamente do explante é chamado de organogênese
direta ou a partir de calo é organogênese indireta. As plantas regeneradas a partir de organogênese direta ou indireta pode ter o
risco de se diferenciarem geneticamente da planta mãe.
A organogênese indireta apresenta grande importância
como método de propagação, mas a variação genética deve ser
controlada. Este método também é necessário para a regeneração e propagação de plantas provenientes de outras técnicas de
cultura de tecidos.
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4 Florescimento de Solidago in vitro
O florescimento in vitro é uma técnica de uso e com pesquisas muito recentes, e por ser um fenômeno complexo ainda requer
muitos estudos. A técnica de florescimento in vitro pode permitir a
elucidação de problemas a respeito do processo de florescimento,
permitindo ao pesquisador melhor entendimento das alterações
ultraestruturais e bioquímicas que culminam com a formação da
gema floral e o desenvolvimento da flor, bem como dos fatores
envolvidos neste fenômeno. Poucos estudos sobre o florescimento
in vitro de Solidago são descritos na literatura, sendo muitos para
gérbera, pertencente a mesma família do tango, a asteraceae.
O florescimento in vitro de Centaurea cyanus (asteraceae)
ocorreu quando explantes foram incubados em meio MS suplementado com vitaminas B5, 100 mg L-1 de mio-inositol e 30 g L-1
de sacarose por quatro semanas sobre 16 horas de fotoperíodo
(Alaiwi et al., 2012).
A indução de florescimento in vitro de plântulas de gérbera (asteraceae) foi verificada em meio de cultivo MS contendo
8% de sacarose e suplementado com
5 mg L-1 de
3
GA , sendo que, 74% das plântulas de gérbera produziram flores neste tipo de meio (Gulewska et al., 2000).
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1 Introdução
Catharanthus roseus (L.) G. Don. é uma espécie pertencente
à família Apocynaceae e vulgarmente conhecida como vinca,
vinca-de-gato, boa-noite, maria-sem-vergonha ou vinca-de-Madagascar. É uma planta perene, de porte herbáceo, originária
da África, especificamente da região de Madagascar onde sofre
risco de extinção (EINSENLOHR et al., 2008; SMALL, 2012) e
pode ser encontrada em quase todos os países localizados nas
regiões tropical e subtropical do mundo. As flores de C. roseus
podem ser de diferentes cores, sendo a rosa a cor mais típica
(Figura 1). Multiplica-se facilmente por sementes.
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Figura 1. Flores de diferentes cultivares de Catharanthus roseus (L.) G. Don.
Colorações das flores com variações do branco (a-c) à rosa (d-f) e/ou coloridas
(d-h). A cor do halo pode ser branca (a, f, h), rosa (c, e) ou vermelha (b, d, g). O
centro do halo pode ser amarelo (a, c, f, h), vermelho (b, d, g) ou rosa (e). Fonte:
EL-DOMYATI et al. (2012).

Devido ao seu cultivo fácil e sua floração durante boa parte do ano, C. roseus é muito utilizada como planta ornamental
na decoração de jardins domésticos e praças (MADALENO,
2015). Porém, sua maior importância se deve ao seu admirável valor medicinal, uma vez que produz e acumula alcaloides
indólicos utilizados no tratamento de diversas doenças, dentre
elas o câncer (ZHOU et al., 2009). A grande importância farmacológica dessas moléculas encontradas em C. roseus estimulou
a pesquisa com essa planta, tornando-a uma das espécies mais
estudadas no âmbito medicinal.
Existe uma grande demanda pelos alcaloides produzidos
pela vinca e estes são comercializadas a preços altíssimos. Outro agravante encontrado é que a produção dessas moléculas
a partir de plantas intactas cultivadas em ambiente natural é
muito baixa. É por isso que a pesquisa que visa maior produção
desses metabólitos tem sido alavancada mediante o cultivo de
C. roseus em condições in vitro (PIETROSIUK et al., 2007).
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Diferentes técnicas têm sido avaliadas, tais como a micropropagação utilizando meristemas apicais e brotos axilares
acompanhada de processos organogênicos e embriogênicos.
A cultura de calos e de suspensão celular também são outras
formas estudadas para otimizar a produção de metabólitos da
vinca, assim como a cultura de raízes transformadas.
Este é mais um exemplo de como a cultura de tecidos
pode auxiliar na exploração benéfica das particularidades
de uma espécie ornamental. O cultivo in vitro não só permite
a multiplicação de plantas com limitações na propagação
natural (que é o caso de plantas dependentes de propagação
vegetativa), como também propicia a otimização da produção
de metabólitos secundários a partir de plantas consideradas
importantes na medicina e farmacologia.
2 Alcaloides: principais metabólitos secundários encontrados
em C. roseus
Metabólitos secundários são moléculas orgânicas oriundas do metabolismo secundário vegetal e que parecem não ter
nenhuma função direta nos processos fotossintéticos e respiratórios, na assimilação de nutrientes, no transporte de solutos ou
na síntese proteica (GARCÍA & CARRIL, 2009). Essas moléculas são sintetizadas em pequenas quantidades e não são encontradas em qualquer grupo de plantas.
Vários tipos de metabólitos podem ser produzidos pelas
plantas, a exemplo de terpenos, compostos fenólicos, glicosídeos
e alcaloides, sendo que este último é o tipo que será abordado neste capítulo. Os alcaloides nada mais são que compostos naturais
solúveis em água, nitrogenados e derivados biossinteticamente
de aminoácidos, exibindo alguma atividade biológica (ALMEIDA et al., 2005). Possuem caráter alcalino e são mais facilmente
encontrados em plantas dicotiledôneas herbáceas.
Nos humanos, os alcaloides possuem efeitos fisiológicos e psicológicos devido principalmente à sua interação com
neurotransmissores. Podem ser tóxicos em doses muito altas
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ou terapêuticos quando utilizados em pequenas doses. Alguns
exemplos de alcaloides muito conhecidos são a morfina, heroína, cocaína, nicotina, colchicina e cafeína (GARCÍA & CARRIL,
2009). São muito utilizados na fabricação de fármacos graças
ao sucesso das pesquisas em torno da caracterização e síntese
desses compostos.
A família Apocynaceae caracteriza-se quimicamente pela
ocorrência frequente de estruturas alcaloídicas (PEREIRA et al.,
2007). Esse grupo de plantas apresenta alcaloides indólicos, ou
seja, que derivam de estruturas do tipo indol. Esses alcaloides
possuem estruturas e propriedades complexas além de apresentarem grande potencial farmacológico. A espécie C. roseus
é uma apocinácea que produz aproximadamente mais de cem
alcaloides e vários deles são muito estudados devido às suas
propriedades farmacológicas importantes, como por exemplo a
catarantina que apresenta atividade antimicrobiana (ROEPKE
et al., 2010), a anidrovinblastina e a vindolina que possuem atividade antifúngica (MARINHO, 2001) e a ajmalicina que é um
alacaloide extraído da raiz e utilizado em doenças do sistema
circulatório (SRIVASTAVA et al., 2006).
Porém, existem dois alcaloides que merecem destaque por
apresentarem atividades antitumorais. São eles: vimblastina e
vincristina (Figura 2).
Figura 2. Estruturas da vimblastina e da vincristina. As áreas sombreadas
indicam as diferenças estruturais entre os dois alcaloides. (Foto: SOTTOMAYOR
et al., 2004).
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A vimblastina foi descoberta na década de 1950 durante
uma pesquisa realizada por Robert Noble que buscava novas
drogas para o tratamento de diabetes mellitus (NOBLE, 1990).
Noble recebeu folhas da vinca de Madagascar, que até então
era utilizada na região de origem para tratamento de diabetes.
O pesquisador observou que o extrato das folhas teve pouco
efeito na diminuição dos níveis de glicose no sangue, mas apresentou um expressivo efeito na medula óssea e na contagem
de glóbulos brancos, sugerindo avaliação em modelos de leucemias e linfomas (WRIGHT JR., 2002). A confirmação da atividade nesses modelos levou ao isolamento da vimblastina e
também da vincristina que, atualmente, são de grande utilidade no tratamento de linfoma de Hodgkin, sarcoma de Kaposi,
cânceres de ovário e testículos e leucemia linfoblástica aguda
infantil (BRANDÃO et al., 2010).
A enorme atividade biológica dessas moléculas foi provada com testes clínicos fazendo com que fossem introduzidas
na clínica médica rapidamente. Os alcaloides da vinca foram os
primeiros agentes anticancerígenos naturais utilizados na medicina e ainda fazem parte da maioria dos coquetéis utilizados
em quimioterapias (SOTTOMAYOR & ROS BARCELÓ, 2006;
SILVA, 2013).
2.2 Produção in vitro dos alcaloides da vinca
A maioria dos alcaloides indólicos estão presentes nas folhas de vinca em quantidades muito pequenas e normalmente
possuem centros quirais, o que torna sua síntese difícil de ser
efetuada (ZHOU, SHAO e TANG, 2009). Dessa forma, o processo de extração e purificação a partir de plantas in vivo apresenta
baixo rendimento (em torno de 0,0005% da massa seca total) e
custos altíssimos, até mesmo para aqueles compostos produzidos em quantidades maiores na planta. No caso da vimblastina
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e da vincristina, o problema torna-se ainda maior, uma vez que
esses alcaloides são produzidos em quantidades mínimas nas
folhas de vinca.
É nesse contexto que a cultura de tecidos se insere para
auxiliar no cultivo de C. roseus utilizando pouco espaço físico
e menor período de tempo para produção de metabólitos com
maiores rendimentos, devido à condição artificial em que os
tecidos são mantidos. O cultivo in vitro tem produzido e acumulado, na maioria das vezes, metabólitos secundários até 25
vezes a mais, em comparação com a extração a partir da planta
in vivo (REIS et al., 2004). O cultivo in vitro de C. roseus pode ser
conduzido por diversas metodologias, cada qual é função do
objetivo do trabalho em condução. Pode ocorrer por micropropagação, calogênese e embriogênese somática, sendo que estes
ainda são a fonte de material propagativo para metodologia
como suspensões celulares e biorreatores.
3 Técnicas in vitro utilizadas em C. roseus
A partir daqui serão apresentadas algumas metodologias
empregadas na produção in vitro dos alcaloides encontrados
em C. roseus.
3.1 Micropropagação
A micropropagação de C. roseus é mais voltada ao estabelecimento de plantas in vitro, mantendo-os como fonte de material vegetal para procedimentos futuros. Kumar et al. (2013) desenvolveram um protocolo de micropropagação para C. roseus,
o qual está descrito a seguir.
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3.1.1 Material vegetal
Podem ser utilizados brotos apicais, com cerca de 5-6 cm, obtidos de plantas adultas mantidas a campo, com 1-2 anos de idade.
3.1.2 Assepsia
O primeiro passo é a lavagem dos explantes em água corrente, em seguida em água contendo algumas gotas de Tween-20
(polioxietileno sorbitano monolaurato). Posteriormente são submetidos a tratamento com cefotaxima e posteriormente com bavistina, ambos a 1.000 ppm durante 10 min, visando remoção de
partículas de poeira, bactérias e esporos fúngicos. O passo final é
a esterilização da superfície dos explantes com 0,1% de cloreto de
mercúrio durante 15 min, seguido de lavagem dos mesmos em
água bidestilada estéril, por cinco vezes. Com esta metodologia a
contaminação final dos explantes é de somente 3-4%.
3.1.3 Multiplicação
A micropropagação é bem sucedida em meio MS (Murashige e Skoog, 1962) suplementado com 1 mg L-1 de BAP (6-benzilaminopurina) e 0,2 mg L-1 de ANA (ácido naftalenoacético), com
pH ajustado para 5,7 antes da autoclavagem. Posteriormente,
em câmara de fluxo laminar, segmentos nodais de 0,5–0,8 cm
de comprimento são inoculados na posição vertical. As culturas
são mantidas a 25± 2ºC a 16h de fotoperíodo, com intensidade luminosa de 35–40 μmol m−2 s−1. A proliferação dos brotos
inicia-se aproximadamente aos 7 dias e após 4 semanas de cultivo tem-se uma taxa de multiplicação 2,07 brotos/explante, com
média de 2,52 cm de comprimento.
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3.1.4 Enraizamento
Brotações verdes e saudáveis obtidas na fase de multiplicação são cultivadas em meio MS com metade da concentração dos sais, suplementado com 1 mg L-1 de AIB (ácido
indolbutírico) e 0,25% de carvão ativado. Neste meio ocorre
100% de enraizamento, com média de 4,2 raízes/broto.
3.1.5 Aclimatização
Após 4 semanas os brotos enraizados são cuidadosamente retirados do meio e lavados com água destilada estéril, para
remoção dos resquícios do meio MS. As plantas são transferidas para sacos de polietileno contendo areia e solo esterilizado
(1:1), embebidos de 0,02% p/v do fungicida Carbendazim. Para
manter a umidade, faz-se a cobertura com sacos plásticos transparentes. Após 3-4 semanas de aclimatização, as plantas podem
ser transferidas para local definitivo sendo observada taxa de
sobrevivência de aproximadamente 80%.
Todas as etapas da micropropagação de C. roseus, pela metodologia de Kumar et al. (2013), podem ser visualizadas na Figura 3.
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Figura 3. Micropropagação de Catharanthus roseus. A, B, C) Surgimento dos
brotos e multiplicação dos mesmos em meio MS com 1 mg L-1 de BAP e 0,2 mg L-1
de ANA, após 1, 2 e 4 semana de cultivo, respectivamente. D, E) Desenvolvimento
de raízes em meio MS com 1 mg.L-1 de AIB e 0,25% de carvão, após 4 semanas.
F) Plantas micropropagadas em sacos de polietileno, após 4 semanas. Fonte:
KUMAR et al. (2013).
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3.2 Calogênese
A calogênese de C. roseus é de elevado interesse à indústria farmacêutica, pois calos podem ser uma fonte direta de produção de alcaloides indolicos terpenicos (TIAs) que são os mais
encontrados nesta espécie. O protocolo de calogênese apresentado a seguir advém da metodologia publicada por Negi (2011)
para C. roseus.
3.2.1 Material vegetal
Para estabelecimento de material vegetal in vitro, Negi
(2011) utilizou ramos jovens de plantas adultas e saudáveis
mantidas à campo. Os ramos foram lavados em água corrente
e posteriormente imersos em água contendo 1% de detergente
comercial por 1-2 minutos, sendo que os resíduos de detergente
foram eliminados por lavagem em água corrente por 6-8 vezes.
Os ramos foram então excisados no terceiro nó a partir do ápice,
perfazendo-se segmentos nodais com 1,5-2 cm de comprimento.
3.2.2 Meio de indução de calos e condições de cultivo
Utiliza-se o meio MS básico, contendo 0,8% de ágar e 30g
L-1 de sacarose e com pH ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. O meio pode ser suplementado com 0,1 mg L-1 cinetina
e 1,0 mg L-1 2,4-D (2,4-diclorofenoxiacético) ou com 0,1 mg L-1
BAP e 1,0 mg L-1AIA (ácido indolacético). Ambas as combinações proporcionam rápida e eficiente indução calogênica. A
indução pode acontecer em frascos de 250 mL de capacidade,
contendo 30 mL de meio.
Por ocasião da inoculação, os explantes são colocados
horizontalmente sobre o meio. As culturas são acondicionadas
em regime de 18h de luz com 100μmol m-2 s-1 de intensidade
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luminosa, fornecida por lâmpadas fluorescentes brancas-fria e
6h de escuro, sob 25 ± 2ºC de temperatura. A iniciação dos calos
ocorre dentro de 14-17 dias de cultivo.
Algumas etapas do processo de calogênese de C. rouses
pelo protocolo desenvolvido por Negi (2011) podem ser vislumbradas na Figura 4.
Figura 4. Calogênese in vitro de Catharanthus roseus. A, B, C, D) Aspecto evolutivo da calogênese induzida em meio MS suplementado com 0,1 mg L-1 de cinetina
associada a 1,0 mg L-1 de 2,4-D, bem como com 0,1 mg L-1 de BAP associada a 1,0
mg L-1 de AIA. Fonte: NEGI (2011).

Outra metodologia utilizada para indução de calos é a
descrita por Haq et al. (2013) que inocularam vários tipos de explantes (nó, folha e fruto) em meio com diferentes combinações
de 2,4-D e cinetina. Os autores relataram que a melhor resposta
para formação de calos foi observada em meio suplementado
com 1,0 mg L-1 de 2,4-D + 1,0 mg L-1 de cinetina para folha (95%),
nó (80%) e fruto (60%).
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Segundo Singh et al. (2011), a indução máxima (99%) e
mais rápida de calos de vinca ocorreu no 10º dia da inoculação
quando foram utilizados explantes provenientes de hipocótilos,
os quais foram mantidos no escuro em meio MS suplementado
com 1,0 mg L-1 de BAP + 1,0 mg L-1 de ANA. Para proliferação
de brotos, o meio MS adicionado de 1,5 mg L-1 de BAP + 1,0 mg
L-1 de ANA foi o melhor, enquanto que o meio ½ MS suplementado com 2,5 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de ANA proporcionou
melhor enraizamento.
3.3 Embriogênese somática
Assim como a calogênese, a embriogênese somática de C.
roseus também é de elevado interesse à indústria, devido a capacidade de produção em massa de matéria-prima medicinal
e, principalmente, porque as células precursoras de embriões
podem ser utilizadas em programas de modificação genética
que objetivem aumentar a produção de alcaloides.
O protocolo de embriogênese somática descrito a seguir
decorre da metodologia desenvolvida por Mujib et al. (2014)
para C. roseus.
3.3.1 Germinação
O primeiro passo da embriogênese somática é a obtenção
de explantes juvenis, os quais serão a fonte de explantes para
iniciação do processo morfogenético. Sendo assim, considerando a facilidade com que as sementes germinam, pode-se optar
pela germinação in vitro para obtenção de plântulas, as quais
serão a fonte de explante primário que iniciará o processo. As
sementes são desinfestadas por lavagem em água corrente,
imersão por 30 segundos em álcool 70% e posterior imersão
em hipoclorito de sódio a 2% por 20 mim. Os agentes desinfestantes são removidos por tríplice lavagem em água destilada
autoclavada. Posteriormente em câmara de fluxo laminar, as
sementes são inoculadas em meio MS sólido, sem regulador de
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crescimento, em volume de 50mL de meio acondicionado em
frascos. Quando atingirem 2-4 cm de comprimento, as plântulas estarão aptas a cederem explantes.
3.3.2 Meio de indução de calos embriogênicos
O processo de embriogênese somática começa com a indução dessa capacidade nos explantes que estão sendo cultivados. Os explantes são excisados das plântulas obtidas no processo germinativo in vitro. Estes podem ser explantes de caule,
folha e hipocótilo, pois todos respondem bem a formação de
calos. Os calos de hipocótilo são friáveis e de coloração amarelo
claro, enquanto os de folha e caule são compactos e de crescimento lento. Uma questão importante é que somente o explante
de hipocótilo induz calos embriogênicos sob as condições a serem apresentadas.
A indução ocorre em tubos de ensaio contendo meio MS
suplementado com 4,52 µm de 2,4-D, pois níveis de auxina
acima dessa quantidade inibem o processo indutivo e o subsequente desenvolvimento dos embriões. A indução dos calos
embriogênicos pode ocorrer tanto em meio sólido quanto liquido (suspensão celular ou biorreator), havendo diferenças quanto ao volume de biomassa gerado. Geralmente após 45 dias de
cultivo obtêm-se calos com peso médio de 1,65 g quando cultivados em meio sólido, aproximadamente 1,95 g em meio liquido sob agitação em erlenmeyer e 2,11 g em meio liquido sob
a condição de biorreator. Portanto, o processo de indução de
calos embriogênicos é superior em meio líquido.
3.3.3 Diferenciação dos embriões somáticos
Posteriormente, os embriões devem ser subcultivados em
meio para ocorrer diferenciação. Essa diferenciação ocorre eficientemente em meio MS suplementado com 5,37 µm de ANA, pois
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outras auxinas como 2,4-D são menos eficientes para essa fase,
combinados com 2,22 µm de BAP. A diferenciação também pode
ocorrer em meio sólido ou liquido (suspensão celular ou biorreator). Dentro de 3 a 4 semanas os calos embriogênicos se diferenciam em embriões individualizados e apresentam uma mistura
de todos os tipos de embriões como globular, coração, torpedo e
cotiledonar. No entanto, embriões somáticos normais ocorrem em
superioridade em meio sólido (99,75/ 50 mg de massa de calos)
em relação ao meio líquido em erlenmeyer sob agitação (83,25/
massa de calos). Já o uso de biorreator não tem influência na promoção do número de embriões (84,88/ massa de calos). Sendo assim, aconselha-se que o processo de diferenciação de calos embriogênicos de C. roseus seja conduzido em meio sólido.
3.3.4 Maturação de embriões somáticos
Após a diferenciação, os embriões devem passar por um
processo de maturação em meio adequado. Os embriões somáticos a serem maturados são os cotiledonares em estágio avançado. Estes são inoculados em meio MS sólido ou líquido (suspensão celular ou biorreator), suplementado com 2,60 µm de
GA3. Dias depois, os embriões tornam-se alongados e verdes.
Em meio líquido os embriões atingem comprimento de 9,82
mm após 4 semanas, sendo superior quando comparado ao meio
sólido. A superioridade do meio líquido é atribuída ao aumento
da disponibilidade de oxigênio, o qual se difunde com mais facilidade pelo meio quando em erlenmeyer sob agitação ou biorreator.
Também pode ser devido a melhor absorção de nutrientes pelas
células dos embriões, pois todo o corpo do explante culmina por
entrar em contato com o meio e não somente partes isoladas como
o sistema radicular. Outra questão favorável à superioridade do
meio líquido é o fato de que no meio sólido o ágar reduz o potencial da água no meio (GHASHGHAIE et al., 1991) e em alguns
casos, vários macro e microelementos se aderem ao ágar e, por
conseguinte, tornam-se menos disponíveis para o crescimento de
células/tecidos (SCHOLTEN & PIERIK, 1998).
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3.3.5 Germinação dos embriões
Embriões somáticos da fase de maturação são cultivados
em meio MS com 2,24 µm de BAP em meio sólido ou líquido
(suspensão celular ou biorreator). Nessa situação há superioridade do cultivo em biorreator. A taxa de germinação dos embriões
em biorreator é de 59,41% e os embriões apresentam desenvolvimento mais adequado com relação a raízes e parte aérea, sendo
que está última característica apresenta médias de 11,25 mm.
Os diversos estágios da embriogênese somática de C.
roseus obtida pela metodologia de Mujib et al. (2014) pode ser
acompanhada na Figura 5.
Figura 5. Embriogênese somática em Catharanthus roseus. a) Calo embriogênico
desenvolvido do hipocótilo, em meio MS suplementado com 4,52 µm de 2,4-D,
após 45 dias; b) Embrião somático diferenciado em meio MS suplementado com
5,37 µm de ANA e 2,22 µm de BAP, após 3-4 semanas; c) Embrião maturado em
meio MS suplementado com 2,60 µm de GA3; d) Embriões somáticos maduros
cultivados em tubos com meio líquido acrescido de 2,24 µm de BAP, sob agitação;
e) Embriões em diferentes estágios cultivados em biorreator com 2,22 µm de
BAP; f) Embriões somáticos isolados já com parte aérea e raiz formadas; g) Plântulas regeneradas; h) Plântula obtida via embriogênese somática e pronta para
transferência para o ambiente ex vitro. Fonte: Adaptado de MUJIB et al. (2014).
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De forma geral, por mais que o processo de embriogênese
somática de C. roseus possa ser desenvolvido em meio sólido
ou liquido (suspensão celular ou biorreator), observa-se que os
embriões obtidos em meio sólido, desenvolvem-se agregados,
apresentam plântulas com vários brotos e apresentam alta incidência de embriões somáticos secundários sobre os embriões
primários. Já os embriões produzidos em meio líquido ou em
biorreator normalmente são mais isolados, gerando plântulas
normais e muito análogas às plântulas zigóticas. Diante disso,
recomenda-se que o processo de germinação de calos embriogênicos de C. roseus seja elaborado em meio liquido, seja pela
metodologia de suspensão celular em erlenmeyer sob agitação
ou por biorreator.
O tempo de recuperação das plantas, ou seja, tempo decorrido para obtenção de plântulas somáticas a partir de calos
embriogênicos, é variável. Em meio sólido este período é normalmente de 135-150 dias, em biorreator o tempo se reduz para
115 dias e em meio líquido sob agitação em erlenmeyer o processo ocorre em 112 dias. Esta redução de tempo é favorável
para a síntese de metabolitos secundários, por se tratar C. roseus
de uma espécie medicinalmente importante. Ao final se obtém
plantas regeneradas saudáveis e que se desenvolvem normalmente em condições ex vitro.
Para questões de comparação, outra metodologia para indução de calos e formação de embriões é a descrita por Aslam
et al. (2014) que utilizaram como explante hipocótilos (idade
de 5 a 7 dias) provenientes de sementes germinadas in vitro. Os
hipocótilos foram inoculados em meio MS com 1,0 mg L-1 de
2,4-D para indução dos calos que foram subcultivados em intervalos de 4 semanas. Segundo os autores, os calos tornaram-se
embriogênicos em meio suplementado com a mesma concentração de 2,4-D utilizada ou em meio com 1,0 mg L-1 de ANA e
1,5 mg L-1 de BAP.
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4 Cultura de tecidos como ferramenta para produção de
alcaloides em C. roseus
Apesar dos diferentes protocolos de desenvolvimento in
vitro de C. roseus, os mais empregados são a calogênse e a embriogênese somática, pois estas vias de desenvolvimento permitem maior eficiência na produção dos alcaloides indólicos
terpenicos (TIAs). Sendo assim, esses protocolos estão em constante aperfeiçoamento com vistas à supremacia de produção de
um determinado alcaloide.
4.1 Seleção de cultivares de C. roseus com capacidade superior
de produção de TIAs
O primeiro passo é a seleção dos diferentes indivíduos da
mesma espécie que produzam as substâncias desejadas, ou seja,
a seleção de plantas hiperprodutoras (FUMAGALI et al., 2008).
Segundo Almagro et al. (2015), apesar de diferentes estudos baseados em perfil metabólico por HPLC (cromatografia líquida
de alta eficiência) mostrarem quantidades semelhantes de TIAs
em diferentes cultivares de C. roseus, algumas linhas de células
produzem altos níveis de um determinado alcaloide.
4.2 Seleção de explantes com capacidade superior de produção
de TIAs
Segundo Pietrosiuk et al. (2007), dentre todos os explantes
disponíveis para o cultivo in vitro visando a produção de alcaloides em C. roseus, as raízes são as mais promissores. As raízes
das plantas superiores possuem notavelmente diversos metabólitos secundários e, atentos a isso, laboratórios científicos de
todo o mundo vem pesquisando esse explante, principalmente
raízes transformadas ou raízes em cabeleira (‘hairy roots’) de
numerosas espécies de plantas medicinais, dentre elas C. roseus.
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O potencial de raízes transformadas de C. roseus para a
produção de alcaloides tem sido assunto de estudos desde a
publicação de Flores (1987) e tal explante é atualmente um dos
mais utilizados para essa cultura (PIETROSIUK et al., 2007).
4.3 Estabelecimento de linhagens celulares de C. roseus in vitro
Após a seleção dos indivíduos de C. roseus mais promissores,
tem-se início o trabalho de cultivo de suas células in vitro, partindo-se da indução de calos. Portanto, aqui é necessário determinar
a metodologia adequada para a indução e manutenção destes tecidos, podendo-se optar por protocolos disponíveis na literatura,
como os descritos por Negi (2011) e Mujib et al. (2014).
Deve-se estar atento ao fato de que a seleção e o desenvolvimento de uma linha celular que sintetiza e acumula TIAs
depende de passos críticos, como a seleção de explantes adequados (tipo, tamanho, idade etc), os quais são utilizados para
iniciar a cultura de células, bem como as condições de cultura
(nutrientes, reguladores de crescimento, pH, temperatura, oxigênio, luz etc). Devido a este fato, as metodologias são constantemente otimizadas visando a produção máxima do alcaloide
alvo. Sendo assim, as modificações mais comuns são com relação a composição mineral e orgânica do meio de cultura.
4.3.1 Modificação da composição mineral do meio de cultura
Quanto à composição mineral, as principais alterações
ocorrem nos teores de nitrato, fosfato, potássio e sódio. Já foi
observado que a redução ou a remoção de nitrato e/ou íons fosfato do meio de cultura, apesar de ocasionar diminuição significativa do crescimento celular, aumenta surpreendentemente o
acumulo de TIAs (VAN DER HEIJDEN et al. 1989). Já a adição
de 4 g.L-1 de KCl aumenta em 3 vezes a produção dos alcaloides
ajmalicina e serpentina em culturas de calo de C. roseus (ZHAO
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et al., 2001 a,b). Segundo Wang et al. (2008), se o alvo for a produção de catarantina, 1,7 g.L-1 de KCL proporciona aumento de
300% na produção deste alcaloide e 1,7 g.L-1 de NaCl proporciona aumento de cerca de 90% nos níveis do mesmo alcaloide.
Segundo os mesmos autores 2,9 g.L-1 de NaCl eleva concomitantemente o teor de vindolina, catarantina, vinblastina e vincristina em C. roseus.
4.3.2 Modificação da composição orgânica do meio de cultura
4.3.2.1 Teor e fonte de carbono
Quanto a modificação da composição orgânica, o foco é a
alteração dos níveis da fonte de carbono. Estes são importantes,
pois no geral a alocação de carbono estará voltada preferencialmente para o metabolismo primário (construção das estruturas
celulares e respiração), portanto é importante a identificação do
nível e fonte de carbono que favorecerá uma dada via do metabolismo secundário. Neste sentido, Zhao et al. (2001a,b) observaram que a concentração de sacarose em cultura de calos
compactos de C. roseus proporcionou aumento de ajmalicina,
serpentina e catarantina, com rendimento de alcalóides totais
superior a 43 mg L-1. De forma semelhante, Jung et al. (1992) alteraram a fonte de carbono, de sacarose para frutose, em culturas de raízes transformadas de C. roseus e observaram aumento
nos níveis do alcaloide catarantina.
4.3.2.2 Reguladores de crescimento
Atenção especial deve ser dada ao balanço de reguladores
de crescimento (auxina/citocinina), pois além de governam os
mecanismos de diferenciação e desdiferenciação celular, interferem nos tipos e teores de alcaloides produzidos pelos cultivos
in vitro de C. roseus.
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Neste enfoque, segundo Zhu et al. (2015), as citocininas
atuam como aceleradores da produção de TIAs, fato que ocorre
porque as citocininas aumentam a expressão do gene G10H. Ao
contrário, auxinas como o 2,4-D inibem fortemente a produção
de alcaloides, fato também corroborado por Whitmer et al. (1998)
e Zhao et al. (2001a,b). A inibição ocorre provavelmente porque
auxinas como o 2,4-D regulam negativamente a expressão dos
genes associados com a biossíntese de alcalóides indolicos terpenicos, como os genes DXS 1, DXR e PMS (ZHU et al., 2015).
Com relação a teores específicos de alguns TIAs como ajmalicina por exemplo, foi observado que o etileno promove a
inibição de sua síntese por explantes de C. roseus in vitro (LEE
& SHULER, 2000). Mas a produção do mesmo alcaloide é favorecida por 8,90 mM de BAP e 2,85 mM de AIA (SATDIVE
et al., 2003) ou 2,22 mM de BAP associado a 11,42 mM de AIA,
proporcionando mais de 0,40 g.L-1 de ajmalicina acumulados na
parte aérea de plântulas cultivadas in vitro.
O regulador ácido giberélico (GA3), também apresenta
efeito inibitório em se tratando dos alcaloides vimblastina, vindolina e catarantina (PAN et al., 2012).
4.3.3 Subcultivos
Após a indução dos calos, é necessário um período de
subcultivos periódicos (transferência de fragmentos dos calos
para um novo meio de cultura) para garantir a estabilidade e/
ou uniformidade dos tecidos de calos. São necessários vários
ciclos de subcultivos para que os calos apresentem um crescimento uniforme e possam ser considerados um agregado de
células homogêneas, como se fossem derivados de uma única
célula clonada (FUMAGLI et al., 2008).
Segundo Almagro et al. (2015), a seleção de linhagens de
células de C.roseus ao longo de subcultivos sucessivos, também
permite a seleção de linhas celulares de alto rendimento, em311

bora elas sejam geralmente instáveis e tendam a diminuir a sua
produção depois de subcultivos periódicos.
4.4 Cultura de células em suspensão
Quando a estabilidade genética é alcançada, é necessário
selecionar as diferentes linhagens de calos de C. roseus, de acordo com sua competência celular para garantir uma produção
eficiente do alcaloide de interesse. Portanto, cada calo deve ser
testado separadamente, para avaliar a velocidade de seu crescimento, bem como as concentrações intracelulares e extracelulares do metabólito. Isto permite uma avaliação da produtividade de cada linhagem celular (mg do produto g-1 de célula
dia-1) para que somente as linhagens mais produtoras sejam
empregadas nos estudos de células em suspensão ou biorreatores (FUMAGLI et al., 2008).
4.5 Como aumentar a produtividade de alcaloides em cultivo
in vitro de C. roseus
Muitas estratégias podem ser utilizadas para induzir ou
aumentar a produção de metabólitos secundários. Uma das maneiras mais efetivas é a adição de precursores específicos ou elicitores ao meio de cultivo (SILVESTRINI et al., 2002).
4.5.1 Adição de precursores ao meio de cultura
Por vezes, o uso de precursores específicos é uma estratégia
eficaz para aumentar os níveis de TIAs em culturas de C. roseus
cultivadas in vitro. Especificamente triptofano, triptamina, geraniol, 10-hidroxigeraniol, loganina e secologanina são precursores
comumente adicionados (MORENO et al., 1993; WHITMER et
al., 1998; MORGAN; SHANKS, 2000; ZHAO et al., 2001a,b; EL-SAYED; VERPOORTE, 2002; EL-SAYED et al., 2004).
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Whitmer et al. (1998) observaram que a adição combinada
de triptamina e loganina melhorou o acumulo de ajmalicina em
culturas de C. rouseus cultivadas in vitro. Já El-Sayed et al. (2002)
observaram o acumulo de strictosidina sob as mesmas condições.
No trabalho desenvolvido por Zhao et al. (2001a,b), a adição de ácido succínico, triptamina e triptofano ao meio de cultura
aumentou de forma significativa os níveis de ajmalicina e catarantina. Do mesmo modo, os níveis de ajmalicina e strictosidina melhoraram quando as culturas de células de C. roseus foram
alimentadas com ácido logânico, loganina e secologanina (MORENO et al., 1993). Também foi observado que a suplementação
de culturas de raízes transformadas de C. roseus com 0,5 mM de
geraniol ou hidroxigeraniol proprorcionou aumento de cerca de
1,4 mg g-1 de tabersonina (MORGAN; SHANKS, 2000).
4.5.2 Adição de elicitores ao meio de cultura
Outra estratégia interessante é a elicitação, pois reduz o
tempo necessário para se atingir altas concentrações do composto de interesse. Segundo Patel e Krishnamurthy (2013) esta é uma
das mais eficazes estratégias estabelecidas para melhorar a produção de metabolitos secundários no cultivo in vitro. A técnica
consiste na aplicação de um estresse químico ou físico nas células
de C. roseus em suspensão, para induzir a produção de metabólitos secundários que não são frequentemente produzidos.
Isto é feito com elicitores bióticos como preparações
fúngicas, extratos de levedura, enzimas hidrolíticas, produtos
químicos como ciclodextrinas - CDs, moléculas de sinalização
como o óxido nítrico, ácido jasmônico e compostos derivados,
tais como metil jasmonato - MeJA e ácido acetilsalicílico ou elicitores abióticos como íons metálicos, luz UV e temperatura
(ZHAO et al., 2001a; LEE-PARSONS et al., 2004; MEMELINK;
GANTET, 2007; RAMANI; JAYABASKARAN, 2008; ALMAGRO et al., 2011).
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Ambos elicitores abióticos e bióticos têm sido amplamente utilizados para melhorar a produção de TIAs em culturas in
vitro de C. roseus desde o início da década de 1990 (SEITZ et al.,
1989; HIRATA et al., 1992; MORENO et al., 1993).
4.5.2.1 Adição de elicitores bióticos
Dentro os elicitores bióticos têm-se os jasmonatos, que
são sinalizadores moleculares vegetais. Estes desempenham
papel-chave na proteção da planta contra certos patógenos e
insetos, ao acionar a expressão de genes que codificam proteínas
de defesa, incluindo enzimas envolvidas na biossíntese de
metabolitos secundários tóxicos (ZHU et al., 2015). Segundo
Zhang et al. (2011), o ácido jasmônico é encontrado nos pelos
radiculares como um eliciador que ocasiona melhoria no fluxo
de vários trechos da via dos alcaloides indólicos.
Além disso, culturas de pelos radiculares de C. roseus suplementadas com 101,9 M de ácido jasmônico apresentaram aumento de 190% em tabersonina (GOLDHABER-PASILLAS et
al., 2014). Da mesma forma, Lee-Parsons et al. (2004) mostraram
que a adição de 100 µM de MeJA em culturas de células de C.
roseus, elevou a produção de ajmalicina para10,2 mg L-1. A adição de MeJA também desencadeou a produção de 137,2 mg L-1
de ajmalicina e 55,6 mg L-1 de catarantina em culturas de células
de C. roseus (ALMAGRO et al., 2011). O mesmo eliciador, na
dosagem de 250 µM, também foi eficaz em provocar o acumulo
de 6,34 mg g-1 de ajmalicina e 1,71 mg g-1 de serpentina, 12 mg
g-1 de ajmalina e 4,34 mg g-1 de catarantina em culturas de pelos
radiculares de C. roseus (RUIZ-MAY et al., 2009).
Outro elicitor biótico é o ácido aceltilsalicílico, que tem a
capacidade de diminuir os efeitos adversos da salinidade ao vegetal. É um composto que protege os pigmentos fotossintéticos
e aumenta a produtividade de compostos antioxidantes. Segundo Idrees et al. (2011), este ácido aumenta a produção de alca-
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loides como vincristina e vinblastina em C. roseus, melhorando
o sistema de defesa antioxidante do vegetal. Em outras pesquisas, observou-se que a adição de 1 mM de ácido acetilsalicílico
provocou um aumento de 505% na produção de alcaloides totais em células de C. roseus transformadas por Agrobacterium tumefaciens (GODOY-HERNÁNDEZ; LOYOLA-VARGAS, 1997).
Segundo Zhu et al. (2015), o óxido nítrico também é comumente utilizado no cultivo in vitro de C. roseus. O óxido nítrico é conhecido como uma molécula de sinalização envolvida
nas respostas de defesa das plantas. Na prática usa-se o nitroprussiato de sódio, o qual segundo Li et al. (2011), na quantidade de 0,1 mM, estimula a formação de catarantina, ajmalicina e
tabersonina em células de C. roseus.
Alguns estudos também foram realizados com preparações fúngicas e provaram ser esta uma abordagem bem sucedida
para aumentar a produção de TIAs em culturas de C. roseus in
vitro. A elicitação com uma preparação fúngica derivada de Penicillium citrinum aumentou a produção de catarantina a níveis
superiores a 20 mg L-1 (XU & DONG, 2005; CHEN et al., 2013).
Outra classe de compostos que estão ganhando atenção
como potenciais indutores do metabolismo secundário em plantas são as ciclodextrinas, as quais são oligossacarídeos cíclicos
modificadas, derivados de amido. As ciclodextrinas têm sido
capazes de induzir respostas de defesa em culturas de células
de C. roseus aumentando a produção de ajmalicina em mais de
200 mg L-1 e catarantina em mais 85 mg L-1 (XU & DONG, 2005;
ALMAGRO et al., 2014).
4.5.2.2 Adição de elicitores abióticos
Tanto a inclusão de luz UV ou metais pesados induzem a
produção de TIAs em C. roseus (ALMAGRO et al., 2015). Assim,
raízes expostas a radiação UV-B aumentaram os níveis de lochnericina em mais de 2,7 mg g-1, serpentina em mais de 0,62 mg g-1
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e ajmalicine em mais de 0,31 mg g-1 (BINDER et al., 2009). Ramani
e Jayabaskaran (2008) também observaram um aumento de catarantina em mais de 0,12 mg g-1 e vindolina em mais de 0,06 mg
g-1, quando culturas de células de C. roseus foram expostas a luz
UV-B. Além disso, irradiação UV-C curta, promoveu a produção
de 90 mg L-1 de ajmalicina e 50 mg L-1 de catarantina em culturas
de células de C. roseus (ALMAGRO et al., 2011).
No que diz respeito aos metais pesados, o tratamento
com 50 µM de crómio aumenta o conteúdo de vincristina para 2
µg.g-1 e vimblastina para 2,25 µg.g-1, particularmente em brotos
de C. roseus (RAI et al., 2014).
Ten Hoopen et al. (2002) mostraram que a temperatura
tem influência importante sobre o crescimento e produção ajmalicina em culturas de suspensão de C. roseus. A temperatura
ótima para o crescimento da biomassa e a produção de metabolitos secundários é de 27,5 oC.
4.5.3 Biorreatores
Segundo Fumagli et al. (2008), os estudos em biorreatores representam à última etapa que leva a possível produção
de metabólitos secundários por cultura de células de plantas.
Um dos aspectos a ressaltar é que o crescimento é modificado
consideravelmente quando as células são cultivadas em grandes tanques e a produção de biomassa se mantem como um
ponto crítico para produtividade em biorreator. Isto ocorre devido principalmente a limitações de transferência de massa do
oxigênio (HULST et al., 1985), de nutrientes (JONES; VELIKY,
1981), bem como devido aos sistemas de cultura não homogêneos, que causam a sedimentação e morte celular.
Estudos de Steward et al. (1999) confirmaram a baixa porcentagem de viabilidade celular, em torno de 50%, normalmente presente nos sistemas líquidos, exceto nos primeiros dias das
culturas. Outra forte limitação ao crescimento é decorrente da
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alta sensibilidade da célula vegetal ao estresse provocado devido
ao atrito entre as células, sendo responsável por grande parte da
morte celular. Esta lise é uma consequência da agitação do meio
de cultura e tende a aumentar quando as células estão mais velhas, pois nessa fase elas estão maiores. Muitos estudos descrevem processos de agitação alternativos os quais foram desenvolvidos para reduzir esta lise como os reatores por dispersão de ar
ou geradores de bolhas ao invés das hélices propelentes (DIXON;
GONZALES, 1995). Isto permite que a produção de biomassa aumente até um nível compatível com o processo.
Diante disso, Giri e Narasu (2000) testaram diversos biorreatores especificamente em culturas de raízes transformadas
de C. roseus e observaram que os biorreatores agitados pneumaticamente como o air-lift ou o de coluna de ar/bolhas (semelhante aos aquários) foram os mais eficientes.
Após uma etapa bem-sucedida de otimização da produção de biomassa nos biorreatores, a cultura de células vegetais
deve passar por um processo de adaptação, de maneira a alcançar boa produção dos metabólitos de interesse. No trabalho de
Zhao et al. (2001b), o metabólito de interesse era catarantina e
o cultivo de C. roseus ocorreu em biorreatores de 500 mL, 1000
mL e 20 L. Após 10 dias de cultivo, os autores observaram a
produção de 25 mg L-1, 32 mg L-1 e 22 mg L-1 de catarantina,
respectivamente, fato que representa um aumento no nível de
produção deste metabólito.
Segundo Pietrosiuk et al. (2007), diversos centros científicos têm se interessado em melhorar a recuperação de metabólitos secundários em escala através do uso de biorreatores.
5 Considerações finais
É inquestionável a importância da cultura de tecidos vegetais na exploração de C. roseus como espécie produtora de
metabólitos secundários importantes para a sociedade. A fer317

ramenta de cultivo in vitro e suas inúmeras técnicas e modificações proporcionam a obtenção de maiores produtividades de
alcaloides tão importantes para a farmacologia e, consequentemente, para a humanidade.
Para C. roseus merecem destaque os trabalhos que se utilizam de desenvolvimento de massa de calos, uma vez que essas
massas fornecem células para a formação de suspensões celulares que estão entre as principais formas de se obter metabólitos secundários. A embriogênese somática é outra metodologia
bastante empregada para rápida propagação em massa de matéria-prima para síntese de metabólitos, enquanto que as raízes
transformadas (‘hairy roots’) vem mostrando enorme potencial
como fonte de explantes e os trabalhos que se utilizam delas
confirmam cada vez mais o sucesso da transformação genética
no aumento da produção de alcaloides.
Em suma, é necessário que mais pesquisas sejam feitas
para que a obtenção de quantidades satisfatórias de alcaloides
a partir de técnicas de cultura de tecidos seja uma realidade e possa
ser aplicada comercialmente.
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CONSERVAÇÃO DE RECURSOS
GENÉTICOS EM PLANTAS
ORNAMENTAIS
Ana Cecilia Ribeiro de Castro 1
Ana Cristina Portugal Pinto de Carvalho 2

1 Introdução
A flora brasileira, uma das mais ricas do mundo, apresenta grande diversidade de espécies vegetais, tanto em relação à quantidade quanto à forma de uso. Entre essas espécies
vegetais, várias apresentam potencial para uso ornamental.
Apesar de muitas espécies nativas brasileiras apresentarem
elevado potencial ornamental, poucas são exploradas de
forma sustentável.
A demanda crescente, o extrativismo intensivo, aliados
ao aumento das áreas cultivadas por outras culturas e ocupadas
de diversas formas pelo homem, têm levado à perda acelerada
de populações nativas e, consequentemente, da variabilidade
genética das espécies, incluindo as de potencial ornamental.
Essa perda de genes e de suas combinações é denominada de
erosão genética. De acordo com a FAO as principais causas da
erosão genética são a substituição das variedades locais por variedades modernas, o surgimento de novas pragas e doenças, a
deterioração do meio ambiente, a urbanização, o desmatamento, entre outras (FAO, 2015).
A exploração comercial das espécies nativas de forma
sustentável depende, entre outras condições, do conhecimento
biológico dessas espécies. Para isso é fundamental a formação
1 Bióloga, Doutora/Pesquisadora A – EMBRAPA-CNPAT/ Fortaleza, CE.
E-mail: cecilia.castro@embrapa.br
2 Bióloga, Doutora/Pesquisadora A – EMBRAPA-CNPAT/ Fortaleza, CE.
E-mail: cristina.carvalho@embrapa.br
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de coleções de germoplasma bem conservadas, caracterizadas
e documentadas para auxiliar os esforços na utilização destes
recursos e da variabilidade genética.
2 Recursos Genéticos com Potencial Ornamental
A humanidade vem usando, por milhares de anos, os
recursos genéticos vegetais. Eles são indispensáveis tanto
para a agricultura quanto para os programas de melhoramento, pois servem como reservatórios de genes aos quais
os melhoristas podem acessar quando precisam resolver problemas específicos, tal como a resistência a uma determinada
doença. Entretanto, parte destes recursos vem sendo perdida.
Como consequência, devido ao crescimento demográfico e às
mudasnças climáticas, a humanidade vem reduzindo seu potencial para se adaptar às novas condições sócio-econômicas
e ambientais (FAO, 2015).
Desde o início da década de 1970, há uma crescente conscientização mundial sobre a necessidade de preservação dos
recursos genéticos, que são essenciais para o atendimento das
demandas de variabilidade genética dos programs de melhoramento, principalmente aqueles voltados para alimentação
(MATSUMOTO et al., 2010). Sendo assim, a conservação dos
recursos genéticos vegetais é hoje uma demanda global. Desta
forma é necessário priorizar estratégicas públicas de preservação dos recursos genéticos, bem como pesquisar novas técnicas
de conservação, especialmente para as espécies nativas.
Na década de 1970, a Food and Agriculture Organization
(FAO), órgão das Nações Unidas estimulou o estabelecimento de
uma rede mundial de Centros para a conservação de recursos
genéticos situados em regiões consideradas de alta variabilidade
genética. Em 1974, o Consultative Group for International
Agricultural Research (CGIAR) criou o International Board
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for Plant Genetic Resources (IBPGR), hoje transformado no
Biodiversity International (MATSUMOTO et al., 2010). No
mesmano, a Embrapa reconheceu a importancia estratégica
dos resucutos genéticos com a criação do Centro Nacional de
Recursos Genéticos (Cenargem), que mais recentemento adotou a
assinatura-síntese Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Desde 1993, muitas coleções de gemoplasma foram estabelecidas e, o Sistema de Curadorias da Embrapa, em 2010,
reúnia 209 coleções, incluindo Bancos Ativos de Germolasma
Vegetal (BAGs), os quais abrangem especeis nativas e exoticas. Nas demais instituições do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária (SNPA), estimam-se que estejam sendo mantidos
pelo menos outros 243 Bancos Ativos de Germoplama Vegetal
(MATSUMOTO et al., 2010).
Uma estratégia que vem obtendo êxito na conservação
dos recursos genéticos é o estabelecimento de locais para a conservação do germoplasma, denominados de bancos ativos de
germoplasma (BAG). As principais atividades de um BAG são
a coleta, preservação, caracterização, avaliação e intercâmbio
do germoplasma. Segundo Vencovski (1986), os bancos ativos
de germoplasma objetivam garantir a diversidade genética das
cultivares, efetuando a sua caracterização por diferentes metodologias e favorecendo o intercâmbio e disponibilização de genótipos entre diversas instituições.
No Brasil, há vários BAGs instalados em instituições de
ensino e pesquisa, e em jardins botânicos. As instituições que
mantêm coleções de germoplasma têm por responsabilidade
garantir a sua diversidade genética (seja pela iniciativa de
coletar periodicamente recursos genéticos, seja por favorecer o
intercâmbio com outros bancos de germoplasma), multiplicála, distribuí-las aos usuários e promover a sua caracterização
por diferentes metodologias (VIEIRA, 2000). Essas coleções são
ditas ativas.
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No caso das flores e plantas ornamentais, são incluídas
espécies para vaso, paisagismo, flor de corte e folhagem. Apesar de não serem comestíveis nem consideradas de uso industrial ligado à sobrevivência do homem e à segurança alimentar,
essas espécies ornamentais vêm sendo selecionadas e conservadas ao longo da história da humanidade, principalmente devido ao uso em rituais, datas comemorativas, além do uso arquitetônico, paisagístico e decorativo.
No Brasil, foi José de Anchieta, missionário jesuíta, o primeiro a cultivar flores para decoração em cerimônias reliogiosas, entre 1560 e 1570, na vila de Piratininga, atual cidade de São Paulo,
sendo este o primeiro relato de um jardim, isto é, de uma área para
o cultivo de flores (BOETTCHER, 1991). E foi Auguste Glaziou,
como coordenador da Diretoria de Parques e Jardins da Casa Imperial (1858 a 1893), no Rio de janeiro, que descreveu e cultivou em
parques e jardins diversas espécies ornamentais nativas da flora
brasileira (FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA, 2013).
3 Conservação ex situ de recursos genéticos
3.1 Histórico
No Brasil, os primeiros esforços de conservação dos recursos genéticos de flores e plantas ornamentais, foram efetuados em instituições públicas de pesquisa, sendo iniciados no
Instituto Agronômico de Campinas - IAC, o centro pioneiro em
pesquisa com a floricultura no País. Desde a década de 1970,
o IAC introduz, mantém e pesquisa espécies ornamentais acumulando um grande acervo de palmeiras, arbóreas, além de
inúmeras herbáceas ornamentais (alstroemeria, amarílis, antúrio, bambu, gladíolos, hemerocales, helicônia e zingiberáceas
(TOMBOLATO et al., 2004).
Outros esforços de conservação de coleções de espécies
ornamentais foram efetuados pelos Jardins Botânicos. Espécies
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como orquídeas, bromélias, helicônias, antúrios e cactos têm
sido mantidas nessas instituições governamentais (VEIGA et
al., 2009). Além das instituições públicas, coleções de flores e
plantas ornamentais foram formadas por colecionadores particulares. Um exemplo foi o artista plástico e paisagista Roberto
Burle Marx (1909–1994). Ele foi um grande estudioso e conservasionista de plantas ornamentais nativas, usou em seus projetos e colocou em cultivo inúmeras espécies tropicais (ROMÃO
et al., 2015), a exemplo da Calathea Burle-marxii e da Heliconia
hirsuta Roberto Burle Marx (Figura 1).
Figura 1. Inflorescência da espécie Calathea Burle-marxii

Só a partir da década de 1990 houve incremento dessas coleções, com destaque para a participação da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agronpecuária (Embrapa), no tocante às coleções
de germoplasma oficiais e sistemas de curadorias estruturados.
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Na Embrapa atualmente, nas atividades de pesquisa, reunidas em um Portfolio de projetos sobre Recursos Genéticos,
estão incluidas coleções de espécies potenciais para uso ornamental. Nessas coleções se encontram acessos coletados em
diferentes regiões do Brasil de muitos gêneros, com destaque
para as famílias Amaryllidaceae, Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Heliconiaceae, Costaceae, Orchidaceae e Zingiberaceae.
Em levantamento realizado em 2009, existiam conservadas em coleções, em alguma instituição (pública ou particular) 104 famílias com potencial ornamental, incluindo árvores,
sendo as famílias botânicas mais representadas Bignoniaceae,
Bromeliaceae, Cactaceae, Fabaceae, Liliaceae, Myrtaceae e Orchidaceae (VEIGA et al., 2009).
Poucas coleções possuem seus acervos sistematizados
em alguma base de dados oficial, apesar do esforço de coleta e
conservação, não possuem dados de passaporte e encontramse na informalidade.
Nos jardins botânicos, as coleções geralmente são representadas pelo maior número possível de espécies e gêneros,
dando-se menor ênfase na conservação da maior variação de
uma determinada espécie ou taxon (CHIN e TAY, 2007).
Atualmente, o único grande centro de pesquisa de
conservação de germoplasma de espécies ornamentais é o
Ornamental Plant Germplasm Center da Universidade de
Ohio (Ohio University), nos Estados Unidos. Este centro
é formado por um acordo de cooperação técnica entre o
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United
States Department of Agriculture -USDA) e a Universidade de
Ohio. A maioria dos 3.2000 acessos de mais de 200 gêneros de
herbáceas ornamentais é conservada, na forma de sementes
em câmaras frias (CHIN e TAY, 2007).
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3.2 Tipos de Conservação
A conservação de recursos genéticos pode ser feita de
duas maneiras in situ ou ex situ. A conservação in situ se refere
àquela em que o germoplasma é mantido nos seus ecossistemas
e habitats naturais, sendo as populações mantidas e recuperadas nos seus próprios locais de ocorrência. Já a conservação ex
situ se refere àquela em que o germoplasma é conservado em
locais e condições distintas aos de ocorência natural. Na conservação ex situ, dependendo da espécie, seu germoplasma pode
ser mantido em campo, casa de vegetação, câmaras frias, secas
ou sob condições de cultura de tecidos (conservação in vitro) ou
crioprreservadas. Entretanto, o armazenamento de sementes
é o método preferível de conservação. A Colbase da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Recursos Genéticos e Biotecnologia, por exemplo, tem capacidade de armazenamento, em longo prazo, de 750.000 amostras de sementes,
em câmara fria (Figuras 2). No entanto, o armazenamento de
sementes, não pode ser empregado para germoplasma de espécies que são propagadas exclusivamente por meio vegetativo,
que não produzem sementes, e cujas sementes são recalcitrantes (PENCE, 2014).
Figura 2. Estrutura interna de uma das câmaras frias e do prédio da Colbase de
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília (Fonte: Cláudio Bezerra).
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A Embrapa Mandioca e Fruticultura é detentora de um
banco de germoplasma com mais de 600 acessos e uma enorme
riqueza e variabilidade genética de abacaxzeiro. Entre esses
acessos foram identificadas variedades silvestres com grande
potencial ornamental, que vem sendo caracterizados nos últimos anos. Dentre as variedades silvestres, muitas possuem
frutos pequenos, hastes retorcidas e cores variadas, características muito interessantes e que podem ser melhor exploradas
como ornamentais.
Para espécies que se propagam vegetativamente, a conservação de germoplasma requer altos custos com mão-de-obra
e disponibilidade de grandes áreas. Além disso, essas coleções
estão sujeitas ao ataque de pragas e doenças. Para espécies
que se propagam por sementes, apesar de ser a maneira mais
eficiente de conservação, esta não é sempre adequada, segundo
Kartha (1981), pelo fato de algumas plantas não produzirem
sementes férteis; algumas sementes permanecerem viáveis por
apenas um curto período; algumas sementes serem altamente heterozigotas e, dessa forma, não serem adequadas para a
manutenção dos mesmos genótipos; e sementes de algumas
espécies deteriorarem-se rapidamente, pela ocorrência de patógenos internos.Sementes das famílias Asteraceae e Fabaceae
entre outras hebáceas ornamentais podem ser secas entre 4 a 6%
de umidade e armazenadas a -18 ° C por um periodo de uma
década ou mais. Entretanto, várias espécies ornamentais são do
tipo recalcitrante, necessitando que suas sementes sejam armazenada em condições de umidade, pois perdem a viabilidade
quando secas ou congeladas. No entanto, algumas podem ser
parcialmente secas a 25% de umidade e armazenadas a 20°C
(CHIN e TAY, 2007).
Quando o material biológico (órgãos e sementes) não
pode ser armazenado de forma tradicional clássica, isto é, por
meio de sementes em temperaturas baixas ou em campo, méto-
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dos biotecnológicos como a conservação in vitro e a criopreservação, são alternativas viáveis para a conservação ex situ (SOUZA et al., 2013; RADHIKA et al., 2014).
No Brasil, as coleções de germoplasma são prioritariamente conservadas a campo, em telados (Figura 3) e em câmara fria, quando possível. Na Colbase da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnlogia, atualmente, são conservados apenas
alguns acessos de espécies ornamentais.
Figura 3. Vista da Coleção de Antúrios nativos sob telado, na Embrapa Agroindustria Tropical (Foto: Ana Cecilia Ribeiro de Castro).

4 Novas Abordagens de Conservação de Recursos Genéticos
Muitos trabalhos têm sido realizados na conservação de especies, em especial aquelas que possuem sementes reclacitrantes,
ameaçadas ou em risco de extinção. Ferramentas biotecnologicas, como o cultivo in vitro em baixas temperaturas e a criopreservação vêm sendo usadas para o armazenamento de recursos
genéticos a curto, médio e longo prazos (SILVA et al., 2015).
Na conservação in vitro, os trabalhos de pesquisa têm
como objetivos ajustes e mudanças nos protocolos de cultivo,
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visando à utilização de retardantes de crescimento (como reguladores osmóticos e hormonais), redução da temperatura de
incubação e da concentração de sais e de sacarose do meio de
cultura. Essas modificações nos protocolos podem manter a espécie conservada por um período mais longo, com um menor
número de subcultivos em intervalos maiores entre eles, com
economia de mão-de-obra, equipamentos e insumos (AMARAL et al., 2007).
A criopreservação é uma técnica de armazenamento de
longo prazo. Ela é segura e eficaz, sendo recomendada para espécies raras e ameaçadas de extinção, bem como para aquelas
de propagação vegetativa e que produzem sementes recalcitrantes (ENGELMANN, 2011).
5 Conservação in vitro
A conservação in vitro compreende a manutenção de
amostras de germoplasma vegetal utilizando-se a técnica da
cultura de tecidos in vitro, em condições controladas de temperatura, fotoperíodo e em meio de cultura que favoreça o crescimento lento dos propágulos (MATSUMOTO et al., 2010). A
conservação in vitro é uma metodologia que permite a conservação a médio prazo de germoplasma vegetal.
As coleções são geralmente estabelecidas in vitro a partir
da germinação de sementes ou da cultura de gemas e de ápices
caulinares, sendo mantidas em meio de cultivo específico, sob
condições controladas e assépticas. Segundo Withers (1980), as
técnicas de cultura de tecidos de plantas podem contribuir em
todas as etapas do processo de conservação de germoplasma,
incluindo coleta, indexação para doenças, quarentena, multiplicação, caracterização, avaliação, armazenamento e distribuição.
A conservação in vitro vem sendo aperfeiçoada e empregada na manutenção dos bancos ativos de germoplasma. São

338

coleções que se complementam e ambas podem se constituir
em bancos ativos. Entretanto, segundo Vieira (2000) é dispendioso manter essas coleções, principalmente em locais distintos.
Essa técnica apresenta diversas vantagens quando comparada à conservação em campo, entre elas podem ser citadas, o
menor risco de perda do germoplasma por desastres climáticos
e ataques de pragas e doenças, a alta qualidade fitossanitária
do material vegetal, o baixo custo de manutenção, o reduzido
do espaço físico necessário, e como as culturas são livres de patógenos, isso facilita a disponibilidade de material para propagação, melhoramento genético e intercâmbio de germoplasma.
Essa técnica é indicada tanto por razões econômicas como
práticas, sendo um componente importante na preservação
de espécies ameaçadas de extinção (WITHERS & WILLIAMS,
1998), que produzem sementes recalcitrantes, que se propagam
vegetativamente, de material geneticamente modificado e de
genótipos elite (ENGELMAN, 1998) e que possuem um número reduzido de exemplares. Entretanto, a maioria das espécies
conservadas in vitro são aquelas propagadas por via vegetativa.
Entre as desvantagens da conservação in vitro em relação
aos outros métodos de conservação podem ser citados o alto
custo por exigir uma infraestrutura mais sofisticada, mão-deobra especializada (MATSUMOTO et al., 2010), realização
de subcultivos periódicos, e baixa taxa de multiplicação de
algumas espécies (SALOMÃO et al. 1997). Existe, ainda, o risco
de ocorrência de variação somaclonal, que aumenta no decorrer
do tempo de armazenamento, quando os acessos conservados
in vitro passam por sucessivos subcultivos, durante longos
períodos de tempo (MATSUMOTO et al., 2010).
A diminuição dos custos de manutenção das coleções in
vitro pode ser feita com a redução da velocidade de crescimento das culturas, por meio do aumento dos intervalos entre os
subcultivos, da adição de redutores de crescimento ao meio de
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cultura, da diminuição da temperatura de incubação e da redução da concentração dos componentes do meio de cultura.
A eficácia destes ajustes aos protocolos de conservação in vitro
varia de acordo com as características fisiológicas da espécie a
ser conservada.
Os explantes mais indicados para a conservação in vitro
são os de origem meristemática, já que, suas células são mais resistentes às baixas temperaturas e apresentam maior estabilidade genética e qualidade fitossanitária. Entretanto, a utilização
de células e de calos, como explantes, não é recomendada, por
possibilitar elevada incidência de variação somaclonal (Figura
4) e por esses tipos de explantes não serem estáveis para a conservação a longo prazo (WITHERS & WILLIAMS, 1998).
Figura 4. Variação somaclonal em Antúrio (Foto: David dos Santos Junior).

Embora para algumas culturas essa seja uma alternativa
adequada, para outras a conservação de germoplasma in vitro
talvez não seja uma boa opção. Os problemas vão desde o custo e
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o volume elevado de trabalho até o comprometimento da integridade genética, pela ocorrência de variações somaclonais. Entretanto, em consequência dos grandes benefícios que esta técnica
oferecem, um intenso volume de pesquisa, na área de recursos
genéticos, está sendo desenvolvido unicamente com o objetivo
de viabilizar a conservação de germoplasmas in vitro por longos
períodos e com menor custo (CANÇADO et al., 2009).
A maioria dos trabalhos de pesquisa disponíveis na literatura sobre a conservação in vitro tem como foco as famílias
Orchidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae.
A família Orchidaceae é uma das maiores do reino vegetal, suas plantas apresentam crescimento lento, resultanto num
longo período de juvenilidade, o que requer de quatro a cinco anos, em média, para a obtenção de novas sementes. Além
disso, tendo em vista que uma única cápsula pode conter mais
de um milhão de sementes, muitas vezes é impossível semear
todas as sementes ao mesmo tempo. Isto requer o desenvolvimento de métodos de preservação para a manutenção da viabilidade das sementes por longos períodos de tempo (VENDRAME et al., 2014). A semeadura in vitro de orquídeas vem sendo
realizada nas últimas décadas com o objetivo de promover
maior aproveitamento das sementes, aumentando o percentual de germinação em comparação à germinação simbiótica que
ocorre na natureza, entretanto, ainda são poucos os trabalhos
voltados para conservação destas espécies e mesmo com resultados promissores não existe um protocolo padrão que possa
ser aplicado a todas as espécies, pois as respostas variam em
função de fatores como tipo de explante, espécie e genótipo
(SANTOS, 2014).
Com o avanço da agricultura e a constante degradação do
seu habitat natural, as espécies de orquídeas vêm sendo coletadas de maneira indiscriminada por colecionadores e comerciantes. Este extrativismo ameaça muitas espécies de extinção,
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reduzindo drasticamente a sua variabilidade genética na naturaza. Portanto, tona-se fundamental a busca de alternativas que
viabilizem a preservação destas espécies, com a utilização de
técnicas que apresentam baixo custo de manutenção, que poporcionam maior tempo de armazenamento, e que possibilite
ao mateiral vegetal boas condições fitossanitárias para utilização comercial (VENDRAME et al., 2014).
Na literatura são citados alguns protocolos de conservação in vitro para algumas espécies de orquídeas, como Epidendrum secundum, Encyclia dichroma e Catlleya tigrina, encontradas
no Estado de Sergipe (SANTOS, 2014).
A conservação in vitro de genótipos da família Bromeliaceae se justifica pelo elevado potencial ornamental de suas
espécies tanto para o mercado interno quanto externo, e pela
sua importância aos ecossitemas tropicais. Estudos foram realizados principalmente na conservação in vitro de genótipos
ameaçados de extinção, tais como Aechmea fasciata e Aechmea
miniata (Moreira, 2008), Aechmea bambusoides (Figueiredo, 2008),
Aechmea blanchetiana, A. distinchantha e A. leptantha (Rosa, 2010),
Vriesea carinata, V. friburgueensis, V. paraibica, V. simplex, V.
phillipocoburgii e Achmea nudicaulis (KIEVITSBOSCH, 2011).
A família Cactaceae, endêmica do continente americano,
tem registrados no Brasil 35 gêneros e um total de 160 espécies.
Considerando-se o risco de erosão genética decorrente da coleta
extrativista, a valoração do potencial ornamental e o crescente
interesse paisagístico pelas cactáceas, torna-se cada vez mais
urgente e relevante o desenvolvimento de pesquisas que viabilizem a conservação e a produção de mudas em larga escala
(Figura 5), que poderão ser utilizadas para recompor áreas, bem
como ser comercializadas para atender a demanda do mercado
paisagístico nacional (SOUZA et al., 2012).
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Figura 5. Coleção de cactáceas da Embrapa Agroindústria Tropical (Foto:
Diva Correia)

Muitos autores têm utilizado as técnicas de cultura de tecidos como alternativas para conservar espécies dessa família
(VYSKO & JÁRA, 1984; RUBLUO et al., 2002; CHOREÑO-TAPIA et al., 2002; RAMIREZ-MALAGON et al., 2007).
Para as espécies endêmicas da Bahia e ameaçadas de extinção, como Melocactus glaucescens e M. paucispinus, foram estabelecidos protocolos para micropropagação e conservação in
vitro por Resende (2010) e para Melocactus oreas por Souza et al.,
2012. Atualmente, tem sido conduzidas, na UEFS e na UFBA,
pesquisas que visam desenvolver protocolos de micropropagação e/ ou conservação in vitro de outras espécies de cactáceas,
sobretudo para o gênero Discocactus, Pilosocereus, Stephanocereus
e Cereus (ASSIS et al., 2011).
Na Embrapa Agroindústria Tropical estabeleceu-se a
conservação in vitro das seguintes espécies nativas: Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, Pilosocereus pachycladus, Harrisia
adscendens, Tacinga sp., Brasiliopuntia brasiliensis, Melocactus
zehntneri e Pilosocereus chrysostele. Essa instituição de pesquisa
mantém coleção de germoplasma de cactáceas e a estratégia
de conservação in vitro é complementar à conservação in vivo
(ASSIS et al., 2011).
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6 Criopreservação
Na criopreservação o germoplasma é conservado sob temperaturas ultra reduzidas, geralmente em nitrogênio líquido
(-196ºC), ou o seu vapor (-150oC a - 180oC). Nessas temperaturas,
a movimentação de moléculas é super reduzida e não há fase
líquida na célula(Vieira, 2000). De modo geral, são duas técnicas de criopreservação existentes (WITHERS e ENGELMANN
1998), uma delas utiliza o arrefecimento controlado e a desidratação das amostras é realizada antes e durante o processo (desidratação induzida por congelamento) e a outra técnica, mais recente,
se baseia na vitrificação (processo de se tornar vitrificado, termo
que refere a um explante quebradiço, provavelmente pela absorção excessiva de água, em função de diversos fatores).
A maioria das sementes tolerantes à desiddratação (ou
dessecação) sobrevive a tratamentos ciogênicos. Sob baixas
tamperaturas, muitas reações são minimizadas e se obtêm longevidade por dezenas de anos. Entretanto sementes sensíveis
à dessecação, ditas recalcitrantes, sob baixas temperaturas e
relativa umidade, sua viabilidade pode se manter por poucas semanas ou até por alguns meses, o que representa muito
pouco em termos de conservação. Usualmente, essas espécies
são conservadas ex situ, isto é, a campo, o que é extremamente
caro e laborioso.
Essa é única técnica disponível, autalmente, para a
preservação a longo prazo do germoplasma de espécies
de plantas que são propagadas vegetativamente ou que
possuem sementes inviáveis, recalcitranes ou intermediárias
(VENDRAME et al., 2014)
Atualmente, já foram desenvolvidos protocolos de criopreservação para várias espécies, incluindo as ornamentais, crisântemos, rosas e orquídeas (VENDRAME et al., 2014; SILVA et
al., 2015), sendo a técnica da vitrificação a mais utilizada.
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No Brasil, apesar de já terem sido desenvolvidos vários
protocolos de criopreservação, são poucas as coleções de germoplasma conservadas desta forma, não existindo registros oficiais.
As principais vantagens da criopreservação são: extensão da longevidade, armazenamento em longo prazo, uma vez
que a conservação a temperatura ultra reduzida, interrompe
momentaneamente a deterioração metabólica durante o armazenamento dos tecidos e das sementes; o material conservado
é protegido de contaminações e requer pouca manipulação; as
culturas não dependem de energia elétrica constante ou refrigeração, sendo conservadas em tanques de nitrogênio líquido, o
que acarreta na redução dos custos com energia e mão-de-obra,
além de reduzido espaço físico (VENDRAME et al., 2014; SILVA et al., 2015). Além das vantagens mencionadas, os riscos
de perda do material biológico são menores e os custos mais
baixos em relação aos da conservação in vitro. Podem ser criopreservados ápices e gemas, embriões somáticos e zigóticos, células em suspensão e até protoplastos (Vieira, 2000). Entretanto,
é preciso otimizar protocolos visando garantir a regeneração de
plantas inteiras a partir das estruturas criopreservadas.
Entretanto, as principais desvantagens da criopreservação são: alto custo, em especial para as espécies que produzem
sementes grandes; inadequação da técnica para algumas espécies que produzem sementes ortodoxas, elas podem rachar ou
quebrar durante o processo, e a inexistência de um protocolo
genérico que possa ser aplicável a todos os tipos de explantes,
necessitando de ajustes nos protocolos para cada novo germoplasma a ser criopreservado (VENDRAME et al., 2014; SILVA
et al., 2015).
A segurança das coleções de germoplasma requer uma
cópia de segurança seja em outro local ou em outra técnica
de conservação, a campo, cultura in vitro ou criopreservação
(REED et al., 2004). È importante conhecer biologicamente a es-
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pécie alvo que se está trabalhando e escolher a melhor forma de
conservar o germoplasma dessa espécie, observando as vantagens e desvantagens (Tabela 1) de cada método e o que melhor
atende as exigências.
Tabela 1. Vantagens dos métodos de conservação de germoplasma.
Tipo de conservação

Planta a Campo

Conservação em médio prazo
Conservação em longo prazo
Caracterização
Avaliação
Eliminação de vírus
Coleção de base
Coleção Nuclear
Duplicata de segurança

+
+
+
+
+
+

Crescimento
lento in vitro
+
+
+
+/+

Criopreservação
+
+

+ aplicável; - não aplicável.
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