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RESUMO 

Popularmente conhecida como “tomate de cascara” Physalis ixocarpa (Brot. ex Horm.) é 

uma das quatro espécies básicas da alimentação mexicana e uma espécie alógama obrigatória, cuja 

capacidade de propagação in vitro é variável em função do genótipo utilizado. O presente trabalho 

avaliou a morfogênese in vitro das variedades verde e roxa desta espécie, visando o aprimoramento 

de futuros programas de propagação massiva da mesma. A capacidade morfogênica dos explantes 

nó, hipocótilo e cotilédone, obtidos de plantas com 12 dias de idade crescidas em meio MS, foi 

avaliado sob concentrações de 0 e 2,5µM de ANA e 0; 2,5;5,0;7,5 e 10µM de BAP. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5 x 2 (três tipos de explantes x 

cinco concentrações de BAP x 2 concentrações de ANA), totalizando 30 tratamentos para cada 

variedade, constituído de cinco repetições, sendo cada repetição composta por quatro tubos de 

ensaio contendo um explante cada. Após 30 dias da inoculação foram analisadas, para cada 

variedade, a porcentagem de explantes com brotos por organogênese direta, número de brotos por 

explante por organogênese direta, porcentagem de explantes com brotos por organogênese indireta, 

número de brotos por explante por organogênese indireta, porcentagem de explantes com calo, 

porcentagem da área recoberta com calo, porcentagem de explantes com raiz e o número de raízes 

por explante. A resposta diferencial dos genótipos apresentada por esta espécie indica a necessidade 

de determinar os impactos das condições de cultivo in vitro em cada variedade, sendo o segmento 

do nó o melhor explante para a formação de brotos in vitro tanto na variedade verde como na 

variedade roxa. Encontrou se que a auxina ANA produz a formação de estruturas não definidas. A 

alta capacidade de enraizamento de Physalis ixocarpa permite-lhe gerar raízes in vitro sem a 

necessidade de adicionar ANA ao meio, enquanto a adição desta auxina e da citocinina BAP é 

contraproducente na rizogênese da espécie. Finalmente, as altas taxas de formação de calo na 

presença de ANA e BAP sugerem novos estudos para avaliar o potencial de regeneração e de 

produção de metabolitos secundários nestas estruturas.  

 

 

 

Palavras-chave: Cultura de tecidos; Propagação de plantas; Regulador vegetal; Tomate de 

cáscara. 



ABSTRACT 

Popularly known as “tomate de cascara” Physalis ixocarpa (Brot. ex Horm.) is one of the four basic 

species of the Mexican diet and a forced alógama species whose capacity of propagation in vitro is 

variable depending on the genotype used. The present work evaluated the in vitro morphogenesis 

of the green and purple varieties of this species, aiming at the improvement of future mass 

propagation programs. The morphogenic capacity of explants of the node, hypocotyl and 

cotyledon, obtained from 12-day-old plants grown in medium MS, was evaluated under 

concentrations of 0 and 2.5µM of ANA and 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10µM of BAP. The experimental 

delineation was completely random in a factorial scheme 3 x 5 x 2 (three types of explant x five 

concentrations of BAP x two concentrations of ANA), totaling 30 treatments for each variety, 

consisting of five repetitions, each repetition consisting of four test tubes containing one explant 

each. After 30 days of inoculation, the percentage of explants with direct organogenesis shoots, the 

number of explants with direct organogenesis shoots, the percentage of explants with indirect 

organogenesis shoots, the number of explants with indirect organogenesis shoots, the percentage 

of explants with callus, the percentage of area covered with callus, the percentage of explants with 

roots and the number of roots per explant were analyzed for each variety. The differential response 

of the genotypes presented by this species indicates the need to determine the impacts of in vitro 

growing conditions on each variety, with the node segment being the best explant for the formation 

of in vitro shoots in both the green variety and the purple variety. It was found that the auxin ANA 

produces the formation of undefined structures. The high rooting capacity of P. ixocarpa allows it 

to generate roots in vitro without the need to add ANA to the medium, while the addition of this 

auxin and the cytokinin BAP are counterproductive in the rhizogenesis of the species. Finally, the 

high rates of callus formation in the presence of ANA and BAP suggest new studies to evaluate the 

regeneration and production potential of secondary metabolites in these structures. 

 

Keywords: Plants tissue culture; Plants propagation; PGR´s; Tomate de cascara. 

 

 

 



RESUMEN 

Popularmente conocida como tomate de cáscara Physalis ixocarpa (Brot. ex Horm.) es uma de las 

cuatro espécies básicas de la alimentación mexicana y una espécie alógama obligada, cuya 

capacidad de propagación in vitro es variable em función del genótipo utilizado. El presente trabajo 

evaluó la morfogénesis in vitro de las variedades verde y morada de esta espécie, apuntando al 

mejoramiento de futuros programas de propagación masiva de la misma. La capacidad 

morfogénica de explantes del nodo, hipocotilo y cotiledón, obtenidos de plantas de 12 días de edad 

crecidas em médio MS, fue avaliada bajo concentraciones de 0 y 2,5µM de ANA y 0, 2.5, 5.0, 7.5 

y 10µM de BAP. El delineamento experimental fue completamente aleatório en un esquema 

factorial 3 x 5 x 2 (tres tipos de explante x cinco concentraciones de BAP x dos concentraciones 

de ANA), totalizando 30 tratamientos para cada variedad, constituido de cinco repeticiones, siendo 

cada repetición compuesta por cuatro tubos de ensayo conteniendo un explante cada uno. Después 

de 30 días de la inoculación fueran analizados, para cada variedad, el porcentaje de explantes con 

brotes por organogénesis directa, el número de brotes por explante por organogénesis directa, el 

porcentaje de explantes con brotes por organogénesis indirecta, el número de brotes por explante 

por organogénesis indirecta, el porcentaje de explante con callo, el porcentaje de área cubierta con 

callo, el porcentaje de explantes con raíz y el número de raíces por explante. La respuesta 

diferencial de los genotipos presentada por esta especie indica la necesidad de determinar los 

impactos de las condiciones de cultivo in vitro en cada variedad, siendo el segmento del nodo el 

mejor explante para la formación de brotes in vitro tanto en la variedad verde, como en la variedad 

morada. Se encontró que la auxina ANA produce la formación de estructuras no definidas. La alta 

capacidad de enraizamiento de P. ixocarpa le permite generar raíces in vitro sin la necesidad de 

adicionar ANA al medio, mientras que la adición de esta auxina y de la citocinina BAP resultan 

contraproducentes en la rizogénesis de la especie. Finalmente, las altas tasas de formación de callo 

en la presencia de ANA y BAP sugieren nuevos estudios para evaluar el potencial de regeneración 

y de producción de metabolitos secundarios en estas estructuras. 

 

Palabras clave: Cultivo de tejidos vegetales; Propagación de plantas; Reguladores de 

crecimiento; tomate de cáscara. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, o ser humano tem se valido do desenvolvimento de ferramentas que 

asseguram a sua sobrevivência através da manutenção e manipulação dos recursos vegetais; 

mulheres e homens passaram da observação das plantas ao domínio do seu cultivo, conseguindo 

domesticar as mesmas e gerando novas técnicas agrícolas que passaram a ser constantemente 

desenvolvidas. No aprimoramento dessas técnicas da agricultura, a partir da chamada Revolução 

Verde, vivenciou-se a expansão e o uso intensivo de ferramentas e insumos industriais, a 

mecanização agrícola e os avanços nos processos biotecnológicos. 

Dentro da biotecnologia, uma das áreas mais promissoras na produção de plantas é a cultura 

de tecidos; após quase meio século de progresso nesta área, inúmeras são as espécies propagadas 

in vitro, o que tem tornado a micropropagação a ferramenta de aplicação mais prática e com maior 

impacto nesta linha de trabalho (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Estudos em cultura de 

tecidos, têm contribuído significativamente no esclarecimento a respeito das razões genéticas, 

fisiológicas e bioquímicas pelas quais as células e os tecidos vegetais, em um dado momento, 

diferenciam-se para formar órgãos com funções distintas daquelas às que estavam anteriormente 

submetidas (LEMOS, 2010).  

Inicialmente, como sucedeu com muitas outras espécies da família Solanaceae, a 

micropropagação de Physalis ixocarpa (Brot. ex Horm.) esteve voltada para a obtenção de altas 

taxas de protoplastos através de tratamentos enzimáticos do mesofilo (BAPAT; SCHIEDER, 

1981). Posteriormente e até ágora, devido à importância comercial desta espécie, considerada a 

mais importante do gênero Physalis (HERNÁNDEZ et al., 2012), múltiplos grupos de pesquisa 

têm explorado a micropropagação das diferentes variedades desta espécie através do cultivo de 

anteras, da embriogênese somática e da organogênese direta e indireta. 

As diferentes práticas de aproveitamento, consumo e comercialização desta solanácea, e a 

sua vasta utilização na preparação de múltiplas comidas regionais mexicanas, tem lhe levado a ser 

cultivada em ao menos 27 das 32 entidades federativas do México; rica em fósforo, cálcio, ferro, 

sais minerais e diversas vitaminas, esta é uma das quatro espécies básicas na alimentação mexicana; 

segundo a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México (SADER, 2019), 

o consumo anual per capitã neste país é de 5,1Kg desta espécie. Popularmente, P. ixocarpa também 

é conhecida como “miltomate”, “tomatillo”, “tomate verde”, “tomate de fresadilla”, “tomate de 



2 
 

cáscara” ou simplesmente como “tomate”: a origem da palavra tomate tem origem na língua 

náhuatl, cujo vocábulo “tomatl” descreve as plantas com frutos globosos ou bagas de polpa aquosa 

com muitas sementes (MONTES; AGUIRRE, 1996), as bagas desta espécie, são suculentos frutos 

agridoces que variam em cores segundo a variedade e vão desde diferentes tonalidades do verde, 

até o amarelo ou roxo. 

Existe uma grande controvérsia a respeito dos sinônimos taxonômicos da P. ixocarpa. 

Baseado nos caracteres morfológicos e evolutivos, Peña et al. (1998), agrupou à P. ixocarpa em 

oito raças: Milpero Silvestre, Milpero Cultivado, Arandas, Tamazula, Manzano, Rendidora, 

Salamanca e Puebla. 

Segundo a Fundação PRODUCE, Puebla A. C. a principal problemática do cultivo da 

espécie está centrada nos altos custos de produção; embora a importância desta espécie seja muito 

alta na área alimentícia mexicana bem como na economia mundial, P. ixocarpa ainda não tem 

muita participação nos processos de industrialização (SÁNCHEZ CUEVAS et al., 2003). O 

consumo desta espécie precisa ser fresco, por isso que processos e tecnologias que permitam 

propagar-lhe agilmente e em todas as épocas são necessários, razão da cultura de tecidos ser 

considerada uma alternativa para a sua produção. 

A experimentação, para cada espécie, ou mesmo para cada variedade, da fonte de explante, 

da composição mineral do meio de cultura, do balanço hormonal e das condições ambientais 

permitem a obtenção de protocolos específicos para a micropropagação (PERES, 2002). Relatos 

de Andrade-Rodríguez et al. (2005) mostram que existem diferenças significativas nas respostas 

para o a formação de brotos entre as variedades de P. ixocarpa, sendo que a influência da 

diversidade genética na totipotencialidade das células tem se mostrado um importante fator, o que 

justifica o estabelecimento de protocolos específicos.  

Neste sentido, a partir do cultivo in vitro de segmentos do nó, do hipocótilo e do cotilédone 

das variedades verde e roxa da P. ixocarpa, sob diferentes tratamentos de BAP e ANA, o nosso 

trabalho visou avaliar a morfogênese in vitro desta espécie, visando aprimorar futuros programas 

de propagação massiva desta espécie. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 O gênero Physalis 

Constituído por um grupo natural de ervas ou pequenos arbustos anuais e perenes, 

caracterizados por flores solitárias nascidas nas axilas das folhas e ramos, frutos em forma de bagas 

pulposas biloculadas (MENZEL, 1951), o gênero Physalis é um gênero americano da família 

Solanaceae que, com exceção da P. alkekengi, uma única espécie nativa da Europa, tem como seu 

centro de diversidade e endemismo o México. Este país conta com 71 das 90 espécies conhecidas, 

35 das quais são endêmicas (HERNÁNDEZ et al., 2010; MARTÍNEZ, 1993).  

Segundo Hernández et al. (2012), embora a importância ecológica e biológica do gênero 

Physalis, seja pouco estudada, acredita-se que os frutos formam parte da dieta de frugívoros, como 

morcegos e aves e insetos, como formigas e borboletas; os galhos e folhas são alimentos de 

herbívoros de diferentes tamanhos. A fácil dispersão das sementes das fisális, bem como a alta 

capacidade de produção destas, favorecem a presença das distintas espécies do gênero nas áreas 

naturais de origem, embora exista uma importante diminuição de populações, devido ao consumo 

dos frutos ocorrer antes do seu amadurecimento fisiológico. Além disso, a utilização de herbicidas 

nos cultivos tem deslocado as fisális para espaços reduzidos (HERNÁNDEZ et al., 2012); 

entretanto, nenhuma espécie é ainda considerada como ameaçada. 

Devido às características dos frutos, várias das fisális silvestres têm um alto, mas pouco 

explorado, potencial de cultivo para aplicações nas áreas da medicina, nutrição e indústria. Menzel 

(1951) relatam a utilização de frutos, a até folhas, de várias espécies silvestres deste gênero como 

fonte de alimento para índios do Norte, Sul e América Central. 

A revalorização da percepção cultural na utilização das fisális em práticas de 

aproveitamento, consumo e comercialização, é imprescindível no âmbito social; embora exista 

evidência antropológica e arqueológica do uso das fisális ao longo da história, não existe um estudo 

etnobotánico detalhado e completo que unifique a informação relativa de todas as espécies do 

gênero (HERNÁNDEZ et al., 2012). Segundo a informação coletada em 19 herbários do México, 

Hernández e Yáñez (2009) encontraram que raízes, folhas, galhos, frutos, cálice ou a planta 

completa de ao menos 16 espécies deste gênero são utilizadas com fins comestíveis, industriais, 

medicinais, ornamentais, armadilha vegetal, forragem, como brinquedos e elementos cerimoniais 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Usos de espécies do gênero Physalis no México. 

Fonte: Hernández e Yáñez, 2009. 

Embora a nível nacional e internacional os frutos do gênero Physalis integrem uma ampla e 

importante mobilização de germoplasma vegetal, comercialmente a Physalis ixocarpa (Brot. ex 

Horm.) é a espécie mais importante (HERNÁNDEZ et al., 2012).  

 

USO ESPÉCIE 

 

COMESTÍVEL 

Physalis gracilis Miers;  

Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc; 

Physalis angulata L.; 

Physalis ixocarpa Brot. (P. philadelphica Lam.); 

Physalis nicandroides Schltdl; 

Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc; 

Physalis pubescens L.; 

Physalis sancti-josephii Dunal; 

Physalis ixocarpa Brot.; 

Physalis coztomatl Mociño & Sessé ex Dunal; 

Physalis greenmannii Waterf; 

Physalis lagascae Roem. & Schult; 

Physalis orizabae Dunal. 

INDUSTRIAL Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc.  

MEDICINAL Physalis arborescens L.; 

Physalis chenopodifolia Lam.; 

Physalis cinerascens (Dunal) Hitchc.; 

Physalis gracilis Miers; 

Physalis hederifolia A. Gray; 

Physalis ixocarpa Brot.; 

Physalis nicandroides Schltdl; 

Physalis orizabae Dunal; 

Physalis patula Mill; 

Physalis sancti-josephii Dunal; 

Physalis pubescens L. 

ORNAMENTAL Physalis gracilis Miers. 

FORRAGEM Physalis sancti-josephii Dunal. 

ARMADILHA VEGETAL Physalis nicandroides Schltdl.  

BRINQUEDOS Physalis cordata Mill. 

ELEMENTO CERIMONIAL Physalis nicandroides Schltdl; 

Physalis pruinosa L.  
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1.2 O tomate de cáscara 

Conhecida popularmente como “miltomate”, “tomatillo”, “tomate verde”, “tomate de 

fresadilla”, “tomate de cáscara”, ou simplesmente como “tomate”, Physalis ixocarpa (Brot. ex 

Horm.) é uma espécie cultivada desde tempos pré-colombianos que, junto com plantações de 

milho, foi imprescindível no desenvolvimento dos povos Astecas e Maias (HERNÁNDEZ et al., 

2012). Cultivada em ao menos 27 das 32 entidades federativas do México, esta espécie, junto com 

o milho (Zea mays L.), o feijão (Phaseolus vulgaris L.) e a pimenta (Capsicum annun L.), é uma 

das quatro espécies básicas na alimentação mexicana. Segundo a SADER (Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México) (2019), cada mexicano consume 

anualmente, 5,1Kg desta espécie e segundo o OEIDRUS-Jalisco (2012) em 2010, no México, 

estabeleceram-se 48, 475.17 ha de tomate de cáscara com um valor de produção de $1,950, 449.00 

(MXN). Existe uma vasta utilização das suculentas bagas da P. ixocarpa na preparação de múltiplas 

comidas regionais mexicanas e segundo a variedade, os frutos desta espécie podem variar em cores 

que vão desde o mais conhecido, tomate verde, até variedades amarelas e roxas (Figura 1). Ricas 

em fósforo, cálcio, ferro, sais minerais e diversas vitaminas, estas bagas apresentam um sabor 

agridoce que as coloca em múltiplas práticas de aproveitamento, consumo e comercialização não 

apenas no México, mas também no mundo. 

FIGURA 1. Frutos de Physalis ixocarpa variedade verde e variedade roxa. 

 Fonte: ©2019 Seeds Needs LLC. 
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1.3 Taxonomia e Sinonímia 

Desde que Linnaeus descreveu o gênero Physalis em 1753, a determinação das fisális tem 

permanecido confusa, já que muitos dos caracteres das espécies estão sujeitos à variação genética-

ambiental (MENZEL, 1951). Os limites específicos no gênero, pobremente definidos, a duplicação 

de nomes, as múltiplas mudanças na nomenclatura durante os últimos 50 anos (ESCOBAR-

GUZMÁN et al., 2009) e a amplitude da variabilidade genética, resultado da hibridização 

interespecífica, tem atribuído ao gênero Physalis e à P. ixocarpa uma importante complexidade 

quanto à sua nomenclatura. Existem 335 nomes publicados para Physalis, mas a variabilidade 

genética do táxon, expressa em diferentes caracteres morfológicos, a falta de bom material de 

herbário e as incipientes coletas de campo têm levado a considerar apenas a existência de 90 

espécies (HERNÁNDEZ et al., 2012). Esta informação contextualiza a grande controvérsia 

existente a respeito dos sinônimos taxonômicos da P. ixocarpa.  

De acordo com Santiagullo et al. (2010) P. aequata Jacq., P. capscicifolia Rydb, P. 

philadelphica Lam, P. aequata J. Jacq. ex Nees, P. Cavalerieri H. Lev., P. chenopodifoola Wild., 

P. laevigata M. e P. philadelphica var Minor são consideradas sinônimos desta espécie. Já segundo 

Peña et al. (1998), baseados nos caracteres morfológicos e evolutivos, P. ixocarpa agrupa-se em 

oito raças: Milpero Silvestre, Milpero Cultivado, Arandas, Tamazula, Manzano, Rendidora, 

Salamanca e Puebla, propondo esta ordem de acordo com o grau evolutivo apresentado, o que é 

importante no contexto deste estudo, visto que a variabilidade do genótipo influencia a capacidade 

de propagação in vitro da espécie (ANDRADE-RODRÍGUEZ, 2005). 

Atualmente, CHF1-Chapingo, Rendidora, Diamante, Tamazula SM3, Milpero Tetela, 

Yema de Huevo, Manzano Tepetlixpa, Puebla SM3, Tecozautla 04, Salamanca e Potrero são as 11 

variedades que descritas com a “guia de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales” 

(UPOV) (PEÑA et al., 2011) estão registradas no México ante o “Servicio Nacional de Inspección 

y Certificación de Semillas” (SNICS), porém, o processo de produção está baseado em populações 

nativas selecionadas pelos próprios produtores onde diferentes níveis de expressão, como a 

coloração dos frutos, influenciam as preferências por uma ou outra variedade na escala comercial.  

Para os fins deste trabalho utilizaram-se duas variedades, definidas como variedade verde 

e variedade roxa em função da coloração da baga. 
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1.4 Reprodução de Physalis 

As flores das plantas do gênero Physalis são perfeitas, ou seja, contam com androceu e 

gineceu; embora em espécies como P. pubescens L., P. angulata L. e P. pruinosa Mill. o sistema 

reprodutivo seja por autofecundação a P. ixocarpa é uma espécie com autoincompatibilidade 

gametofítica, o que quer dizer que é uma espécie alógama obrigatória (PANDEY, 1957), sendo 

que o seu melhoramento por métodos tradicionais é difícil (HERNÁNDEZ et al., 2010; 

MÁRQUEZ; PEÑA, 1990). O método de reprodução da espécie é a partir de sementes, embora 

comente-se sobre a reprodução assexual através de estacas, na maioria das variedades se 

desconhece essa informação (HERNÁNDEZ et al., 2012). 

Trabalhos com a micropropagação de P. ixocarpa datam de há quase quatro décadas: cujo 

objetivo inicial como em muitas outras da família Solanaceae, foi a obtenção de altas taxas de 

protoplastos através de tratamentos enzimáticos do mesofilo (BAPAT; SCHIEDER, 1981). Em 

1982, Bapat e Wenzel iniciaram as pesquisas com a cultura de tecidos de P. ixocarpa obtendo 

embriões e posteriormente plantas haploides, por meio do cultivo de microesporos. Embora estas 

plantas tenham gerado brotos, que foram estabelecidos e posteriormente regenerados para a 

obtenção de protoplastos, não houve outro tipo de resposta morfogênica, como a formação de calos.  

1.5 Propagação in vitro 

Após quase meio século de progresso na cultura de tecidos vegetais, a propagação in vitro, 

também denominada de micropropagação por causa do tamanho dos propágulos utilizados, é a 

aplicação mais prática e com maior impacto nesta linha de trabalho (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998). Um dos mais intrigantes mistérios da biologia diz respeito à morfogênese nos 

tecidos vegetais; estudos em cultura de tecidos têm contribuído significativamente no 

esclarecimento e na compreensão das razões genéticas, fisiológicas e bioquímicas pelas quais as 

células e os tecidos vegetais, em um dado momento, diferenciam-se para formar órgãos com 

funções distintas daquelas a que estavam anteriormente submetidas (LEMOS, 2010). 

A micropropagação consiste basicamente, na utilização artificial de uma porção vegetal 

definida, denominada de explante, com o alvo de obter plantas completas. A través do controle 

relativo dos processos morfogênicos, fisiológicos e bioquímicos dos tecidos, visa-se à obtenção de 

órgãos (organogênese), como brotos (cauligênese), raízes (rizogênese), ou embriões somáticos 
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(embriogênese somática) em um meio de cultivo favorável aproveitando a capacidade totipotencial 

das células. 

O padrão de desenvolvimento na cultura de tecidos, bem como o fornecimento de 

substâncias essências, é controlada em grande arte pelos meios nutritivos (GUERRA; TORRES; 

TEIXEIRA, 1999). Mas, contrário ao que se acredita, no sucesso de um sistema de 

micropropagação, o meio de cultura não é uma variável determinante, pois uma vez que a espécie 

ou clone apresenta as suas características determinadas por fatores genéticos, as necessidades para 

seu cultivo in vitro também tendem a ser únicas (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

Tecnologias de reprodução vegetal, bem como biotecnologias reprodutivas têm sido 

adaptadas num amplo número de espécies silvestres com problemas de propagação por métodos 

convencionais, populações extremamente reduzidas, espécies de particular interesse comercial e, 

claro, espécies com potencial farmacológico (ALEGRÍA, 2001). O relativo controle dos fatores 

que influenciam a micropropagação outorgam a facilidade de ter material durante o ano todo e, 

geralmente, permitem o armazenamento de grandes quantidades de material por longos períodos 

de tempo; as altas taxas de multiplicação obtidas com reduzido material inicial requerido e a 

obtenção de brotos com crescimento mais rápido do que as plantas tradicionalmente propagadas 

são fatores muito atrativos para famílias vegetais extensamente comercializadas, como o caso da 

família Solanaceae. Já, em populações com alta variabilidade genética a identificação de genótipos 

de interesse agronômico pode ser facilitada por meio da propagação vegetativa dos indivíduos e 

seguida por repetidas avaliações segundo o caractere de interesse da espécie (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998). No caso do desenvolvimento e propagação clonal in vitro da P. ixocarpa a 

seleção individual tem sido uma opção amplamente utilizada na redução do número de ciclos no 

melhoramento do tomate de cascára, já que plantas selecionadas podem ser clonadas in vitro e 

apenas em um ciclo podem gerar linhagens com alto grau de homozigose, para posteriormente 

serem cruzadas e alcançar o máximo o vigor das populações obtidas (MANZO-GONZÁLEZ, et 

al, 1998). 

Geralmente as sementes são o método convencional para a propagação de espécies como 

P. ixocarpa, mas a grande variabilidade genética desta espécie não garante um rendimento 

constante (GRACÍA- OSUNA et al., 2015), além do que, segundo Ramírez et al. (2013), este tipo 

de propagação é limitado pela baixa taxa de germinação. Embora tratamentos pré-germinativos 

(sementes embebidas em osmorreguladores, soluções salinas e reguladores vegetais) favoreça e 
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incremente a sincronização da emergência, velocidade e porcentagem de germinação das sementes 

(GRACÍA- OSUNA et al., 2015), para manter, melhorar e propagar materiais vegetais é necessário 

a utilização de métodos de reprodução vegetativa que garanta a conservação da qualidade do 

material vegetal.  

A micropropagação de P. ixocarpa é uma técnica reportada desde os anos 1980 (BAPAT; 

SCHIEDER, 1981; BAPAT; WENZEL, 1982) com publicações relativas a propagação de 

organogênese direta, embriogênese somática e cultivo de anteras, com diferentes finalidades. 

Segundo as características da variedade que se destina propagar e a finalidade da técnica, pode-se 

realizar a micropropagação através de três vias de regeneração: brotos adventícios que surgem de 

gemas pré-existentes, produção de novas gemas e a embriogênese somática. Todas elas com quatro 

etapas: 1) estabelecimento da cultura; 2) crescimento e multiplicação; 3) enraizamento; e 4) 

aclimatização das plântulas; sendo que as etapas de enraizamento e aclimatização podem ocorrer 

concomitantemente em condições ex vitro (LEVITUS et al., 2010). 

A seguir, é apresentada uma comparação dos diferentes métodos, processos e materiais 

utilizados em cada uma das etapas da micropropagação de P. ixocarpa nos últimos 27 anos.  

1.5.1 Estabelecimento da cultura 

 

Nesta etapa, os principais processos a serem controlados são: a seleção do explante, a 

assepsia, o meio de cultivo e as condições de incubação; todos estes aspectos sempre baseados no 

objetivo do cultivo e no conhecimento prévio da espécie a ser trabalhada, salientando que uma 

determinada condição in vitro ou o nível morfofisiológico do explante influenciam o 

estabelecimento da cultura (MROGINSKI; SANSBERRO; FLASCHLAND, 2010).  

O primeiro trabalho de propagação de P. ixocarpa utilizou microesporos como fonte de 

explante (Bapat; Wenzel, 1982). Além das solanáceas, a formação de plantas via androgênese 

(formação de embriões a partir de microesporos) direta ou, indiretamente, via calo, é uma técnica 

amplamente empregada em cerca de 200 espécies de famílias como Poaceae ou Cruciferae (BAJAJ, 

1983). Embora a androgênese seja uma das mais simples técnicas na obtenção de calos, embriões 

e plantas haploides em períodos relativamente curtos, é importante destacar que para P. ixocarpa 

tem se reportado taxas de oxidação nestes cultivos de até de 97,9% (ORTUÑO-OLEA, MANZO-

GONZÁLEZ, PEÑA-LOMELÍ, 1998). E mais recentemente, Escobar-Guzmán et al. (2009), 

utilizando as oito raças mais dois acessos wild-type da P. ixocarpa demonstraram que existem 
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diferenças altamente significativas entre o tipo de cultivar, o genótipo e a interação com o meio de 

cultivo quanto a reposta androgênica da espécie. 

O método convencional de propagação in vitro do “tomate de cascara” é por sementes, que 

na maioria dos casos incluem protocolos de desinfestação com uma lavagem em etanol, seguido 

de agitação numa solução de hipoclorito de sódio comercial (NaClO) adicionando detergente 

comercial, finalizando com lavagens de água destilada esterilizada. As variações quanto às 

concentrações e tempos nos protocolos de desinfestação segundo diferentes autores são 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Protocolos de desinfestação de sementes de Physalis ixocarpa. 

Fonte: Autora 

Além de sementes, a utilização de segmentos vegetais como fonte de explante, sejam 

obtidos direto do campo ou de plantas cultivadas sob condições in vitro, tem sido uma outra opção 

amplamente empregada na propagação da espécie. Os explantes oriundos de condições ex vitro 

passam por um processo de desinfestação, prévio à inoculação, com solução de detergente e 

hipoclorito de sódio a 1,2% durante 10 minutos e posterior lavagem em água destilada esterilizada 

(MANZO-GONZÁLEZ et al., 1998). 

AUTOR ETANOL 

% 

TEMPO 

(min) 

NaCLO 

% 

TEMPO 

(min) 

DETERGENTE 

 

RAMIREZ-MALAGÓN 

e OCHOA-ALEJO,1989 

 

95 

 

5 

 

20 

 

15 

 

0.1%  

Tween20 

CONTRERAS e 

PUENTES, 2003. 

- - 2,5 - - 

ANDRADE-

RODRÍGUEZ et al, 

2005 

 

- 

 

- 

 

25 

 

5 

 

- 

YOUSRY, 2013 95 0.25 3 15 2 gotas  

Tween80 

GARCÍA-OSUNA et al, 

2015. 

 

70 

 

1 

 

20 

 

- 

 

- 
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Independentemente da origem da planta matriz (campo ou in vitro), na obtenção de 

explantes da P. ixocarpa existem múltiplas opções quanto ao tipo de segmento utilizado nos 

processos de morfogênese nesta espécie (Tabela 3).  

Tabela 3. Segmentos vegetais utilizados na morfogênese de Physalis ixocarpa. 

AUTOR EXPLANTE 

 

 

MANZO-GONZÁLEZ et al,1998 

Caule 

Folhas 

Pecíolo 

Gemas axilares 

RAMIREZ-MALAGÓN e OCHOA-ALEJO,1989 Hipocótilo 

CONTRERAS e ALMEIDA-PUENTES, 2003. Cotilédone 

Hipocótilo 

ANDRADE-RODRÍGUEZ et al., 2005 Hipocótilo 

 

 

YOUSRY, 2014. 

Hipocótilo 

Nós foliares 

Discos foliares 

 

GARCÍA-OSUNA et al., 2015. 

Cotilédone 

Hipocótilo 

Nó 

Fonte: Autora 

A repetitividade na seleção de segmentos como nós ou hipocótilos é comum, já que todos 

eles apresentam características como juvenilidade e totipotencialidade, atributos determinantes no 

sucesso da etapa de multiplicação. Mesmo que uma planta apresente diversos e diferentes tipos de 

células, alguns tecidos contêm células que, embora diferenciadas, mantêm-se íntegras e com todo 

o seu conteúdo genético original, ou seja, mantém a sua totipotencialidade; que é o caso de células 

parenquimatosas, epidérmicas e meristemáticas (LEMOS, 2010).  

Os potenciais de regeneração dependem não apenas do tipo de planta, mas do órgão 

utilizado e do estágio de desenvolvimento deste, já que, à medida que a especialização nas células 

progride durante o desenvolvimento do órgão ou da planta, a desprogramação gênica 

(diferenciação) torna-se mais difícil (FUZITANI; SHIGUEAKI NOMURA, 2004). A faixa de 

idade reportada para alguns dos explantes de P. ixocarpa variedade verde varia entre os 8-14 dias, 

dependendo do autor, e o alvo desejado. Andrade-Rodríguez et al. (2005) por exemplo, utiliza a 
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presença do primeiro par de folhas verdadeiras (14 dias) como estágio de desenvolvimento 

adequado para indução de brotos, no entanto, Contreras e Almeida-Puentes (2003) utilizaram 

explantes entre 8-12 dias de idade e Ramirez-Malagón e Ochoa-Alejo (1991) explantes obtidos de 

plântulas com 12-13 dias de idade.  

1.5.2 Multiplicação 

 

Esta etapa visa produzir uma grande quantidade de brotos destinados às etapas seguintes da 

micropropagação (LEVITUS et al., 2010). O conhecimento dos requisitos necessários para o 

cultivo in vitro juntamente com as adaptações metodológicas permite a “criação” de uma nova 

organização celular nos tecidos e o surgimento de novos órgãos adventícios onde eles não existiam; 

um processo chamado de morfogênese (LEMOS, 2010).  

A partir da inoculação in vitro dos explantes as células vegetais podem ser produzidas duas 

vias de regeneração: a primeira denomina-se organogênese ou embriogênese direta, onde os órgãos 

ou embriões somáticos surgem diretamente do tecido do explante. Já a organogênese ou 

embriogênese indireta consiste na desdiferenciação celular acompanhada de crescimento tumoral 

que figura uma massa de células indiferenciadas denominada calo, que sob condições adequadas é 

capaz de gerar órgãos (organogênese) ou embriões somáticos (embriogênese), estruturas similares 

a um embrião, mas que não se originaram por união de gametas (LEVITUS et al., 2010) (Figura 

2).  

Acredita-se que na propagação vegetal o caráter do processo de diferenciação depende do 

genoma da espécie que está regulado pelo balanço hormonal próprio e pelo estado fisiológico do 

órgão, tecido ou célula; mas esse balanço pode ser modificado pela adição de compostos que 

imitam a ação dos hormônios vegetais, denominados reguladores vegetais ou PGR´s (pelas suas 

siglas no inglês). Em cultivos in vitro de explantes de tecidos vegetais organizados como folhas, 

caules, e raízes, e desorganizados como calos e cultura de células, os PGR´s são os principais 

agentes indutores dos estímulos, que na presença de fatores nutricionais adequados, que na fase de 

indução controlam e determinam o tipo de morfogênese a obter (LEMOS, 2010). Amplamente 

empregados nos meios de cultura por aumentar significativamente a diferenciação de órgãos da P. 

ixocarpa, destacam-se as auxinas como o ANA (ácido naftalenacético), o AIA (ácido indolacético) 

e o 2,4-D (ácido diclorofenoxiacético) e as citocininas como o BAP (6-benzilamino purina), a KIN 

(cinetina) e a Z (zeatina). (Tabela 4). 
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FIGURA 2. Esquema dos processos morfogênicos obtidos a partir da inoculação in vitro de diferentes explantes. 

Linhas continuas expressam organogênese ou embriogênese direta, enquanto linhas descontinuas indicam morfogênese 

pela via indireta.  

Fonte: Radice, 2010. 
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Tabela 4. Reguladores vegetais (PGR´s) utilizados na morfogênese da Physalis ixocarpa. 

AUTOR PGR 

 

BAPAT; SCHIEDER, 1981. 

BAP 

Z 

2,4-D 

BAPAT; WENZEL, 1982. AIA 

KIN 

 

RAMIREZ-MALAGÓN e OCHOA-ALEJO, 1989. 

ANA 

BAP 

2,4-D 

 

 

MANZO-GONZÁLEZ et al., 1998. 

AIA 

ANA 

BAP 

2,4-D 

 

 

ORTUÑO-OLEA; MANZO-GONZÁLEZ; PEÑA-LOMELÍ, 1998. 

AIA 

BAP 

KIN 

2,4-D 

 

CONTRERAS; ALMEIDA-PUENTES, 2003. 

AIA  

BAP 

Z 

 

ANDRADE-RODRÍGUEZ et al., 2005. 

AIA  

BAP 

 

 

ESCOBAR-GUZMAN; HERNÁNDEZ-GODÍNEZ; OCHOA-ALEJO, 2009. 

AIA 

ANA 

BAP 

2,4-D 

 

YOUSRY, 2013. 

ANA 

BAP 

2,4-D 

 

GARCÍA-OSUNA et al., 2015. 

ANA 

BAP 

KIN 

Ácido diclorofenoxiacético (2,4-D); Ácido indol-3-butírico (AIB); Ácido naftalenoacético (ANA); 6-benzil amino 

purina (BAP); Zeatina (Z); Kinetina (K). Fonte: Autora. 
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A adição exógena de reguladores de crescimento no meio de cultura desencadeia uma 

alteração do balanço hormonal endógeno dos tecidos; combinações adequadas de auxinas e 

citocininas exógenas, por exemplo, podem interferir no balanço interno das citocininas endógenas 

e desencadear uma resposta de indução de novos meristemas de brotos, esta resposta também 

chamada de cauligênese, pela sua grande aplicação na produção massal de mudas é justamente uma 

das respostas mais procuradas na cultura de tecidos (LEMOS, 2010). Para P. ixocarpa a influência 

da diversidade genética é o fator que mais impacta o processo de cauligênese. Relatos de Andrade-

Rodríguez et al., (2005) demonstram que existem diferenças significativas na resposta à 

cauligênese entre variedades da espécie, sendo superior em variedades cultivadas quando 

comparadas com silvestres. No melhor resultado obtido pelos autores, o início da brotação requereu 

de 21 dias de cultivo em variedades cultivadas, enquanto para a variedade silvestre 

autoincompatível foi necessário de mais 12 dias, e para a variedade silvestre autocompatível não 

houve resposta. (Tabela 5). Já para a proporção de explantes com formação de brotos, número de 

brotos por explante e altura dos brotos, os maiores valores foram obtidos em variedades cultivadas, 

mantendo que a variedade silvestre autocompatível não apresentou resposta morfogênica e que a 

variedade silvestre autoincompatível apresentou os menores valores. Estas respostas são atribuídas 

a uma possível seleção genética que favoreceu à organogênese in vitro das variedades cultivadas, 

consequência do processo de seleção dos melhores indivíduos no decorrer do tempo, ou seja, a 

domesticação da P. ixocarpa (ANDRADE-RODRÍGUEZ et al., 2005). 
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Tabela 5. Multiplicação in vitro em dez variedades de Physalis ixocarpa a partir de segmentos do 

hipocótilo. 

z Medidas com a mesma letra dentro de colunas são iguais, segundo o teste do Tukey (p≤0.05) 

DMSH: diferencia mínima significativa honesta. 

Fonte: Andrade-Rodríguez et al. (2005). 

 

A melhor descrição da reposta morfogênica da P. ixocarpa é que é diversa tanto em função 

dos explantes como das concentrações dos PGR´s utilizados. García-Osuna et al., (2015) 

observaram regeneração de até 9,05±0,57 brotos utilizando segmentos do nó sob 13,2 e 2,85µM de 

BAP-ANA respectivamente, mas não observaram resposta morfogênica para cotilédone e 

hipocótilo, submetidos aos mesmos tratamentos. No entanto, anos antes Andrade-Rodríguez et al. 

(2005) e Contreras e Almeida-Puentes (2003) apresentaram o segmento do hipocótilo como o 

explante com as melhores taxas para a formação de brotos (Tabela 6). De fato, o maior número de 

brotos relatadas para esta espécie (66) foi obtida a partir do segmento do hipocótilo 

(CONTRERAS; PUENTES 2003). 

VARIEDADE INICIO DE 

BROTAÇÃO (DIAS) 

EXPLANTES 

COM BROTOS % 

BROTOS POR 

EXPLANTE 

COMPRIMENTO 

DO BROTO (mm) 

Silvestre 

autocompatível 

- 0.0 c 0.0 c 0.0 d 

Silvestre 

autoincompatível 

33.1az 40.0 b 1.9 c 1.0 d 

Milpero 31.1 ab 40.0 b 4.0 c 5.6 a 

Arandas 25.1 c 60.0 a 18.8 a 2.8 c 

Tamazula 24.8 c 70.0 a 21.3 a 5.4 ab 

Manzano 25.1 c 60.0 a 13.1 b 4.6 ab 

Rendidora original 23-0 c 70.0 a 18.0 a 5.7 a 

CHF1-Chapingo 21.1 c 70.0 a 20.8 a 5.3 ab 

Salamanca 23.8 c 60.0 a 20.4 a 4.3 ab 

Puebla 26.9 bc 50.0 ab 10.6 b 3.8 bc 

DMSH 5.9 25.0 4.7 1.7 
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Tabela 6. Multiplicação de brotos obtidos segundo o tipo de explante, em diferentes variedades de Physalis 

ixocarpa. 

AUTOR VARIEDADE EXPLANTE NÚMERO DE BROTOS OBTIDOS 

 

MANZO-GONZÁLEZ et al., 

1998. 

Rendidora Pecíolo 6,5 

Salamanca Pecíolo 10,8 

Tamazula Pecíolo 21,5 

ANDRADE-RODRÍGUEZ et 

al., 2005. 

Tamazula Hipocótilo 21,3 

CHF1-Chapingo Hipocótilo 20,8 

Salamanca Hipocótilo 20,4 

 

GARCÍA-OSUNA et al., 2015. 

Tetraploide Hipocótilo 0 

Tetraploide Cotilédone 0 

Tetraploide Nó 9,5 

CONTRERAS; ALMEIDA-

PUENTES, 2003. 

- Hipocótilo 66 

- Cotilédone 54 

Fonte: Autora 

Do mesmo jeito, análises da organogênese pela via indireta, realizadas por de Manzo-

González et al. (1998), mostram respostas diferenciais não apenas quanto aos segmentos e as 

variedades, mas também em resposta aos PGR´s utilizados; a variedade Rendidora, por exemplo, 

formou até de 0,7g de calo quando exposto a 57,10µM e 13,2µM de AIA e BAP, respectivamente, 

porém, outras variedades como Tamazula e a Salamanca apresentaram mínimas quantidades na 

porcentagens formação de calo, 54,2% e 35,6%, respetivamente, uma resposta interessante já que 

essas mesmas variedades quando colocadas sob 4,44µM de BAP para Tamazula e 13,2µM de BAP 

para Salamanca, apresentaram formação de 21,5 (Tamazula) e 10,8 (Rendidora) gemas adventícias, 

uma melhor resposta quando comparado com as 6,5 gemas adventícias formadas pela variedade 

Rendidora sob 13,2µM e 0,57µM de BAP e AIA, respectivamente. 
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1.5.3 Enraizamento 

 

Esta é uma etapa relativamente fácil para as herbáceas, mas que tem impacto direto sobre 

as taxas de sobrevivência das plantas. É um processo que pode ser feito tanto em condições in vitro 

como ex vitro; e embora quando in vitro o emprego de ágar favorece a sincronia da rizogênese, 

existe uma tendência de que as raízes produzidas sejam grossas e sem pelos radiculares, além de 

uma alta probabilidade de formação de calo na base do explante o que conduz ao estabelecimento 

de conexões vasculares interrompidas entre raízes e brotos (OLMOS; LUCIANI; GALDEANO 

2010). O enraizamento ex vitro, permite que as etapas de enraizamento e a aclimatização ocorram 

concomitantemente, devido a que raramente existe formação de calo na base do explante a conexão 

vascular raiz-broto é continua, porém, a taxa de sobrevivência das plantas pode ser afetada em 

consequência do estresse associado às altas taxas de transpiração no início da aclimatização 

(OLMOS; LUCIANI; GALDEANO 2010).  

P. ixocarpa mostra alta capacidade de enraizamento, apresentando raízes vigorosas e 

formação espontânea do sistema radicular sem a necessidade de adicionar auxinas ao meio de 

cultura (ANDRADE-RODRÍGUEZ, et al, 2005; GARCÍA-OSUNA et al.,2015; MANZO-

GONZÁLEZ, et al, 1998). No entanto, nas variedades testadas por Andrade-Rodríguez et al. (2005) 

iniciou a aparição das raízes nos 7 primeiros dias, manifestando o efeito do genótipo só quanto ao 

número e comprimento. Outros tratamentos adicionados com PGR´s demostraram também uma 

rizogênese bem-sucedida para a espécie, embora o número de raízes obtido seja menor do que os 

meios livres de regulador. (Tabela 7).  

Faz-se interessante destacar que, inclusive sob mesmos tratamentos, variedades iguais 

apresentam respostas diferentes, enquanto para Manzo-González et al. (1998) as variedades 

Tamazula e Rendidora formaram 8,6 e 0,6 raízes por broto, respectivamente, para Andrade-

Rodríguez et al. (2005) essas mesmas variedades formaram 41,4 e 37,2 raízes por broto. A tabela 

7 apresenta as diferenças obtidas quanto a utilização do PGR´s, sendo que os dados apresentados 

são os melhores obtidos por cada autor independentemente do conteúdo de sais no meio. No caso 

do Manzo-González et al. (1998) o maior número de raízes para a variedade Salamanca (10,1), 

para a Tamazula (9,3) e para a Rendidora (2), ocorreu sob meio MS75, porém, nenhum deles 

atingiram as médias obtidas por Andrade-Rodríguez et al. (2005).  
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Tabela 7. Resposta rizogênica da Physalis ixocarpa sob diferentes PGR´s. 

Ácido naftalenoacético (ANA); 6-benzil amino purina (BAP). Fonte: Autora. 

 

1.5.4 Aclimatização das microplantas 

 

Esta é uma fase de adaptação às novas condições de autotrofia (ex vitro), a qual é 

determinante na sobrevivência das plantas. O sucesso desta etapa dependerá do controle dos 

parâmetros ambientais como umidade, luz e temperatura para diminuir a desidratação e ao mesmo 

tempo, estimular a fotossínteses para gerar um rápido desenvolvimento das plantas (MROGINSKI; 

SANSBERRO; FLASCHLAND,2010). A sensibilidade, fragilidade e suscetibilidade com que as 

plantas ficam nas primeiras horas após sair dos tubos de ensaio provoca um importante estresse 

(BRAINERD, FUCCHIGAMI, 1981). Fatores como o rudimentar desenvolvimento da cutícula das 

plantas, que resulta em alta evapotranspiração, a formação de folhas delgadas, suaves e 

fotossinteticamente inativas, e a incipiente funcionalidade do aparato estomático fazem da perda 

hídrica a maior responsável pelo insucesso na aclimatização. Nesta última etapa da 

micropropagação, múltiplas pesquisas concordam com a facilidade da P. ixocarpa para ter sucesso 

durante a aclimatização, mas também, da importância do sistema de aclimatização, principalmente 

 

AUTOR 

 

VARIEDADE 

 

PGR´s (µM) 

NÚM. DE RAÍZES 

POR BROTO 

  BAP ANA  

YOUSRY, 2013. - - 1 14,30 

GARCÍA-OSUNA et al., 2015. - 1 e 0,5 - 4,3 

 

MANZO-GONZÁLEZ et al., 

1998. 

Salamanca 

Tamazula 

Rendidora 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10,1 

9,3 

2,0 

 

 

 

ANDRADE-RODRÍGUEZ et 

al., 2005 

Milpero 

Arandas 

Manzano 

CHF1-Chapingo 

Tamazula 

Rendidora or. 

Salamanca 

Puebla 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

65,6 

48,2 

46,8 

45,0 

41,4 

37,2 

29,4 

26,6 
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na primeira semana após do transplante, que é o período mais crítico (ANDRADE-RODRÍGUEZ 

et al., 2005). O desenvolvimento “espontâneo” do sistema radicular in vitro, elimina a necessidade 

de acrescentar auxinas aos meios antes da transferência para a condição ex vitro (GARCÍA-

OSUNA et al., 2015). 

Andrade-Rodríguez et al. (2005) reportaram 100% de sobrevivência das plantas transferidas 

para casas de vegetação cobertas, que permitiram manter altas taxas de umidade relativa, o que 

compensou a baixa funcionalidade estomática e da cutícula na manutenção da turgescência da 

planta. Aliás, as variedades aclimatizadas não apresentaram diferenças em função do genótipo, 

sendo que, o crescimento na altura dos brotos foi retomado após uma semana do estabelecimento 

na casa de vegetação. Embora Manzo-González et al. (1998) não especifiquem tais condições, 

reportaram um incremento de 50% para 95% na sobrevivência desta espécie quando existiu uma 

correta otimização das condições do sistema de aclimatização. 

Embora Yousry (2013) não apresente dados sobre as taxas de sobrevivência no processo de 

aclimatização, reporta uma aclimatização bem-sucedida. Prévio ao estabelecimento das plantas em 

casa de vegetação, as plântulas obtidas foram transplantadas para potes com substrato autoclavado 

dentro de câmaras de crescimento, após remoção de restos do meio das raízes mediante lavagens 

em água corrente. Foi adicionado fungicida por 5 segundos, e com o alvo de manter altas taxas de 

umidade relativa, as plantas foram cobertas com sacos plásticos que, 25 dias depois foram furados 

para permitir o intercâmbio de gases; duas semanas depois, os sacos foram retirados e as plântulas 

foram fertilizadas com uma solução de N, P, K (2:1:1). 

Contreras e Puentes-Almeida (2003) relataram a individualização das plantas obtidas em 

potes plásticos com substrato estéril e levadas para casas de vegetação. Não se reportam maiores 

dados sobre as condições em que as plantas foram mantidas, mas a média da altura pelas mudas foi 

de 20cm, com formação flores e a produção média por planta de 9-14 frutos com sementes viáveis. 
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2 MATERIAL E METÓDOS 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV) 

na Unidade Experimental Horto Florestal (UEHF) da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Para o início do cultivo in vitro, foram utilizadas sementes de P. ixocarpa variedade verde 

e variedade roxa, oriundas do Laboratório de Germinação da UEHF-UEFS.  

2.1 Desinfestação das sementes 

Prévio à inoculação in vitro, as sementes de P. ixocarpa variedade verde e variedade roxa 

foram desinfestadas em câmara de fluxo laminar, mediante a imersão em etanol a 70% durante 30 

segundos, posteriormente imersas em hipoclorito de sódio comercial Qboa®, (NaOCl 2,5%) 

acrescido de duas gotas de detergente comercial durante 15 minutos, e lavadas três vezes com água 

destilada autoclavada.  

2.2 Estabelecimento in vitro  

A inoculação de sementes de cada variedade, aconteceu com o auxílio de pinças para 

algodão ponta curva e pinças anatômicas dente de rato, em potes de vidro com capacidade para 

250mL, contendo 80mL de meio de cultura MS/2 sólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962) 

suplementado com 30gL-1 de sacarose e 7 gL-1 de ágar para solidificação. O meio de cultura foi 

autoclavado por 15 minutos a 121°C e 1,0 atm. de pressão, após o pH aferido para 5,7 ±0,1. Os 

potes foram mantidos em sala de crescimento com condições controladas de temperatura (25ºC ± 

3) sob luz fluorescente (60 μmol m-2 s-1) e fotoperíodo de 16 horas luz/ 8 horas escuro.  

2.3 Multiplicação in vitro 

Plântulas de 12-13 dias de idade, oriundas da germinação in vitro, que já tinham formado o 

primeiro par de folhas verdadeiras, foram utilizadas para a multiplicação in vitro, conforme 

inoculado por Andrade-Rodríguez et al. (2005), e Ramírez-Malagón; Ochoa-Alejo (1991) e 

Contreras e Almeida-Puentes (2003) (Figura 3). 
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FIGURA 3. Plantas in vitro de Physalis ixocarpa utilizadas como fonte de explante na etapa de multiplicação. A. 

variedade roxa, B. variedade verde (12d de idade). Barra: 1cm. 

 

A resposta morfogênica foi induzida nos três tipos de explante: segmento nodal, segmento 

cotiledonar e segmento hipocotiledonar (Figura 4); cada explante de, aproximadamente 1cm de 

comprimento, foram inoculados individualmente em tubos de ensaio com 15mL de meio de cultura 

MS suplementado com reguladores vegetais, como apresentado na tabela 8. 

 

FIGURA 4. Segmentos de Physalis ixocarpa variedade verde utilizados na indução da morfogênese: A. segmento 

nodal, B. segmento cotiledonar, C. segmento hipocotiledonar. Barra: 1cm. 
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Tabela 8. Tratamentos para a indução da morfogênese in vitro de Physalis ixocarpa variedade verde e 

variedade roxa. 

 

TRATAMENTO 

 

EXPLANTE 

 

 6 BENZILAMINO 

PURINA (µM) 

 

ÁCIDO 

NAFTALENOACÉTICO (µM) 

 

REP. 

 

AMOSTRAS  

1  

 

 

 

 

0 0 5 4 

2 0 2,5 5 4 

3 2,5 0 5 4 

4 2,5 2,5 5 4 

5 5 0 5 4 

6 5 2,5 5 4 

7 7,5 0 5 4 

8 7,5 2,5 5 4 

9 10 0 5 4 

10 10 2,5 5 4 

11  

 

 

 

 

0 0 5 4 

12 0 2,5 5 4 

13 2,5 0 5 4 

14 2,5 2,5 5 4 

15 5 0 5 4 

16 5 2,5 5 4 

17 7,5 0 5 4 

18 7,5 2,5 5 4 

19 10 0 5 4 

20 10 2,5 5 4 

21  

 

0 0 5 4 

22 0 2,5 5 4 

23 2,5 0 5 4 

24 2,5 2,5 5 4 

25 5 0 5 4 

26 5 2,5 5 4 

27 7,5 0 5 4 

28 7,5 2,5 5 4 

29 10 0 5 4 

30 10 2,5 5 4 
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5 x 2 

(três tipos de explantes x cinco concentrações de BAP x duas concentrações de ANA), totalizando 

30 tratamentos para cada variedade, cada tratamento foi constituído de cinco repetições, sendo cada 

repetição composta por quatro tubos de ensaio contendo um explante cada.  

Após 30 dias da inoculação foram analisadas, para cada variedade, as seguintes variáveis: 

porcentagem de explantes com brotos por organogênese direta (% EBOD), número de brotos por 

explante por organogênese direta (NBOD), porcentagem de explantes com brotos por 

organogênese indireta (% EBOI), número de brotos por explante por organogênese indireta 

(NBOI), porcentagem de explantes com calo (%EC), porcentagem da área recoberta com calo 

(%AC), porcentagem de explantes com raiz (%ER) e o número de raízes por explante (NR).  

 2.4 Condições de cultivo 

Todas as culturas foram mantidas em sala de crescimento sob temperatura de 25 ± 3°C, 

fotoperíodo de 16h/8h (luz/escuro) e radiação fotossintética ativa de 60 μmol m-2 s-1, obtida por 

lâmpadas brancas fluorescentes. 

2.5 Análises estatísticas 

Os dados, de cada variedade, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) mediante 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011), e à regressão ou comparação de médias pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, para os dados qualitativos ou por regressão para os 

dados quantitativos e quantitativos, respectivamente.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Organogênese pela via direta 

Neste ponto é importante salientar que, quando adicionado ANA e BAP, mas 

principalmente na presença de ANA, para ambas variedades analisadas, obteve-se uma alta 

presença de estruturas não definidas, de consistência dura e não individualizadas, com um 

comprimento menor que 0,5cm, cuja morfologia distava muito de ser um calo, e que, embora 

algumas delas figurassem folhas pequenas, não apresentaram caules e, sob os nossos critérios 

quanto às características, não as qualificaram como brotos (Figura 5) ; além do que, após terem 

sido colocadas sob diferentes concentrações de BAP e em meio isento de PGR´s (dados não 

apresentados), não geraram resposta morfogênica; ao contrário dos brotos obtidos nestes mesmos 

experimentos, que formaram novas folhas e raízes bem definidas, e alongaram os seus caules, 

enquanto os calos aumentaram em tamanho. 

 

FIGURA 5. Formação de estruturas não definidas de Physalis ixocarpa após 30 dias de cultivo in vitro. A. variedade 

roxa, B. variedade verde. Barra: 1cm. 

 

As referidas estruturas, não foram inclusas nas nossas analises estatísticas; provavelmente 

outros grupos de pesquisa consideraram em conta este tipo de estruturas como brotos, visto que os 

seus dados reportados quanto a porcentagem e número de brotos, são muito maiores do que a os 

obtidos em nosso estudo.  
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Ramírez-Malagón e Ochoa-Alejo (1991) relatou algumas alterações morfológicas na 

regeneração de brotos, quanto à estrutura de folhas e caules, mas isso quando adicionado 2,4-D no 

meio de cultura; no entanto, a descrição dessas alterações morfológicas não corresponde às 

alterações observadas em nossa pesquisa. 

3.1.1 Physalis ixocarpa variedade verde  

 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA influenciaram isoladamente (p≤0,05) a porcentagem de explantes com 

brotos (%EB) de P. ixocarpa variedade verde, enquanto as interações duplas destes fatores 

(SEG*BAP, SEG*ANA, BAP*ANA) afetaram o número de brotos por explante (NBE) (Tabela 

9).  

Tabela 9. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com brotos (%EB) e número de 

brotos por explante (NBE), na regeneração in vitro via organogênese direta de Physalis ixocarpa variedade 

verde, em função do tipo de segmento e das concentrações de BAP e ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %EB NBE 

SEG 2 527.55* 5.15* 

BAP 4 34.10* 0.80* 

ANA 1 143.50* 2.07* 

SEG*BAP 8 4.26ns 0.14* 

SEG*ANA 2 6.24ns 0.37* 

BAP*ANA 4 13.49ns 0.28* 

SEG*BAP*ANA 8 10.40ns 0.10 ns 

Resíduo  120 120 

CV (%)  69.37 26.84 
 *Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  

 
Uma média de 65% dos explantes avaliados desenvolveram brotos a partir do segmento 

nodal que, contrastado com o 12% e 6,5% dos segmentos do cotilédone e hipocótilo, 

respectivamente, lhe destaca como o melhor explante na formação de brotos de P. ixocarpa 

variedade verde (Figura 6). A superioridade do explante nodal para a formação de brotos em 

detrimento dos demais segmentos é facilmente detectável pela comparação visual (Figura 7).  
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FIGURA 6. Porcentagem de formação de brotos de Physalis ixocarpa variedade verde por organogênese direta, em 

diferentes tipos de segmentos. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p ≤0,05). 

 

 

 

 

FIGURA 7. Resposta morfogênica de Physalis ixocarpa variedade verde in vitro. A. segmento nodal, B. segmento 

cotiledonar, C. segmento do hipocótilo. Barra: 1cm. 
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Os dados obtidos para a porcentagem de explantes responsivos na cauligênese da 

P.ixocarpa variedade verde, em função das concentrações de BAP testadas, se adequaram ao 

modelo matemático da equação quadrática, sendo que, o ponto de maior eficiência para esta 

variável foi 37,35%, corresponde a 4,35µM de BAP. Estes resultados ratificam a ação dos 

reguladores vegetais como promotores, mas também inibidores dos eventos fisiológicos quando 

utilizados em altas concentrações (Figura 8).  

FIGURA 8. Porcentagem de formação de brotos de Physalis ixocarpa variedade verde por organogênese direta, em 

diferentes concentrações de BAP. 

 

Já os dados obtidos em respostas à utilização da auxina ANA, mostraram uma média de 

37,66% de explantes com brotos no meio isento de ANA com redução para 18, 33% quando o meio 

foi acrescido com 2,5µM (Figura 9). Visivelmente, a adição de ANA causa alterações morfológicas 

na formação de brotos (Figura 10). 
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FIGURA 9. Porcentagem de formação de brotos de Physalis ixocarpa variedade verde por organogênese direta, sob 0 

e 2,5μM de ANA. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p ≤0,05). 

 

FIGURA 10. Resposta morfogênica de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 0µM (A) e 2,5µM (B) ANA. Barra: 

1cm. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2.5

E
X

P
L

A
N

T
E

S
 C

O
M

 B
R

O
T

O
S

 (
%

)

ANA (µM)

a

b



30 
 

Quanto ao número de brotos, a partir da interação entre os fatores tipo de segmento e 

concentrações de BAP, observou se que, os melhores resultados foram obtidos no segmentos do 

nó sob concentrações de 2,5µM e 5,0µM de BAP, com uma média de 2,3 brotos por explante 

(Tabela 10), (Figura 11).  

Tabela 10. Número de brotos formados pela organogênese direta de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 

diferentes concentrações de BAP em três segmentos.  

Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras maiúsculas comparam 

segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP. 

 

 

 FIGURA 11. Resposta morfogênica em explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 2,5µM de BAP. A. 

segmento nodal, B. segmento do hipocótilo, C. segmento cotiledonar. Barra: 1cm. 

 

 

BAPµM 

SEGMENTO 

COTILÉDONE HIPOCÓTILO NÓ 

0 0Bb 0,25Bb 1,25Ab 

2.5 1,25Ba 0,125Cb 2,35Aa 

5 0,52Bab 0,25Bb 2,3Aa 

7.5 0,02Bb 0Bb 1,05Ab 

10 0Bb 0Bb 0,62Ab 
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Quanto as respostas obtidas nos explantes submetidos aos tratamentos com ANA, para o 

número de brotos, os melhores resultados foram ontidos com o explante nó na ausencia desta 

auxina formando uma média de 2,07 brotos na variedade verde de P. ixocarpa (Figura 12). O 

hipocótilo e o cotilédone obtiveram médias inferiores a um broto por explante.  

 

 
FIGURA 12. Número de brotos por explantes via organogênese direta de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 0 e 

2,5µM de ANA. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p ≤0,05). Letras 

maiúsculas comparam concentrações de ANA minúsculas comparam tipos de segmentos. 

 

 

Os dados obtidos quanto ao número de brotos na variedade verde de P. ixocarpa em função 

das concentrações de ANA e BAP se adequaram ao modelo matemático da equação quadrática, 

sendo estimado como o ponto de maior eficiência na cauligênese da variedade, 1,52 brotos em 

meio isento da auxina e adicionado com 3,83µM de BAP (Figura 13). 
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FIGURA 13. Número de brotos por explantes de Physalis ixocarpa variedade verde por organogênese direta, sob 

diferentes concentrações de BAP e ANA. 

 

3.1.2 Physalis ixocarpa variedade roxa 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA tiveram uma interação tripla (p≤0,05), tanto para a porcentagem de 

explantes com brotos (%EB) quanto para número de brotos por explante (NBE) na variedade roxa 

de P. ixocarpa (Tabela 11). 

Tabela 11. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com brotos (%EB) e número de 

brotos por explante (NBE) na regeneração in vitro via organogênese direta de Physalis ixocarpa variedade 

roxa em função do segmento e das concentrações de BAP e ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %EB NBE 

SEG 2 58.03* 0.22* 

BAP 4 32.32* 0.10* 

ANA 1 4.97* 0.02ns 

SEG*BAP 8 27.0* 0.09* 

SEG*ANA 2 5.35* 0.02* 

BAP*ANA 4 0.92ns 0.01ns 

SEG*BAP*ANA 8 2.85* 0.01* 

Resíduo  120 120 

CV (%)  89.19 26.84 
 *Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  
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Quanto à porcentagem de formação de brotos na variedade roxa de P. ixocarpa, a interação 

entre os fatores aponta para a média 40% de explantes responsivos quando se utilizou o segmento 

nodal sob o tratamento suplementado com apenas 2,5µM de BAP. No entanto, esta média é 

significativamente inferior à obtida a partir do segmento nodal em meio livre de BAP (60%), 

independente da presença de ANA. Para os demais tratamentos avaliados não se obteve resposta, 

ou foram obtidas médias de 5% para a referida variável (Tabela 12). 

Tabela 12. Porcentagem da formação de brotos de Physalis ixocarpa variedade roxa em função do tipo de 

segmento e das diferentes concentrações de BAP e ANA. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

 

0µM 

NÓ 60Aa 40Ab* 5Ac 5Ac 0Ac 

COTILÉDONE 0Ba 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 5Ba 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 

 

2.5µM 

NÓ 60Aa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 0Ba 5Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

A tendência para a formação de brotos, é facilmente detectável quando apresentasse 

comparação entre segmentos, onde visivelmente, o segmento nodal destaca pela presença de broto. 

(Figura 14). 

Comportamento similar à porcentagem de formação de brotos foi observado para o número de 

brotos por explante, em que foi obtido uma média de 0,7 brotos quando utilizou-se o segmento 

nodal sob o tratamento controle. Esta média não diferiu da obtida no meio suplementado com 

2,5µM de BAP (0,70) ou 2,5µM de ANA (0,75). Para os demais tratamentos avaliados não se 

obteve resposta, ou foram obtidas médias de 0,05 brotos por explante (Tabela 13).  
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FIGURA 14. Resposta morfogênica de Physalis ixocarpa variedade roxa in vitro. A. segmento nodal, B. segmento 

hipocotiledonar, C. segmento cotiledonar. Barra: 1cm. 
 

Tabela 13. Número de brotos de Physalis ixocarpa variedade roxa, sob diferentes concentrações de ANA e 

BAP em três segmentos. 

 

ANA  

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

 

0µM 

NÓ 0.75Aa* 0.70Aa 0.05Ab 0.05Ab 0Ab 

COTILÉDONE 0Ba 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 0Ba 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 

 

2.5µM 

NÓ 0.75Aa 0Ab* 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 0Ba 0.05Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

 

Existe uma importante discrepância quanto ao melhor segmento para a cauligênese do 

tomate de cascara. Os nossos resultados mostram que, tanto na variedade roxa como na variedade 

verde de P. ixocarpa, as maiores porcentagens na formação de brotos, assim como os maiores 

números na formação destas estruturas, foram alcançadas utilizando o segmento nodal, 

apresentando 60% de formação de brotos na variedade roxa e 65% na variedade verde, e formando 

até 2,35 brotos na variedade verde quando adicionado 2,5 e 5µM de BAP e 0,75 na variedade roxa.  
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O maior número de brotos relatado na literatura, para P. ixocarpa (66) foi obtido a partir do 

segmento do hipocótilo (CONTRERAS; PUENTES-ALMEIDA, 2003), que para Andrade-

Rodríguez et al., (2005) também geraram as maiores taxas quanto ao número de brotos (21,3). 

Entretanto para García-Osuna et al., (2015) não houve resposta morfogênica quando foi utilizado 

este segmento, resultados que concordam com os nossos, já que, tanto na variedade verde como na 

variedade roxa, as porcentagens de formação de brotos, bem como o número de brotos por explante, 

mostraram os menores índices, ou a ausência de cauligênese, no segmento do hipocótilo. Agora, é 

importante salientar que, Andrade-Rodríguez et al., (2005) consideraram como brotos estruturas 

com um comprimento de 1-5,7mm, estruturas que eles mesmos qualificaram de pequenos e 

incapazes de crescer e ser utilizados para a micropropagação. Para ambas variedades analisadas, as 

estruturas não definidas, de consistência dura e não individualizadas, com um comprimento menor 

que 0,5cm, não foram qualificadas como brotos, nem inclusas nas análises estatísticas. Já 

Contreras; Puentes-Almeida (2003) não detalham quanto ao comprimento das estruturas que 

consideraram como brotos. Portanto, os nossos resultados não são comparáveis com os obtidos por 

esses grupos, sendo que sob os seus critérios morfológicos, múltiplas são as estruturas que 

poderiam ser consideradas como brotos. 

Intimamente ligado ao potencial de regeneração, encontra-se o órgão utilizado e o estágio 

de desenvolvimento do mesmo, já que, à medida que a especialização das células progride durante 

o desenvolvimento do órgão, ou da planta, a desprogramação gênica (diferenciação) torna-se mais 

difícil (FUZITANI; SHIGUEAKI NOMURA, 2004). Acredita-se que os nós, são zonas 

meristemáticas com uma intensa divisão celular e crescimento, razão pela que é congruente que, a 

maior porcentagem quanto a formação de brotos e o maior número de brotos apresentados nas duas 

variedades analisadas de P. ixocarpa tenham sido ao partir deste segmento; e embora tenhamos 

encontrado resposta morfogênica nos segmentos do cotilédone e do hipocótilo, as taxas foram 

mínimas. 

Pesquisas de García-Osuna et al. (2015) reforçam os nossos resultados, devido a que as 

análises deste grupo também apresentam uma resposta diferencial enquanto ao tipo de segmento, 

sendo melhor no segmento nó. O número de brotos reportado por García-Osuna et al. (2015) a 

partir do segmento nodal foi de até 9.05±0.57 brotos, isso, sob concentrações de 13,2µM de BAP 

e 2,85µM de ANA, enquanto o nosso maior número de brotos foi de 2,35 sob 2,5µM e 5µM de 

BAP na variedade verde. 
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Acredita-se que, a adição exogêna de auxinas e citocininas gera uma alteração no balanço 

hormonal endógeno nos tecidos dos explantes (LEMOS, 2010), sendo a indução, ou a inibição, dos 

processos morfogênicos in vitro dependente do balanço e da interação entre as substâncias 

reguladoras de crescimento endógenas e exógenas (MONFORT et al., 2012). Isto contribui para 

esclarecer as diferentes respostas obtidas entre os resultados reportados neste trabalho e os 

relatados na literatura, nos quais foram utilizadas diferentes concentrações de reguladores em 

explantes de diversas variedades, que certamente possuem níveis endógenos diferenciados. Na 

pesquisa de García-Osuna et al. (2015) é provável que as altas concentrações de BAP e ANA 

utilizadas, promoveram um maior número de brotos no segmento nodal, além do que, este grupo 

trabalhou com uma variedade tetraploide e, geralmente este tipo de populações melhoradas 

apresentam melhores características quanto a ciclo de vida, peso dos frutos, número de frutos 

(ROBLEDO-TORRES et al., 2011) e possivelmente, também apresente melhores características 

quanto a morfogênese in vitro. 

Quando analisada a porcentagem de brotos, na presença (2,5µM) e ausência de ANA, em 

diferentes concentrações de BAP, a maior porcentagem obtida na variedade verde (37,66%) 

ocorreu no meio isento de ANA, a qual não apenas reduziu para (18, 33%) quando o meio foi 

acrescido com 2,5µM da auxina, mas também apresentou importantes alterações morfológicas. 

Entanto para a variedade roxa, a maior porcentagem obtida (60%), foi no meio livre de BAP e 

independente da presença ou ausência de ANA, o que é atribuído uma concentração endógena de 

auxinas e citocininas suficientes para ativação e controle do ciclo celular.  

Já no número de brotos, ambas variedades apresentaram o mesmo comportamento: são 

dispensaveís da auxina ANA; entanto na variedade verde de P. ixocarpa, a melhor resposta obtida 

foi de 2,07 brotos, na variedade roxa foi de 0,70. 

No 1991, Ramírez-Malagón; Ochoa-Alejo fiz referência a alterações morfológicas, como 

folhas pequenas e encaracoladas, e caules compridos, quando adicionado a auxina 2,4-D, mas estas 

não ocorreram na presença de ANA, porém, nos nossos experimentos se observaram alterações 

morfológicas similares sob concentrações de BAP e ANA, só BAP, ou só ANA, tanto na a 

variedade verde quanto na variedade roxa. Lembrando-se que, a capacidade morfogênica desta 

espécie está dada pelo genótipo da variedade utilizada (ANDRADE-RODRÍGUEZ et al.,2005), as 
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alterações apresentadas, podem ter sido favorecidas pela a interação entre estes mesmos fatores e 

acrescentadas pela influência das citocininas e auxinas no ciclo celular. 

As diferenças obtidas no número de brotos entre a variedade roxa e a variedade verde, em 

que a variedade verde obteve um número superior ao número de brotos obtido na variedade roxa, 

constatam que a capacidade morfogênica está ligada ao genótipo da variedade, como demostrado 

por Andrade-Rodríguez (2005), que encontrou diversidade genética na totipotencialidade das 

células para a formação dos brotos em função das variedades analisadas.  

Linhagens vegetais têm a capacidade de proliferar em meios compostos estritamente por 

sais inorganicas, uma fonte de carbono e vitaminas (ROCA et al., 1991), sendo provavél que, a 

concentração endógena de fito hormônios de P. ixocarpa seja suficiente para o estimulo da 

formação dos brotos. Andrade-Rodríguez et al., (2005), encontraram taxas de até 70% de explantes 

com formação de brotos quando utilizaram meios basais, reforçando o nosso melhor resultado no 

número de brotos, 2,07 sem adicionamento de ANA. A melhor resposta para Yousry (2013) quanto 

ao número de brotos formados, 6,04, sucedeu sob baixas concentrações de ANA, 0,71µM, entanto 

os tratamentos de Andrade-Rodríguez et al. (2005), sem ANA obtiveram desde 1,9 até 21,3 brotos 

por explante; reforçando a ideia de que este hormônio é dispensável na cauligênese da espécie.  

De comum acordo é que as auxinas aumentam e promovem a divisão celular, cuja principal 

utilização encontra se voltada para processos de rizogênese, mas não para formação de brotos e 

que são as citocininas, como o BAP, a classe de hormônios com um papel central no ciclo celular, 

que influencia numerosos programas de desenvolvimento (LEMOS, 2010). Em 1998, Manzo-

González et al. encontraram as melhores respostas (21,5), quanto a formação de gemas adventícias, 

em tratamentos adicionados com BAP em concentrações de 4,440µM, para a variedade Tamazula; 

embora o número de gemas obtidas supera o obtido neste trabalho, os segmentos utilizados por 

eles foram pecíolos. Estes resultados, respaldam a ideia de que o adicionamento de BAP em baixas 

concentrações é favorável na cauligênese da P. ixocarpa, já que a nossa melhor resposta quanto ao 

número de brotos, 2,35, foi obtida sob concentrações de 2,5-5µM de BAP, quando utilizado o nó 

como fonte de explante. 

Embora, o BAP é utilizado como única fonte para a indução de brotos, a combinação com 

ANA tem sido benéfica (OLMOS; LUCIANI; GALDEANO, 2010). Nos nossos resultados, para a 

variedade verde, as combinações de BAP e ANA apresentaram bons resultados na morfogênese da 
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espécie. Resposta também encontrada por García-Osuna et al. (2015), Yousry (2013) e Ramírez-

Malagón; Ochoa-Alejo (1991). Porém, não superam aqueles obtidos quando os meios só foram 

acrescentados com BAP.  

Frequentemente, sob condições médio ambientais idênticas, apresenta-se uma ampla 

variabilidade de resposta morfogênica associada ao genótipo da planta, devido a que as respostas 

do cultivo in vitro de um determinado explante, diferem segundo o cultivar empregado, em que 

pequenas mudanças na composição nos meios de cultura, especialmente quanto às concentrações 

dos PGR´s, são de grande utilidade na obtenção do efeito desejado (ROCA et al., 1991). P. ixocarpa 

e a suas múltiplas variedades tem apresentado uma diversa resposta morfogênica ao longo dos anos 

e sob diferentes tratamentos testados por diferentes grupos de pesquisa, donde os nossos 

experimentos não são a exceção, mostrando que está espécie dificilmente consegue ter 

repetitividade.  

3.2 Organogênese pela via indireta 

3.2.1 Physalis ixocarpa variedade verde 

 

De acordo com a análise de variância, a auxina ANA influenciou isoladamente (p≤0,05) a 

porcentagem de explantes com brotos (%EB), enquanto a citocinina BAP afetou o número de 

brotos por explante (NBE) na organogênese via indireta de P. ixocarpa variedade verde (Tabela 

14). 

Tabela 14. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com brotos (%EB) e número de 

brotos por explante (NBE) via da organogênese indireta em Physalis ixocarpa variedade verde, em função 

do tipo de segmento e das concentrações de BAP e ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %EB NBE 

SEG 2 13.20ns 0.22 ns 

BAP 4 11.76 ns 0.19* 

ANA 1 87.19* 0.42 ns 

SEG*BAP 8 9.65 ns 0.10 ns 

SEG*ANA 2 9.88 ns 0.07 ns 

BAP*ANA 4 2.96 ns 0.04 ns 

SEG*BAP*ANA 8 11.67 ns 0.10 ns 

Resíduo  120 120 

CV (%)  132.40 34.89 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  
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Uma média de 15,33% dos explantes avaliados desenvolveram brotos via organogênese 

indireta a partir de segmentos colocados em meios suplementados com 2,5µM de ANA, sendo 

significativamente superior aos resultados observados na ausência da auxina (1.33%) (Figura 15). 

Já na avaliação do número de brotos por explantes, foi observada uma média de 0,58 no tratamento 

com 2,5µM de BAP, sendo superior apenas a maior concentração de BAP utilizada (0,04 brotos) 

(Figura 16); os dados obtidos nesta variável não se adequaram a nenhum modelo matemático em 

função das concentrações de BAP utilizadas. 

FIGURA 15. Porcentagem de formação de brotos de Physalis ixocarpa variedade verde por organogênese indireta, 

sob 0 e 2,5µM de ANA. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p ≤0,05). 

 

FIGURA 16. Número de brotos por explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, por organogênese indireta sob 

diferentes concentrações de BAP. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p 

≤0,05). 
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Os brotos obtidos a partir da organogênese indireta mostraram colorações pálidas e textura 

friável, folhas pequenas, estioladas e ausência de raízes (Figura 17).  

 

FIGURA 17. Resposta morfogênica de explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, na formação de brotos por 

organogênese indireta sob 2,5µM (A) e 5µM (B) de BAP. Barra: 1cm. 

 

3.2.2 Physalis ixocarpa variedade roxa 

 

A variedade roxa não apresentou resposta morfogênica para a formação de brotos pela via 

indireta nas condições testadas neste estudo. 

Assim, considerando as baixas taxas de regeneração obtidas pela variedade verde e a 

ausência de resposta na variedade roxa, os resultados indicam que esta via de regeneração não é 

viável para os genótipos estudados. Estes resultados são confirmados pela ausência de relatos na 

literatura de morfogênese a partir desta via de regeneração para outras variedades de P. ixocarpa; 

possivelmente outros experimentos não obtiveram sucesso na obtenção de brotos a partir desta via, 

razão de não ser utilizada na propagação desta espécie 
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 3.3 Calogênese 

3.3.1 Physalis ixocarpa variedade verde 

 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA tiveram interação tripla (p≤0,05) na porcentagem de explantes com calo 

(%EC), enquanto que, a porcentagem de área coberta com calo (%AC) foi influenciada pelas 

interações duplas SEG*ANA e BAP*ANA para P. ixocarpa variedade verde (Tabela 15). 

Tabela 15. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com calo (%EC) e porcentagem 

de área coberta com calo (%AC) em Physalis ixocarpa variedade verde, em função do segmento e das 

concentrações de BAP e ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %EC %AC 

SEG 2 76.31* 45.28* 

BAP 4 47.82* 21.91* 

ANA 1 793.93* 750.21* 

SEG*BAP 8 12.92 ns 10.30 ns 

SEG*ANA 2 24.80 ns 21.26* 

BAP*ANA 4 19.94* 21.91* 

SEG*BAP*ANA 8 19.55* 11.23 ns 

Resíduo  120 120 

CV (%)  54.70 56.96 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  

Nos resultados obtidos para a variável % de explantes com calo, os segmentos de nó 

alcançaram as maiores porcentagens (85%), sob concentrações de 5µM de BAP e 2,5µM de ANA, 

entanto para segmentos do cotilédone a maior porcentagem obtida (80%), foi indistinto da presença 

de BAP, mas sob 2,5µM de ANA, já as para o segmento do hipocótilo as maiores porcentagens 

surgiram quando adicionado 5 e 10µM de BAP e 2,5µM de ANA. Mostrando que as respostas nos 

tratamentos com ANA, foram significativamente superiores aos observados nos meios isentos da 

auxina; esses tratamentos apresentaram taxas incipientes na formação de calo para os segmentos 

de nó e cotilédone, enquanto, no segmento do hipocótilo, que foi o melhor explante no meio sem 

auxina, até 75% dos explantes apresentaram formação de calo, quando adicionado 2,5µM de BAP 

(Tabela 16). 
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Tabela 16. Porcentagem na formação de calo em explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 

diferentes concentrações de ANA e BAP em três segmentos. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

 

 0µM 

NÓ 0Ba 20Ba 30Aa 5Ba 0Aa 

COTILÉDONE 0Ba 25Ba  0Aa  0Ba 0Aa  

HIPOCÓTILO 50Aa 75Aa 5Ab 50Aa 0Ab  

 

2.5µM 

NÓ 50*Aab 65*Aab 85*Aa 65*Aa 20Bb 

COTILÉDONE 40*Aa 70*Aa 80*Aa 80*Aa 55*ABa 

HIPOCÓTILO 35Aa 85Aa 75*Aa 65Aa 85*Aa 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

 

FIGURA 18. Porcentagem de área coberta com calo em diferentes explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, 

sob 0µM e 2,5µM de ANA. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p ≤0,05). 

Letras maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de ANA. 
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Quanto a área coberta com calo, todos os segmentos apresentaram um incremento quando 

adicionado 2,5µM de ANA. O segmento do hipocótilo teve um aumento de 17,75% para 55, 5%, 

o segmento nodal de 5% para 37,5% e o cotilédone de 1,25% para 60,75% (Figura 18). No meio 

isento de ANA o segmento do hipocótilo presentou as maiores porcentagens de área coberta com 

calo, em tanto o cotilédone e o hipocótilo foram os explantes com as maiores porcentagens quando 

o meio acrescido com 2,5µM da auxina. 

Os dados obtidos quanto a área coberta com calo na variedade verde de Physalis ixocarpa 

em função das concentrações de ANA e BAP, se adequaram ao modelo matemático da equação 

quadrática, estimando-se como o ponto de maior eficiência na porcentagem da calogênese da 

variedade na presença de ANA 66,8%, sob concentrações de 5,68µM de BAP e 2,5µM de ANA; 

na ausência da auxina observou-se o mesmo comportamento dos dados para esta variável, no 

entanto a porcentagem de maior eficiência foi estimada para 14,89%, quando adicionado com 

0,53µM de BAP(Figura 19) . 

FIGURA 19. Porcentagem de área coberta com calo em diferentes explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, 

sob diferentes concentrações de BAP e ANA. 
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3.3.2 Physalis ixocarpa variedade roxa 

 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e concentrações 

de ANA tiveram uma interação tripla (p≤0,05), quanto a porcentagem de explantes com calo 

(%EC), enquanto a interação dupla das variáveis SEG*ANA e BAP*ANA influenciaram a 

porcentagem de área coberta com calo (%AC) de P. ixocarpa variedade roxa. (Tabela 17). 

Tabela 17. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com calo (%EC) e porcentagem 

de área coberta com calo (%AC) m Physalis ixocarpa variedade roxa, em função do segmento e das 

concentrações de BAP e ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %EC %AC 

SEG 2 44.16* 15.35* 

BAP 4 102.26* 47.59* 

ANA 1 762.86* 569.79* 

SEG*BAP 8 12.52* 4.83ns 

SEG*ANA 2 31.21* 21.24* 

BAP*ANA 4 61.67* 29.33* 

SEG*BAP*ANA 8 11.46* 5.98ns 

Resíduo  120 120 

CV (%)  53.60 51.94 
 *Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  

 

As medias obtidas para porcentagem de explantes com calo, na presença de 2,5µM de ANA 

foram significativamente superiores às obtidas em meio livre de auxina nos meios suplementados 

com BAP, exceto para o segmento do hipocótilo em 2,5 e 10µM de BAP. Vale ressaltar que todos 

os segmentos, sob alguma combinação BAP-ANA, conseguiram obter um 100% de explantes com 

calo (Tabela 18). 

Na porcentagem de área coberta com calo apresentou-se o mesmo comportamento que na 

variedade verde, donde o incremento da porcentagem é diretamente proporcional ao incremento da 

auxina; no segmento do hipocótilo houve um aumento de 9,75% para 38.48%, no cotilédone de 

1,5% para 51.25% e no nó de 2,5% para 27,25% (Figura 20). As maiores porcentagens de área 

coberta com calo nesta variedade foram observadas nos segmentos do hipocótilo cotilédone em 

meio suplementado com 2,5µM desta auxina. 
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Tabela 18.Porcentagem de explantes com calo de Physalis ixocarpa variedade roxa, sob diferentes 

concentrações de ANA e BAP em três segmentos. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

 

0µM 

NÓ 0Aa 20Aa 5Aa 10Ba 30Aa 

COTILÉDONE 0Aa 15Aa 0Aa 0Ba 10Aa 

HIPOCÓTILO 20Acb 15Acb 0Ac 60Aab 90Aa 

 

2.5µM 

NÓ 5Ab 55Aa* 60Aa* 100Aa* 55Aa 

COTILÉDONE 15Ab 45Aab 95Aa* 90Aa* 100Aa* 

HIPOCÓTILO 40Ab 35Ab 100Aa* 100Aa* 80Aab 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

FIGURA 20. Porcentagem de área coberta com calo em diferentes explantes de Physalis ixocarpa variedade 

roxa, sob 0µM e 2,5µM de ANA. Letras distintas indicam diferença entre as médias, segundo o teste de Tukey (p 

≤0,05). Letras maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de ANA.  
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 Os dados obtidos quanto a área coberta com calo na variedade roxa de Physalis ixocarpa 

em função das concentrações de ANA e BAP se adequaram ao modelo matemático da equação 

quadrática, sendo estimado 53,0%, como o ponto de maior eficiência na porcentagem da 

calogênese da variedade, quando concentrações de BAP e ANA foram de 7,37µM e 2,5µM, 

respectivamente (Figura 21). 

FIGURA 21. Porcentagem de área coberta com calo em diferentes explantes de Physalis ixocarpa variedade roxa, sob 

diferentes concentrações de BAP e ANA. 

Existe um comportamento similar quanto a formação de calo tanto para variedade verde 

como para a variedade roxa de Physalis ixocarpa. Sendo que a interação tripla SEG*ANA* BAP 

influenciou a porcentagem de explantes com calo, enquanto as interações duplas SEG* ANA e 

BAP*ANA influenciaram a porcentagem de área coberta com calo (%AC) para ambas variedades. 

Segundo Taiz; Zeiger (2004), a formação de calos depende da razão auxina-citocinina no meio de 

cultura: enquanto uma alta razão estimula a formação de raízes, uma baixa leva à formação da parte 

aérea, mas, em níveis intermediários, ou relativamente altos, de ambos PGR´s, o tecido cresce 

como células indiferenciadas.  
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Admite-se que as diferentes expressões morfogenéticas reflitam a natureza e o grau de 

diferenciação dos tecidos (KERBAUY, 1999). Neste contexto, órgãos imaturos apresentam melhor 

capacidade regenerativa, e embora não se tenha um explante por excelência, em geral, para a 

formação de calo, o hipocótilo e o cotilédone apresentaram as melhores respostas que o segmento 

do nó, o qual foi melhor nas respostas quanto a formação de brotos.  

Em 1998, experimentos de Manzo-González et al. partindo de pecíolos, folhas e caules 

como fonte de explante e adicionando 2, 4-D como auxina, encontraram diferenças importantes na 

formação de calo nas variedades Rendidora, Tamazula e Salamanca de P. ixocarpa. As avaliações 

deste grupo, na variedade Rendidora foram feitas segundo o peso dos calos, obtendo até 0,7g de 

calo a partir dos explantes caule e folha, e em porcentagem de formação para as variedades 

Tamazula e Salamanca; quanto a variedade Rendidora é difícil realizar uma comparação devido as 

diferenças nas unidades utilizadas, más para as variedades Tamazula e Salamanca, o nosso melhor 

resultado, obtido do segmento do hipocótilo da variedade verde (60,75%), é superior às maiores 

porcentagens obtidas a partir de segmentos de caule na variedade Salamanca (35,6%) e do pecíolo 

na variedade Tamazula (54,2%). Enquanto à melhor resposta obtida na variedade roxa, (51,25%), 

a qual foi obtida no segmento do cotilédone, supera apenas a porcentagem da variedade Salamanca 

e é próxima à da variedade Tamazula. Estes resultados, como nas demais respostas obtidas neste 

trabalho, reforçam a ideia de que a variabilidade morfogênica da espécie está condicionada à 

variedade utilizada. 

Os nossos resultados mostram uma ampla diversidade quanto a consistência, friabilidade e 

cor dos calos, não se encontrando relação em função ao tipo de explante, tratamento ou variedade 

empregada. A coloração dos calos foi heterogênea, podendo identificar áreas de cores translúcidas, 

brancas transparentes, marrom-amareladas, marrom escuro, verde claro e escuro, em combinação 

com consistências friáveis e duras (Figuras 22 e 23). A coloração é um indicativo quanto ao 

potencial dos calos, donde geralmente, porções translúcido-brancas ou amareladas são 

consideradas friáveis e com potencial embriogênico; enquanto porções esverdeadas podem ser 

atribuídas à exposição dos calos à luz constante, pela síntese de pigmentos de clorofila nas células 

de calos translúcidos (CORREDOIRA et al., 2002), e comumente estão relacionados a potencial 

organogênico. Quanto à consistência, Nogueira et al. (2007) considera que calos friáveis são o setor 

de origem de embriões somáticos e embora se obtivesse calos friáveis translúcidos brancos e 

verdes, não houve um padrão em função dos PGR´s ou dos segmentos empregados, para reproduzir 
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um tratamento específico para a formação de embriões somáticos; o que requer que novos estudos 

sejam realizados para avaliação do potencial de regeneração dos diversos calos obtidos nas duas 

variedades estudadas. 

FIGURA 22. Diversidade na formação de calos in vitro de Physalis ixocarpa variedade verde. Barra: 1cm. 

FIGURA 23. Diversidade na formação de calos in vitro de Physalis ixocarpa variedade roxa. Barra: 1cm. 
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3.4 Formação de raízes  

3.4.1 Physalis ixocarpa variedade verde 

 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA tiveram uma interação tripla (p≤0,05) tanto na porcentagem de explantes 

com raiz (%ER) quanto no número de raízes (NR) de P. ixocarpa variedade verde (Tabela 19). 

Tabela 19. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com raiz (%ER) e a número de 

raízes (NR) em Physalis ixocarpa variedade verde em função do segmento e das concentrações de BAP e 

ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %ER NR 

SEG 2 11.67* 1.10* 

BAP 4 211.82* 20.68* 

ANA 1 0.05 ns 0.68* 

SEG*BAP 8 4.28 ns 0.88* 

SEG*ANA 2 22.87* 3.74* 

BAP*ANA 4 5.71 ns 0.49* 

SEG*BAP*ANA 8 11.64* 3.36* 

Resíduo  120 120 

CV (%)  83.04 49.96 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  
 

A ausência da citocinina BAP favoreceu a formação de raízes em P. ixocarpa variedade 

verde. Sob meio controle o segmento nodal apresentou 100% de resposta na formação de raiz, 

mostrando resposta diferencial quando comparado com os outros dois explantes empregados no 

mesmo tratamento; com o acréscimo de 2,5µM de ANA ao meio de cultura, o nó e o hipocótilo 

presentaram redução para 50% e 15% de formação de raízes, respectivamente. Entretanto, na 

presença de auxina e ausência de BAP, o segmento cotilédone apresentou a maior porcentagem de 

formação de raízes (95%), diferindo significativamente dos demais tratamentos (Tabela 20).  
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Tabela 20. Porcentagem de formação de raiz em explantes de Physalis ixocarpa variedade verde, sob 

diferentes concentrações de ANA e BAP em três segmentos. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

  

0µM 

NÓ 100*Aa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 35Ba 0Ab 5Ab 0Ab 0Ab 

HIPOCÓTILO 70*ABa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

 

2.5µM 

NÓ 50Ba 5Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 95*Aa 10Ab 20Ab 0Ab 5Ab 

HIPOCÓTILO 15Ca 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

 

O número de raízes apresentou um comportamento similar ao observado na porcentagem 

de raízes com as maiores médias para todos os explantes em meio sem adição de BAP independente 

da presença de ANA, o que indica que o efeito inibitório do BAP na formação de raízes da 

variedade estudada. Já o segmento cotilédonar submetido ao meio suplementado com apenas ANA 

(2,5µM de) destacou-se por apresentar as maiores médias para esta variável 2,5µM (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Número de raízes por explante em Physalis ixocarpa variedade verde, sob diferentes 

concentrações de ANA e BAP em três segmentos. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

 

0µM 

NÓ 11.95Aa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 0.7Ca 0Aa 0.35Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 5.95*Ba 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

 

 2.5µM 

NÓ 10.3Ba 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 22.35*Aa 0Ab 0.6Ab 0Ab 0.05Ab 

HIPOCÓTILO 2Ca 0Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  
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3.4.2 Physalis ixocarpa variedade roxa 

 

De acordo com a análise de variância, os fatores segmento, concentrações de BAP e 

concentrações de ANA tiveram uma interação tripla (p≤0,05) para a porcentagem de explantes com 

raiz (%ER), entanto, apenas a interação dupla SEG*BAP, influenciara o número de raízes (NR) na 

variedade roxa de P. ixocarpa (Tabela 22). 

Tabela 22. Resumo da análise de variância para porcentagem de explante com raiz (%ER) e a número de 

raízes (NR) em Physalis ixocarpa variedade roxa em função do segmento e das concentrações de BAP e 

ANA. 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

  %ER NR 

SEG 2 8.56* 0.69* 

BAP 4 123.38* 5.50* 

ANA 1 0.25ns 0.21ns 

SEG*BAP 8 68.55* 0.69* 

SEG*ANA 2 19.90* 0.08ns 

BAP*ANA 4 1.0ns 0.21ns 

SEG*BAP*ANA 8 79.61* 0.08ns 

Resíduo  120 120 

CV (%)  98.65 47.98 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade; ns não significativo ao nível de 5% de probabilidade.  

 
A maior porcentagem quanto a rizogênese, 75%, na variedade roxa, foi apresentada no 

segmento nodal quando isento de PGR´s, não diferindo do segmento do hipocótilo com 60%; para 

os demais tratamentos, como já observado na variedade verde, a presença da citocinina BAP inibiu 

a rizogênese. Comportamento similar foi observado quando adicionado 2,5µM de ANA, em que 

as maiores médias foram obtidas em meio livre de BAP, independente do segmento empregado; 

neste tratamento o cotilédone apresentou médias significativamente superior aos demais 

segmentos, 95% de rizogênese (Tabela 23). 
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Tabela 23. Porcentagem na formação de raiz em explantes de Physalis ixocarpa variedade roxa, sob 

diferentes concentrações de ANA e BAP em três segmentos. 

 

ANA 

 

SEGMENTO 

BAPµM 

0 2.5 5 7.5 10 

0µM NÓ 75Aa* 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 0Ba 0Aa 0Aa 0Aa 0Aa 

HIPOCÓTILO 60Aa* 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

 

 2.5µM 

NÓ 50Aa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

COTILÉDONE 45Aa* 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

HIPOCÓTILO 30Aa 0Ab 0Ab 0Ab 0Ab 

*Significativo para ANA. Letras distintas indicam médias diferentes segundo o teste de Tukey (p≤ 0,05). Letras 

maiúsculas comparam segmentos e minúsculas comparam concentrações de BAP.  

 

Já no número de raízes, o segmento nodal teve a melhor resposta com uma média de 5,95 

raízes por explante, seguido do hipocótilo com 2,72 e o cotilédone com 1,25, todos no meio isento 

de PGR´s, pois nos demais dos tratamentos testados não se obtive resposta. 

Apenas no segmento cotiledonar de ambas variedades que o adicionamento de 2,5µM de 

ANA incrementa a porcentagem de explantes com raízes e o número destas estruturas, no caso da 

variedade verde, pois para o hipocótilo e o nó de ambas variedades não houve resposta morfogênica 

quando adicionado BAP. 

P. ixocarpa é uma espécie que gera o seu sistema radicular espontaneamente (GRACÍA- 

OSUNA et al., 2015) e apresenta uma alta capacidade de enraizamento (ANDRADE-

RODRÍGUEZ, 2005). Embora a utilização de auxinas seja o método por excelência no 

enraizamento de diversas espécies, segundo os nossos resultados adicionar ANA em explantes de 

P. ixocarpa tanto da variedade verde bem como da variedade roxa, é contraproducente na geração 

de raízes entanto a presença da citocinina BAP é inibitória da formação destas estruturas.  
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3.5 Variabilidade morfogênica  

Quatro são os fatores que condicionam a obtenção e o crescimento, quanto a processos 

morfogênicos in vitro: o genótipo, as condições químicas do cultivo, as condições físicas e o 

explante (RADICE, 2010) e P. ixocarpa mostra perfeitamente que as pequenas variações em algum 

destes fatores, como apresentado nos nossos resultados, implica uma ampla variabilidade quanto 

as respostas morfogênicas, não apenas entre explantes selecionados, mas também dentro dos 

tratamentos BAP-ANA. As figuras 24 e 25 mostram a diversidade morfogênica das variedades 

verde e roxa de P. ixocarpa, ilustrando que, embora ao longo dos anos tem se trabalhado na 

padronização e no controle das condições físicas e químicas nas culturas in vitro, no que se refere 

a respostas morfogênicas diferencial das espécies, e mais ainda das variedades, o caminho é longo. 

Neste sentido é importante buscar conhecimentos básicos da espécie, tendo em vista o balaço 

hormonal endógeno e a expressão da totipotencialidade e competência que suas células poderiam 

lograr em função dos diferentes explantes utilizados. 
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Considerando a diversidade morfogênica obtida neste trabalho, é tendo em vista um maior 

aproveitamento do potencial da cultura dos tecidos para a propagação e conservação de P. ixocarpa 

é imprescindível o desenvolvimento de pesquisas que proporcione o entendimento dos aspectos 

morfofisiológicos e bioquímicos associados a estas diferentes respostas obtidas in vitro.  

FIGURA 24. Diversidade morfogênica in vitro de Physalis ixocarpa variedade verde. 
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FIGURA 25. Diversidade morfogênica in vitro de Physalis ixocarpa variedade roxa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A propagação in vitro é uma ferramenta muito útil na multiplicação da P. ixocarpa, e a 

cultura de tecidos vegetais consegue aprimorar a produção desta espécie com alto valor econômico. 

O sucesso da técnica depende em grande parte não apenas da variedade utilizada, mas também, do 

explante selecionado, a quantidade de auxinas e citocininas aplicadas bem como da combinação 

entre esses PGR´s.  

A rápida resposta desta espécie sob condições de crescimento in vitro apresenta uma 

importante vantagem para futuros programas de propagação massiva da espécie. 

A resposta diferencial dos genótipos indica a necessidade de determinar os impactos das 

condições de cultivo in vitro em cada variedade.  

O segmento do nó é o melhor explante para a formação de brotos in vitro tanto na variedade 

verde como na variedade roxa, de Physalis ixocarpa. 

A auxina ANA produz alterações morfológicas em Physalis ixocarpa in vitro, com 

formação de estruturas não definidas. 

A alta capacidade de enraizamento de Physalis ixocarpa permite-lhe a geração de raízes in 

vitro sem a necessidade de adicionar ANA ao meio, a adição desta auxina e da citocinina BAP é 

contraproducente na formação dessas estruturas.  

Altas taxas de formação de calo na presença de ANA e BAP sugerem novos estudos para 

avaliar o potencial morfológico e de produção de metabolitos secundários nestas estruturas.  
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