
1 
 

 

 

                                                                                       
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

MARA MÁRCIA SAMPAIO ALBUQUERQUE 

 

 

 

MICROPROPAGAÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE  

“SEMPRE VIVAS” NATIVAS DA CHAPADA DIAMANTINA - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA - BA 

2013 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 

SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS 



2 
 

MARA MÁRCIA SAMPAIO ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPROPAGAÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE 

“SEMPRE VIVAS” NATIVAS DA CHAPADA DIAMANTINA 

- BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA - BAHIA 

2013 

 



3 
 

MARA MÁRCIA SAMPAIO ALBUQUERQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPROPAGAÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE 

“SEMPRE VIVAS” NATIVAS DA CHAPADA DIAMANTINA 

- BA 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Recursos Genéticos Vegetais, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Recursos Genéticos 

Vegetais. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Raniere Ferreira de Santana 

Co-orientadora: Dra. Alone Lima Brito 
 

 

 

FEIRA DE SANTANA - BAHIA 

2013 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Profª. Drª. Sheila Vitória Resende 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Profª. Drª. Francyane Tavares Braga 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Prof.  Dr. José Raniere Ferreira de Santana 

Orientador e Presidente da Banca  

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana - BA 

2013 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pelo amor incondicional.  

 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela minha vida e por ser presente nela, pela minha família, pelos meus amigos, 

por ter ouvido minhas orações, por ter me dado sabedoria e força quando eu mais precisei, 

por tocar em meu coração e mostrar o melhor caminho a seguir quando me vi confusa, 

enfim, por ter me dado a segurança de que eu nunca estarei sozinha. 

Aos meus pais, Arlete Sampaio Albuquerque e Teotônio Albuquerque Silva Neto, por 

existirem em minha vida. Por meus valores, educação e caráter. Agradeço à minha mãe por 

estar sempre perto, apoiando, incentivando e sempre lembrando que “Estudar é amargo 

mas seus frutos são doces”. Pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor, enfim, é impossível 

expressar em palavras a minha gratidão. Agradeço a meu pai pelo exemplo de força, 

perseverança, honestidade e caráter. Pra mim ele é sempre o melhor de todos.  

À minha irmã Patrícia e à minha sobrinha Havelly, pessoas que amo incondicionalmente. 

Elas são responsáveis por grande parte da minha felicidade. Com elas tudo se torna mais 

fácil, meus momentos em casa são sempre os melhores e as minhas risadas são sempre as 

mais sinceras. Obrigada por tornar a minha vida mais doce. 

Aos meus amigos de longa data, especialmente Karol Carvalho, Karol Lemos, Isys Souza e 

Raphael (Guete) que mesmo na correria do dia-a-dia estiveram por perto sempre que 

precisei. Vocês são verdadeiros anjos em minha vida; também a Karol Coutinho, Scheilla, 

Mara, Lucas, Amauri, Thamara, André e Jorge e todos os demais amigos que não citei 

aqui. 

À Alone Lima Brito, pela contribuição profissional, mas principalmente pela contribuição 

pessoal. Ela confiou no meu potencial e foi responsável por manter os meus pés no chão 

todo esse tempo; além disso, me ouviu, me compreendeu e me mostrou sempre os 

melhores caminhos. Hoje posso chamá-la de amiga com as mais sinceras palavras.  

Ao meu professor e orientador, Dr. José Raniere Ferreira de Santana, que há anos, mesmo 

recém chegada no ensino superior,  confiou no meu potencial. Com ele aprendi a ser firme 

e ter compromisso e, hoje, tenho uma bagagem profissional e pessoal que levarei por toda 

minha vida.  

Aos meus amigos do Horto, especialmente Bruno, que esteve sempre comigo, Priscila e 

Tecla, que foram cúmplices e contribuintes da minha evolução pessoal e profissional. E 

também, Cris, Jane, Sandra, Fernando e professor Lenaldo.  

À professora Flávia Dionísio pela paciência nos meus primeiros contatos com a área e pela 

sua amizade até os dias de hoje. 

À minha tia Dasinha, pelo carinho, pelas palavras de conforto, pela paz, pela força, por 

tudo. Agradeço também a Fernanda e Fabiana, pela amizade e, inclusive, pelo acolhimento 

em sua casa sempre que precisei. 

Aos funcionários do Horto Florestal, especialmente Márcio, Sr. Ramos e Sr. Erondino, 

pela companhia e segurança, além dos demais que sempre contribuíram de alguma forma 

para o melhor andamento do nosso trabalho. 

  

 



8 
 

Aos professores do Programa, que contribuíram com o conhecimento base nas disciplinas. 

Aos amigos que conquistei durante o curso de Pós-Graduação em RGV, e hoje ocupam 

enorme lugar no meu coração, especialmente Anderson, Mary, Diego e Fábio. Longe ou 

perto, vocês sempre farão parte de mim. E, a todos os colegas da turma por todos os 

momentos juntos. 

Aos alunos de iniciação científica, especialmente Andressa, pela sua amizade, Êmile, Neto 

e Keize, por terem disponibilizado o seu tempo para ajudar na execução desse trabalho, e 

dedicarem-se dando o seu melhor.  

Às professoras Alessandra, pela paciência e disponibilidade, e Moema, pelo acolhimento 

em seu laboratório. Sou muito grata a vocês. 

Aos amigos do Horto que continuam fazendo parte da minha vida, apesar da distância, 

Eline, Danilo Marcelo, Daniela, Sheila e Ingrid. 

A Igor Monteiro, por ter surgido em minha vida em meio a tantas transformações pessoais. 

À minha amiga Érica Amorim (Quinha), que além de sua amizade, contribuiu com os seus 

conhecimentos de língua estrangeira na confecção do abstract.  

Ao Irmão Delmar, pela disponibilidade e simpatia, ao contribuir na coleta das sementes. Os 

meus sinceros agradecimentos. 

Ao secretário do PPGRGV, Alberto Vicente, pela paciência e boa vontade ao estar sempre 

contribuindo para que tudo dê certo, e sempre deu. 

À UEFS pelo constante investimento na formação dos alunos e professores do curso de 

Biologia e Pós-Graduação, disponibilizando recursos e oferecendo a infra-estrutura 

necessária para o desenvolvimento profissional dos futuros pesquisadores. 

Ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) por conceder toda infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa. 

Ao PPGRGV pelo compromisso em investir no meu crescimento profissional, 

contribuindo com recursos financeiros para a pesquisa e acessibilidade a eventos e outras 

formas de socialização do conhecimento. 

À FAPESB pela concessão de bolsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Minha filha, estudar é amargo, mas seus frutos são doces... ” 

Uma adaptação de Arlete Albuquerque  

 

 

 

  

 

 



10 
 

 

SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO GERAL 9 

CAPÍTULO I 24 

Estabelecimento in vitro de Comanthera curralensis Moldenke (“sempre viva”)  

CAPÍTULO II 43 

Regeneração in vitro de Comanthera curralensis Moldenke e Comanthera 

mucugensis subsp. mucugensis 

 

CAPÍTULO III 68 

Conservação in vitro de Comanthera curralensis Moldenke  

 

CONCLUSÕES GERAIS 

 

84 

RESUMO 85 

ABSTRACT 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO GERAL 

A Cadeia do Espinhaço representa uma importante formação geográfica que se 

estende desde as proximidades de Belo Horizonte (MG) até o limite norte do Estado da 

Bahia com o Estado do Piauí (COMIG, 1997).  

A cobertura vegetal desta região é marcada por campos de altitude e floresta 

subcaducifólia. Os campos de altitude associados a afloramentos rochosos são 

denominados campos rupestres de altitude e aparecem na Cadeia do Espinhaço como 

refúgios isolados em meio à Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga (Rapini et al., 2008). 

Essa heterogeneidade de substrato, topografia e microclima da região, reflete na 

estrutura das comunidades e na composição florística dos campos rupestres, formando um 

mosaico fitofisionômico que, ao reunir vários ambientes em espaços restritos, propicia alto 

grau de endemismo em várias famílias de plantas (Gontijo, 2008; Rapini et al., 2008). 

“Sempre vivas” são plantas cujos escapos e inflorescências conservam a aparência 

in natura mesmo depois de destacados e secos. A Cadeia do Espinhaço reúne cerca de 80% 

de todas as espécies de “sempre vivas” do Brasil e cerca de 70% das espécies do planeta 

(Gontijo, 2008). Nesse contexto, uma família de “sempre vivas”, a Eriocaulaceae, destaca-

se por concentrar grande número de seus representantes na área, possuir alto grau de 

endemismo (Giulietti & Forero, 1990; Rapini et al., 2008) e contribuir de maneira 

significativa para o funcionamento das comunidades e manutenção da biodiversidade da 

Cadeia do Espinhaço (Costa et al., 2008). 

Espécies das famílias Xyridaceae e Poaceae também podem ser consideradas 

“sempre vivas”, entretanto, poucas exibem os requisitos exigidos no mercado de flores 

secas: escapos rígidos e inflorescências vistosas ou com brácteas vistosas e persistentes, 

como em Eriocaulaceae (Giulietti & Pirani, 1988; Giulietti et al., 1996; Schmidt et al., 

2008). 

A família Eriocaulaceae é predominantemente herbácea, tem distribuição 

pantropical, possui 629 espécies das quais 559 são endêmicas. Essas espécies estão 

distribuídas em 10 gêneros, e são caracterizadas morfologicamente pela disposição de 

folhas alternadas em forma de roseta, de onde partem escapos que portam inflorescências 

do tipo capítulo (Giulietti & Pirani, 1988; Giulietti & Hensold, 1990; Forzza, 2010).  

Desde as décadas de 1930 e 1940, com o declínio do ciclo do ouro e do diamante, 

parte da população do Espinhaço adotou o extrativismo de “sempre vivas” como 

alternativa de fonte de renda. A atividade atingiu seu auge entre os anos de 1970 e 1980, 
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quando conquistou o mercado internacional de flores secas, com a exportação para os 

Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa (Giulietti & Pirani, 1988; Costa et al., 

2008). 

O extrativismo das “sempre vivas” sempre foi realizado de forma desordenada, 

sem considerar questões ecológicas e de manejo cultural. Apesar das sementes serem 

produzidas geralmente em grande número por capítulo, a coleta dos escapos e 

inflorescências é sempre feita antes do completo desenvolvimento dos frutos, afetando a 

reprodução e o recrutamento da população e levando estas espécies ao risco de extinção 

(Giulietti & Hensold, 1990; Giulietti et al., 1996; Costa et al., 2008).   

Entre as eriocauláceas com maior valor comercial estão duas “sempre vivas” 

nativas da Chapada Diamantina – BA: Comanthera mucugensis (Giul.) L.R. Parra & Giul. 

subsp. mucugensis, endêmica do município de Mucugê, onde é conhecida como “sempre 

viva de Mucugê”, e, Comanthera curralensis (Moldenke) L.R. Parra & Giul., encontrada 

em áreas adjacentes ao município de Morro do Chapéu, em uma região de “tensão 

ecológica” conhecida como Tabuleiro dos Tigres (CPRM 1995; Cerqueira et al., 2008) 

(Figuras 1 e 2). 

O gênero Comanthera foi recentemente reestabelecido a partir de estudos 

morfológicos e moleculares que forneceram dados filogenéticos sobre Syngonanthus, 

indicando-o como grupo polifilético (Parra et al., 2010). Syngonanthus foi separado em 

dois clados que demonstraram a necessidade de ser segregados em diferentes gêneros, um 

dos quais, o gênero Comanthera L.B. Sm., que foi novamente formalizado.  

Enfim, a cultura de tecidos vegetais é uma ferramenta biotecnológica que 

representa uma alternativa para o avanço do processo de conservação e multiplicação de 

espécies nativas de interesse econômico e/ou que estejam em vias de extinção, como é o 

caso das “sempre vivas” (Ribeiro et al., 2007; Soares et al., 2007; Lima-Brito, et al., 

2011a-b).  

No processo de cultivo in vitro, tecidos vegetais vivos denominados explantes são 

retirados das plantas e cultivados em meio nutritivo definido. Esse procedimento ocorre em 

condições assépticas e os explantes podem variar de células individuais a órgãos (Golle, 

2007). 
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Figura 1: Campo de Comanthera mucugensis subsp. mucugensis, em Mucugê – BA (A); 

Exposição de “sempre vivas” de Mucugê na sede do Projeto Sempre Viva (B); Planta de C. 
mucugensis subsp. mucugensis em ambiente natural (C); Plantas de C. curralensis em 

ambiente natural (Morro do Chapéu-BA) (D) e Escapos de C. curralensis extraídos da 

natureza (E). Fontes: Projeto Sempre Viva (A e B); http://www.fotolog.com (C) e Autora  (D 
e E). 

 

 

Figura 2: Área definida pela Cadeia do Espinhaço (A); Região da Chapada Diamantina – 

BA (B). Fonte: http://www.biodiversitas.org.br/espinhaco/semprevivo.htm. 

A B 

A B 

C 

D 

E 
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A cultura de tecidos pode ser empregada para a multiplicação de espécies de 

difícil propagação, para limpeza clonal, em programas de melhoramento vegetal e para a 

conservação de germoplasma. Essa técnica também pode aumentar a variabilidade genética 

pela indução de variação somaclonal ou dando suporte para outras técnicas como a 

introgressão de genes e a transformação genética (Andrade, 2002).  

A micropropagação é uma técnica da cultura de tecidos considerada uma 

alternativa viável para a produção de plantas ornamentais em escala comercial (Nogueira et 

al., 2007; Ribeiro et al., 2007; Lima-Brito, 2009). Essa técnica tem como vantagens a 

multiplicação rápida e a geração de mudas livres de patógenos, em período de tempo e 

espaço físico reduzidos, independentemente da época do ano. Isto é possível em função da 

totipotencialidade das células vegetais (Grattapaglia & Machado, 1998; Bosa et al., 2003; 

Andrade, 2006).  

O estabelecimento in vitro corresponde à primeira etapa de um sistema de 

micropropagação, tendo início na seleção do explante mais adequado para a posterior 

multiplicação. Este deve ser escolhido de acordo com a sua capacidade de expressar a 

totipotência nas condições in vitro, sendo, para isso, recomendados os que contenham 

maior quantidade de células meristemáticas. A condição da planta-matriz, a 

descontaminação e o manejo dos explantes iniciais são os principais aspectos a serem 

considerados no estabelecimento in vitro (Grattapaglia & Machado, 1998). 

 A multiplicação in vitro consiste na segunda etapa da micropropagação e a 

organogênese é uma das principais rotas de regeneração de plantas in vitro. A 

organogênese ocorre pela interação citocinina/auxina no meio de cultura. Estas duas 

substâncias regulam fatores como o crescimento e a morfogênese in vitro (Moura et al., 

2001; Villa et al., 2005; Rezende et al., 2008).  

A organogênese in vitro pode ocorrer por dois processos distintos, a organogênese 

direta, quando o explante já possui células meristemáticas, e a organogênese indireta, 

quando há a necessidade de desdiferenciação do explante com a consequente formação de 

calo antes do estabelecimento das células competentes (Bertozzo & Machado, 2010). 

No âmbito da aplicabilidade, o desenvolvimento de uma metodologia de propagação 

por organogênese representa uma excelente ferramenta para trabalhos de regeneração de 

plantas manipuladas geneticamente e para estudos do mecanismo regulatório do 

desenvolvimento das plantas. Para os melhoristas, a calogênese significa a possibilidade de 

uma nova fonte de variabilidade genética, fornecendo perspectivas de seleção in vitro ou ex 
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vitro de plantas superiores, uma vez que o processo possibilita maior chance de ocorrer 

modificações genéticas devido à alta atividade mitótica (Vanegas et al., 2002; Flores et al., 

2007).   

A fase de enraizamento in vitro caracteriza-se pela formação de raízes adventícias 

nas partes aéreas provenientes da multiplicação. O processo de enraizamento inclui fatores 

fisiológicos, bioquímicos e biológicos que interagem com os fatores ambientais (Hartmann 

et al., 1990; Bosa et al., 2003). 

A transferência da condição in vitro para o ambiente ex vitro é a última etapa da 

micropropagação e também a mais crítica, podendo ser um fator limitante, pois as plantas 

são expostas a mudanças súbitas nas condições ambientais, sendo a perda de água o 

principal problema. Portanto, vale ressaltar a importância de uma planta com um sistema 

radicular bem desenvolvido e de um período de aclimatização para sua sobrevivência e 

crescimento em campo (Grattaplagia & Machado, 1998; Bosa et al., 2003; Barboza et al., 

2009; Resende et al., 2010). 

Além da produção de mudas em larga escala, as técnicas da cultura de tecidos 

constituem estratégias importantes para a conservação ex situ dos recursos genéticos 

vegetais (Vieira, 2000; Rout et al., 2006). É essencial que o método de conservação 

garanta a máxima viabilidade e estabilidade genética dos acessos e também que os 

materiais possam ser conservados isentos de patógenos, em um local controlado e 

acessível, de forma a facilitar sua multiplicação e uso (CIAT, 1984). 

As técnicas de conservação in vitro possibilitam a manutenção de um grande número 

de acessos num pequeno espaço físico e livre das intempéries e riscos que existem no 

campo, reduz os custos, garante a manutenção da fidelidade genética e facilita a 

disponibilidade de material para o melhoramento genético e o intercâmbio de germoplasma 

(Canto et al., 2004; Faria et al., 2006). 

O crescimento mínimo é um método que proporciona a redução das exigências 

fotossintéticas e, consequentemente, do metabolismo celular vegetal, por alterações no 

ambiente de cultivo, como, decréscimo na intensidade da luz, fotoperíodo, trocas gasosas e 

temperatura, e, por modificações no meio de cultura por meio da adição de reguladores 

vegetais e agentes osmóticos (Souza et al., 2009; Alves et al., 2010; Lima-Brito et al., 

2011b). 

Os reguladores vegetais, que inibem a divisão celular no meristema subapical das 

gemas, têm pouco efeito na produção de folhas e no crescimento de raízes (Conceição et 

al., 1999). Os agentes osmóticos, como manitol, sorbitol, sacarose, dentre outros, ao serem 
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adicionados no meio de cultura, têm efeito osmótico e reduzem a absorção de elementos 

minerais pelas células em função da pressão osmótica e, deste modo, limita o crescimento 

das plantas (Souza et al., 2009). 

Para que as aplicações da micropropagação e conservação in vitro tornem-se viáveis 

comercialmente e possam competir com os métodos tradicionais de propagação e 

conservação, deve-se buscar a redução dos custos, minimizando a relação custo/benefício 

desta técnica (Erig & Schuch, 2005; Soares et al., 2008).  

Uma estratégia para minimizar os custos da técnica de conservação in vitro e da 

produção de mudas micropropagadas é o co-cultivo, no qual se utiliza um número grande 

de explantes por recipiente. O co-cultivo viabiliza a multiplicação em biofábricas pela 

redução do consumo de meio de cultura e regulador vegetal, além de acelerar o processo de 

repicagem (Soares et al., 2008; Oliveira et al., 2011).  

Pesquisas referentes à micropropagação e conservação in vitro de plantas já foram 

desenvolvidos com sucesso para Comanthera mucugensis subsp. mucugensis com 

protocolos para enraizamento (Silva et al., 2005),  calogênese (Paixão-Santos et al., 2008), 

organogênese direta (Lima-Brito, 2009), morfogênese (Lima-Brito et al., 2011a), e 

conservação in vitro (Lima-Brito et al., 2011b). 

Os demais trabalhos encontrados na literatura com plantas do gênero Comanthera 

compreendem estudos, principalmente, taxonômicos (Giulietti & Forero, 1990; Giullieti & 

Hensold, 1990; Giulietti et al., 1996; Coan et al., 2010; Parra et al., 2010; Trovó et al., 

2010; Echternacht et al., 2012; Echternacht & Sano, 2012; Giulietti et al., 2012), além de 

estudos fenológicos (Bedê, 2006; Cerqueira et al., 2008; Nunes et al., 2008), anatômicos 

(Coan et al., 2002), fitoquímicos (Salatino et al., 2000; Coelho et al., 2006), ecológicos 

(Faria-Mucci et al., 2003; Schmidt, 2005; Neves & Conceição, 2010; Schmidt, 2011) e 

fisiológicos, principalmente sobre a germinação de sementes (Oliveira & Garcia, 2005; 

Coan et al., 2007; Simões et al., 2007; Nunes et al., 2008, Fichino et al., 2012). 

Pode-se considerar, portanto, que apesar da sua importância ecológica e econômica e 

da ameaça de extinção a que estão sujeitas, há poucos registros na literatura sobre métodos 

de propagação e conservação in vitro de germoplasma das duas espécies de “sempre viva”, 

o que limita a possibilidade da exploração comercial aliada à preservação destas espécies 

(Canto et al., 2004; Ramos, 2005; Cerqueira et al., 2008; Lima-Brito, 2009). 
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Objetivo geral  

Estabelecer um protocolo de micropropagação e conservação in vitro para 

Comanthera curralensis e avaliar a organogênese indireta em Comanthera mucugensis 

subsp. mucugensis. 

 

Objetivos específicos 

a) avaliar o efeito das concentrações de sacarose e sais do meio de cultura na 

germinação e crescimento inicial de C. curralensis; 

b) avaliar o efeito da quantidade de plantas por recipiente durante no 

estabelecimento in vitro C. curralensis;  

c) testar o efeito da citocinina BAP organogênese indireta de C. mucugensis subsp. 

mucugensis; 

d) testar o efeito do tipo de explante e dos reguladores vegetais BAP e ANA na 

regeneração in vitro de C. curralensis;  

e) avaliar a influência das auxinas ANA, AIB e AIA no enraizamento in vitro de C. 

curralensis; 

e) avaliar o efeito de agentes osmóticos e reguladores vegetais na conservação in 

vitro de C. curralensis. 
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RESUMO 

Comanthera curralensis Moldenke é uma espécie de “sempre viva” pertencente à família 

Eriocaulaceae, com alto valor comercial. Devido à sua exploração inteiramente 

extrativista, essa espécie vem sofrendo ameaça de extinção. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a germinação, o crescimento inicial e o co-cultivo in vitro de Comanthera 

curralensis. Na germinação e crescimento inicial, foi avaliado o efeito de diferentes meios 

de cultura: meio Murashige & Skoog (1962) completo (MS) e com metade das 

concentrações salinas (MS ½) e três concentrações de sacarose (7,5; 15 e 30 g.L
-1

). No co-

cultivo, avaliou-se o efeito de diferentes números de plantas por recipiente (8, 10, 12) no 

cultivo in vitro da espécie. Para a germinação in vitro de C. curralensis, sugere-se a 

utilização do meio MS ½ suplementado com 7,5 g.L
-1

 de sacarose, e, para o crescimento 

inicial das plantas, o meio de cultura MS ½ suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose 

proporcionou o melhor desenvolvimento das plantas; e, a utilização de 12 plantas por 

recipiente é viável para a redução dos custos no cultivo in vitro de C. curralensis. 

 

Palavras-chave: Eriocaulaceae; cultura de tecidos; germinação; crescimento in vitro; co-

cultivo. 
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ABSTRACT 

Comanthera curralensis Moldenke is a commercially valuable dry flower species belong 

to the family Eriocaulaceae that is threatened with extinction due to intensive extractivist 

harvesting. The present work evaluated the germination, initial growth, and in vitro co-

cultivation of Comanthera curralensis. The germination and initial growth experiments 

evaluated the effects of different culture media: full strength complete Murashige & Skoog 

(1962) medium (MS); and half strength mineral nutrients (MS ½) with three different 

concentrations of sucrose (7.5, 15, and 30 g.L
-1

). The co-cultivation experiments evaluated 

the effects of cultivating different numbers of plants in the same in vitro recipient (8, 10, 

12 seedlings). Half-strength medium (MS ½) supplemented with 7.5 g.L
-1

 sucrose is 

indicated for in vitro germination of C. curralensis, and MS ½ supplemented with 15 g.L
-1

 

sucrose resulted in the best initial plant growth. Cultivating 12 plants per recipient is 

indicated for cost reductions in the in vitro production of C. curralensis. 

 

Keywords: Eriocaulaceae; tissue culture; germination; in vitro growth; co-cultivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

INTRODUÇÃO 

“Sempre vivas” são plantas da família Eriocaulaceae, cujos escapos e 

inflorescências conservam a aparência in natura mesmo depois de destacados e secos 

(Giulietti et al., 1988; Giulietti et al., 1996; Nunes et al., 2008; Schmidt et al., 2008). 

Algumas destas espécies são largamente usadas para fins de decoração, fato que lhes 

confere alto valor comercial, principalmente no mercado internacional (Giulietti et al., 

1988; Scatena et al., 1996). 

 Das “sempre vivas” comercializadas, muitas são oriundas dos Cerrados do Centro-

Oeste e Sudeste brasileiros. Contudo, é principalmente nos campos rupestres dos Estados 

de Minas Gerais, Bahia e Goiás que crescem as espécies de maior valor comercial 

(Giulietti et al., 1996). Dentre estas, está a Comanthera curralensis Moldenke, que ocorre 

na região conhecida como Tabuleiro dos Tigres, na Bahia (Cerqueira et al., 2008). 

 A atividade exploratória de C. curralensis é inteiramente baseada no extrativismo e 

adotada por pessoas da própria região de ocorrência desta espécie, como meio de 

subsistência (Giulietti et al., 1988; Giulietti et al., 1996; Schmidt et al., 2008). Os escapos 

e inflorescências são coletados antes do completo desenvolvimento dos frutos, o que afeta 

sensivelmente a reprodução por sementes (Giulietti et al., 1996). Dessa forma, essa espécie 

está sendo extinta de seu ambiente natural, o que coloca em risco a diversidade da flora 

regional e a continuidade da tradicional atividade econômica da região (Nunes et al., 

2008). 

 Apesar da importância econômica e da ameaça de extinção a que está sujeita, não 

há registros na literatura sobre métodos de propagação e conservação do germoplasma de 

C. curralensis, o que limita a possibilidade de exploração comercial e repovoamento das 

áreas degradadas. 

A aplicação das técnicas da cultura de tecidos vegetais pode resolver ou minimizar 

estes entraves por meio da multiplicação sistematizada de plantas, intercâmbio de material 

genético, resgate e conservação de germoplasma de material ameaçado, obtenção de 

indivíduos livres de pragas e doenças e uniformização das plantas produzidas (Lima-Brito 

et al., 2011 a-b; Bevilacqua et al., 2011; Pinhal et al., 2011; Souza et al., 2011). 

 Dentre as ferramentas da cultura de tecidos, tem-se observado que a 

micropropagação é a técnica de maior impacto e de resultados mais concretos por permitir 

a multiplicação de plantas em larga escala, em curto período, em pequeno espaço físico e 

em qualquer época do ano (Pinto et al., 2011; Soares et al., 2011). A micropropagação se 
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inicia com o estabelecimento da cultura in vitro, seguido da multiplicação dos propágulos, 

culminando na aclimatização da microplanta (Grattapaglia & Machado, 1998).  

 O estabelecimento in vitro consiste em definir o explante com maior capacidade de 

se adequar às condições em laboratório, o método de descontaminação e o meio de cultura, 

que fornece os elementos essenciais para o crescimento e controla o padrão de 

desenvolvimento da planta in vitro (Grattapaglia & Machado, 1998; Nogueira, 2004; Assis 

et al., 2012). 

 Basicamente, o meio de cultura apresenta em sua composição, macronutrientes, 

micronutrientes, suplementos de ferro, vitaminas, água, fontes de carboidrato, myo-inositol 

e, quando necessário, reguladores vegetais, dentre outros elementos orgânicos ou 

inorgânicos (Golle, 2007). As fontes de carboidrato fornecem energia metabólica e 

esqueletos carbônicos para a síntese de compostos necessários ao crescimento da planta, 

uma vez que o ambiente in vitro limita a capacidade fotossintética da cultura (Rego-

Oliveira et al., 2003) 

Outro fator a ser considerado no estabelecimento in vitro é a utilização de sementes, 

o que garante a manutenção da variabilidade genética e evita a retirada de indivíduos da 

natureza, o que diminui o grau de ameaça de extinção sobre a espécie. Além disso, a 

facilidade na desinfestação das sementes é maior quando comparada à de tecidos extraídos 

de plantas matrizes (Bellintani et al., 2007; Golle, 2007). 

 A germinação de sementes é uma sequência de atividades metabólicas dividida em 

fases: a embebição, que consiste na reidratação da semente; a pausa, durante a qual 

ocorrem ativações metabólicas e o início do crescimento, com emergência da radícula 

através da testa da semente (Santarém et al., 1996; Dias et al., 2008; Silveira et al., 2012). 

A fase de reidratação depende de três fatores: composição química da semente, 

permeabilidade do tegumento e presença de água no meio em que o processo está 

ocorrendo. Com a absorção de um nível adequado de água, há a reativação dos processos 

metabólicos, as substâncias coloidais aumentam de volume e é produzida uma pressão de 

embebição, que, juntamente com a degradação de reservas, é responsável pelo rompimento 

do tegumento da semente ou fruto (Franco & Ferreira, 2002; Almeida et al., 2011; Silveira 

et al., 2012).  

Além da água, a sacarose também exerce um papel essencial no estabelecimento in 

vitro, pois é a principal fonte de carbono no meio de cultura, sendo responsável pelo 

fornecimento de energia para o crescimento in vitro e pela regulação do potencial hídrico. 

Embora não seja o componente de maior custo no preparo do meio de cultura é o 
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componente utilizado em maior concentração. Assim, levando-se em conta que o sucesso 

de um projeto biotecnológico depende da baixa relação custo-benefício (Soares et al., 

2008), a redução da sua concentração no meio pode ser economicamente favorável, 

especialmente para a produção comercial de mudas (Hoffmann, 1999). 

Vários autores têm relatado a possibilidade de reduzir, também, a concentração de 

sais do meio MS para diversas espécies, visando ao melhor desenvolvimento das plantas e 

redução nos custos (George & Sherrington, 1984). Lima-Brito (2009) obteve êxito no 

estabalecimento in vitro de C. mucugensis subsp. mucugensis utilizando o meio MS 

(Murashige & Skoog, 1962) com metade das concentrações salinas. 

Outro fator relevante na redução de custos para produção in vitro de mudas é a 

utilização de um número grande de plantas por recipiente (co-cultivo), pois assim é 

possível viabilizar a multiplicação em série das plantas aliada à redução do consumo de 

meio de cultura e regulador vegetal, além da aceleração do processo de repicagem, 

favorecendo assim a redução dos custos finais da produção de mudas (Soares et al., 2008; 

Oliveira et al., 2011).  

 Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos das concentrações de sais e 

sacarose na germinação e crescimento inicial de Comanthera curralensis, e, os efeitos do 

co-cultivo no crescimento in vitro da espécie. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

  

Experimento I: Efeito do meio de cultura na germinação e crescimento inicial 

de Comanthera curralensis 

As sementes de C. curralensis, coletadas no entorno da cidade de Morro do Chapéu 

- BA, em agosto de 2011, foram desinfestadas em álcool 70% por 1 minuto e hipoclorito 

de sódio 2,5% por 10 minutos. Posteriormente, as sementes foram lavadas em água 

destilada autoclavada, quatro vezes, e semeadas em frascos de 250 mL contendo 60 mL de 

meio de cultura Murashige & Skoog (1962) completo (MS) ou com metade da 

concentração salina (MS ½). Os dois tipos de meio de cultura foram suplementados com 

7,5; 15 ou 30 g.L
-1

 de sacarose e gelificados com 7g.L
-1

 de ágar. 

 Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com arranjo 

fatorial 2x3, (concentrações de sais do meio de cultura x concentrações de sacarose), com 

10 repetições por tratamento e duas amostras por repetição. Cada amostra foi constituída 

de um frasco contendo 30 sementes. 

A avaliação da germinação foi realizada diariamente e foram consideradas 

germinadas as sementes que apresentaram primórdios foliares, que são estruturas vistas a 

olho nu (Figura 1). 

 

 

                         

Figura 1: Sementes de Comanthera curralensis não germinadas (A) e semente germinada (B). 

Fonte: Autora. 

 

Ao final de 63 dias, os dados obtidos foram calculados conforme a análise de 

Santana & Ranal (2000), sendo avaliadas as variáveis: germinabilidade (%G), tempo 

médio de germinação (TMG), índice de velocidade de germinação (IVG) e coeficiente de 

uniformidade de germinação (CUG).  

A B 1 mm 0,5 mm 
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Para análise do crescimento inicial das plantas in vitro, aos 90 dias após o início da 

germinação das sementes, foram avaliados: porcentagem de sobrevivência das plantas, 

coloração das folhas, número de folhas e de raízes, comprimento da maior folha e da maior 

raiz e matéria fresca e seca das plantas. A análise da coloração das folhas foi realizada 

utilizando-se uma escala de 0 a 4: 0 = pardo; 1 = amarelado; 2 = verde claro; 3 = verde e 4 

= verde escuro. 

 

Experimento II: Efeito do número de explantes por recipiente no cultivo in 

vitro de Comanthera curralensis 

 Plantas germinadas in vitro, com 120 dias de idade e aproximadamente 3 cm, foram 

inoculadas em frascos de 250 mL, contendo 60 mL de meio de cultura MS ½ 

suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose e gelificado com 7 g.L
-1

 de ágar.   

Foram utilizados três tratamentos: 8, 10 e 12 plantas por frasco. O delineamento 

experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com 10 repetições por tratamento e 

quatro amostras por repetição. Cada amostra foi constituída de um frasco contendo o 

número de plantas correspondente ao respectivo tratamento. 

Após 90 dias da inoculação foram avaliados: Porcentagem de sobrevivência das 

plantas, comprimento da maior folha e da maior raiz, matérias fresca e seca das plantas. 

 

Condições de cultivo 

Em todos os experimentos, o pH do meio foi ajustado para 5,7 antes da 

autoclavagem a 120°C por 15 minutos e as culturas foram mantidas em sala de crescimento 

com temperatura de 25±3°C, fotoperíodo de 16h e radiação fotossintética ativa de 60 

μmol.m
-2

.s
-1

.  

 

Análise estatística 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, com a utilização do 

programa SISVAR 5.3 (Ferreira, 2003). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Experimento I: Efeito do meio de cultura na germinação e crescimento inicial 

de Comanthera curralenis 

I.1 Germinação in vitro de Comanthera curralensis 

A germinação das sementes de C. curralensis ocorreu durante seis semanas: as 

primeiras sementes germinaram aos 21 dias de cultivo (3ª semana) e as últimas, aos 63 dias 

(9ª semana) (Figura 2). 
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Figura 2: Germinabilidade (%G) de sementes de Comanthera curralensis, em função do número 
de semanas, decorridos desde a semeadura (zero) até cessar o processo germinativo (9ª semana), 

em diferentes meios de cultura. 

Os meios de cultura com a menor concentração de sacarose (MS ½ + 7,5 g.L
-1

 de 

sacarose e MS + 7,5 g.L
-1

 de sacarose) proporcionaram os dois maiores picos de 

germinação, que corresponderam à 3ª semana após o início do processo germinativo. Os 

demais tratamentos, constituídos das maiores concentrações de sacarose (15 e 30 g.L
-1

), 

proporcionaram um relativo equilíbrio na distribuição temporal das taxas de germinação, 

com elevações discretas ao longo dos dias (Figura 2). 

A germinação in vitro de C. curralensis, provavelmente, reproduziu o padrão 

adotado pela espécie em ambiente natural, detido como estratégia de sobrevivência a 

déficit hídrico. Segundo Luz et al. (2008), uma distribuição relativamente longa da 

germinação em função do tempo sugere que, em ambientes naturais, a germinação pode se 

estender de dias a meses, desde que as sementes se mantenham vivas. E, este padrão de 

germinação, escalonado, é característico de espécies do Cerrado, cujo recrutamento ocorre 

de forma bastante espaçada no tempo, o que favorece a sobrevivência das plantas em fases 

adversas ao seu desenvolvimento.  
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Sabe-se, inclusive, que as plantas de C. curralensis realizam sua dispersão 

estrategicamente no período entre a estação seca e a chuvosa, de modo a favorecer a 

germinação e o crescimento das plantas no período de maior disponibilidade hídrica 

(Cerqueira et al. 2008). 

 A germinabilidade de C. curralensis foi influenciada pela interação entre os fatores 

concentrações de sais e concentrações de sacarose no meio de cultura (p ≤ 0,05) (Tabela 

1).  

 

Tabela 1. Germinabilidade (%G) de sementes de C. curralensis, em função das 

concentrações dos sais e da sacarose no meio de cultura. 

 * Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

As maiores médias para essa variável corresponderam aos tratamentos com meio 

MS ½, independentemente das concentrações de sacarose no meio, entretanto, deve-se 

notar que a concentração de 15 g.L
-
¹ manteve altos os valores para a germinabilidade 

independentemente das concentrações salinas do meio. As menores médias foram obtidas 

com o meio MS suplementado com 7,5 e 30 g.L
-
¹ de sacarose. 

Os resultados obtidos para C. curralensis são semelhantes aos observados para 

outras espécies do mesmo gênero na natureza, que possuem taxas de germinação 

relativamente baixas: Simões et al. (2007) observaram germinabilidade de 62% em 

Syngonanthus venustus e de 25% em S. elegans, sob mesma temperatura (25°C). 

 Braun et al. (2010), ao estudar a germinação de sementes de beterraba (Beta 

vulgaris), também obtiveram maior germinabilidade com o emprego de 15 g.L
-1

 de 

sacarose em meio MS completo.  

O índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo médio de germinação (TMG) 

das sementes revelaram efeitos significativos das concentrações de sacarose no meio (p ≤ 

0,05), independentemente das concentrações salinas. O coeficiente de uniformidade de 

germinação (CUG) não sofreu influência de nenhum dos fatores avaliados (Tabela 2).  

As sementes submetidas a 7,5 e 15 g.L
-1

 de sacarose obtiveram maior IVG em 

relação àquelas submetidas à maior concentração do carboidrato (Tabela 2). Segundo 

Concentração dos 

sais 

Concentração de sacarose (g.L
-1

) 

                 7,5                    15                   30 

MS ½ 66,50 A a 62,75 A a 55,75 A a 

MS 23,50 B b 61,67 A a 25,25 B b 
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Maguire (1962), quanto maior o IVG maior a velocidade de germinação e, 

consequentemente, maior o vigor das sementes. A concentração de 30 g.L
-1

 de sacarose  

também foi responsável pelo maior tempo médio de germinação (Tabela 2). 

Tabela 2: Influência das concentrações de sacarose do meio, no índice de velocidade de 

germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e coeficiente de uniformidade de 

germinação (CUG) de sementes de Comanthera curralensis germinadas in vitro. 

Sacarose (g.L
-
¹) IVG TMG CUG 

7,5 0,036 AB 28,06 AB 0,027 A 

15 0,037 A 27,39 B 0,032 A 

30 0,033 B 30,39 A 0,574 A 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de 

erro. 

 

Diante dos resultados, sugere-se que a adição dos componentes osmoticamente 

ativos ao meio de cultura tenha representado decréscimo considerável no potencial hídrico 

do meio, interferindo, consequentemente, na disponibilidade de água para o processo de 

embebição e germinação das sementes (Taiz & Zeiger, 2008; Stein et al., 2007; Bisognin 

et al., 2008; Reis et al., 2008).  

Segundo Paixão-Santos et al. (2006), a observação da morfologia de S. mucugensis 

subsp. mucugensis conduz à ideia da inexistência de tegumento endurecido nas sementes, 

entretanto, a dificuldade de germinação na espécie sugere a existência de camada 

impermeável que impossibilita a embebição das sementes. Tais fatores podem explicar a 

baixa germinabilidade observada nas sementes de C. curralensis, no presente trabalho.  

Nunes et al. (2008) encontraram IVG de 0,01 a 0,35 em sementes de S. elegans, e, 

constataram que estas requerem um período de pós-maturação após a colheita, 

possivelmente para inibição de algum mecanismo de impedimento à germinação. 

 Diante do exposto, conclui-se que o meio MS ½ suplementado com 7,5 g.L
-1

 ou 15 

g.L
-1

 foi o mais eficiente para a germinação in vitro das sementes de C. curralensis.  

Segundo Reis et al. (2008), concentrações superiores de nutrientes, embora possam 

reduzir a germinação, podem produzir plantas maiores, mais vigorosas e condicionam a 

plântula para transferência para o ambiente ex vitro, aumentando a reserva dos tecidos. 

Assim, é importante conhecer os fatores que afetam a germinação das sementes e o 

crescimento das plantas de cada espécie para obter sucesso no processo de estabelecimento 

in vitro. 
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I.2 Crescimento inicial no cultivo in vitro de Comanthera curralensis 

Houve efeito significativo da interação concentrações de sais x concentrações de 

sacarose para as variáveis, porcentagem de sobrevivência (p ≤ 0,01), coloração (p ≤ 0,01), 

número de folhas (p ≤ 0,05), comprimento da maior folha (p ≤ 0,01), número de raízes (p ≤ 

0,05) e comprimento da maior raiz (p ≤ 0,05) (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Efeito dos sais do meio Murashige & Skoog (MS) e sacarose no crescimento in 

vitro de Comanthera curralensis, aos 90 dias de inoculação.  

Concentração dos 

sais 

Sacarose g.L
-1

 

7,5 15 30 

                                     % Sobrevivência 

MS ½ 24,25 A b 42,45 A a 34,25 A a 

MS 

 

 

8,25 B a 1,67 B b 0,00 B b 

 Coloração 

MS ½ 2,80 A b 4,00 A a 3,90 A a 

MS 

 

 

2,87 A a 1,00 A b 0,00 B c 

 Nº de folhas 

MS ½ 4,91 A a 5,37 A a 5,41 A a 

MS 

 

 

3,34 B a 3,00 B a 0,00 B b 

 Comprimento da maior folha (cm) 

MS ½ 0,52 A b 0,85 A a 0,94 A a 

MS 

 

 

0,50 A a 0,33 B a 0,00 B b 

 Nº de raízes 

MS ½ 0,74 A b MS ½ 0,74 A b 

MS 

 

 

0,16 A a MS 

 

 

0,16 A a 

 Comprimento da maior raiz (cm) 

MS ½ 0,06 A b 0,08 A b 0,61 A a 

MS 

 

 

0,01 A a 0,10 A a 0,00 B a 

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade de erro.  

Os tratamentos com metade da concentração salina (MS ½), suplementados com as 

maiores concentrações de sacarose (15 e 30 g.L
-1

), proporcionaram, em geral, melhor 

desenvolvimento das plantas (Figura 3). 

Considerando que existe fotossíntese in vitro, o excesso de sacarose pode inibir o 

processo, pela alta concentração de açúcar nos tecidos foliares podendo causar necrose, e a 

ausência restringe a atividade fotossintética pela baixa concentração de CO2 dentro dos 

recipientes de cultivo in vitro, causando clorose (Dignart et al., 2009). 
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As maiores médias para porcentagem de sobrevivência foram observadas no meio 

MS ½ suplementado com 15 g.L
-1

 e 30 g.L
-1

 de sacarose e corresponderam a 42,45% e 

34,25%, respectivamente (Tabela 3). 

Para a coloração, bem como para o número de folhas e comprimento da maior 

folha, os tratamentos com meio MS ½ suplementado com 15 g.L
-1

 e 30 g.L
-1

 de sacarose 

também foram significativamente superiores aos demais tratamentos (Tabela 3). Segundo 

Faria et al. (2007), o número e a coloração das folhas definem a qualidade das plantas, 

podendo ser indicadores na escolha do tipo de meio mais adequado para o estabelecimento 

in vitro.  

 

 

Figura 3: Plantas de Comanthera curralensis, com 90 dias de idade, originadas de 

germinação in vitro em diferentes meios de cultura. 

 

Apesar das fontes de carboidratos fornecerem energia metabólica e esqueletos 

carbônicos para a síntese de compostos orgânicos e crescimento das células (Rego-Oliveira 

et al., 2003), durante o cultivo in vitro as soluções de sais e açúcares dos meios de cultura 

podem não exercer efeito puramente nutritivo, tendo influência direta no crescimento 

celular e na morfogênese por meio de propriedades osmóticas (Braun et al., 2010).  

Reis et al. (2008), analisando o crescimento inicial de Melissa oficinalis, 

observaram maior comprimento da parte aérea no meio de cultura com concentração 

completa dos sais, o que segundo os autores ocorreu em consequência da maior 

disponibilidade de nutrientes e vitaminas, o que possibilitou melhor desenvolvimento das 

plantas. Com relação ao efeito da sacarose, independentemente do tipo de meio, esses 

autores observaram que a concentração de 15 g.L
-1

 também proporcionou melhores 

resultados para o crescimento in vitro da espécie. 

 A        MS ½ + 7,5 g.L-1 Sac 

 D          MS + 7,5 g.L-1 Sac  E         MS + 15 g.L-1 Sac  F          MS + 30 g.L-1 Sac 

 C         MS ½ + 30 g.L-1 Sac  B        MS ½ + 15 g.L-1 Sac 1
 c

m
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A coloração das plantas teve as maiores notas (4,0 e 3,9) proporcionadas pelos 

meios MS ½ com 15 g.L
-1

 e 30 g.L
-1

 de sacarose, as quais diferiram significativamente do 

valor proporcionado pelo meio MS com 7,5 g.L
-1

 de sacarose (2,87) (Tabela 3). 

O número e o comprimento das raízes foram influenciados positivamente pelo MS 

½ e dentro deste, a maior concentração de sacarose proporcionou as maiores médias para 

estas variáveis (1,65 raízes e 0,61 cm, respectivamente) (Tabela 3). Dessa forma, pode-se 

dizer que a presença de sacarose mostrou-se fundamental para o desenvolvimento das 

raízes in vitro.  

Isso demonstra também que raízes podem crescer em níveis de potenciais 

osmóticos elevados, o que pode ser vantajoso para a sobrevivência da plântula quando o 

suprimento de água é limitado. Além disso, a sacarose é necessária para o acúmulo da 

energia que garante a sobrevivência em ambiente ex vitro (Santarém et al., 1996; Ribeiro et 

al., 2009).  

Rego-Oliveira (2003) também obtiveram maiores número e comprimento de raízes 

de Oncidium varicosum nas maiores concentrações de sacarose (60 e 90 g.L
-1

). 

Neste trabalho, a matéria fresca foi influenciada pelas concentrações de sais (p ≤ 

0,05) e foi maior nas plantas submetidas ao MS ½; a matéria seca não apresentou 

diferenças significativas em relação a nenhum dos fatores analisados (Tabela 4). 

Esses resultados corroboram os encontrados por Pinto et al. (2011), que testando 

diferentes diluições dos sais do meio MS (2 x MS, MS, MS ½ e MS ¼), observaram que os 

meios com as menores concentrações de sais proporcionaram maior acúmulo de matéria 

fresca e seca em plantas de Mentha arvensis, e, por Bellintani et al. (2007), que também 

não observaram diferenças significativas no acúmulo de matéria seca, ao utilizar o meio 

MS completo e MS ½, no cultivo in vitro de N. mucugensis.  

Resultados diferentes foram encontrados por Sorace et al. (2008), que testando a 

influência do MS completo e MS com a concentração de macronutrientes reduzida à 

metade no crescimento in vitro de Oncidium baueri, obtiveram maior matéria fresca com 

MS reduzido. 

 

Tabela 4: Matérias fresca (MF) e seca (MS) totais de plantas de C. curralensis cultivadas 

in vitro em função de diferentes concentrações de sais e sacarose no meio de cultura. 

Concentração de sais MF (mg) MS (mg) 

MS ½ 5,6 A 0,5 A 

MS 1,8 B 0,3 A 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 



39 
 

Diante do contexto, observa-se que o suprimento dos nutrientes minerais no meio 

de cultura varia conforme a espécie vegetal e o processo de cultivo. Essa variação ocorre 

em virtude da influência das espécies nas respostas in vitro, uma vez que cada espécie 

possui características únicas, determinadas por fatores genéticos e fisiológicos; portanto, as 

condições para o cultivo são diferenciadas (Pinto et al., 2011). 

Visando o melhor desenvolvimento das plantas e a redução nos custos, sugere-se 

utilizar o meio MS ½ suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose para o cultivo in vitro de C. 

curralensis.  

 

Experimento II: Efeito do número de explantes por recipiente no cultivo in 

vitro de Comanthera curralensis 

No presente experimento, a matéria seca total (p ≤ 0,01) e a porcentagem de 

sobrevivência (p ≤ 0,05) foram influenciadas significativamente pelo número de plantas. 

Para comprimento da parte aérea e das raízes e a matéria fresca total não houve diferenças 

significativas entre as médias observadas (Tabela 5).  

A matéria fresca não foi afetada pelo número de plantas por frasco, entretanto, nos 

recipientes com maior número de plantas houve maior acúmulo de biomassa, e, a maior 

média para matéria seca total correspondeu ao tratamento com 12 plantas por frasco, o qual 

não diferiu significativamente do tratamento com 10 plantas. Além disso, a porcentagem 

de sobrevivência nos frascos que continham maior número de plantas apresentou média 

significativamente superior às demais (88,89 %) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Influência do número de plantas por frasco no comprimento da parte aérea 

(CPA) e da raiz (CR), nas matérias fresca (MF) e seca (MS) totais e na porcentagem de 

sobrevivência (% S) das plantas de Comanthera curralensis cultivadas in vitro. 

 

N° de 

plantas 

CPA (cm) CR (cm) MF (g) MS (g)      % S 

8 3,85 A 0,68 A 1,61 A     0,16 B 45,00 C 

10 4,41 A 0,88 A 1,71 A       0,27 AB 68,57 B 

12 4,60 A 0,94 A 1,72 A     0,38 A 88,89 A 
*Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 

 

Rodrigues et al. (2008) encontraram resultados diferentes testando o número de 

plantas no cultivo in vitro de Cattleya loddigesii, e o maior comprimento da parte aérea 

correspondeu ao menor número de plantas por frasco (3 plantas), o que, segundo os 

autores, pode ter ocorrido em função da competição por nutrientes do meio de cultura e 
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luminosidade entre os tratamentos. Pinto et al., 2011, trabalhando com Mentha arvensis, 

observaram que o menor número de explantes por frasco (4 explantes) resultou em plantas 

com maior altura. Provavelmente a C. curralensis tem menor competição entre si por 

nutrientes contidos no meio de cultura, em relação a estas espécies. 

Segundo Soares et al. (2008), a utilização de um ótimo número de plantas por 

frasco, no cultivo in vitro, é um fator relevante na redução de custos para produção de 

mudas; portanto, sugere-se a utilização de 12 plantas por frasco, para economia de custos e 

otimização do tempo no cultivo in vitro de C. curralensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CONCLUSÃO 

 

Para a germinação in vitro das sementes de C. curralensis, sugere-se a utilização do 

meio MS ½ com 7,5 g.L
-1

 de sacarose, e, para o melhor desenvolvimento das plantas, 

sugere-se a utilização do meio de cultura MS ½ suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose.  

A redução da pressão osmótica do meio de cultura com a retirada da sacarose, por 

exemplo, pode ser uma alternativa para aumentar a germinabilidade de sementes em C. 

curralensis  

Sugere-se a utilização de 12 plantas por recipiente, para o cultivo in vitro de C. 

curralensis, visando a redução dos custos. 
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RESUMO 

 

O gênero Comanthera L. B. pertence à família Eriocaulaceae e suas espécies são 

conhecidas como “sempre vivas”. A exploração baseada em extrativismo tem levado essas 

espécies ao risco de extinção. Diante do contexto, objetivou-se avaliar a organogênese 

indireta em Comanthera mucugensis subsp. mucugensis e a regeneração in vitro de 

Comanthera curralensis Moldenke. Para a indução da organogênese indireta em C. 

mucugensis subsp. mucugensis, foram testadas diferentes concentrações de BAP (0,00; 

0,22; 0,44 e 0,88 µM). E, para C. curralensis, foram avaliados os efeitos de dois tipos de 

explante (caule e folha) e combinações de BAP (0,00; 0,22; 0,44; 0,88; 1,76; 3,52 µM) 

com ANA (0,00; 1,34 e 2,68 µM) na regeneração in vitro da espécie. Para o enraizamento 

in vitro, utilizou-se diferentes tipos de auxinas (ANA, AIB e AIA) em diferentes 

concentrações (0,00; 0,22; 0,44; 0,88 e 1,76 µM). A concentração de 0,88 µM de BAP 

induziu maior número de brotos por explante na organogênese indireta de C. mucugensis 

subsp. mucugensis. Na regeneração in vitro de C. curralensis, as maiores taxas de 

organogênese direta ocorreram na ausência de reguladores vegetais, de organogênese 

indireta, com 0,22 µM de BAP e, de calogênese, na concentração de 1,34 µM de ANA. O 

explante caule apresentou maiores porcentagens de explantes responsivos na indução de 

organogênese in vitro, e a folha, na indução de calogênese. No enraizamento in vitro da 

espécie, os efeitos das concentrações e tipos de auxina não diferiram entre si.  

 

Palavras-chave: Sempre vivas; micropropagação; reguladores vegetais; organogênese; 

calogênese. 
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ABSTRACT 

 

 

The genus Comanthera L. B. belongs to the family Eriocaulaceae and its species are 

sought after as decorative dry flowers, although intensive extractivist exploitation has 

driven many species to the edge of extinction. Within this context, the present work 

evaluated indirect organogenesis in Comanthera mucugensis subsp. mucugensis and the in 

vitro regeneration of Comanthera curralensis Moldenke. A number of different 

concentrations of BAP (0.00; 0.22; 0.44 and 0.88 µM) were tested for their effects on 

indirect organogenesis in C. mucugensis subsp. mucugensis, and the effects of two types of 

explants (stem and leaf) and combinations of BAP (0.00; 0.22; 0.44; 0.88; 1.76; 3.52 µM) 

with ANA (0.00; 1.34 and 2.68 µM) were tested for their effects on the in vitro 

regeneration of C. curralensis. Different types of auxins (ANA, AIB and AIA) at different 

concentrations (0.00; 0.22; 0.44; 0.88 and 1.76 µM) were tested for their effects on in vitro 

rooting. BAP (0.88 µM) induced the formation of the largest number of buds per explant in 

the tests of indirect organogenesis with C. mucugensis subsp. mucugensis. The highest 

rates of direct organogenesis during the in vitro cultivation of C. curralensis were observed 

in the absence of plant growth regulators; indirect organogenesis was greatest using 0.22 

µM BAP, and the highest rates of callous formation were seen with 1.34 µM ANA. Stem 

explants showed the greatest responses to in vitro organogenesis induction, and leaves 

showed the greatest responses in terms of callous formation. The different concentrations 

and different types of auxins did not differ in their effects on in vitro rooting in this 

species.  

 

Keywords: dry flowers; micropropagation; plant growth regulators; organogenesis; callous 

formation. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero Comanthera L. B. Sm. pertence à família Eriocaulaceae e compreende 

aproximadamente 37 espécies concentradas na região neotropical, das quais 34 são 

endêmicas. As espécies são conhecidas popularmente como “sempre vivas”, cujos escapos 

e inflorescências são coletados, secos ao sol e vendidos para a decoração de interiores 

(Giulietti et al., 1988; Giulietti & Hensold, 1990; Giulietti et al., 1996; Parra, 2000; 

Oliveira, 2009; Lima-Brito et al., 2011). 

A exploração inteiramente baseada em extrativismo vem comprometendo o tamanho 

da população de “sempre vivas”, podendo levá-las à extinção (Giulietti et al., 1988; 

Oliveira & Garcia, 2005). 

A propagação convencional destas espécies por semente tem gerado pouco sucesso, 

uma vez que a taxa de mortalidade é extremamente alta durante os estádios iniciais de 

desenvolvimento (Paixão-Santos et al., 2006). Dessa forma, existe a necessidade de 

desenvolver técnicas alternativas que possam assegurar a propagação em escala comercial, 

reduzir a ameaça de extinção e, ao mesmo tempo, gerar renda para a comunidade de 

artesãos da região da Serra do Espinhaço, que tem o comércio das “sempre vivas” como 

uma das principais fontes de renda (Lima-Brito et al., 2011). 

Lima-Brito (2009) descreveu um protocolo para a regeneração in vitro de plantas de 

C. mucugensis subsp. mucugensis e, neste trabalho, a autora conseguiu induzir 

organogênese direta e indireta no explante caule. Para C. curralensis não há relatos na 

literatura de estudos que estabeleçam metodologias para a propagação desta espécie. 

A técnica da propagação in vitro de plantas possibilita a conservação e a reprodução 

de espécies nativas em risco de extinção e que não se propagam facilmente por métodos 

convencionais, como as “sempre vivas” (Lima-Brito et al., 2011). Além disso, permite a 

reprodução de características desejáveis da planta matriz, a obtenção de elevado número de 

plantas livres de patógenos, em curto período de tempo e espaço reduzido e em qualquer 

época do ano (Grattapaglia & Machado, 1998; Stefanelo et al., 2009; Souza et al., 2011). 

A organogênese é a via de regeneração mais utilizada na propagação de plantas in 

vitro e constitui-se em um processo de neoformação de parte aérea ou raiz a partir de 

tecidos da planta (Bertozzo & Machado, 2010). A organogênese in vitro pode ocorrer por 

dois processos distintos, a organogênese direta, quando o explante já possui células 

meristemáticas e a organogênese indireta quando há a necessidade de desdiferenciação do 
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explante, com a consequente formação de calo antes do estabelecimento das células 

competentes (Bertozzo & Machado, 2010). 

Uma metodologia de propagação por organogênese direta representa uma excelente 

ferramenta para a produção em série de plantas com estabilidade genética. A calogênese, 

por sua vez, significa a possibilidade de uma nova fonte de variabilidade genética para os 

melhoristas, fornecendo perspectivas de seleção in vitro ou ex vitro de plantas superiores, 

uma vez que o processo proporciona maior chance de ocorrer modificações genéticas 

devido à alta atividade mitótica (Vanegas et al., 2002; Flores et al., 2007).   

 O sucesso de um protocolo de cultivo in vitro depende de vários fatores intrínsecos 

ao material vegetativo e ao processo, como genótipo, estado fisiológico da planta matriz, 

posição dos explantes, esterilização do meio de cultura, balanço quantitativo dos 

reguladores vegetais e condições de cultivo, como temperatura e umidade relativas (Caldas 

et al., 1998; Giatti & Lima, 2007; Gutiérrez et al., 2011). 

Os meios nutritivos utilizados para cultivo in vitro de plantas fornecem as 

substâncias essenciais que controlam o crescimento e, em grande parte, o padrão de 

desenvolvimento in vitro da cultura (Caldas et al., 1998; Giatti & Lima, 2007). 

Na propagação in vitro, o modo de interação entre os reguladores vegetais (auxinas e 

citocininas) está entre os fatores que controlam a morfogênese e é, frequentemente, 

dependente da espécie e do tipo de tecido utilizado na cultura. Essas substâncias, além de 

serem essenciais à citocinese, interferem na atividade enzimática, na indução e formação 

de órgãos, na quebra de dominância apical, na mobilização de nutrientes e no aumento da 

longevidade celular (Costa & Aloufa, 2006; Oliveira et al., 2007; Soares et al., 2011). 

Uma das citocininas mais utilizadas é a 6-benzilaminopurina (BAP), a qual tem se 

revelado eficiente tanto no processo de multiplicação de estruturas aéreas como na indução 

de gemas adventícias em diversas espécies (Leitzke et al., 2010; Soares et al., 2011). 

Enquanto as citocininas promovem divisão celular, as auxinas atuam no 

alongamento, sobretudo na promoção de raízes laterais e adventícias, e, o ácido 

indolbutírico (AIB) é muito eficaz para este fim (Grattapaglia & Machado, 1998; Taiz & 

Zeiger, 2008).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a regeneração e o enraizamento in vitro de 

Comanthera curralensis e a organogênese indireta de Comanthera mucugensis subsp. 

mucugensis. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Experimento I: Organogênese indireta de Comanthera mucugensis subsp. 

mucugensis 

 Explantes folha, originados de plantas germinadas in vitro com 120 dias de idade, 

foram inoculados em meio de cultura MS (Murashige e Skoog, 1962) com metade da 

concentração salina (MS ½), suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose e gelificado com 

7g.L
-1

 de ágar. Foram testadas diferentes concentrações de BAP (0,00; 0,22; 0,44; e 0,88 

µM), segundo metodologia de Lima-Brito (2009), constituindo quatro tratamentos. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dez repetições e quatro 

amostras por tratamento. Cada amostra foi constituída de um tubo contendo um explante. 

Aos 60 dias de inoculação, foram avaliadas as variáveis: porcentagem de explantes 

com calo (%EC), intensidade do calo no explante (ICE), número de brotos por explante 

(NBE) e matérias fresca (MF) e seca (MS) dos brotos. Para a avaliação da intensidade de 

calos utilizou-se uma escala de 0 a 4: 0 = ausência de calo; 1 = intumescimento; 2 = 

pequena formação de calo; 3 = média formação de calo e 4 = grande formação de calo. 

 

Experimento II: Regeneração in vitro de Comanthera curralensis 

 Os explantes caule e folha, originados de plantas germinadas in vitro com 180 dias 

de idade, foram inoculados em meio de cultura MS ½ com 15 g.L
-1

 de sacarose e 7 g.L
-1

 de 

ágar, suplementado com diferentes concentrações de ácido naftaleno acético – ANA (0,00; 

1,34 e 2,68 µM) e 6-benzilaminopurina – BAP (0,00; 0,22; 0,44; 0,88; 1,76 e 3,52µM). 

 Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com arranjo 

fatorial 2 x 3 x 6, sendo dois tipos de explante, três concentrações de ANA e seis 

concentrações de BAP, totalizando 36 tratamentos, com 10 repetições por tratamento e 2 

amostras por repetição. Cada amostra foi constituída de um tubo contendo um explante. 

Aos 60 dias da inoculação, foram avaliadas as variáveis: porcentagem de explantes 

com brotos (organogênese direta) (%OD), porcentagem de explantes com calo 

(calogênese) (%CAL), porcentagem de calos que regeneraram brotos (organogênese 

indireta) (%OI), número de brotos por explante (NBE), número de raízes por explante 

(NRE), comprimento dos brotos (CB) e taxa de oxidação dos explantes. 
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 Experimento III: Enraizamento in vitro de Comanthera curralensis 

 Plantas com 2,0 cm de altura, originadas de sementes germinadas in vitro, tiveram 

suas raízes cortadas e foram inoculadas em meio de cultura MS ½ com 15 g.L
-1

 de sacarose 

e 7g.L
-1

 de ágar, suplementado com diferentes tipos de auxina, ácido naftaleno acético 

(ANA), ácido indolacético (AIA) e ácido indolbutírico (AIB), em diferentes concentrações 

(0,00; 0,22; 0,44; 0,88 e 1,76 µM), totalizando 15 tratamentos. 

 Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 10 

repetições por tratamento e 2 amostras por repetição. Cada amostra foi constituída de um 

tubo contendo um explante. 

 Aos 30 dias de inoculação, foram avaliadas as variáveis: porcentagem de 

enraizamento (%ENR), número de raízes (NR), comprimento da parte aérea (CPA) e da 

maior raiz (CR) e matérias fresca (MF) e seca (MS) totais. 

 

 Condições de cultivo 

 Os explantes foram inoculados em tubo de ensaio (25 x 150 mm) contendo 15 mL 

de meio de cultura. O pH do meio foi ajustado para 5,7 antes da autoclavagem (120º C por 

15 min.). Os experimentos foram mantidos em sala de crescimento com temperatura de 26 

± 2 º C, fotoperíodo de 16 h e radiação fotossintética ativa de 60 µmol m
-2 

s
-1

.  

 

 Análise Estatística 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

submetidas ao Teste de Tukey e a Regressão, a 5% de probabilidade de erro, utilizando 

programa SISVAR 5.3 (Ferreira, 2003). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Experimento I: Organogênese indireta de Comanthera mucugensis subsp. 

mucugensis 

 A organogênese indireta de C. mucugensis subsp. mucugensis foi 

significativamente influenciada pelas concentrações de BAP (p ≤ 0,05). A regeneração de 

brotos nos explantes só ocorreu na presença da citocinina, que induziu também o 

desenvolvimento de calos com aspecto organogênico, consistência compacta e coloração 

esverdeada, evidenciando a formação de gemas adventícias (Figura 1). Houve formação de 

brotos por via indireta na maioria dos explantes, inclusive naqueles cujos calos 

apresentaram coloração parda (Figura 1B).  

1 cm1 cm 1 cm
 

 

 A análise de regressão revelou modelos matemáticos crescentes para todas as 

variáveis analisadas, sendo as maiores médias correspondentes à maior concentração de 

BAP testada (0,88 μM) e, as menores, à sua ausência (Figura 2). A maior média para 

porcentagem de explantes com calo correspondeu a 21,85% e, na ausência do regulador, a 

média estimada para esta variável foi de 8,6 % (Figura 2A). O maior valor para intensidade 

de calo por explante correspondeu a 2,64, e a menor a 1,1 (Figura 2B). 

Paixão-Santos et al. (2008), trabalhando com a mesma espécie, e utilizando caule 

como explante, encontraram maiores porcentagens de calo (71,25 % e 68,75 %) utilizando 

concentrações mais elevadas de BAP (1,78 e 3,55 μM respectivamente). Entretanto, os 

autores não observaram regeneração de brotos a partir dos calos obtidos. 

 

Figura 1: Regeneração de brotos por organogênese indireta, em explantes foliares de 

Comanthera mucugensis subsp. mucugensis após tratamento com BAP. Explante cultivado 

com 0,22 μM (A), 0,44 μM (B) e 0,88 μM de BAP. 
 
 
 
 
 
 
 

A C B 
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Figura 2. Porcentagem de explantes com calo (% EC) (A), intensidade do calo no explante (ICE) 

(B), número de brotos por explante (NBE) (C) e matérias fresca (MF) (D) e seca (MS) (E) dos 

brotos, em função de diferentes concentrações de BAP na organogênese indireta de Comanthera 

mucugensis subsp. mucugensis. ** Significativo pelo teste F a 1% de probabilidade de erro. 

Para a variável número de brotos por explante (NBE), obteve-se o maior valor 

(22,83 brotos / explante) utilizando-se a maior concentração de BAP (Figura 2C). Como a 

indução da regeneração in vitro é dependente de um balanço hormonal entre auxinas e 

citocininas, provavelmente, o fornecimento exógeno da citocinina balanceou a presença 

endógena de auxinas nos explantes de C. mucugensis subsp. mucugensis (Moura et al., 

2001; Villa et al., 2005). 

Lima-Brito et al. (2011), avaliando a morfogênese in vitro de C. mucugensis subsp. 

mucugensis, não obtiveram brotos no explante folha, mas, com o explante caule e 

concentrações mais altas de BAP (2,22 µM e 4,44 µM), os autores observaram a 

ocorrência de organogênese indireta (32,18 % e 47,55 %, respectivamente), e, na ausência 

do regulador vegetal, regeneração por via direta no explante caule. 

D 

A 

E 

B 

C 

y= 26,3x – 0,31 
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A possibilidade de variação somaclonal decorrente do crescimento desordenado dos 

tecidos no processo de calogênese sugere que, a organogênese indireta pode ser utilizada 

para aumentar a variabilidade genética de C. mucugensis subsp. mucugensis, uma vez que 

as populações desta espécie possuem pouca plasticidade genotípica, por conta do alto grau 

de endogamia (Lima-Brito, 2009).  

Logo, essa variabilidade genética pode ser vantajosa tanto para o mercado de flores, 

devido à chance de surgir uma variedade com características mais desejadas, como para 

diminuição do grau de endemismo da espécie, já que uma ampla base genética 

possibilitaria maior plasticidade fenotípica e, portanto, menor especificidade no nicho 

ecológico. 

Para as matérias fresca e seca dos brotos, observou-se comportamento linear 

crescente e as maiores médias, obtidas com 0,88 µM de BAP, corresponderam a 0,1482g e 

0,0124g, respectivamente (Figura 2D-E). 

Os brotos de C. mucugensis subsp. mucugensis, aos 60 dias de inoculação, 

apresentaram cerca de 2 mm de altura, impossibilitando a individualização dos mesmos e 

consequentemente a coleta dos dados para comprimento da parte aérea produzida por 

organogênese indireta na espécie. 

Diante dos resultados obtidos, a concentração de 0,88 µM de BAP foi a que 

proporcionou as maiores médias, entretanto, sugere-se testar concentrações acima desta 

para a indução de organogênese indireta em explantes foliares de C. mucugensis subsp. 

mucugensis. 

 

Experimento II – Regeneração in vitro de C. curralensis. 

As diferentes respostas morfogênicas de C. curralensis em função do tipo de 

explante e das concentrações de reguladores vegetais no meio de cultura são apresentadas 

na figura 3. 

A regeneração ocorreu nos dois tipos de explante (caule e folha), tanto por via 

indireta, quanto por via direta, além do evento calogênico isolado, ou seja, a formação de 

calos sem a regeneração de brotos (Figura 3). 

Lima-Brito et al. (2011) não conseguiram os mesmos resultados em C. mucugensis 

subsp. mucugensis. Nessa espécie, os autores testaram a regeneração in vitro em caule e 

folha, mas só obtiveram a produção de brotos no explante caule. 
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Em relação à porcentagem de explantes com organogênese direta em C. 

curralensis, não foi observado efeito significativo em nenhuma concentração testada, 

entretanto, o uso de 0,44 µM de BAP na ausência de ANA proporcionou uma média de 10 

% de explantes com organogênese direta, enquanto as concentrações de 0,88 µM e 1,76 

µM não induziram formação de brotos por via direta nos explantes (Tabela 1). Diante da 

discrepância entre os valores observados há a possibilidade da igualdade estatística entre as 

médias estar relacionada aos altos coeficientes de variação e não aos efeitos reais dos 

fatores sobre a variável analisada.  

Da mesma forma, 0,22 µM e 1,76 µM de BAP na ausência de ANA foram 

suficientes para induzir o valor de 5 % para porcentagem de organogênese indireta; Não foi 

detectada diferença estatística entre estas e as taxas nulas observadas nos demais 

tratamentos (Tabela 1).  

Diante disso, uma vez que se trata de uma planta selvagem, uma alternativa seria 

aumentar o número de repetições nos experimentos, a fim de diminuir os altos índices de 

variação entre os indivíduos (Fritische-Neto et al., 2012). Enfim, surge a necessidade de 

maiores investigações sobre essa questão. 

Os calos que não regeneraram brotos (calogênese) apresentaram aspecto esponjoso 

e coloração esbranquiçada (Figura 3B-C e L-M). A porcentagem de calogênese aumentou 

com o aumento das concentrações de ANA; a maior concentração da auxina (2,68 µM) 

proporcionou o valor de 7,27 % para esta variável e, a ausência da mesma, 3,33 % (Tabela 

1).  
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Figura 3: Respostas morfogênicas em explantes foliares (A-G) e caulinares (H-P), de Comanthera 

curralensis, submetidos a tratamentos com diferentes concentrações de BAP e ANA. Início de 

calogênese no explante foliar (A); proliferação de massa calogênica não organogênica (coloração 

esbranquiçada e textura esponjosa) (B e C); formação de gemas sobre o calo (E) e posterior 

regeneração de brotos (F); formação de calo organogênico em região preservada de explante 

parcialmente oxidado (G) e formação de calo que não evoluiu após iniciação (D). Formação de 

raízes em explante caule (H-J); calos esverdeados, indicando produção de clorofila, e escuros, 

indicando oxidação (K); formação de gemas sobre calo (L); caule com calo não organogênico (M); 

formação de broto sobre massa calogênica (N-O) e, regeneração de brotos diretamente a partir do 

tecido do explante (P).   
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Tabela 1. Porcentagens de organogênese direta (% OD), organogênese indireta (% OI) e 

calogênese (% CAL) em Comanthera curralensis, em função das concentrações de BAP e 

ANA. 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas, e minúscula nas linhas, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.  

 

Esses resultados corroboram os encontrados por Lima-Brito et al. (2011) para C. 

mucugensis subsp. mucugensis, que obtiveram maior formação de calos de mesmo aspecto, 

com a utilização de 2,68 µM de ANA. Segundo os autores, a cor e a textura observadas 

indicam um efeito inibitório da auxina ANA sobre a organogênese do explante. 

A interação tipo de explante x concentrações de BAP influenciou 

significativamente a porcentagem de calogênese (p ≤ 0,05) nos explantes (Tabela 2).  

Observa-se que o BAP não foi eficiente na indução de calogênese nos explantes de 

C. curralensis (Tabela 7), pois o ANA, em sua maior concentração, influenciou mais 

positivamente a porcentagem de calogênese que a citocinina.  

 

 ANA (µM) 

BAP (µM) 0,00 1,34     2,68  

             % OD Média 

0,00 3,33 Aa 7,50 Aa 5,45  Aa 5,75 A 

0,22 2,50 Aa 2,50 Aa 0,00  Aa 

 A 

1,25 A 

 0,44 10,00 Aa 0,00 Ab 0,00  Ab 3,75 A 

0,88 0,00 Aa 0,00 Aa 2,50  Aa 1,43 A 

1,76 0,00 Aa 5,00 Aa 2,00  Aa 2,22 A 

3,52 2,50 Aa 5,00 Aa 2,22  Aa 3,16 A 

Média 3,33 a 3,96 a 2,50 a  

BAP (µM)            % OI Média 

0 0,00 Ab 4,17 Aa 0,00 Ab 1,25 A 

0,22 5,00 Aa 0,00 Ab 0,00 Ab 1,25 A 

0,44 0,00 Aa 0,00 Aa 0,00 Aa 0,00 A 

0,88 0,00 Aa 0,00 Aa 1,25 Aa 0,71 A 

1,76 5,00 Aa 0,00 Ab 2,00 Aa 2,22 A 

3,52 0,00 Aa 1,67 Aa 0,00 Aa 0,53 A 

Média 1,67 a 1,46 a 0,45 a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAP (µM)              % CAL Média 

0 6,67  Aa 5,00  Aa 6,36  Aa 6,00 A 

0,22 2,50  Ab 10,00  Aa 8,75  Aa 7,50 A 

0,44 0,00  Aa 5,00  ABa 6,67  Aa 3,75 A 

0,88 0,00  Ab 7,50  ABa 6,25  Aab 5,71 A 

1,76     5,00  Aa 0,00  Ba 6,00  Aa 4,44 A 

3,52 5,00  Aab 3,33  ABb 8,89  Aa 6,31 A 

Média 3,33 b     5,42 ab            7,27 a  

 

 

 



61 
 

Tabela 2: Porcentagem de calogênese (%) em explantes de Comanthera curralensis, em 

função de concentrações de BAP e tipo de explante. 

BAP (µM) Caule Folha 

0,00 0,08 Ab 2,18 Aa 

0,22 0,31 Ab 2,29 Aa 

0,44 0,00 Ab  1,50 Aa 

0,88 1,00 Aa 1,67 Aa 

1,76 0,00 Ab 1,46 Aa 

3,52 1,50 Aa 1,52 Ab 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas, e minúscula nas linhas, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.  
 

A porcentagem de organogênese indireta foi influenciada pelo efeito isolado do tipo 

de explante (p ≤ 0,05), e, apesar dos baixos valores, as médias foram significativamente 

maiores no explante caule (2,32 %) que no explante folha (0,34 %) (Tabela 3). Apesar dos 

dados para porcentagem de calogênese também apresentarem diferença significativa em 

função do tipo de explante (Tabela 3), este fator não atuou isoladamente na variável, e, a 

porcentagem de organogênese direta não apresentou diferenças significativas em função do 

tipo de explante. 

 

Tabela 3. Porcentagens de organogênese direta (% OD), calogênese (% CAL) e 

organogênese indireta (% OI) em Comanthera curralensis em função do tipo de explante. 

Explante % OD % CAL % OI 

Caule 

Folha 

2,68 A 2,50 B 2,32 A 

3,27 A 7,59 A 0,34 B 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 

 

Lima-Brito et al. (2011), avaliando a morfogênese in vitro de Comanthera 

mucugensis subsp. mucugensis encontraram uma taxa de 19,73% de calogênese em 

explantes foliares, enquanto os explantes caulinares apresentaram uma média de 8,62% 

para esta variável. Resultados diferentes foram encontrados por Carvalho et al. (2011), que 

testaram dois tipos de explantes (segmentos foliares e internodais) na organogênese de 

videira e observaram maior formação de calos (47,4%) nos internós.  

Apesar da análise das frequências de organogênese direta e indireta nos explantes 

de C. curralensis, sabe-se que o sucesso de um protocolo de regeneração depende do 

número e comprimento dos brotos, formação de raízes e acúmulo de matéria. 
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No presente estudo, o número de brotos por explante sofreu influência significativa 

(p ≤ 0,05) dos três fatores avaliados (tipo de explante, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA). A maior média (42 brotos / explante) foi obtida no explante caule 

e na ausência de reguladores, e os menores valores corresponderam às maiores 

concentrações de BAP, na ausência de ANA (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Número de brotos por explante de Comanthera curralensis em função das 

concentrações de BAP, das concentrações de ANA e do tipo de explante. 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

de erro.  

 

Esses resultados discordam dos obtidos por Gutiérrez et al. (2011), que avaliando a 

organogênese direta em Bauhinia cheilantha, conseguiram a maior taxa de explantes 

responsivos (97,3 %), utilizando BAP na concentração de 2,0 mg.L
-1

. Oliveira et al. 

(2011), estudando a micropropagação de Croton antisyphilicus, obtiveram múltiplas 

brotações por explante (3 gemas/explante), utilizando 1 µM de BAP, na ausência de 

auxinas. E, Barboza et al. (2009) obtiveram maiores médias de explantes com brotos (80 

%) utilizando 0,63 µM de ANA e 2,5 µM de BAP, em gemas axilares de Ananas comosus. 

ANA (µM) BAP (µM) Caule Folha 

0,00 0,00 42,0 A 0,0 A 

0,22 7,5 BC 3,5 A 

0,44 19,0 B 6,5 A 

0,88 0,0 C 0,0 A 

1,76 4,0 BC 0,0 A 

3,52 0,0 C 0,3 A 

1,34 0,00 0,3 A 0,7 A 

0,22 1,5 A 0,0 A 

0,44 0,0 A 0,0 A 

0,88 0,0 A 0,0 A 

1,76 0,0 A 5,0 A 

3,52 2,0 A 1,5 A 

2,68 0,00 0,2 A 0,0 A 

0,22 0,0 A 0,0 A 

0,44 0,0 A 0,0 A 

0,88 0,0 A 0,4 A 

1,76 0,7 A 1,4 A 

3,52 0,0 A 1,9 A 
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Os resultados obtidos para C. curralensis deve-se, possivelmente, à presença 

endógena de citocinina e auxina no explante caule, em concentrações suficientes para 

induzir a produção de brotos, pois, a regeneração dos explantes depende de um adequado 

funcionamento metabólico, de um equilíbrio entre as concentrações hormonais endógenas 

e as exógenas além de adequada interação com os nutrientes (Colussi et al., 2008). 

Normalmente, na propagação in vitro, o efeito da interação auxinas x citocininas difere 

com a espécie da planta e o tipo de tecido utilizado na cultura (Costa & Aloufa, 2006).  

No presente trabalho, o tipo de explante influenciou significativamente o número de 

raízes (p ≤ 0,05). A rizogênese ocorreu somente no explante caule, com a maior média 

obtida na concentração de 1,34 µM de ANA (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Número de raízes por explante de Comanthera curralensis em função do tipo de 

explante e das concentrações de ANA. 

ANA (µM) Caule Folha 

0,00 

1,34 

2,68 

0,00 B a 

2,50 A a 
0,50 B a 

0,00 A a 

0,00 A b 

0,00 A a 
* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.  

 

Esses resultados corroboram os obtidos por Lima-Brito et al. (2011) para C. 

mucugensis subsp. mucugensis, e, pode ser atribuído à maior presença de tecidos 

meristemáticos no caule quando comparados às folhas. Uma possível explicação para isso 

pode estar no fato de, apesar das folhas possuírem o meristema axilar localizado na junção 

entre a sua base e o caule, a retirada do explante pode ocasionar perda de parte deste 

tecido, o que leva à baixa taxa de regeneração em relação ao explante caule (Lima, 2012). 

Para comprimento dos brotos, houve influência significativa da interação 

concentrações de BAP x tipo de explante (p ≤ 0,05) e as maiores médias foram obtidas no 

explante caule, na ausência de regulador (Tabela 6). 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, observou-se que, explantes de C. 

curralensis podem ser cultivados em meio de regeneração in vitro dispensando o uso de 

BAP, o que favorece a redução dos custos na aplicação do protocolo de regeneração da 

espécie para produção de mudas em escala comercial. Além disso, é preferencial o uso de 

segmentos caulinares para a multiplicação in vitro, em detrimento do uso do explante 

folha, devido à sua maior capacidade organogênica. 
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Tabela 6: Comprimento dos brotos (cm) de Comanthera curralensis em função das 

concentrações de BAP, das concentrações de ANA e do tipo de explante. 

BAP (µM) Caule Folha  

0,00 

0,22 

0,44 

0,88 

1,76 

3,52 

0,23 Aa 

0,17 Aa 

0,13 Aa 

0,02 Aa 

0,03 Aa 

0,01 Aa 

0,04 Ab 

   0,02 Ab 

                 0,10 Aa 

                 0,02 Aa 

                 0,04 Aa 

                 0,02 Aa 

 

 

 

 

 

 
* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.  
 

 

Na etapa de multiplicação in vitro de C. curralensis, foi observada oxidação 

fenólica em ambos explantes utilizados. A taxa de oxidação teve influência das interações 

tipo de explante x concentração de BAP e tipo de explante x concentração de ANA (Figura 

4). 

 

                                      

 

A oxidação nos explantes é causada pela reação das polifenoxidases sobre 

compostos fenólicos e pode levar os explantes caulinares à morte nas fases iniciais de 

desenvolvimento ou até prejudicar o desempenho da fase de multiplicação (Camoseli et al., 

2007; Giatti & Lima, 2007).  

A taxa de oxidação sofreu influência significativa (p ≤ 0,05) das interações 

concentração de BAP x tipo de explante e concentrações de ANA x tipo de explante. 

Em relação ao tipo de explante, de uma forma geral, o caule apresentou média 

significativamente superior (90,7 %) em relação à folha (79,2%), para porcentagem de 

oxidação. Entre as concentrações de BAP, a ausência do regulador promoveu a menor taxa 

de oxidação (76,1%), que não diferiu da relativa a 0,22 µM e 3,52 µM de BAP. O ANA 

parece ter tido interferência positiva, uma vez que a presença deste regulador no meio 

relacionou-se com as menores taxas de oxidação observadas (Tabela 7). 

A B 

Figura 4: Oxidação em explante foliar (A) e caulinar (B) de Comanthera curralensis. 
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 Tabela 7. Taxa de oxidação em explantes, de Comanthera curralensis em função das 

concentrações de BAP, das concentrações de ANA e do tipo de explante. 

 

BAP (µM)  Caule Folha Média 

0,00 

0,22 

0,44 

0,88 

1,76 

3,52 

 

 

 

 

 

 

         75,6   Ba 

         95,4   Aa 

        92,9 ABa 

          98,1   Aa 

          97,4   Aa 

          96,3   Aa 

76,5  ABa 

79,2  ABb 

       85,8    Aa 

       85,8    Aa 

        80,8 ABb 

       61,7    Ba 

76,1 B 

87,3 AB 

89,4 A 

89,9 A 

91,9 A 

84,8 AB 

ANA (µM)     

0,00 

1,34 

2,68 

 

 

 

90,5  Aa 

93,9  Aa 

91,7  Aa 

       84,9    Ab 

       76,2  ABb 

       65,8    Bb 

88,1 A 

76,2 B 

76,2 B 

Média  90,7 a 79,2 b  

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade de erro.  

 

Na ausência de BAP, não houve diferenças significativas para esta variável em 

relação ao tipo de explante. E, em relação ao ANA, as maiores concentrações 

proporcionaram maior porcentagem de oxidação no explante caule (Tabela 7). 

Registros na literatura relatam diferenças entre as cultivares em relação à 

intensidade de oxidação, o que pode ser atribuído às características intrínsecas do genótipo 

(Camoseli et al., 2007). 

Teixeira (2001) relatou, para o controle da oxidação fenólica e diferenciação de 

tecidos, a eficácia da redução em 50% da concentração original dos macronutrientes 

NH4NO3 e KNO3, da sacarose e do ágar do meio MS. Além disso, a utilização de diversos 

antioxidantes é relatada na literatura, para diversas culturas, como alternativa para a 

diminuição do processo de oxidação. Dentre os mais usados, está o carvão ativado, um 

componente utilizado com sucesso em adição aos meios de cultura de tecidos vegetais, 

entretanto, seus efeitos ainda não são bem esclarecidos (Camoseli et al., 2007; Leitzke et 

al., 2009). 

Diante dos dados observados no experimento de regeneração in vitro de C. 

curralensis, pode-se concluir que o explante caule é o mais indicado para indução de 

morfogênese in vitro e a espécie não necessita de suplementação exógena de auxinas e/ou 
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citocininas para a regeneração de brotos. Entretanto, é indispensável o desenvolvimento de 

um protocolo para a redução das taxas de oxidação dos explantes a fim de promover o 

aumento nas taxas de regeneração na espécie em estudo. 

 

Experimento III: Enraizamento in vitro de Comanthera curralensis 

No geral, as raízes desenvolvidas foram relativamente curtas, não ramificadas e 

delgadas (Figura 5). 

 

 

Analisando-se o enraizamento in vitro da espécie em estudo, observou-se que o 

comprimento da parte aérea sofreu influência significativa (p ≤ 0,05) das concentrações de 

auxinas e dos tipos de reguladores vegetais testados. As demais variáveis, porcentagem de 

enraizamento, número de raízes, comprimento das raízes e as matérias fresca e seca totais, 

não apresentaram diferenças significativas em relação ao tipo ou concentrações das 

auxinas utilizadas (Tabela 8).  

Segundo Klerk et al. (1997), um eficiente sistema de enraizamento deve apresentar 

alta porcentagem de brotos enraizados e sistema radicular de alta qualidade com a 

formação de número e comprimento de raízes adequadas e a ausência da formação de calo. 

A porcentagem de enraizamento e o número de raízes por explante, em C. curralensis 

foram relativamente baixos em todos os tratamentos, entretanto, as raízes formadas foram 

de alta qualidade, sem ramificações e sem a formação de calos. Provavelmente, esta 

espécie apresenta níveis endógenos de auxina suficientes para induzir o enraizamento, não 

necessitando, portanto, de aplicação exógena de regulador (Lima-Brito, 2009). 

 Na interação concentrações x tipos de auxinas, para comprimento da parte aérea, as 

maiores médias para esta variável foram encontradas na ausência de regulador. A 

concentração de 0,44 µM de ANA ou AIA proporcionou as menores médias para 

comprimento da parte aérea; as demais foram estatisticamente superiores, não diferindo da 

correspondente à ausência de auxina (Tabela 9).  

Tabela 8. Porcentagem de enraizamento (% ENR), número de raízes (NR), comprimento 

da maior raiz (CR), comprimento da parte aérea (CPA) e matérias fresca (MF) e seca (MS) 

totais de Comanthera curralensis em função do tipo e das concentrações de auxinas. 

Figura 5: Plantas, e respectivos sistemas radiculares, após tratamentos com as auxinas, ANA, 

AIA e AIB, no enraizamento in vitro de C. curralensis. 

ANA AIA AIB 
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AUX % ENR NR CR (cm) MF (g) MS (g) 

ANA 4,72 A 4,04 A 0,48 A 1,05 A      0,17 A 

AIA 4,80 A 3,86 A 0,39 A 0,99 A      0,17 A 

AIB 5,78 A 5,17 A 0,67 A 0,90 A      0,16 A 

CONC (µM) % ENR NR CR (cm) MF (g) MS (g) 

0,00 4,67 A 3,65 A 0,48 A 1,11 A     0,18 A 

0,22 5,13 A 3,34 A 0.44 A 1,17 A    0,19 A 

0,44 5,64 A 5,46 A 0,61 A 0,89 A 0,16 AB 

0,88 6,06 A 5,91 A 0,65 A 0,62 A    0,13 B 

1,76 5,00 A 5,58 A 0,52 A 0,84 A 0,15 AB 

* Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de 
erro. 

 

Tabela 9. Comprimento da parte aérea (cm) de plantas de Comanthera curralensis em 

função do tipo e das concentrações de auxinas. 

CONC (µM) ANA AIA AIB 

0,00                      8,23 ABa 8,23 Aa 8,23 Aa 

0,22                   9,27 Aa 7,92 Aa 7,84 Aa 

0,44                   6,23 Ba 4,28 Bb 7,66 Aa 

0,88                      6,86 ABb 9,27 Aa 7,42 Aa 

1,76        7,02 ABab 8,80 Aa 6,62 Aa 

* Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se sugerir que a concentração dos hormônios 

endógenos foi suficiente para promover a formação de raízes em C. curralensis, o que 

comprova a afirmação de Grattapaglia & Caldas (1987), na qual, diversas espécies, 

principalmente as herbáceas, enraízam com níveis muito reduzidos de auxina ou em meio 

básico sem substâncias de crescimento. Nesse caso, as partes aéreas em rápido crescimento 

são fontes de intensa produção de auxina, a qual é translocada para a base, estimulando a 

rizogênese. 

De qualquer forma, estimular a iniciação e formação do tecido meristemático e 

atuar na elongação dos tecidos que darão origem aos primórdios de raízes são funções das 
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auxinas, entretanto, para determinar o melhor regulador e a concentração ideal, há 

necessidade de experimentos, visto que as espécies respondem de forma diferenciada 

(Bosa et al., 2003; Souza & Pereira, 2007).  

Em Melocactus glaucescens não foi necessário o uso de reguladores para estimular 

o enraizamento in vitro, o que permitiu a eliminação desta etapa na micropropagação da 

espécie, favorecendo a redução de custos e a aceleração no processo de produção in vitro 

das mudas (Resende et al., 2010).  

Lima et al. (2012), avaliando o enraizamento in vitro em Orthophytum mucugense, 

observaram que o AIB não favoreceu a rizogênese da espécie. Oliveira et al. (2011) 

inferiram que o meio sem regulador vegetal produziu a maior porcentagem de 

enraizamento (80%) em Croton antisyphiliticus e a exposição das brotações a 1μM de 

AIB, por dez dias, promoveu maior número de raízes (1,75). Radmann et al. (2003) 

observaram, em brotos de ébano, maior formação de raiz por explante sem adição de AIB 

ao meio (5,5 raízes/brotação).  

Diferentemente, Gutiérrez et al. (2011), avaliando o enraizamento in vitro de 

Bauhinia cheilantha, observaram que o valor máximo da taxa de enraizamento  (63,7%) 

ocorreu com 1,7 mg.L
-1

 de AIB e concentrações superiores a esta tenderam a desfavorecer 

a formação de raízes na espécie. Martins et al. (2011), avaliando o efeito do AIB e do 

ANA no enraizamento in vitro de Macrosyphonia velame, verificaram que o AIB foi o 

melhor tratamento por ter estimulado 17% das plantas, as quais apresentaram 1,5 raízes por 

broto. Centellas et al. (1999) testaram a influência de AIA, AIB e ANA no enraizamento in 

vitro de Malus domestica (macieira), e constataram que o AIB e o ANA apresentaram 

maior porcentagem de enraizamento (90%) e, na ausência dos reguladores de crescimento, 

houve cerca de 5% de formação de raízes e efeitos indesejáveis na qualidade das plantas, 

com formação de calos e produção de raízes grossas, diferentemente de C. curralensis. 

Existem, na literatura, diferentes metodologias para estimular o desenvolvimento 

do sistema radicular. No enraizamento in vitro de C. mucugensis subsp. mucugensis, por 

exemplo, Silva et al. (2005) observaram que a redução da sacarose foi eficaz para o 

desenvolvimento da parte aérea e para incorporação de matéria seca nas raízes. Radmann 

et al. (2003) relata que a alta luminosidade propicia maior produção de ácido abscísico e 

substâncias fenólicas inibitórias do enraizamento e sugere que a exposição das brotações a 

um período de escuro pode ser benéfica para algumas espécies, o que pode ser uma 

alternativa para a espécies em estudo. 
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CONCLUSÃO 

Para a organogênese indireta em explantes foliares de C. mucugensis subsp 

mucugensis, a concentração de 0,88 µM de BAP foi a mais eficiente, entretanto, sugere-se 

o teste com concentrações acima destas. 

Na regeneração in vitro de C. curralensis, as maiores taxas de organogênese direta 

podem ser obtidas em explante caule, na ausência de regulador vegetal; para a indução de 

organogênese indireta sugere-se a utilização do explante caule e, 0,22 µM de BAP e, para 

calogênese, utilização do explante folha e 1,34 µM de ANA. 

É necessário testar métodos para suprimir o problema da oxidação fenólica em 

explantes de C. curralensis visto que este representou um obstáculo na fase de 

multiplicação in vitro da espécie. 

Na fase de enraizamento in vitro, as plantas de C. curralensis dispensam o uso de 

auxinas, o que contribui para a redução dos custos na micropropagação. 
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RESUMO 

O extrativismo das eriocauláceas, popularmente conhecidas como “sempre vivas”, gera 

emprego e renda, entretanto, a coleta indiscriminada das inflorescências vem diminuindo o 

tamanho das populações, levando-as ao risco de extinção. Considerando que Comanthera 

curralensis Moldenke está entre as espécies de “sempre vivas” mais exploradas 

comercialmente e que o conhecimento sobre técnicas de manejo que contribuam para a 

conservação desta espécie ainda é escasso, objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito de 

agentes osmóticos e retardantes de crescimento vegetal na conservação in vitro de plantas 

de C. curralensis. Para isto foram avaliados, os efeitos da sacarose, em 15 ou 30 g.L
-1

, 

combinada ou não com 23 g.L
-1

 de manitol ou sorbitol, e, os efeitos de dois reguladores 

vegetais, o PBZ e o ANC, em diferentes concentrações (0; 0,42; 0,85; 1,70 e 3,40 µM), na 

conservação in vitro de plantas da espécie. A conservação in vitro de C. curralensis pode 

ser realizada por até 180 dias, utilizando-se 0,42 µM de PBZ ou 0,85 µM de ANC. 

Palavras-chave: Sempre vivas; cultura de tecidos; crescimento mínimo; paclobutrazol; 

ancymidol. 
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ABSTRACT 

The commercial harvesting of Eriocaulaceae species as dry flowers generates income for 

many rural workers, although the indiscriminate collection of the flower heads has 

diminished many plant populations and increased their risks of extinction. As Comanthera 

curralensis Moldenke is one of the most intensively harvested dry flowers and little is 

currently known about viable conservation techniques for managing this species, the 

present work evaluated the effects of osmotic agents and plant growth retardants on the in 

vitro conservation of C. curralensis. The effects of sucrose concentrations of 15 or 30 g.L
-

1
, combined, or not, with 23 g.L

-1
 of mannitol or sorbitol were evaluated, as well as the 

effects of different concentrations of the plant growth regulators PBZ and ANC (0; 0.42; 

0.85; 1.70 and 3.40 µM) on the in vitro conservation of C. curralensis. It was found that 

this species can be conserved in vitro for up to 180 days using 0.42 µM PBZ or 0.85 µM 

ANC. 

Keywords: dry flowers; tissue culture; minimal growth; paclobutrazol; ancymidol. 
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INTRODUÇÃO 

 A família Eriocaulaceae é predominantemente herbácea e apresenta distribuição 

pantropical, com maior diversidade de espécies nos campos rupestres de Minas Gerais e 

Bahia. Suas espécies são conhecidas popularmente como “sempre vivas”, pois mantêm o 

aspecto in natura por muito tempo após destacadas e secas. (Giulietti & Hensold, 1990; 

Giulietti et al., 1996). 

 O extrativismo das “sempre vivas” gera emprego e renda em diversas regiões 

brasileiras. Mas, a coleta indiscriminada, na qual as inflorescências são removidas antes da 

produção de sementes, compromete o recrutamento e diminui o tamanho das populações. 

Comanthera curralensis Moldenke, está entre as espécies de “sempre vivas” mais 

exploradas comercialmente (Giulietti et al., 1996; Oliveira & Garcia, 2005). 

 Apesar da grande importância econômica e ecológica desta espécie, ainda é 

inexistente o conhecimento científico sobre técnicas de manejo que contribuam para a sua 

conservação e, consequentemente, para a manutenção da atividade extrativista nas regiões. 

 A cultura de tecidos é uma das técnicas biotecnológicas de maior êxito na 

propagação comercial de plantas, melhoramento genético, manejo, intercâmbio e 

conservação de germoplasma, bem como nas pesquisas em fisiologia vegetal e produção in 

vitro de compostos secundários (Carvalho & Vidal, 2003; Santos et al., 2011). 

A conservação in vitro baseia-se no cultivo das coleções em laboratório a partir das 

técnicas de cultura de tecidos vegetais, garantindo a integridade de um elevado número de 

acessos em espaço reduzido e promovendo altas taxas de multiplicação em condições 

assépticas. Por isso, tem sido considerada como um método alternativo à conservação de 

germoplasma, especialmente para espécies ameaçadas de extinção e com dificuldades de 

conservação e propagação em ambiente natural (Lima-Brito et al., 2011; Santos et al., 

2011).  

 A restrição do crescimento in vitro é uma técnica vantajosa, uma vez que os acessos 

mantidos in vitro são submetidos a condições físico-químicas que diminuem o 

metabolismo e desaceleram o crescimento da planta sem interferir na sua viabilidade, 

aumentando o período entre os subcultivos, reduzindo os custos com a manutenção do 

banco ativo de germoplasma e, principalmente, minimizando os riscos de alteração 

genética e contaminação (Lima-Brito et al., 2011; Santos et al., 2011).  

 O crescimento mínimo é um método que proporciona a redução das exigências 

fotossintéticas e, consequentemente, do metabolismo celular vegetal, por alterações no 
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ambiente de cultivo, como, decréscimo na intensidade da luz, fotoperíodo, trocas gasosas e 

temperatura, e por modificações no meio de cultura por meio da adição de reguladores 

vegetais e agentes osmóticos, e, redução dos componentes salinos e orgânicos (Souza et 

al., 2009; Alves et al., 2010; Lima-Brito et al., 2011). 

Essa técnica já tem sido utilizada com sucesso na conservação de espécies 

ornamentais ameaçadas de extinção, a exemplo da orquídea e da bromélia Dyckia 

distachya Hassler (Pompeli & Guerra, 2004) e Vriesea inflata (Wawra) Wawra (Pedroso et 

al., 2010) e da “sempre viva” Comanthera mucugensis subsp. mucugensis (Lima-Brito et 

al., 2011). 

A adição ao meio de cultura de manitol ou sorbitol, que em geral são açúcares não 

metabolizados pelas plantas, tem efeito osmótico e reduzem a absorção de elementos 

minerais pelas células em função da redução do potencial hídrico do meio e, desse modo, 

limita o crescimento das plantas (Souza et al., 2009). 

Os retardantes de crescimento vegetal representam o mais importante grupo de 

substâncias reguladoras utilizadas comercialmente, introduzidos principalmente na 

agricultura. A maioria destas substâncias age inibindo a biossíntese da giberelina, 

hormônio responsável pelo alongamento celular. O ancymidol e o paclobutrazol, por 

exemplo, promoveram redução da área foliar e aumento na resistência ao estresse em 

várias espécies de plantas micropropagadas (Nepomuceno et al., 2007; Campos et al., 

2008; Lima-Brito, 2009). 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de agentes osmóticos e reguladores 

vegetais na conservação in vitro de plantas de Comanthera curralensis. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Experimento I: Efeito dos agentes osmóticos sacarose, manitol e sorbitol no 

crescimento mínimo de Comanthera curralensis 

 Foram utilizados como explante plantas com aproximadamente 2 cm de 

comprimento, germinadas in vitro. Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio 

(25x150mm) contendo 18 mL de meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) com 

metade das concentrações salinas (MS ½), gelificado com 7 g.L
-1

 de ágar. O meio de 

cultura foi suplementado com 15, 30 ou 45 g.L
-1

 de sacarose (correspondendo aos 

potenciais osmóticos (o) (-0,1085, -0,2170 e - 0,3255 MPa, respectivamente), combinados 

com 0 e 23 g.L
-1

 ( o = -0,1085 MPa) de sorbitol ou manitol, constituindo os seguintes 

tratamentos: T1- 15 g.L
-1

 de sacarose; T2- 30 g.L
-1

 de sacarose; T3- 15 g.L
-1

 de sacarose + 

23 g.L
-1

 de sorbitol; T4- 30 g.L
-1

 de sacarose + 23 g.L
-1

 de sorbitol; T5- 15 g.L
-1

 de 

sacarose + 23 g.L
-1

 de manitol e T6- 30 g.L
-1

 de sacarose + 23 g.L
-1

 de manitol. 

   

Experimento II: Efeito do paclobutrazol (PBZ) e ancymidol (ANC) no crescimento 

mínimo de Comanthera curralensis 

 Foram utilizados como explante plantas com aproximadamente 2 cm de 

comprimento, germinadas in vitro. Os explantes foram inoculados em meio MS ½, 

gelificado com 7 g.L
-1

 de ágar e suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose e 0,42; 0,85; 1,70 

e 3,40 µM dos retardantes de crescimento paclobutrazol (PBZ) ou ancymidol (ANC) 

constituindo os seguintes tratamentos: Controle; T1- 0,42 µM de PBZ; T2- 0,85 µM de 

PBZ; T3- 1,70 µM de PBZ; T4- 3,40 µM de PBZ; T5- 0,42 µM de ANC; T6- 0,85 µM de 

ANC; T7- 1,70 µM de ANC e T8- 3,40 µM de ANC. 

 

 Delineamento e variáveis analisadas 

 Para ambos os experimentos, o delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado com dez repetições e quatro amostras por repetição, cada amostra constituída 

de um tubo, contendo um explante. 

 A porcentagem de sobrevivência foi avaliada aos 90 e aos 180 dias, e, ao final deste 

período, foram avaliados: número de folhas, número de raízes, comprimento da parte 

aérea, comprimento da maior raiz, porcentagem de folhas verdes, matéria fresca da parte 

aérea, matéria fresca da raiz, matéria seca da parte aérea e matéria seca da raiz. 
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Condições de cultivo 

 Os explantes foram inoculados em tubo de ensaio (25x150 mm) contendo 15 mL de 

meio de cultura. O pH do meio foi ajustado para 5,7 antes da autoclavagem (120º C por 15 

min.). O experimento foi mantido em sala de crescimento, a uma temperatura de 26 ± 2 ºC, 

um fotoperíodo de 16 h e radiação fotossintética ativa de 60 µmol m
-2 

s
-1

.  

 

Análise Estatística 

 Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativo, as 

médias foram submetidas ao teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. Utilizou-se o 

software SISVAR 4.3 (Ferreira, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Experimento I: Efeito dos agentes osmóticos sacarose, manitol e sorbitol no 

crescimento mínimo de Comanthera curralensis. 

Os agentes osmóticos proporcionaram diferenças significativas quanto à 

porcentagem de sobrevivência das plantas (p ≤ 0,01). Aos 180 dias, os tratamentos que 

utilizaram sacarose sem adição de outro agente osmótico proporcionaram as maiores 

médias para esta variável e a maior média (24,8%) foi obtida com a maior concentração de 

sacarose no meio (Tabela 1).   

 

Tabela 1. Porcentagem de sobrevivência das plantas de Comanthera curralensis, com 90 e 

180 dias de cultivo in vitro, em função de diferentes agentes osmóticos. 

Agente osmótico (g.L
-1

)  Sobrevivência (%) 

Sacarose Manitol Sorbitol  90 dias 180 dias 

15 

30 

15 

30 

15 

30 

0 

0 

23 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

23 

 86,6 a 

80,0 b 

62,5 c 

20,0 e 

22,5 e 

37,5 d 

19,3 b 

24,8 a 

  0,0 d 

  3,7 c 

  0,0 d 

  0,0 d 

 

 

 

 

 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de 
erro. 

Após 6 meses de conservação in vitro, os tratamentos com adição de sorbitol ou 

manitol apresentaram porcentagens de sobrevivência inferior ou nula. A combinação com 

manitol proporcionou às plantas uma taxa de 3,7 % de sobrevivência ao final desse período 

e, nos tratamentos com sorbitol, as taxas, que já eram baixas aos 90 dias de cultivo, caíram 

para zero aos 180 dias (Tabela 1). 

No presente trabalho observou-se que o efeito do aumento no potencial osmótico do 

meio utilizando sacarose foi diferente do observado com manitol e sorbitol, uma vez que a 

utilização da maior concentração de sacarose resultou em maior sobrevivência das plantas. 

O sorbitol e o manitol são açúcares alcoóis, que geralmente não são metabolizados 

pelas plantas. Sua ação está relacionada à modificação do potencial osmótico do meio, 

reduzindo a absorção de elementos minerais pelas células, limitando o crescimento das 

plantas. Contudo, dependendo da concentração ou da espécie em estudo, o sorbitol pode ter 

efeito nocivo (Shibli et al., 2006; Souza et al., 2009).  

Os resultados para porcentagem de sobrevivência, aos 180 dias de cultivo, para C. 

curralensis, discordam dos obtidos para C. mucugensis subsp. mucugensis por Lima-Brito 
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(2009), cujos tratamentos com 15g.L
-1

 de sacarose combinados com sorbitol ou manitol e 

com 15 ou 30 g.L
-1

 de sacarose, proporcionaram taxas de sobrevivência acima de 90 %. 

Observando-se a aparência das plantas durante o cultivo in vitro, constatou-se que 

aquelas tratadas apenas com sacarose apresentaram coloração mais escura e melhor 

desenvolvimento. Houve formação de escapos portando capítulos em início de 

desenvolvimento, nos tratamentos com sacarose sem adição de manitol ou sorbitol (Figura 

1). 

 

Figura 1: Escapos em planta de Comanthera curralensis conservada in vitro durante 180 
dias, sob tratamento com sacarose. 

 

Possivelmente, a emissão dos escapos nas plantas desta espécie, conservadas in 

vitro sob déficit hídrico, tenha reproduzido um comportamento natural da espécie em 

condição ex vitro. Segundo Lacher (2000), alterações nas fases de crescimento e 

reprodução, como produção de brotos, e indução do florescimento, são estratégias 

utilizadas pelos vegetais como mecanismos para o escape à seca. Em C. curralensis, a 

emissão de brotações em meio à morte de plantas na estação seca foi relatada em estudos 

fenológicos por Cerqueira et al. (2008).  

A sacarose influenciou significativamente (p ≤ 0,05) a matéria fresca e seca da 

parte aérea e a porcentagem de folhas verdes das plantas. Observou-se que as menores 

concentrações de sacarose proporcionaram o aumento das médias observadas para estas 

variáveis (Tabela 2).  

 

ESCAPO 
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Tabela 2. Número de folhas (NF) e de raízes (NR), comprimento da parte aérea (CPA) e 

maior raiz (CR), porcentagem de folhas verdes (%), matéria fresca da parte aérea (MFPA) 

e da raiz (MFR) e matéria seca da parte aérea (MSPA) e da raiz (MSR), de plantas de 

Comanthera curralensis em função dos agentes osmóticos sacarose (Sac), manitol (M) e 

sorbitol (S). 

      (g.L
-1

) NF NR CMF 

(cm) 

CMR 

(cm) 

% 

FV 

MFPA 

(g) 

MFR 

(g) 

MSPA 

(g) 

MSR 

(g) 
Sac M S 

15 0 0 79,1a 11,1a 8,9 a 1,5a 52,2a 1,00b 0,006ab 0,204ab 0,002a 

30 0 0 70,9a 9,3 a 6,1 a 0,7ab 57,5a 1,79a 0,009a 0,327a 0,001a 

15 23 0 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0b 0,00c 0,000b 0,000b 0,000a 

30 23 0 16,4b 1,2 b 1,6 b 0,1 b 7,1b 0,18c 0,000b 0,278ab 0,000a 

15 0 23 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0b 0,00c 0,000b 0,000b 0,000a 

30 0 23 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0 b 0,0b 0,00c 0,000b 0,000b 0,000a 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

A presença do manitol no meio de cultura reduziu significativamente o crescimento 

das plantas (Tabela 2), porém, ao final do período de observação, estas se apresentaram 

pouco vigorosas, com folhas menos espessas e de coloração mais clara, o que refletiu em 

porcentagens de sobrevivência significativamente inferiores (Figura 2). 

  

Figura 2: Plantas de Comanthera curralensis conservadas in vitro por 180 dias, sob 

tratamentos com diferentes agentes osmóticos: T1- 15 g.L
-1

 de sacarose; T2- 30 g.L
-1
 de 

sacarose; T3- 15 g.L
-1

 de sacarose + 23 g.L
-1
 de sorbitol; T4- 30 g.L

-1
 de sacarose + 23 

g.L
-1

 de sorbitol; T5- 15 g.L
-1
 de sacarose + 23 g.L

-1
 de manitol; e T6- 30 g.L

-1
 de 

sacarose + 23 g.L
-1
 de manitol. 

 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 
   1cm 

T1 
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Segundo Lemos et al. (2002), estes resultados podem ser explicados pelo efeito 

tóxico do manitol no cultivo in vitro ou pela possibilidade da espécie não possuir 

mecanismos para metabolizar os açúcares álcoois e tenha utilizado toda a sacarose para 

produzir energia necessária ao seu desenvolvimento. Contudo, Rocha et al. (2009) 

observaram que plantas de Aechmea multiflora apresentaram maior número de folhas 

verdes, independentemente da concentração desses agentes. 

Lima-Brito et al. (2011), comparando os efeitos da sacarose, do sorbitol e do 

manitol na conservação in vitro de C. mucugensis subsp. mucugensis, observaram as 

menores médias para comprimento da parte aérea na espécie, em concentrações maiores de 

sacarose (60 e 45 g.L
-1

). A concentração de 15 g.L
-1

 de sacarose manteve maior 

porcentagem de folhas verdes (89,1 %) na conservação da espécie. As menores médias 

para porcentagem de sobrevivência e porcentagem de folhas verdes foram obtidas em meio 

com manitol. Segundo os autores, este fato demonstrou que a adição de manitol ao meio 

pode ser um fator de estresse para o cultivo in vitro da planta.  

A presença de sorbitol não possibilitou a divulgação de dados de crescimento in 

vitro das plantas, pois o tratamento induziu a morte generalizada do material antes do 6º 

mês de observação, o que pode ser relacionado ao efeito fitotóxico do sorbitol para C. 

curralensis (Tabela 2). Santos et al. (2011) observaram tal efeito nas plantas de 

mangabeira tratadas com 40 g.L
-1

 de sorbitol. 

 Para C. curralensis, levando-se em conta a desaceleração do crescimento das 

plantas in vitro e o vigor das mesmas, sugere-se a utilização de 15 g.L
-1

 de sacarose para a 

conservação in vitro  da espécie por até 90 dias. Outras pesquisas devem ser realizadas 

para testar concentrações mais baixas de sacarose e sais no meio de cultura, bem como a 

redução da temperatura da sala de crescimento para a conservação in vitro desta espécie. 

 

Experimento II: Efeito dos reguladores vegetais paclobutrazol (PBZ) e 

ancymidol (ANC) no crescimento mínimo de plantas de Comanthera 

curralensis. 

Observou-se efeito significativo (p ≤ 0,05) dos tratamentos com PBZ e ANC para 

porcentagem de sobrevivência das plantas na conservação in vitro de C. curralensis. 

Aos 90 dias, as porcentagens de sobrevivência foram altas (acima de 70%) em 

todos os tratamentos, com as maiores médias observadas na ausência de regulador 

(87,54%), na concentração de 0,42 µM de PBZ (90,34%) e nas concentrações de 0,85 µM 

e 1,70 µM de ANC (83,20% e 81,95% respectivamente). Aos 180 dias, as porcentagens de 
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sobrevivência mantiveram-se altas somente nos tratamentos com 0,42 µM de PBZ e 0,85 

µM de ANC (60,75% e 63,25% respectivamente) (Tabela 3).   

 

Tabela 3. Porcentagem de sobrevivência de plantas de C. curralensis submetidas a 

tratamentos com PBZ e ANC, aos 90 e aos 180 dias de cultivo. 

Conc. (µM) Regulador 90 Dias 180 Dias 

0,00 Controle 87,54   a 46,86 d 

0,42 PBZ 90,34   a 60,75 b 

0,85 PBZ 70,34   e 36,22 f 

1,70 PBZ 75,84   d 54,10 c 

3,40 PBZ 78,81 cd 40,67 e 

0,42 ANC 77,70   d 26,43 g 

0,85 ANC 83,20   b 63,25 a 

1,70 ANC 81,95 bc 14,00 h 

3,40 ANC 77,37   d 36,00 f 

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

As maiores concentrações de PBZ (0,85; 1,70 e 3,40 µM) proporcionaram as 

menores médias para comprimento da parte aérea, entretanto, estas concentrações também 

corresponderam aos menores valores para porcentagem de folhas verdes e às baixas 

porcentagens de sobrevivência aos 180 dias (Figura 3).  

 

Figura 3: Plantas de C. curralensis, conservadas in vitro durante 180 dias, sob tratamentos com os 

reguladores vegetais paclobutrazol (PBZ) e ancymidol (ANC): Controle/ T1 PBZ: 0,42 µM de 
PBZ; T2 PBZ: 0,85 µM de PBZ; T3: 1,70 µM de PBZ; T4: 3,40 µM de PBZ/ T5 ANC: 0,42 µM de 

ANC; T6 ANC: 0,85 µM de ANC; T7 ANC: 1,70 µM de ANC e T8 ANC: 3,40 µM de ANC. 

 

 

Controle T1 PBZ T2 PBZ T3 PBZ T4 PBZ T5 ANC T6 ANC T7 ANC T8 ANC 
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A maior porcentagem de folhas verdes foi observada na ausência de regulador, e, 

esta média não diferiu significativamente das proporcionadas por 0,42 µM de PBZ e 0,85 

µM de ANC, tratamentos correspondentes às maiores porcentagens de sobrevivência aos 

180 dias (Tabelas 3 e 4).  

 

Tabela 4: Efeito de diferentes concentrações de PBZ e ANC na conservação in vitro de 

Comanthera curralensis. 

 
* Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem significativamente 
entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Righeto et al. (2012), também observaram coloração verde escuro em plantas de 

Cattleya labiata e C. eldorado tratadas com PBZ. Para esses autores, nessas condições, 

ocorreu aumento na quantidade de clorofila, uma vez que a redução da síntese de 

giberelina por ação do inibidor favorece a rota para produção de fitol, um terpenóide 

presente na molécula de clorofila.  

Observou-se efeito significativo (p ≤ 0,05) dos tratamentos com PBZ e ANC para 

comprimento da parte aérea, porcentagem de folhas verdes, matéria fresca e seca da parte 

aérea.  

As menores médias para comprimento da parte aérea foram observadas nas maiores 

concentrações de PBZ (0,85; 1,70 e 3,40 µM) (Tabela 4). Estes resultados corroboram 

Righeto et al. (2012), que trabalhando com  Cattleya labiata e C. eldorado, também 

observaram redução tanto do comprimento da parte aérea (47%), como da lâmina foliar 

(73%), em todas as concentrações de PBZ, aos 160 dias de cultivo.  

Conc. 

(µM) 

 CPA 

(cm) 

% FV NR CR 

(cm) 

   MFPA 

         (g) 

MFR  

       (g) 

MSPA 

    (g) 

 MSR 

    (g) 

0,00 Controle  7,93 a 60,28  a 13,17 a 0,97 a 1,298  a 0,010 a 0,203 ab 0,000a 

0,42 PBZ 6,71ab 43,42 ab 18,21 a 1,37 a 1,286  a 0,009 a 0,172  bc 0,000a 

0,85 PBZ  4,96 c 40,36  b 17,20 a 1,45 a 1,019 ab 0,096 a 0,184abc 0,000a 

1,70 PBZ  3,99 c 39,86  b 13,87 a 0,96 a 0,757  b 0,017 a 0,187abc 0,000a 

3,40 PBZ  3,74 c 42,89 ab 19,73 a 1,82 a 0,639  b 0,015 a  0,225   a 0,002a 

0,42 ANC   7,42ab 49,27 ab 18,20 a 1,63 a 1,376  a 0,015 a 0,204  ab 0,001a 

0,85 ANC  7,94 a 54,97 ab 13,08 a 1,09 a 1,352  a 0,015 a 0,192  ab 0,004a 

1,70 ANC 6,49b 47,39 ab 12,08 a 1,15 a 1,370  a 0,012 a  0,170 bc 0,002a 

3,40 ANC  7,17ab 50,92 ab 20,22 a 1,43 a 1,244  a 0,015 a  0,137   c 0,001a 
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 O ANC proporcionou a menor média para comprimento da maior folha, na 

concentração de 1,70 µM, a qual não diferiu significativamente das concentrações de 0,42 

µM ou 3,40 µM (Tabela 4). 

A porcentagem de folhas verdes sofreu um decréscimo significativo com a presença 

do PBZ no meio, já o ANC não induziu diferenças significativas para esta variável (Figura 

3). O ANC proporcionou as menores médias para número de folhas, nas concentrações de 

0 e 0,42 (µM), já o PBZ não gerou diferenças entre as médias para esta variável (Tabela 4). 

O número de raízes e o comprimento da maior raiz não apresentaram diferenças 

significativas quanto ao tipo e concentrações de reguladores utilizados. E o acúmulo de 

matéria, tanto fresca como seca, nas raízes, só foi expressiva na ausência de regulador.  

Nepomuceno et al. (2007), avaliando o crescimento mínimo de plantas de 

Anadenanthera colubrina (angico), encontraram maior valor de comprimento da raiz no 

meio sem a adição de PBZ e menor, com 1,7 µM do composto, contudo, se observou 

engrossamento das raízes nesta concentração. 

A ausência e a concentração de 0,42 µM de PBZ proporcionaram maiores médias 

para a matéria fresca da parte aérea, em relação ao ANC (Tabela 4). Nas demais 

concentrações, não houve diferenças significativas em relação ao tipo de regulador. O tipo 

de regulador também não interferiu na matéria seca da parte aérea, porém, em relação ao 

PBZ, a maior concentração utilizada proporcionou maior acúmulo de biomassa na parte 

aérea, não diferindo das médias relativas à ausência e a 0,85 µM do regulador. O menor 

valor foi proporcionado pela concentração 0,42 µM.  

Isto indica que a conservação in vitro de C. curralensis pode ser realizada sem a 

presença de regulador vegetal em até 90 dias e utilizando 0,42 µM de PBZ ou 0,85 µM de 

ANC, até 180 dias. 
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CONCLUSÃO 

A conservação in vitro de C. curralensis pode ser realizada por até 180 dias, 

utilizando-se 0,42 µM de PBZ ou 0,85 µM de ANC. 
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CONCLUSÕES GERAIS:  

No estabelecimento in vitro de Comanthera curralensis, a utilização do meio de 

cultura MS ½ suplementado com 7,5 g.L
-1

 de sacarose, proporcionou maior 

germinabilidade, e, suplementado com 15 g.L
-1

 de sacarose, proporcionou maior taxa de 

sobrevivência e crescimento de plantas mais vigorosas. O co-cultivo, com 12 plantas por 

recipiente, é indicado para reduzir os custos do cultivo in vitro, garantindo maior 

porcentagem de sobrevivência das plantas. 

Para a organogênese indireta em explantes foliares de C. mucugensis subsp 

mucugensis, a concentração de 0,88 µM de BAP proporcionou as maiores médias, 

entretanto, sugere-se a utilização de concentrações acima destas. 

Na regeneração in vitro de C. curralensis, as maiores taxas de organogênese direta 

podem ser obtidas em explante caule, na ausência de regulador vegetal; para a indução de 

organogênese indireta sugere-se a utilização do explante caule e, 0,22 µM de BAP; e, para 

calogênese, a utilização do explante folha e 1,34 µM de ANA. 

É necessário testar métodos para suprimir o problema da oxidação fenólica em 

explantes de C. curralensis visto que este representou um obstáculo na fase de 

multiplicação in vitro da espécie. 

Na fase de enraizamento in vitro, as plantas de C. curralensis dispensam o uso de 

auxinas, o que contribui para a redução dos custos na micropropagação. 

Sugere-se a utilização de 15 g.L
-1

 de sacarose no meio de cultura para a 

conservação in vitro de C. curralensis por 90 dias. 

A cultura de tecidos mostrou-se eficiente no cultivo e conservação in vitro das 

espécies. 
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RESUMO 

 

Comanthera mucugensis subsp. mucugensis e C. curralensis são duas espécies de “sempre 

vivas” ameaçadas de extinção. No presente trabalho objetivou-se: avaliar o efeito da 

sacarose e sais do meio, e da quantidade de plantas por recipiente no estabelecimento in 

vitro de C. curralensis; desenvolver um protocolo de organogênese indireta para C. 

mucugensis; avaliar a regeneração in vitro e o efeito de agentes osmóticos e reguladores de 

crescimento na conservação in vitro de C. curralensis. Para germinação e crescimento 

inicial de C. curralensis testou-se os meios de cultura MS completo e MS ½ e três 

concentrações de sacarose e três números de plantas por recipiente; para a organogênese 

indireta de C. mucugensis, diferentes concentrações de BAP; para regeneração in vitro de 

C. curralensis, dois tipos de explantes (caule e folha) e combinações de BAP com ANA e 

para enraizamento, três tipos de auxinas em diferentes concentrações e na conservação, 

sacarose combinada ou não com manitol ou sorbitol, bem como PBZ e ANC em diferentes 

concentrações. Para C. curralensis, a utilização do meio MS ½ com 7,5 g.L
-1

 de sacarose 

proporcionou maior porcentagem de germinação, e com 15 g.L
-1

 de sacarose, melhor 

desenvolvimento das plantas; o uso de 12 plantas por recipiente induziu maior 

porcentagem de sobrevivência. 0,88 µM de BAP induziu maior número de brotos por via 

indireta em C. mucugensis. As maiores taxas de organogênese direta em C. curralensis 

ocorreram em caule na ausência de reguladores e, de indireta, em folha com 0,22 µM de 

BAP. Esta espécie não necessita de regulador para induzir a rizogênese e sua conservação 

in vitro pode ser realizada por até 180 dias, utilizando-se 0,42 µM de PBZ ou 0,85 µM de 

ANC. 

 

Palavras-chave: Micropropagação. Conservação in vitro. Comanthera mucugensis. 

Comanthera curralensis.   
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ABSTRACT 

 

Comanthera mucugensis subsp. mucugensis and C. curralensis, are two species of 

evergreen native from Chapada Diamantina, Bahia, in an extinction threat. This work has 

been developed: to evaluate the effect of sucrose and salts concentrates inside the growth 

médium, in the constitution in vitro C. curralensis; to develop an indirect organogenesis 

protocol to  C. mucugensis subsp. mucugensis; to test the effect of  the explant type and the 

vegetable regulators BAP and ANA in the in vitro regeneration of C. curralensis; to 

evaluate the ANA, AIB, and AIA auxins influence in the in vitro rooting; and to evaluate 

the effect of the osmotic agentes and growth regulators in the  C. curralensis in vitro 

conservation. The C. curralensis germination and initial growth, were evaluated by the use 

of complete MS and MS ½ growth médium, supplemented with three sucroses 

concentrates. For the C. mucugensis subsp. mucugensis indirect organogenesis induction, 

were tested differents BAP concentrations; to evaluate the C. curralensis in vitro 

regeneration, were tested two explants (stem and leaf) and BAP and ANA combinations. 

And for the C. curralensis in vitro conservation, were evaluated the sucrose effects in 15 or 

30 g.L
-1

, either combined or not with manitol or sorbitol on   23 g.L
-1

 and, were tested two 

vegetable regulators, the PBZ and the ANC, in different concentrations. The use of the MS 

½ growth medium, supplemented with 7 g.L
-1

 of sucrose, provided a bigger germination 

percentage and, with 15 g.L
-1

 of sucrose, provided a bigger survival rate and better 

development of in vitro plants. The cocultivation, with twelve plants per container, induced 

a bigger survival percentage on the C. curralensis plants. The 0,88 µM  BAP 

concentration, for the in vitro regeneration, through indirect way, in C. mucugensis subsp. 

mucugensis indiced a bigger number of shoots per explant. In the C. curralensis in vitro 

regeneration, the biggest  indirect organogenesis rates were obtained without the use of 

vegetable regulators and, indirect organogenesis, with 0,22 µM of BAP, and, the 

callogenesis occurs by the use of  1,34 µM of ANA in the absence of BAP. The stalk is the 

explant that presented the biggest responsive explants percentage on the induction of in 

vitro morphogenesis in this species and the leaf on the callogenesis induction. In the   C. 

curralensis in vitro rooting, the concentrations and the types of auxins did not differ 

together. It is suggested the use of 0,42 µM de PBZ ou 0,85 µM de ANC in conservation 

for 180 days.       

Keywords: Micropropagation. In vitro conservation. Comanthera mucugensis. 

Comanthera curralensis.   
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Quadros das análises de variância (ANOVA) referentes ao capítulo 1 

 

Quadro 1. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir do índice de velocidade 

de germinação (IVG), tempo médio de germinação (TMG) e coeficiente de uniformidade 

de germinação (CUG), na germinação in vitro de Comanthera curralensis. 

 

Fontes de variação G.L. Quadrados médios 

IVG TMG CUG
t
 

Sais 1 8,76
 ns

 1,24 
ns

 0,19 
ns

 

Sacarose 3 0,00 * 28,18 * 0,12 
ns

 

Sais x Sacarose 2 7,86 
ns

 0,15 
ns

 0,20 
ns

 

Resíduo 45  

CV (%) 9,48 10,12 36,14 

t – dados submetidos a transformação em arcoseno 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 

 
 

Quadro 2. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir da porcentagem de 

germinação (%G), porcentagem de sobrevivência (%SOB), coloração (COR), número de 

folhas (NF), comprimento da maior folha (CMF), número de raízes (NR), comprimento da 

maior raiz (CMR), matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) totais das plantas no 

estabelecimento in vitro de Comanthera curralensis. 
 

Fontes de 

variação 

G.L. Quadrados médios 

%G %SOB COR NF CMF 

Sais 1 9753,37** 13467,67** 61,72** 156,21** 3,42** 

Sacarose 2 2543,01* 262,62* 11,57** 23,59** 0,43** 

Sais x Sacarose 2 2074,22* 739,63** 11,27** 3,11* 0,63** 

Resíduo 45  

CV (%) 32,66 39,72 15,49 23,48 22,56 

 NR
t
 CMR

t
 MF MS

t
 

2,35** 0,19* 0,0002** 1,29
ns

 

0,17
ns

 0,09* 0,0000
ns

 4,53
ns

 

0,35** 0,15** 0,0000
ns

 2,58
ns

 

CV (%) 22,46 13,94 70,84 0,06 

t – dados submetidos a transformação em arcoseno 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 
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Quadro 3. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir do comprimento da 

parte aérea (CPA), comprimento da maior raiz (CR), matéria fresca (MF), matéria seca 

(MS) e porcentagem de sobrevivência (%SOB) das plantas no co-cultivo in vitro de 

Comanthera curralensis. 
 

Fontes de 

variação 

G.L. Quadrados médios 

CPA CR MF MS %SOB 

Tratamento 2 0,83
ns

 0,10
ns

 0,00
ns

 0,07* 2626,97** 

Repetição 6 0,80
ns

 0,09
ns

 0,01
ns

 0,01
ns

 152,98* 

Resíduo 9  

CV (%) 25,96 31,64 72,26 45,91 8,96 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 
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Quadros das análises de variância (ANOVA) referentes ao capítulo 2 

 

Quadro 4. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir da porcentagem de 

organogênese direta (%OD), organogênese indireta (%OI) e calogênese (%CAL) nos 

explantes, número de brotos por explante (NBE), número de raízes por explante (NRE), 

comprimento dos brotos (CB) e porcentagem de oxidação dos explantes (%OXI) na 

regeneração in vitro de Comanthera curralensis. 
 

Fontes de variação G.L. Quadrados médios 

% OD
t
 % OI

t
 % CAL

t
 

Explante 1 0,08
ns

 0,75* 5,48** 

BAP 5 0,35
ns

 0,04
ns

 0,21
ns

 

ANA 2 0,06
ns

 0,14
ns

 1,08* 

Explante x BAP 5 0,29
ns

 0,02
ns

 0,33* 

Explante x ANA 2 0,18
ns

 0,10
ns

 3,17
ns

 

BAP x ANA 10 0,31
ns

 0,16
ns

 0,26
ns

 

Explante x BAP x ANA 10 0,13
ns

 0,09
ns

 0,19
ns

 

Resíduo 50  

CV(%) 42,08 28,89 28,51 

 NBE
t
 NRE

t
 CB

t
 % OXI 

2,48** 1,37** 0,05** 2411,94** 

0,65
ns

 0,44** 0,00
ns

 520,08** 

6,26** 0,39
ns

 0,04** 990,02** 

0,77
ns

 0,58** 0,01
ns

 356,80** 

3,98** 0,55* 0,01
ns

 414,39* 

1,42** 0,21
ns

 0,01
ns

 207,55
ns

 

1,50** 0,06
ns

 0,01
ns

 28,85
ns

 

CV(%) 51,44 43,85 9,14 11,76 

t – dados submetidos a transformação em arcoseno 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 
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Quadro 5. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir da porcentagem de 

enraizamento (%ENR), comprimento da parte aérea (CPA), número de raízes (NR), 

comprimento da maior raiz (CR), matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) totais no 

enraizamento in vitro de Comanthera curralensis. 
 

Fontes de 

variação 

G.L. Quadrados médios 

% ENR CPA NR
t
 CR

t
 MF MS 

Auxina 2 9,64
ns

 0,24
ns

 1,47
ns

 0,13
ns

 0,14
ns

 0,0013
ns

 

Concentração 4 4,88
ns

 12,84** 1,11
ns

 0,03
ns

 0,69
ns

 0,0066** 

Aux. x conc. 8 4,95
ns

 6,60** 0,07
ns

 0,05
ns

 0,64
ns

 0,0016
ns

 

Resíduo 64  

CV (%) 56,39 15,19 51,75 23,73 59,87 24,18 

t – dados submetidos a transformação em arcoseno 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 
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Quadros das análises de variância (ANOVA) referentes ao capítulo 3 

 

Quadro 6. Análise de variância aplicada aos dados obtidos a partir da porcentagem de 

sobrevivência (%SOB), número de folhas (NF), número de raízes (NR), comprimento da 

maior folha (CMF), comprimento da maior raiz (CMR), porcentagem de folhas verdes 

(%FV), matéria fresca da parte aérea (MFPA), matéria fresca da raiz (MFR), matéria seca 

da parte aérea (MSPA) e matéria seca da raiz (MSR) na conservação in vitro de 

Comanthera curralensis, com agentes osmóticos (6.1) e reguladores vegetais (6.2). 

 
6.1 

 

Ag. osmóticos G.L %SOB
t
 NF NR CMF CMR 

Tratamentos 5 1,30** 6782,63** 128,87** 67,11** 1,61** 

Repetições 9  

Resíduo 45 

CV (%) 190,12 67,79 88,26 67,55 122,21 

 %FV MFPA MFR
t
 MSPA MSR

t
 

  3881,14** 3,04** 0,00** 0,04** 6,49
ns

 

CV (%) 45,82 58,70 0,33 32,79 0,12 

 

 

6.2 

 

PBZ/ANC G.L %SOB NF NR CMF CMR 

Tratamento 8 1639,23** 443,06
ns

 84,26* 19,16** 0,68
ns

 

Repetição 9  

Resíduo 72 

CV (%) 3,17 16,18 38,98 11,67 48,41 

 %FV MFPA MFR
t
 MSPA MSR

t
 

381,90** 0,55** 0,00
ns

 0,0045** 0,0000
ns

 

CV (%) 23,29 23,79 5,83 16,31 0,30 

t – dados submetidos a transformação em arcoseno 

ns - não significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

* significativo (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

** significativo (p ≤ 0,01) pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade 

 

 
 


