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RESUMO 

 

O araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum Sabine) é uma mirtácea nativa da Mata 

Atlântica que apresenta grande importância nos setores ecológico, alimentício e 

farmacológico, porém ainda utilizada de forma incipiente nestes setores. Processos 

micropropagativos desta espécie, com insuficientes pesquisas até o momento, 

possuem grande potencial para o estudo e utilização sustentável deste recurso 

vegetal nativo. Devido a isso, no presente trabalho foram desenvolvidas técnicas 

micropropagativas para a elaboração de um protocolo viável para o araçazeiro-

vermelho e analisou-se a interação in vitro entre esta espécie e fungos 

ectomicorrízicos (fECM). Para a introdução micropropagativa de araçazeiro-vermelho 

foram obtidas plântulas germinadas in vitro, cuja emergência foi avaliada através dos 

seguintes experimentos: escarificação mecânica (sementes lixadas ou não) associada 

a escarificação ácida (0; 5; 10 e 20 minutos em H2SO4 9 mol L-1); efeito de diferentes 

substratos (algodão hidrofílico e meio MS) associado a imersão em distintas soluções 

de AG3 (0; 250; 500 e 1000 mg L-1); e influência da pré-imersão em água por 20 horas. 

Diferentes tipos de explantes (contendo ou não radículas e paracotilédones) foram 

testados no estabelecimento in vitro. Para a multiplicação de segmentos nodais foram 

testadas diferentes concentrações (mg L-1) de BAP (0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,5) combinadas 

ao AIA (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5) em meio MS. Neste mesmo meio, avaliou-se ainda a 

influência de diferentes concentrações de ampicilina (250 e 500 mg L-1) sobre a 

descontaminação de segmentos apicais, além do estudo de combinações de BAP e 

AIA sobre o desenvolvimento e enraizamento in vitro dos explantes. Na pré-

aclimatização, a sobrevivência de plantas enraizadas in vitro foi testada em câmara 

de nebulização sob substratos Maxfértil® e Maxfértil® com areia lavada (proporção 

1:1 em massa). Enfim, analisou-se a simbiose in vitro entre araçazeiro-vermelho e os 

isolados D17 e UFSC-Sc133, averiguando a formação ou não de estruturas 

ectomicorrízicas e a diferença no desenvolvimento entre plantas micorrizadas e não 

micorrizadas. A escarificação mecânica e ácida das sementes, de forma isolada ou 

combinada, forneceram maiores porcentagens de germinação in vitro e IVG, assim 

como a pré-embebição das sementes em água destilada (20 horas) e a semeadura 

em algodão hidrofílico em detrimento do meio MS. O estabelecimento de araçazeiro-

vermelho in vitro é eficiente, independentemente da presença ou não de 

paracotilédones e radícula nos explantes. Maiores concentrações de BAP e AIA em 
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meio MS proporcionaram maior desenvolvimento in vitro. Altas concentrações de 

ampicilina no meio MS foram eficientes na descontaminação e desenvolvimento de 

explantes, além de não serem fitotóxicas. Obtiveram-se plantas enraizadas in vitro 

mesmo na presença de alta pressão osmótica e BAP no meio. Estas plantas 

apresentaram alta sobrevivência na pré-aclimatização, independentemente do 

substrato utilizado. Foi possível desenvolver um protocolo completo de 

micropropagação de araçazeiro-vermelho a partir de plântulas obtidas por germinação 

in vitro. Os isolados de fECM testados são capazes de promover modificações 

radiculares in vitro, manto fúngico e rede de Hartig em plantas de araçazeiro-

vermelho, informação inédita na literatura. Entretanto, os isolados não contribuíram 

para o incremento no desenvolvimento vegetal em relação às plantas Controle, 

possivelmente devido às condições experimentais utilizadas. 

 

Palavras-chave: Micropropagação. Mata Atlântica. Mirtáceas. Manto fúngico. 

Citocininas. 
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ABSTRACT 

 

The red Strawberry guava or red Araçá (Psidium cattleianum Sabine) is a native 

myrtaceae from the Atlantic Forest that has great importance in the ecological, food 

and farmacological sectors, but still used in incipient form in these sectors. 

Micropropagative processes of this specie, with insufficient research until the moment, 

have great potential for the study and sustainable use of this native plant resource. 

Due to this reason, in this work were developed micropropagation techniques for the 

elaboration of a viable protocol for red Strawberry guava and it was analyzed the in 

vitro interaction between this species and ectomycorrhizal fungi (EMF). For in vitro 

introduction of red Araçá were obtained in vitro germinated seedlings, whose 

emergency was evaluated by the following experiments: mechanical scarification 

(sandpapered seeds or not) associated to acid scarification (0, 5, 10 and 20 minutes 

in H2SO4 9 mol L-1); effect of different substrates (MS medium and hydrophilic cotton) 

associated soaking in GA3 different solutions (0, 250, 500 and 1000 mg L-1); and 

influence of pre-soaking in water for 20 hours. Different types of explants (with or 

without radicles and paracotyledons) were tested in the in vitro establishment. For 

multiplication nodal segments, were tested different concentrations (mg L-1) of BAP (0; 

0.3; 0.6; 0.9; 1.5) combined with IAA (0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.5) on MS medium. In this same 

medium, it is also evaluated the influence of different concentrations of ampicillin (250 

and 500 mg L-1) on the decontamination of apical segments, and the study of 

combinations of BAP and IAA on the development and rooting explants in vitro. In the 

pre-acclimatization, the survival of in vitro rooted plants was tested in mist chamber 

under the substrates Maxfértil® and Maxfértil® with washed sand (1: 1 ratio by weight). 

Finally, the in vitro symbiosis of red Araçá between D17 and UFSC-Sc133 isolates was 

analyzed, checking the formation or not of ectomycorrhizal structures and the 

difference in development between mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. The 

mechanical and acid scarification of seeds, of isolated or combined form, provided 

higher percentages of in vitro germination and IVG, as well as the pre-soaking of seeds 

in distilled water (20 hours) and the use of cotton hydrophilic in detriment of MS 

medium. The in vitro establishment of red Araçá was efficient regardless of the 

presence or absence of paracotyledons and radicle in the explants. Higher 

concentrations of BAP and IAA on MS medium provided higher in vitro development. 

High ampicillin concentrations on the MS medium were effective in decontaminating 
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and development of explants, and they are not phytotoxic. Rooted plants were 

obtained in vitro even in presence of high osmotic pressure on MS medium with BAP. 

These plants showed high survival in the pre-acclimatization, regardless of the 

substrate used. It was possible to develop a complete protocol of micropropagation of 

red Araçá from plantlets obtained by in vitro germination. The isolates of EMF tested  

are capable of promoting in vitro root modifications, fungal mantle and Hartig net in red 

Araçá plants, unprecedented information in the literature. However, the isolates did not 

contribute to the increase in plant development in relation to the Control plants, 

possibly due to experimental conditions used. 

 

Keywords: Micropropagation. Atlantic Forest. Myrtaceans. Fungal mantle. Cytokinin.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Mata Atlântica é atualmente o bioma brasileiro mais degradado e com a 

menor porcentagem da cobertura vegetal original (IBGE, 2009). Apesar deste intenso 

estado de depauperação, este bioma é um dos mais importantes do mundo, sendo 

um dos primeiros colocados na lista de hotspots mundiais de biodiversidade (RBMA, 

2016; MYERS et al., 2000). A Mata Atlântica representa uma relevante parcela da 

biodiversidade vegetal brasileira, aproximadamente 35% do total (MMA, 2010), com 

mais de 20.000 espécies já identificadas e caracterizada por possuir mais de 40% de 

endemismo (MMA, 2012).  

Da rica diversidade vegetal encontrada na Mata Atlântica, a família Myrtaceae 

tem tido destaque por apresentar um grande número de espécies que podem atuar 

como árvores dominantes do dossel em algumas florestas (GUILHERME; 

MORELLATO; ASSIS, 2004). Apesar da importância de exploração nos setores 

ecológico, alimentício e farmacológico (KINUPP, 2011), estudos envolvendo a 

diversidade biológica, a conservação e a relação com microrganismos de mirtáceas 

ainda são escassos frente as suas potencialidades. Uma destas mirtáceas nativas 

com grande relevância, porém ainda pouco estudada em muitas áreas, é o araçazeiro-

vermelho (Psidium cattleianum Sabine), uma espécie nativa da Mata Atlântica e 

encontrada do nordeste até o extremo sul do Brasil (VIBRANS, 2013). 

 O araçazeiro-vermelho possui frutos carnosos, de sabor peculiar e que contém 

uma rica composição química (GALHO et al., 2007), além de uma gama de compostos 

bioativos (SILVA et al., 2014), óleos essenciais e compostos voláteis de interesse 

farmacológico (MARIN et al., 2008). Esta espécie é ainda utilizada como árvore 

secundária em reflorestamentos de áreas degradadas (EMBRAPA, 2006), onde 

apresenta grande importância ecológica ao atrair insetos polinizadores (GRESSLER 

et al., 2006) e produzir alimento para a fauna nativa (BAKER; BAKER; HODGES, 

1998; KUHLMANN, 1975). 

Estas características associadas a outras potencialidades para os setores 

alimentício (RASEIRA et al., 2004) e ecológico (FRANZON et al., 2009), tornam o 

araçazeiro-vermelho uma planta relevante na lista formulada pelo Ministério do Meio 

Ambiente de espécies alimentícias nativas com usos potenciais imediatos ou futuros 
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da região Sul brasileira (KINUPP, 2011). Além de ser indicada na lista de espécies 

importantes para o setor apícola (FALKENBERG; SIMÕES, 2011). 

A propagação clássica desta espécie é feita a partir de plântulas obtidas por 

germinação (LORENZI, 2008; RASEIRA et al., 2004). Entretanto, aspectos da 

semente como a presença de testa pétrea e impermeabilidade do tegumento (DA 

SILVA et al., 2013), tornam a germinação do araçazeiro pouco homogênea, além de 

reduzir a qualidade fisiológica das sementes durante o armazenamento das mesmas 

sob diferentes condições (CISNEIRO et al., 2003). Deste modo, estudos recentes 

buscam a otimização da produção in vitro deste espécie através de processos 

micropropagativos, seja a partir de material obtido de matriz adulta, ou de material 

obtido por germinação in vitro. 

Apesar disso, pesquisas envolvendo as diferentes etapas micropropagativas 

de P. cattleianum ainda são escassas em muitos aspectos. Alguns estudos 

envolvendo a introdução e a multiplicação in vitro já foram desenvolvidos para esta 

espécie e evidenciaram problemas quanto à oxidação fenólica e as altas taxas de 

contaminações microbianas (FREIRE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2014; RODRÍGUEZ, 

2013). E, apesar destas dificuldades, existem outros trabalhos relacionados a algumas 

etapas da micropropagação deste vegetal (RIBEIRO, 2007) e mesmo protocolos 

inteiros para outras espécies do gênero Psidium, como é o caso da goiaba vermelha, 

P. guajava (LIU; YANG, 2011). 

Além da multiplicação em larga escala, estudos micropropagativos do 

araçazeiro-vermelho possuem grande potencialidade (PASQUAL et al., 2012) por 

possibilitarem estudos de variabilidade e seleção genética, a utilização desta espécie 

em processos biotecnológicos e em pesquisas que visem sua conservação 

sustentável, além de facilitar pesquisas de relações ecológicas com microrganismos, 

como fungos ectomicorrízicos (fECM) (OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013; 

SARMENTO; DA SILVA; DA SILVA, 2012).    

 A relação ectomicorrízica é bem compreendida nas famílias simbiontes de 

clima temperado, porém para a família Myrtaceae apenas o gênero Eucalyptus foi 

amplamente estudado, com escassas informações sobre as demais espécies desta 

família. Esta simbiose já foi considerada restrita às regiões temperadas do mundo, 

entretanto muitos trabalhos recentes (SMITH et al., 2013; HENKEL et al., 2012; SMITH 

et al., 2011) evidenciam que associações ectomicorrízicas ocorrem em diferentes 

ecossistemas tropicais, como já havia sido observado para a Mata Atlântica 
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(GURGEL, 2009) e Floresta Amazônica (SINGER; ARAÚJO, 1979). Nestas florestas, 

fECM desempenham um papel ecológico ainda pouco conhecido e explorado 

(SULZBACHER et al., 2013b; GIACHINI et al., 2000), apesar de estudos indicarem 

que eles atuam diretamente na manutenção e dinâmica da biodiversidade destes 

ecossistemas (NARA, 2005).  

De acordo com o exposto, observa-se a necessidade de estudos sobre técnicas 

micropropagativas de P. cattleianum para ampliar a compreensão deste recurso 

genético nativo da Mata Atlântica, incluindo as relações ecológicas que efetuam com 

fECM. Por isso, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de técnicas 

micropropagativas de introdução, estabelecimento, multiplicação, enraizamento e pré-

aclimatização de P. cattleianum para a elaboração de um protocolo viável para a 

espécie, além de averiguar a interação entre este vegetal e fungos ectomicorrízicos, 

avaliando as respostas do desenvolvimento vegetal frente a formação ou não de 

simbiose in vitro.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MATA ATLÂNTICA  

 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial tropical de todo o continente 

americano (MMA, 2010). É extremamente heterogênea em sua composição e abrange 

ecossistemas com diferentes climas, formações vegetais, regimes pluviométricos, 

topografia e tipos de solos (MMA, 2012). A maior parte da vegetação que compõe a 

região Sul brasileira pertence ao domínio do bioma Mata Atlântica, incluindo todo o 

estado de Santa Catarina e porções de outros 16 estados das regiões Sul, Sudeste, 

Centro-oeste e Nordeste do Brasil (IBGE, 2009). Os ecossistemas deste bioma são 

as Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias), Ombrófila 

Aberta, Estacional Semidecidual e Decidual, além de ecossistemas associados como 

os manguezais, os campos de altitude, as restingas, os campos salinos e outras 

formações vegetais diversas (BRASIL, 2008). 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais importantes do mundo, pois possui uma 

enorme diversidade biológica ao mesmo tempo em que apresenta um dos quadros de 

degradação mais acentuado, ocupando um dos primeiros lugares na lista de hotspots 

mundiais de biodiversidade (RBMA, 2016; MYERS et al., 2000). Da área original da 

Mata Atlântica (1.296.446 km2) resta o correspondente a menos de 13%, 

principalmente distribuída em áreas pouco extensas e em diferentes estágios de 

sucessão ecológica (MMA, 2012). Mesmo demasiadamente depauperada, a Mata 

Atlântica é imprescindível à população brasileira, pois no domínio deste bioma vivem 

mais de 130 milhões de habitantes, dependentes do fornecimento de energia, matéria-

prima, recursos hídricos e regulação do clima, determinados diretamente por este 

bioma (SOS MATA ATLÂNTICA, 2016). 

Apesar do intenso estado de degradação, a Mata Atlântica ainda apresenta 

uma significativa parcela da biodiversidade brasileira, com uma vasta diversidade de 

espécies endêmicas (MMA, 2010). Já foram identificadas mais de 20.000 espécies de 

vegetais, aproximadamente 35% das existentes no Brasil, das quais mais de 40% é 

encontrada apenas no domínio da Mata Atlântica, além deste bioma abrigar uma das 

maiores diversidades de vertebrados (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes) do 

mundo (RBMA, 2016).  
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Da rica diversidade vegetal encontrada na Mata Atlântica, a família Myrtaceae 

tem tido destaque por representar um grande número de espécies, que muitas vezes 

atuam como árvores dominantes do dossel (GUILHERME; MORELLATO; ASSIS, 

2004), além de possuírem enormes potencialidades de exploração econômica e 

relevância ecológica para todo o ecossistema (KINUPP, 2011). 

 

2.2 FAMÍLIA MYRTACEAE 

 

 Myrtaceae é uma das maiores e mais importantes famílias de vegetais, 

possuindo aproximadamente 5670 espécies arbóreo-arbustivas compreendidas em 

mais de 130 gêneros distribuídos por todo o planeta, predominantemente em regiões 

de clima tropical e subtropical (GOVAERTS et al., 2008). No Brasil, Myrtaceae é uma 

das mais relevantes famílias, apresentando importância econômica e ecológica, além 

de uma enorme diversidade biológica (VIBRANS, 2013). Em certos biomas brasileiros, 

espécies de mirtáceas representam vegetais lenhosos dominantes da composição 

florística, notavelmente na Mata Atlântica (GUILHERME et al., 2004), com mais de 

1000 espécies distribuídas pelo país (LANDRUM; KAWASAKI, 1997).  

 Mirtáceas têm uma grande quantidade de canais oleíferos distribuídos 

principalmente nas folhas e flores, mas ocorrendo também nos frutos e sementes, o 

que as torna ricas em óleos essenciais (BARROSO, 1991). Quatro gêneros são 

relatados como de maior importância em Myrtaceae (Psidium, Eugenia, Myrciaria e 

Acca), principalmente devido à diversidade de espécies e o amplo espectro de 

exploração econômica, ainda realizado de forma incipiente (MANICA, 2002). 

Nos ecossistemas brasileiros, as mirtáceas apresentam grande importância 

ecológica principalmente pelo fato de todas produzirem frutos carnosos e geralmente 

em grande quantidade (LANDRUM; KAWASAKI, 1997). Deste modo, espécies da 

família Myrtaceae favorecem o desenvolvimento de animais nectarívoros e frugívoros 

nativos como insetos, aves, répteis, morcegos e outros mamíferos (GRESSLER; 

PIZO; MORELLATO, 2006), devido à produção de flores e frutos que são utilizados 

como fonte de alimento ou como habitat para a proliferação de larvas de insetos 

(JORDANO, 2000). Ao se alimentar dos frutos, estes animais contribuem para a 

dispersão e subsequente germinação das sementes de mirtáceas (PIZO, 2002), fato 

relevante ao considerar que um número significativo de espécies desta família 

apresenta sementes recalcitrantes e/ou impermeabilidade de tegumento, podendo 
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perder a viabilidade germinativa em um curto período de tempo (SANTOS; 

FERREIRA; ÁQUILA, 2004; CARVALHO; SILVA; DAVIDE, 2006). 

 No Brasil, principalmente para a região Sul, a família Myrtaceae tem recebido 

atenção devido às suas diferentes potencialidades de aplicação e exploração nos 

setores ecológico, alimentício e farmacológico. Várias espécies de mirtáceas são 

listadas pelo Ministério do Meio Ambiente como espécies nativas com importância 

alimentícia (KINUPP, 2011), propriedades medicinais e usos potenciais imediatos ou 

futuros para a região Sul do Brasil (REIS; SIMINSKI, 2011). Mirtáceas são 

prospectadas ou já utilizadas em programas de recuperação de áreas degradadas, 

produção de pomares agrícolas ou sistemas agroflorestais, dentre outras aplicações 

(EMBRAPA, 2006), entretanto ainda existem poucos estudos importantes sobre a 

produção de mudas em larga escala destas espécies ou sobre sua interação ecológica 

com microrganismos presentes no solo. 

 

2.2.1 Araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum Sabine) 

 

 Pertencente à família Myrtaceae, o araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum 

Sabine) (Figura 1A) é uma espécie nativa da Mata Atlântica e ocorre desde o Nordeste 

até o extremo Sul do Brasil (VIBRANS, 2013), além de poder ser encontrado em outros 

países da América do Sul e Central (WIKLER, 1999). 

 Esta espécie possui grande importância em programas de recuperação de 

ecossistemas degradados como uma espécie secundária, principalmente por ser uma 

árvore frutífera (EMBRAPA, 2006). Nos ecossistemas naturais, as flores do 

araçazeiro-vermelho (Figura 1B) atraem muitos insetos polinizadores e diversos 

animais atuam como dispersores de suas sementes ao se alimentar dos frutos 

(GRESSLER; PIZO; MORELLATO, 2006). Os principais dispersores são várias 

espécies de aves e morcegos frugívoros (BAKER; BAKER; HODGES, 1998), macacos 

e bugios (KUHLMANN, 1975), e até mesmo formigas, que carregam os frutos caídos 

no substrato ou pedaços deles para seus ninhos com intuito de alimentar suas larvas 

e, posteriormente, eliminam as sementes intactas e isentas de polpa para regiões 

próximas ao ninho (PASSOS; OLIVEIRA, 2003). 

Os frutos de P. cattleianum (Figura 1C-D) são carnosos, doces, suculentos e 

com leve sabor acidificado, além de apresentarem uma composição química variada 

e rica (GALHO et al., 2007). Em condições naturais esta espécie floresce geralmente 
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apenas uma vez ao ano, enquanto que em sistemas cultivados pode florescer e 

frutificar até três vezes neste mesmo período (RASEIRA et al., 2004). Estas e outras 

características de interesse econômico incluíram o araçazeiro-vermelho nas listas 

formuladas pelo Ministério do Meio Ambiente como uma espécie de uso potencial 

imediato ou futuro nos setores alimentício (KINUPP, 2011) e apícola (FALKENBERG; 

SIMÕES, 2011), para a região Sul brasileira (KINUPP, 2011). Por isso, o araçazeiro-

vermelho está presente em grande parte dos pomares domésticos da região Sul e 

Sudeste (LORENZI, 2008), além de ser cultivado agroindustrialmente em algumas 

localidades brasileiras (RASEIRA et al., 2004).   

 

Figura 1 – Características botânicas de Psidium cattleianum Sabine (araçazeiro-vermelho). 

 
Legenda: A, aspecto geral de arvoreta com idade aproximada de 9 anos e tronco tortuoso. B, 

ramo floral contendo folhas coriáceas e glabras (fo), botões florais encerrados (b) e flor branca 

diclamídea e axilar contendo muitos estames (fl). C, ramo contendo frutos maduros. D, detalhe 

de frutos maduros e carnosos com aspecto de baga globosa, epicarpo de coloração 

avermelhada e coroados com cálice (ca) persistente. Quadriculados correspondem a 

1cmx1cm. Fonte: o autor. 
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 Estudos recentes sobre a composição fitoquímica e as atividades nutracêuticas 

do araçazeiro-vermelho têm evidenciado que frutos e folhas desta espécie 

apresentam grande importância no setor farmacológico. Medina et al. (2011) 

evidenciaram que extratos aquosos e cetônicos de frutos de araçá apresentam boa 

atividade antioxidante e antiproliferativa de células cancerígenas humanas, sendo 

estas atividades correlacionadas com a grande quantidade de compostos fenólicos 

encontrados, além de apresentar atividade antimicrobiana frente à Salmonella 

enteritidis. Frutos de araçazeiro-vermelho apresentam maior quantidade de vitamina 

C (44 mg 100g de polpa-1) que frutos de araçazeiro-amarelo (Psidium cattleianum var. 

lucidum), de frutos de maçã, limão e maracujá amarelo, por exemplo (GIACOBBO et 

al., 2008). Em comparação à goiaba vermelha (Psidium guajava), a espécie mais 

cultivada do gênero Psidium no mundo, o araçazeiro-vermelho apresenta maior 

atividade antioxidante e antimicrobiana, possui ainda maiores quantidades de 

compostos fenólicos e vitamina C, além de ter alto teor de fibras, aproximadamente 

25% (MCCOOK-RUSSELLA et al., 2012).  

 O araçazeiro-vermelho possui ainda quantidade significativa de óleos 

essenciais e uma gama de compostos voláteis com grande potencial de exploração, 

como o β-cariofileno, neo-intermedeol e β-selineno, que são responsáveis por 

algumas das propriedades observadas pela medicina popular na utilização dos 

extratos deste vegetal no combate de várias moléstias (MARIN et al., 2008). 

 A propagação do araçazeiro-vermelho é realizada por germinação de sementes 

(LORENZI, 2008; RASEIRA et al., 2004), mas a presença de testa pétrea e reduzida 

permeabilidade do tegumento à água e gases (DA SILVA et al., 2013), tornam a 

germinação do araçazeiro pouco homogênea (CISNEIRO et al., 2003). Cisneiro et al. 

(2003) ainda informam que a qualidade fisiológica das sementes desta espécie é 

reduzida drasticamente durante o armazenamento em diferentes condições, como por 

exemplo, em embalagens de saco de papel Kraft e vidro e que ficaram expostas às 

condições laboratoriais ou de freezer.  

 Deste modo, estudos recentes buscam a otimização da produção in vitro do 

araçazeiro-vermelho por meio de processos micropropagativos, seja a partir de 

material obtido de matriz adulta (FREIRE; OLIVEIRA; VIEIRA, 2014), ou de material 

obtido por germinação in vitro (RODRÍGUEZ, 2013), possibilitando a exploração 

sustentável da espécie (OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). 
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2.3 MICROPROPAGAÇÃO DE MIRTÁCEAS 

 

 A família Myrtaceae apresenta diferentes espécies com grande importância 

ecológica e de exploração econômica. Dentre as várias aplicações encontram-se a 

produção agrícola para comercialização dos frutos e a utilização de mudas para 

reflorestamento de áreas degradadas (EMBRAPA, 2006). Para que estas e as demais 

potencialidades das mirtáceas sejam exploradas é necessário que haja a produção 

em larga escala destas mudas, que precisam apresentar boa fitossanidade e ser 

produzidas em um curto período de tempo. A principal forma de produção de mudas 

nativas no Brasil é pela utilização de sementes em viveiros, entretanto, para muitas 

espécies de mirtáceas estas sementes são recalcitrantes e não mantêm a viabilidade 

por muito tempo, dificultando o processo (SANTOS; FERREIRA; ÁQUILA, 2004; 

CARVALHO; SILVA; DAVIDE, 2006). Além disso, a produção de espécies nativas por 

meio de viveiros apresenta restrições quanto à fitossanidade das mudas e a 

disponibilidade destas durante os diferentes períodos do ano (MUNIZ; SILVA; BLUME, 

2007). Deste modo, técnicas de cultura de tecido, notavelmente a micropropagação, 

vêm sendo aplicadas para suprir a necessidade de produção de mudas de espécies 

lenhosas como as mirtáceas (TORRES; CALDAS; BUSO, 1998). 

 Recentemente a micropropagação tem se tornado uma técnica de relevante na 

produção de mudas e em estudos vegetais de diferentes áreas como Fisiologia e 

Genética (GEORGE et al., 2008). A propagação in vitro ou micropropagação está 

baseada na capacidade de totipotência das células vegetais, característica que 

possibilita a qualquer célula ou órgão vegetal regenar uma planta completa através do 

fornecimento de condições favoráveis ao seu desenvolvimento (LOWE; DAREY; 

DOWER, 1996). Esta técnica é aplicada principalmente na multiplicação de espécies 

que apresentam dificuldade propagativa pelos métodos convencionais, possibilitando 

que após o estabelecimento de um protocolo viável, haja a produção de um grande 

número de plantas saudáveis e em tempo relativamente inferior a outros processos 

comparativos (PASQUAL; HOFFMANN; RAMOS,1998).   

 Segundo Murashige (1974), vários estágios podem ser executados para a 

micropropagação de diferentes tipos de plantas, entretanto três destes podem ser 

considerados principais: Estágio 1, obtenção e triagem dos explantes, desinfestação 

e cultivo (introdução) em meio nutritivo sob condições assépticas; Estágio 2, 

sucessivos subcultivos em meios nutritivos adequados, suplementados ou não com 
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reguladores de crescimento para a multiplicação dos explantes; Estágio 3, cultivo em 

meio nutritivo que possibilite aos explantes ser enraizados e posteriormente 

transplantados para substrato ou solo, geralmente passando por períodos variados 

em casa de vegetação ou estufa. É importante ressaltar que pode haver uma maior 

ou menor quantidade de estágios dependendo da cultura utilizada ou ainda das 

diferentes aplicações de uma mesma cultura, como por exemplo, a seleção e o 

tratamento prévio da planta-matriz com fungicidas, bactericidas ou similares antes da 

extração dos explantes no primeiro estágio (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

 A introdução do material e o estabelecimento da cultura in vitro são fatores 

determinantes no processo de micropropagação, e neste processo diversos fatores 

podem influenciar no desenvolvimento do explante no meio de cultura (DE FOSSARD, 

1976). Estes fatores incluem desde o tipo e tamanho do órgão fornecedor do explante, 

as características da planta-matriz e o tipo e concentração do meio nutritivo, até a 

qualidade nutricional, fisiológica e fitossanitária do explante, entre outras variáveis 

(THORPE; PATEL, 1984). Segundo Grattapaglia e Machado (1998), explantes 

maiores e que contêm folhas têm melhores possibilidades de desenvolvimento 

vegetativo e menores chances de sofrer oxidação fenólica, entretanto geralmente 

apresentam maior tendência a contaminações microbianas. Já os explantes menores 

e/ou isentos de folhas ou outros órgãos apresentam menores possibilidades de 

contaminação bacteriana ou fúngica, entretanto tendem a oxidar mais facilmente, 

além de se desenvolver de forma menos eficiente.  

Apesar da influência destes fatores, principalmente quando se trata de espécies 

arbóreas como as mirtáceas, os maiores problemas que interferem diretamente na 

micropropagação destes vegetais por plantas adultas é a oxidação tecidual derivada 

da liberação de compostos fenólicos e a contaminação microbiana como as 

ocasionadas por fungos e bactérias (GEORGE et al., 2008). Por isso, uma alternativa 

interessante que reduz estes problemas para obtenção de explantes de mirtáceas é a 

utilização de plântulas provenientes de sementes germinadas in vitro (SOUZA, 2010). 

 

2.3.1 Meio nutritivo e fitorreguladores  

 

 Os meios nutritivos utilizados na micropropagação vegetativa disponibilizam as 

substâncias essenciais como água e nutrientes para o desenvolvimento dos tecidos e 

determinam de um modo geral como as culturas micropropagadas se desenvolverão 
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in vitro (MURASHIGE, 1974). Diversos meios nutritivos podem ser utilizados para a 

propagação in vitro de plantas, mas para a maioria das culturas agrícolas e mesmo 

essências florestais, o meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) é um dos mais 

utilizados devido a sua diversificada composição nutricional e o sucesso de adaptação 

de diferentes vegetais a ele (HU, WANG; 1983).  

 Plantas propagadas in vitro apresentam basicamente as mesmas vias 

bioquímicas e metabólicas que funcionam em um vegetal cultivado ex vitro, com 

certas modificações (TORRES; CALDAS; BUSO, 1998). Assim, os meios nutritivos 

devem suprir as exigências nutricionais e metabólicas dos vegetais micropropagados 

em desenvolvimento, possibilitando ainda que estes sobrevivam às especificidades 

do cultivo in vitro, como modificações das taxas fotossintéticas (CALDAS; 

HARIDASAN; FERREIRA, 1998). Deste modo, estes meios devem conter macro- e 

micronutrientes, vitaminas, fonte de carbono e fitorreguladores adequados a cada 

etapa do desenvolvimento vegetal realizada em laboratório, como o estabelecimento 

dos diferentes explantes in vitro, o alongamento e multiplicação da parte aérea e o 

crescimento radicular (GEORGE et al., 2008).  

 A primeira etapa da micropropagação de mirtáceas, ou seja, o estabelecimento 

de células meristemáticas ou de explantes in vitro é extremamente sensível, podendo 

ocasionar diferentes problemas ao material vegetal como estresses hídrico, 

microbiano, hormonal e oxidativo (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Para esta 

etapa, portanto, podem-se fazer meios de cultivo sem nenhum fitormônio ou contendo 

citocininas em diferentes concentrações, além de optar-se frequentemente pela 

redução da concentração de determinados sais minerais no meio, o que geralmente 

diminui os estresses ocasionados aos explantes (DODDS; ROBERTS, 1995).   

 Para o desenvolvimento da parte aérea, a adição de citocininas ao meio 

nutritivo geralmente é indispensável para a quebra de dominância apical (TAIZ; 

ZEIGER, 2013) e início da multiplicação/alongamento dos explantes in vitro 

(PASQUAL; HOFFMANN; RAMOS, 1998). Nesta etapa, geralmente utiliza-se o 

mesmo meio nutritivo da etapa de estabelecimento in vitro, sendo o MS o mais 

frequente (HU, WANG; 1983).  

 O hormônio 6-benzilaminopurina (BAP) com concentrações que variam entre 

0,1 a 5,0 mg L-1 geralmente é o mais adicionado no meio para multiplicação pela 

efetividade e baixo custo, entretanto, diferentes respostas podem ser observadas para 

mirtáceas de acordo com o tipo e a concentração do fitormônio adicionado ao meio 
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(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Por exemplo, Souza et al. (2008) obtiveram 

melhores resultados na multiplicação in vitro de pitangueira (E. uniflora) ao utilizar BAP 

(concentrações de 0, 5 e 10 µM) no meio WPM (Woody Plant Medium) em 

comparação às citocininas zeatina e isopenteniladenina (2iP) nas mesmas 

concentrações, obtendo maior número médio de gemas e aumento no número médio 

das brotações. Já Rodríguez (2013) observou que o meio MS contendo BAP em 

concentrações entre 0 e 1,5 mg L-1 associado com ácido naftalenoacético (ANA) em 

concentrações entre 0 e 0,5 mg L-1 foi prejudicial ao estabelecimento de explantes de 

araçazeiro (P. cattleianum) in vitro, produzindo explantes com caule deformado 

(curvo), com alta mortalidade e posteriormente induzindo a calogênese.  

 A última etapa da micropropagação in vitro envolve o desenvolvimento do 

sistema radicular, ou rizogênese, sendo também muito variável de acordo com a 

mirtácea utilizada e as modificações do meio nutritivo, podendo ocorrer num período 

de uma a três semanas (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). O meio MS também é 

o mais utilizado nesta etapa, porém como uma alta concentração de sais pode 

interferir no balanço osmótico e dificultar a formação radicular, são feitas diluições de 

1/2, 1/3 e até 1/4 da concentração total deste meio (LANE, 1979). Apesar da frequente 

redução dos sais, a fonte de carbono (sacarose) é geralmente mantida, no intuito de 

manter o fornecimento de energia às células para o desenvolvimento das raízes 

(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). Complementarmente, hormônios da classe 

das auxinas, principalmente o ácido indolacético ou AIA, o ácido indolbutírico ou AIB, 

e o ácido naftalenoacético ou ANA, promovem a estimulação inicial da rizogênese 

(TAIZ; ZEIGER, 2013), e têm sido adicionados aos meios de enraizamento com 

significativos efeitos positivos na estimulação, quantidade e crescimento de raízes 

(GEORGE et al., 2008).  

Segundo Davies (1995), apesar do efeito positivo das auxinas na rizogênese, 

um dos fatores determinantes no desenvolvimento e enraizamento dos explantes in 

vitro é a relação citocinina/auxina presente no meio de cultura. Estas duas classes de 

hormônios influenciam, ativam ou inibem processos metabólicos envolvidos na 

multiplicação e crescimento celular. Deste modo, é indispensável o estudo de 

diferentes concentrações destas substâncias no meio, a fim de identificar a melhor 

razão para o desenvolvimento adequado dos explantes.  

Outra substância adicionada aos meios que tem demonstrado efeitos benéficos 

à rizogênese é o carvão ativado. Este composto atua no escurecimento do meio e 
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produz um ambiente ao qual as raízes se desenvolvem de forma mais eficiente. Além 

disso, o carvão ativado adsorve parcialmente os nutrientes, compostos tóxicos e 

citocinina residual presentes no meio, estes últimos capazes de impedir ou reduzir a 

efetividade do processo rizogênico (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).   

 

2.3.2 Problemas fitossanitários e oxidativos 

 

 Um dos principais fatores que influenciam negativamente na introdução in vitro 

de espécies lenhosas como as mirtáceas é a contaminação por fungos e bactérias 

patogênicos ou que provenham do ambiente e se desenvolvam no explante ou no 

meio de cultura (PASQUAL et al., 2012). Estas contaminações microbianas interferem 

em processos fisiológicos do vegetal, ocasionando injúrias momentâneas ou doenças 

sistêmicas (KRUGNER, 1995) que diminuem ou impedem completamente o 

desenvolvimento dos explantes in vitro, inviabilizando os processos 

micropropagativos (TORRES; CALDAS; BUSO, 1998). 

 Segundo George et al. (2008), diversos fatores devem ser considerados na 

contaminação dos explantes nas diferentes etapas da micropropagação, como o 

estado fisiológico e fitossanitário da planta-matriz, o tipo, o genótipo e a desinfestação 

dos explantes utilizados, as técnicas de assepsia, dentre outros. Em relação à 

espécies herbáceas ou mesmo estádios mais juvenis de árvores, espécies lenhosas 

adultas apresentam significativas alterações morfofisiológicas e geralmente possuem 

microrganismos sistêmicos difíceis de serem controlados ou eliminados na 

propagação in vitro (FRANCLET et al., 1987). Deste modo, a obtenção de explantes 

de áreas com brotações juvenis ou de plantas em estádios iniciais de desenvolvimento 

contribui para a redução da contaminação e geralmente favorece o estabelecimento 

e o crescimento in vitro (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).  

Para mirtáceas, a produção de plântulas germinadas in vitro é um dos métodos 

alternativos para a obtenção de explantes com menores possibilidades de 

contaminação. Souza (2010), por exemplo, obteve boas taxas de estabelecimento e 

multiplicação in vitro de segmentos nodais aparentemente livres de contaminações de 

guabijuzeiro (Myrcianthes pungens, Myrtaceae) após ter germinado sementes em 

meio WPM (Woody Plant Medium). Nascimento (2006) também obteve êxito na 

multiplicação e enraizamento in vitro de uvaieira (Eugenia pyriformis). Este autor 

desinfestou sementes em câmara de fluxo laminar e obteve explantes sem 
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contaminações visíveis após germinar suas sementes em meio MS (NASCIMENTO, 

2006). 

 A desinfestação de sementes ou explantes para o estabelecimento e 

multiplicação in vitro de mirtáceas requer esforço e o teste de diferentes substâncias, 

concentrações e métodos para diminuir efetivamente as recorrentes contaminações. 

Uma das maiores limitações da etapa de desinfestação reside em utilizar substâncias 

(e concentrações) que inibam (microbiostáticas) ou matem (microbicidas) os 

microrganismos contaminantes ao mesmo tempo em que não causem grandes 

injúrias aos tecidos vegetais. Segundo Grattapaglia e Machado (1998), as substâncias 

mais usadas para a desinfestação dos explantes são o etanol (geralmente entre 70 a 

90% v/v) e os compostos à base de cloro (comumente entre 0,5 a 2,0% de cloro ativo), 

como é o caso do hipoclorito de sódio e de cálcio. Além destas substâncias, outras 

que apresentam metais pesados, como o cloreto de mercúrio, ou ainda ácidos e bases 

concentrados são amplamente utilizados para os mesmos fins. Ainda segundo estes 

autores, compostos com ação surfactante, como os detergentes, também são 

aplicados durante a desinfestação com o intuito de melhorar o contato entre os 

produtos desinfestantes e os tecidos, sendo o Tween® um dos mais utilizados. Além 

disso, a escolha do tipo de substância e da sua concentração está intimamente 

relacionada ao tamanho e à fragilidade do explante utilizado, necessitando que 

diferentes adaptações sejam estabelecidas para cada espécie estudada (DE 

FOSSARD, 1976). 

 De acordo com Caldas, Haridasan e Ferreira (1998), outra técnica utilizada para 

a descontaminação de explantes é a adição de fungicidas e antibióticos no meio de 

cultura, sendo os últimos mais efetivos. Este mecanismo é especialmente importante 

para o combate e/ou eliminação de microrganismos endógenos e que dificilmente são 

eliminados na etapa de desinfestação. Por serem geralmente termolábeis, antibióticos 

são esterilizados à frio e devem ser adicionados ao meio de cultura previamente 

autoclavado, sob câmara de fluxo laminar, antes que este solidifique (GEORGE et al., 

2008). Antibióticos do grupo dos betalactâmicos ou penicilânicos, derivados da 

penicilina, como a ampicilina, são alguns dos mais utilizados nos meios de cultura, 

pois apresentam ação bacteriostática ou bactericida sobre um grande número de 

bactérias, além de exibir baixa fitotoxicidade (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998).     

 Além dos problemas fitossanitários, a introdução e multiplicação de mirtáceas 

também apresenta dificuldades em relação à oxidação dos explantes in vitro. O 
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araçazeiro-vermelho, assim como outras mirtáceas do Brasil, apresentam muitos 

vasos oleíferos distribuídos por todo o vegetal, além de sintetizar e liberar grande 

quantidade de compostos fenólicos (FACHINELLO et al., 1995). Estes fatores 

dificultam a micropropagação desta espécie, principalmente devido aos processos 

oxidativos de escurecimento dos explantes que ocorrem logo após a excisão destes 

da planta-matriz ou dias após o contato com o meio de cultura (GEORGE et al., 2008). 

 Compostos fenólicos constituem um grupo de moléculas oriundas do 

metabolismo secundário de vegetais, produzidos de forma significativa em 

determinadas condições e encontrados em maiores quantidades em plantas de 

crescimento arbóreo-arbustivo (SALISBURY; ROSS, 1991). Flavonoides, 

antocianinas e taninos são alguns dos compostos deste grupo e estas substâncias 

desempenham variadas e importantes funções nas plantas, como a regulação 

oxidativa do ácido indolacético (AIA), a precursão na síntese das ligninas, a formação 

de importantes pigmentos (TAIZ; ZEIGER, 2013), a utilização destes compostos em 

processos ecológicos de relação planta-microrganismos do solo (SIQUEIRA et al., 

1991; SIQUEIRA; SAFIR; NAIR, 1991), a ação dissuasora na alimentação de 

herbívoros, entre outras (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001). 

 Segundo Taiz e Zeiger (2013), alguns mecanismos podem estar relacionados 

ao processo de oxidação. Pode haver a ação da enzima fenilalanina amonialiase 

(PAL), que interfere diretamente na formação ou aumento da produção de compostos 

fenólicos ou ainda a ação de enzimas, genericamente denominadas de oxidases, que 

atuam com o oxigênio do ar sobre compostos fenólicos e os alteram quimicamente 

formando compostos como as quinonas.  

 Grande parte dos compostos fenólicos, bem como as enzimas que atuam sobre 

eles, encontra-se retida em membranas ou em vacúolos celulares, sendo liberados e 

iniciando sua atividade quando os tecidos são injuriados ou tornam-se doentes (TAIZ; 

ZEIGER, 2013), como ocorre na excisão do tecido para a produção de explantes. Este 

processo oxidativo ocasiona problemas fitotóxicos aos explantes que escurecem e 

cessam parcial ou totalmente o seu desenvolvimento, impossibilitando o sucesso da 

propagação in vitro (DODDS; ROBERTS, 1995).  

 Muitos métodos podem ser utilizados de forma isolada ou em associação com 

a finalidade de diminuir os processos oxidativos dos explantes na micropropagação. 

Dentre os principais, podemos descrever os citados por Grattapaglia e Machado 

(1998) e George et al. (2008), que são:  
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a) a lavagem dos explantes em água corrente para lixiviar os compostos fenólicos e 

evitar sua oxidação in vitro; 

b) a utilização de explantes oriundos de tecidos jovens e/ou que provenham de 

plântulas recém germinadas, pois estes apresentam menores quantidades de 

compostos fenólicos; 

c) a submissão dos explantes ao escuro ou sob intensidade luminosa reduzida logo 

após a introdução no meio de cultura;  

d) a redução da quantidade de sais e fitorreguladores, principalmente citocininas como 

o BAP e zeatina, adicionados ao meio de cultura; 

e) a transferência dos explantes, durante os primeiros dias in vitro, para regiões do 

mesmo frasco que não estejam oxidadas ou ainda para outros tubos contendo meio 

de cultura novo. Para este procedimento, é interessante que se eliminem os tecidos 

escurecidos, evitando assim que estes liberem compostos fenólicos e ocasionem 

fitotoxicidade aos demais tecidos. 

 Além destes métodos, outro mecanismo muito utilizado para evitar a oxidação 

in vitro é a imersão dos explantes em soluções de substâncias antioxidantes ou ainda 

a adição destes compostos ao meio de cultura (PASQUAL; HOFFMANN; RAMOS, 

1998). Substâncias como o peróxido de hidrogênio, os ácidos cítrico e ascórbico, o 

PVP (polivinilpirrolidona) e o carvão ativado têm sido amplamente utilizados na 

micropropagação de espécies arbóreas como as mirtáceas (GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998).  

 O carvão ativado atua na redução da oxidação fenólica por diferentes 

mecanismos: escurece o meio de cultura e diminuiu a produção de compostos 

fenólicos ao reduzir a incidência luminosa sobre o explante (GEORGE et al., 2008); 

adsorve diferentes compostos químicos, entre eles fenóis reduzidos e oxidados, e 

diminuiu a intoxicação dos tecidos em contato com o meio de cultura (FRIDBORG et 

al., 1978); além de auxiliar na restauração do estado juvenil dos explantes e da 

capacidade embriogênica, evitando a senescência e a oxidação fenólica (FRIDBORG; 

ERIKSSON, 1975).  

 

2.4 FUNGOS ECTOMICORRÍZICOS 

 

 Fungos ectomicorrízicos são organismos simbiontes do sistema radicular de 

plantas e formam uma das relações mutualísticas mais importantes e diversificadas 
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do planeta (SIDDIQUI; AKHTAR; FUTAI, 2008). Estima-se que cerca de 10% do total 

das espécies vegetais traqueófitas efetuam este tipo de simbiose, chegando a 90% 

das espécies arbóreas em regiões temperadas, principalmente pertencentes as 

famílias Pinaceae, Betulaceae, Fagaceae, Salicaceae, Dipterocarpaceae e Myrtaceae 

(WANG; QIU, 2006).  

Apesar da relação ectomicorrízica ser bem conhecida e estudada nas famílias 

simbiontes de clima temperado, existem poucas informações disponíveis sobre as 

espécies da família Myrtaceae, com exceção do gênero Eucalyptus. Além disso, 

muitas destes dados divergem entre si, principalmente em relação às mirtáceas de 

clima tropical, como as da Mata Atlântica (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Newman e 

Reddell (1987), por exemplo, em estudo realizado com 175 espécies de mirtáceas, 

determinaram que 100% das espécies apresentavam caráter micorrízico e 90% 

destas apresentavam relação simbiótica do tipo ectomicorriza. Por outro lado, Wang 

e Qiu (2006) em estudo com 52 espécies da família Myrtaceae, caracterizaram que 

98% das espécies tinham caráter micorrízico, sendo 53% destas espécies 

relacionadas obrigatoriamente com fungos micorrízicos arbusculares, 29% 

obrigatoriamente relacionadas com fungos ectomicorrízicos e 17% obrigatoriamente 

relacionadas com ambos os tipos.  

A simbiose ectomicorrízica foi historicamente considerada restrita às regiões 

temperadas do mundo, como as florestas de coníferas do hemisfério Norte, onde 

muitas plantas formam ectomicorrizas e dependem de forma restrita desta associação 

(BRUNDRETT, 2009). No entanto, muitos trabalhos recentes (ROY et al., 2016; 

SMITH et al., 2013; SULZBACHER et al., 2013a; HENKEL et al., 2012; SMITH et al., 

2011) e evidências acumuladas ao longo dos anos (PEYRONEL; FASSI, 1957), 

indicam que as plantas e fungos ectomicorrízicos estão presentes em diversos 

ecossistemas tropicais, como a Mata Atlântica (GURGEL, 2009). Nestes 

ecossistemas, fungos ectomicorrízicos são determinantes na formação e modificação 

da biodiversidade formando florestas ectotróficas com interações ainda pouco 

estudadas (SULZBACHER et al., 2013b; BRUNDRETT, 1991).  

 Dentre estes estudos nas florestas tropicais, a América Latina foi local de 

diferentes pesquisas sobre fungos ectomicorrízicos ao longo dos últimos 50 anos 

(SMITH et al., 2013). Uma rica diversidade de fungos ectomicorrízicos foi evidenciada 

com mais de 170 espécies descritas para a região da Floresta Amazônica e demais 

ecossistemas da Guiana, Venezuela e Colômbia (TROPICAL FUNGI, 2016). Dentre 
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os principais gêneros de fungos encontrados estão Scleroderma, Russula, Amanita, 

Lactarius, Clavulina, Inocybe e Craterellus, entre outros (HENKEL et al., 2012). A 

presença de fungos ectomicorrízicos também já foi observada na floresta Amazônica 

(ROY et al., 2016; SINGER; ARAÚJO, 1979), em plantas nativas do cerrado 

(THOMAZINI, 1974) e estudos recentes também relatam a presença de espécies de 

Scleroderma associadas a árvores nativas em Florestas de Dunas do Nordeste 

brasileiro (SULZBACHER et al., 2013a; GURGEL, 2009). Além disso, foram 

comprovadas algumas linhagens independentes de fungos ectomicorrízicos na 

Guiana que possivelmente sejam endêmicos daquela região neotropical (SMITH et 

al., 2013). 

 Estes trabalhos evidenciam que os fungos ectomicorrízicos fazem parte da 

biodiversidade das florestas tropicais (SMITH et al., 2011) e desempenham um papel 

ecológico ainda pouco conhecido e explorado nestas áreas (SULZBACHER et al., 

2013b; GIACHINI et al., 2000). Entretanto, é indiscutível que as associações 

ectomicorrízicas transformam e modificam ativamente a vida presente nestes 

ecossistemas e as diversas interações que neles ocorrem (NARA, 2005). 

A simbiose ectomicorrízica é a mais diversificada entre as sete principais 

associações micorrízicas conhecidas (SIDDIQUI; AKHTAR; FUTAI, 2008). Esta 

diversidade compreende cerca de 5.000 a 6.000 espécies de fungos, na maioria 

indivíduos pertencentes ao grupo Basidiomycota e alguns ao grupo Ascomycota 

(MARX, 1980; BRUNDRETT et al., 1996). A especificidade dos fungos 

ectomicorrízicos em formar simbiose com diferentes grupos vegetais é relativamente 

alta em relação a simbiose estabelecida por fungos endomicorrízicos (SMITH; READ, 

1997). A ectomicorriza diferencia-se dos demais tipos de micorrizas pelo fato de seu 

componente fúngico localizar-se externamente às células radiculares e nos espaços 

intercelulares do córtex radicular dos vegetais simbiontes, sem que ocorra penetração 

intracelular como ocorre nas endomicorrizas (HARLEY; SMITH, 1983). 

Segundo Smith e Read (2008), a associação ectomicorriza é representada por 

três componentes estruturais principais, como pode ser observado na Figura 2: o 

manto, a rede de Hartig e o micélio extrarradicular. Apesar de característicos, alguns 

destes componentes podem não estar bem desenvolvidos e diferenciados em certas 

relações ectomicorrízicas (BRUNDRETT et al., 1996). A bainha ou manto de tecido 

fúngico é um aglomerado de hifas, muito próximas entre si, que envolve a raiz. 

Basicamente estas hifas têm função de proteção da raiz vegetal (SMITH; READ, 
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1997). A rede de Hartig é um conjunto de hifas que permeia os espaços intercelulares 

e o córtex do vegetal. Estas hifas são geralmente finas, muito ramificadas e são 

responsáveis pelo contato direto entre as hifas e as células vegetais, pois circundam 

as mesmas de modo a haver íntimo contato entre as paredes celulares (Figura 2a) 

(HARLEY; SMITH, 1983).  

Além destes componentes, há ainda a formação de um sistema de hifas 

externas ao manto que inter-relacionam o substrato, os corpos de frutificação dos 

fungos que formam ectomicorrizas e o vegetal simbionte. Estas hifas estão 

relacionadas principalmente à absorção de minerais e água do substrato e 

translocação dos mesmos aos demais componentes da relação simbiótica (WILCOX, 

1990). 

Figura 2 – Esquema de diferenciação morfoanatômica entre uma raiz não micorrizada (A) e 

uma ectomicorriza (B). 

 
Legenda: Em B é possível verificar a dicotomização das raízes (a) e caracterizar os três 

componentes principais de uma ectomicorriza: manto, rede de Hartig e micélio extrarradicular. 

b, detalhe de hifas finas e ramificadas que compõe a rede de Hartig e que apenas circundam 

a célula cortical vegetal, sem penetração intracelular. Baseado em Massicotte et al. (1986) e 

Smith e Read (2008).     

 

 A interação fungo-planta para a formação da simbiose ectomicorrízica envolve 

diferentes eventos químicos, moleculares e morfoanatômicos. Fries e Swedjemark 

(1986) informam que esta associação inicia com a liberação de exsudados pelas 
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plantas como flavonoides, hormônios (principalmente auxinas e giberelinas) ou 

diferentes nutrientes que estimulam a atração dos fungos às raízes, ou ainda a 

ativação de propágulos fúngicos que se desenvolvem no solo. A produção e a 

liberação de outros sinais moleculares pelos dois simbiontes também atuam na fase 

de reconhecimento entre os mesmos (MARTIN; TAGU, 1995), havendo mecanismos 

fisiológicos e químicos sincronizados nos genomas da planta e do fungo (MARTIN; 

TAGU, 1999).  

 Ainda na fase de reconhecimento, os fungos alteram seu mecanismo de 

crescimento e aumentam a ramificação das hifas, geralmente incrementando ainda o 

seu diâmetro (HARLEY; SMITH, 1983). O micélio libera uma rede de fibrilas 

polissacarídicas e glicoproteicas que podem estar envolvidas nos processos de 

confirmação da simbiose e da adesão das hifas ao sistema radicular vegetal 

(KOTTKE; OBERWINKLER, 1986).  

 Estudos químicos revelam que diferentes polipeptídeos são expressos na 

relação ectomicorrízica mesmo antes do aparecimento das modificações anatômicas. 

Tais moléculas são tão específicas do processo de simbiose que recebem a 

denominação de ectomicorrizinas (HILBERT; COSTA; MARTIN, 1991). Em plantas e 

fungos ectomicorrízicos que não estão em contato simbiótico, não há expressão 

destes polipeptídeos ou quando são expressos (pelos fungos), estão presentes em 

concentrações muito baixas (ACIOLI-SANTOS, 2006). Diferentemente disso, logo 

após o processo de sinalização e reconhecimento, diversos polipeptídeos ácidos de 

30 a 32 kDa são encontrados em grandes concentrações nos tecidos micorrizados, 

apesar de suas funções não estarem ainda plenamente compreendidas (CARVALHO, 

1996). 

 Concomitantemente, nos vegetais ocorrem modificações na regulação gênica 

de diversas enzimas e alterações na síntese de determinadas proteínas estruturais, 

como as que regulam a produção e anatomia das radicelas (BARKER; TAGU; DELP, 

1998). A partir dessas modificações ocorrem mudanças morfoanatômicas muito 

perceptíveis nesta etapa, como a redução do crescimento apical das raízes, o 

estímulo à dicotomização das mesmas e à tendência a redução dos pelos absorventes 

(SMITH; READ, 2008). Em seguida ou juntamente a estes eventos, há o 

estabelecimento do manto fúngico que, após certo período, possibilita a formação da 

rede de Hartig e a transferência bidirecional de nutrientes, água e demais moléculas 

na simbiose (CASTELLANO; MOLINA,1989). 
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 A associação simbiótica fungo ectomicorrízico-planta fornece benefícios 

importantes a ambos. O micobionte é capaz de aumentar significativamente a área de 

absorção de nutrientes e água do solo pelo vegetal (DUDDRIDGE; MALIBARI; READ, 

1980), devido à grande ramificação de suas hifas que compõe o micélio extrarradicular 

(FINLAY; READ, 1986). Isso permite ao vegetal uma maior capacidade em resistir à 

situações de baixa disponibilidade de água no ambiente (PARKE; LINDERMAN; 

BLACK, 1983). Acredita-se que as hifas fornecem uma mesma área de absorção que 

as raízes com gasto de energia cem vezes menor (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Com 

isso, as plantas associadas apresentam maior disponibilidade e armazenamento de 

elementos importantes como os macronutrientes primários N, P e K (BENDING; 

READ, 1995), e secundários como o Ca, além de vários micronutrientes, entre eles 

Cu, Zn e Fe (MARTIN; BOTTON, 1993; MARSCHNER; DELL, 2004).  

Fungos ectomicorrízicos também contribuem na disponibilização de elementos 

aprisionados em rochas ou complexos iônicos no solo para posterior absorção pelas 

plantas. As hifas secretam compostos orgânicos ácidos como oxalatos, enzimas como 

fosfatases (LAPEYRIE; RANGER; VAIRELLES, 1991), possibilitando a solubilização 

de elementos como P (WALLANDER; WICKMAN; JACKS, 1997; WALLANDER, 

2000), Ca (SCHMALENBERGER et al., 2015), K e Mg (LANDEWEERT et al., 2001), 

antes indisponíveis para a absorção direta ou indireta pelo sistema radicular. 

Outro benefício aos fitobiontes advindo da ectomicorrização é a menor 

incidência de patógenos e, consequentemente, de doenças (HARLEY; SMITH, 1983). 

Esta atividade pode ser proporcionada pela proteção física do manto que recobre as 

raízes vegetais e impede a ação direta de nemátodos, bactérias e fungos patogênicos 

(MARX; DAVEY, 1969), ou ainda pela produção e liberação de substâncias 

antagônicas na micorrizosfera (SYLVIA, 1983) como enzimas, diferentes metabólitos 

(BAUMERT et al., 1997) e antibióticos (TSANTRIZOS et al., 1991).  

Adicionalmente, os fungos ectomicorrízicos possuem a capacidade de impedir 

ou minimizar a translocação de elementos ou substâncias potencialmente tóxicas ao 

sistema radicular vegetal (TURNAU; KOTTKE; DEXHEIMER, 1996). Os principais 

mecanismos de biorremediação estão relacionados com a quelação de metais tóxicos 

ao ambiente como Aℓ, Cd, Cr e Mn (TARGHETTA; OLIVEIRA; ROSSI, 2013). Deste 

modo, as plantas ectomicorrizadas são capazes de resistir melhor e por mais tempo 

em locais que apresentam altos níveis de acidez, poluição e toxicidade (MEHARG; 

CAIRNEY, 2000).  
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3 METODOLOGIA 

 

 No presente trabalho foram desenvolvidos diferentes experimentos visando o 

estabelecimento de um protocolo de propagação in vitro do araçazeiro-vermelho 

(Psidium cattleianum) a partir de origem seminal, como evidenciado na Figura 3. 

Figura 3 – Fluxograma das diferentes etapas e experimentos realizados para o 

desenvolvimento de protocolo de propagação in vitro para o araçazeiro-vermelho (Psidium 

cattleianum). 

 
Fonte: o autor.  
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Todos os experimentos de germinação, estabelecimento, multiplicação e 

enraizamento de araçazeiro-vermelho (Itens 3.1 e 3.2), bem como o de simbiose com 

fungos ectomicorrízicos (Item 3.4) foram realizados no Laboratório de Cultura de 

Tecidos de Plantas da Estação Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) de Caçador. Para os demais 

experimentos, há a descrição do local de realização no texto dos mesmos.  

Os experimentos foram instalados em câmara de crescimento, onde os frascos 

de vidro (95 mm de altura, 65 mm de diâmetro e capacidade para aproximadamente 

230 mL) ou tubos de ensaio (25 x 150mm) foram expostos a um fotoperíodo de 16 

horas e uma intensidade luminosa de 75 μmol m-2 s-1, obtida através de lâmpadas 

fluorescentes brancas e frias do tipo grolux e temperatura de 25±2ºC. 

  

3.1 INTRODUÇÃO DE PLÂNTULAS DE Psidium cattleianum SABINE 

(ARAÇAZEIRO-VERMELHO) POR MEIO DE GERMINAÇÃO IN VITRO  

 

 A assepsia padrão utilizada para a germinação de araçazeiro-vermelho foi a 

imersão das sementes em etanol 70% v/v por um minuto, seguido de 15 minutos em 

solução de NaCℓO 1,5% de princípio ativo contendo detergente Tween 20® a 10 gotas 

L-1. Após a drenagem realizou-se a tríplice lavagem com água destilada estéril, ficando 

as sementes submersas nesta água até a introdução no substrato de germinação, 

sendo descartadas do experimento aquelas que flutuavam. Todos estes 

procedimentos foram executados assepticamente em câmara de fluxo laminar. 

 Utilizou-se o critério botânico para as avaliações nos diferentes experimentos 

de germinação, considerando como semente germinada aquela que apresentava uma 

protrusão da radícula igual ou superior a 2,0 milímetros (BORGHETTI; FERREIRA, 

2004). 

 As avaliações efetuadas nos experimentos de germinação foram o índice de 

velocidade de germinação (IVG) e a porcentagem de germinação. O IVG foi calculado 

por meio de avaliações em dias intercalados (um dia sim e outro não), iniciando a 

contagem já no primeiro dia após a introdução no substrato. O IVG foi determinado 

por meio da Equação 1, de acordo com Maguire (1962).  

      IVG = (G1/N1) + (G2/N2) + (G3/N3) + ... + (Gn/Nn)                             (Equação 1) 
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 Onde: IVG = índice de velocidade de germinação; G1, G2, G3, ..., Gn = número 

de sementes germinadas na primeira, segunda, terceira até a última contagem; N1, 

N2, N3, ..., Nn = número de dias da semeadura à primeira, segunda, terceira até a 

última contagem. 

 A porcentagem de germinação foi calculada avaliando-se a relação entre o 

número de sementes germinadas (SG) e o número total de sementes do experimento 

(ST), sendo: [(SG/ST) x100]. Tal avaliação foi expressa em porcentagem (%) de 

sementes germinadas em relação ao total semeado, após um determinado tempo 

especificado em cada experimento. 

Cada repetição amostral foi composta por um número específico de sementes 

dispostas equidistantes em cada frasco e contendo o substrato de germinação 

escolhido de acordo com as descrições de cada experimento. 

 

3.1.1 Teste estatístico padrão 

 

Os resultados obtidos nos diferentes experimentos de germinação foram 

avaliados pelo teste estatístico padrão, utilizando o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk (p<0,05) e análise de variância (ANOVA). Posteriormente as médias foram 

separadas pelo teste de Scott-Knott (P<0,05) em variáveis qualitativas e foi aplicado 

estudo de regressão para variáveis quantitativas. Os programas Microsoft Excel® 

2013, R® v. 3.2.3 e GraphPad Prism® v. 5.00 foram utilizados. 

 

3.1.2 Obtenção de sementes 

 

 A obtenção de sementes e os experimentos de germinação foram realizados 

durante o ano de 2014, no município de Caçador, Santa Catarina, Brasil.  

 Frutos completamente maduros (Figura 4A) foram coletados diretamente de 

árvores adultas de araçazeiro-vermelho, localizadas em dois pontos: Local 1, na 

Epagri de Caçador/SC (26º49’06”S, 50º59’29”O, altitude de 935 metros); Local 2, em 

área residencial particular (26º46’15”S, 51º02’09”O, altitude de 962 metros) também 

em Caçador/SC. Após a colheita, os frutos foram imediatamente conduzidos ao 

Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. As árvores das 

quais foram retirados os frutos apresentavam aproximadamente a mesma idade (entre 

8 e 10 anos) e altura, com características semelhantes, e permaneceram expostas às 



41 
 

condições naturais do clima, sem irrigações adicionais, sombreamento ou aplicações 

de fertilizantes, bactericidas ou fungicidas.  

 As sementes foram extraídas manualmente em água corrente com o auxílio de 

uma peneira. Após a total retirada da polpa, as sementes foram dispostas em papel 

toalha, à temperatura ambiente e à sombra, onde permaneceram por cinco dias até 

estarem secas. Estas sementes (Figura 4B) ficaram envoltas em papel toalha e 

acondicionadas à temperatura ambiente até a realização dos experimentos. 

 

Figura 4 – Estádios de maturação de frutos de Psidium cattleianum Sabine (araçazeiro-

vermelho) e suas sementes. 

 
Legenda: A, para a realização dos experimentos foram utilizadas sementes extraídas apenas 

de frutos maduros, cuja coloração do epicarpo é avermelhada escura e evidenciada nos 

estágios 4 e 5. B, sementes maduras obtidas de fruto em estágio 4. Quadriculados 

correspondem a 1cmx1cm. Fonte: o autor. 

 

3.1.3 Determinação do grau de umidade 

 

 A determinação do grau de umidade (DGU) das sementes foi realizada 

utilizando o método de estufa a 105±3ºC, segundo Brasil (2009). A DGU foi feita em 

triplicata, sendo cada repetição composta por 50 sementes aleatórias e que 

permaneceram em estufa por 24 horas. Os resultados foram expressos como a 

porcentagem média ± desvio padrão. 

 

3.1.4 Experimento 1: Utilização de escarificação mecânica e ácida do tegumento na 

quebra de dormência tegumentar 

 

 Visando verificar a influência de diferentes métodos na quebra de dormência 

tegumentar das sementes de araçazeiro-vermelho, testaram-se distintos métodos de 

escarificação mecânica e ácida. Este experimento e todos os processos de 

escarificação e assepsia foram executados em câmara de fluxo laminar. 
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 Dois meses após a coleta, um lote aleatório de sementes obtidas no Local 2 

(Item 3.1.2) foi utilizado para a execução deste teste. O experimento foi instalado em 

delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições de dez sementes, sendo 

avaliados oito tratamentos dispostos em esquema fatorial 2x4, com dois níveis de 

escarificação mecânica – sementes lixadas ou não lixadas – e quatro níveis de 

escarificação ácida – imersão em H2SO4 9 mol L-1 por zero, cinco, dez e 20 minutos. 

 Para a escarificação mecânica das sementes foram utilizadas lixas metálicas 

autoclavadas, lixando manualmente o tegumento em ambas as faces adjacentes à 

micrópila (Figura 5A), até que ocorresse desgaste (Figura 5C). Na sequência foi feita 

a escarificação ácida, imergindo os diferentes lotes de sementes sob agitação nos 

tempos descritos acima. Estas sementes foram drenadas do ácido e submetidas a 

assepsia padrão (3.1). 

 

Figura 5 – Características de sementes de Psidium cattleianum Sabine (araçazeiro-

vermelho), suas principais partes e escarificação mecânica do tegumento. 

 
Legenda: A, semente de formato predominantemente reniforme, coloração bege-

amarronzada e com testa (t) pétrea (h, hilo; mi, micrópila; fa, face adjacente à micrópila). B e 

C, semente antes e após escarificação mecânica por meio de lixa metálica, respectivamente. 

Quadriculado corresponde a 1cmx1cm. Foto: o autor. 

 

 Pretendendo diminuir os custos e a contaminação do meio de cultura na 

germinação in vitro das sementes, optou-se por utilizar frascos de vidro contendo 

algodão hidrofílico como substrato. Para isso, pedaços retangulares de algodão com 

8x10 cm e peso médio de 2,05 gramas foram acondicionados no fundo de cada frasco 

de vidro. Foram adicionados 10 mL de água destilada neste algodão, sendo estes 

posteriormente autoclavados por 25 minutos a 121ºC e 1,2 atm. Previamente a 

introdução das sementes no substrato foram adicionados 30 mL de água destilada 

estéril.  
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Foram avaliados o IVG e a porcentagem de germinação (Item 3.1), esta última 

após 62 dias in vitro. Realizou-se o teste estatístico padrão (Item 3.1.1).   

 

3.1.5 Experimento 2: Otimização de substratos e concentração de AG3  

 

 Para verificar a influência do potencial osmótico do substrato e do ácido 

giberélico (AG3) sobre a germinação in vitro de araçazeiro-vermelho, foi realizado um 

experimento composto por dois substratos e diferentes concentrações de AG3. 

 Para este experimento foram utilizadas sementes obtidas no Local 1 (Item 

3.1.2) e armazenadas por seis meses, as quais foram imersas em água destilada por 

20 horas em câmara de crescimento (com temperatura de 25±2ºC, fotoperíodo de 16 

horas e intensidade luminosa de 75 μmol m-2 s-1), sendo descartadas aquelas que 

flutuavam. Em câmara de fluxo laminar, estas sementes foram mergulhadas em 

H2SO4 9 mol L-1 por dez minutos e em seguida lavadas três vezes em água destilada 

estéril, sendo posteriormente submetidas à assepsia padrão descrita no Item 3.1.  

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições 

de 5 sementes cada. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2x4, sendo 

dois substratos, diferentes entre si pelo potencial osmótico [água destilada em 

substrato de algodão (Item 3.1.3) e meio MS (Anexo A)], e quatro concentrações de 

AG3 (Sigma®) (0, 250, 500 e 1000 mg L-1). Em câmara de fluxo laminar, as sementes 

foram imersas por 20 minutos nas respectivas soluções (0, 250, 500 e 1000 mg L-1) 

estéreis (microfiltro Millex®-HV 0,45 μm) antes da introdução nos substratos. Antes 

da introdução das sementes, foram adicionados 25 mL de meio para o substrato MS 

e 25 mL de água destilada estéril para o substrato algodão hidrofílico.  

 Avaliou-se o IVG e a porcentagem de germinação (após os 80 dias). Por não 

apresentarem normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (P<0,05), os dados foram 

transformados em √𝑥 + 0,1  e prosseguiu-se com o teste estatístico padrão como 

descrito no Item 3.1.1.   

 

3.1.6 Experimento 3: Influência da imersão em água e da escarificação ácida  

 

 Este experimento foi realizado utilizando-se sementes obtidas no Local 1 (Item 

3.1.2) e armazenadas por sete meses antes de sua utilização. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado, sendo testados quatro tratamentos que 
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avaliaram o efeito da imersão em água destilada e da escarificação ácida sobre a 

germinação in vitro do araçazeiro-vermelho, como observado na Figura 6. Foram 

realizadas sete repetições de seis sementes cada. 

 Como substrato foram adotados frascos contendo algodão autoclavado (Item 

3.1.3), sendo adicionados 30 mL de água destilada estéril em cada frasco, 

anteriormente à introdução das sementes.  

 

Figura 6 – Esquema representativo dos diferentes tratamentos (T1, T2, T3 e T4) executados 

para a avaliação do efeito da imersão em água destilada e da escarificação ácida na 

germinação in vitro de Psidium cattleianum (araçazeiro-vermelho).  

  
Fonte: o autor. 
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 Em todos os tratamentos efetuados as sementes que flutuavam eram 

descartadas e os frascos, durante o experimento, permaneceram em condições de 

câmara de crescimento, como descrito no Item 3.1. 

 Foi contabilizado o número de sementes germinadas em dias intercalados para 

o cálculo do IVG como descrito no Item 3.1, além da avaliação da porcentagem de 

germinação aos 70 dias após a semeadura. Os resultados foram avaliados pelo teste 

estatístico padrão (Item 3.1.1). 

 

3.2 ESTABELECIMENTO, MULTIPLICAÇÃO E ENRAIZAMENTO IN VITRO DE 

Psidium cattleianum SABINE (ARAÇAZEIRO-VERMELHO)  

 

 Para os diferentes experimentos relacionados ao estabelecimento, 

multiplicação e enraizamento in vitro de araçazeiro-vermelho utilizou-se o meio MS 

com todos os seus sais e vitaminas, além da adição de 30 g L-1 de sacarose, como 

consta no Anexo A. A suplementação com fitorreguladores foi feita antes da 

autoclavagem e de acordo com cada experimento. Sempre houve o ajuste do pH do 

meio preparado para 5,8±0,05 antes da adição do solidificante [6 g L-1 de ágar 

(Merck®)], sendo este posteriormente autoclavado por 16 minutos a 1,2 atm e 121°C. 

Diferentes avaliações das características dos explantes foram realizadas após 

os experimentos. As avaliações de contaminações bacteriana e fúngica filamentosa 

foram feitas visualmente quanto à presença de quaisquer indícios de colônias 

[inclusive as nítidas mudanças da reflexão da luz no meio de cultura (SCHERWINSKI-

PEREIRA, 2010)] ou micélio, respectivamente. Considerou-se como explante oxidado 

aquele que estava parcial ou totalmente escurecido, e como explante estabelecido 

aquele que estava parcial ou totalmente esverdeado, além de ter produzido pelo 

menos uma brotação ou ter emitido folhas, mesmo que este estivesse oxidado ou 

contaminado parcialmente.  

O enraizamento foi avaliado pela análise visual da produção de raízes 

adventícias segundo Grattapaglia e Machado (1998), o número de folhas pela 

produção de folhas completas e expandidas e a avaliação do crescimento dos 

explantes in vitro foi feito por meio da taxa de crescimento relativo (TCR). Para isso, 

o comprimento total de cada explante no início e em cada avaliação do experimento 

foi demarcado externamente ao tubo de ensaio, utilizando canetas de retroprojetor. O 

TCR foi calculado por meio da Equação 2, relacionada em Briggs, Kid e West (1920): 
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                                        TCR = [
LnC2−LnC1

t2−t1
]                                     (Equação 2) 

 Onde Ln é o logaritmo natural ou neperiano dos valores de comprimento 

obtidas nas diferentes avaliações; e C2 e C1 indicam o crescimento (em milímetros) 

obtidos nos tempos t2 (final) e t1 (inicial), respectivamente. 

Os resultados obtidos foram avaliados pelo teste estatístico padrão que utilizou 

o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (P<0,05) e análise de variância (ANOVA). 

Posteriormente as médias foram separadas pelo teste de Tukey (P<0,05) em variáveis 

qualitativas e foi aplicado estudo de regressão para variáveis quantitativas. Foram 

utilizados os programas Microsoft Excel® 2013, R® v. 3.2.3, Assistat® 7.7 beta 

(SILVA; AZEVEDO, 2009) e GraphPad Prism® v. 5.00. Casos diferentes de análise e 

transformação de dados estão descritos em cada experimento, quando ocorreram. 

 

3.2.1 Experimento 4: Estabelecimento in vitro de plântulas de araçazeiro-vermelho  

 

 Este experimento teve como objetivo a avaliação dos diferentes tipos de 

explantes, provenientes de plântulas germinadas in vitro, na micropropagação de 

araçazeiro-vermelho. Para a realização deste experimento foram utilizadas plântulas 

obtidas no Experimento 1 (Item 3.1.3).  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco 

repetições de cinco explantes cada. Foram estudados cinco tratamentos, conforme 

Figura 7: A, explantes contendo paracotilédones e 4-6 mm de radícula; B, explantes 

contendo paracotilédones sem radícula; C, explantes contendo apenas os folículos 

apicais e com 4-6 mm de radícula; D, explantes contendo apenas os folículos apicais 

e sem radícula; e E, explantes sem a gema apical e 4-6 mm de radícula.  

Os explantes foram estabelecidos em meio MS (Item 3.2), suplementado com 

2,0 mg L-1 de BAP e 2,0 g L-1 de carvão ativado. Os mesmos permaneceram no escuro 

durante os primeiros cinco dias e sob as condições de câmara de crescimento (Item 

3) durante o restante do experimento.  

 As variáveis-resposta estudadas foram: porcentagens de contaminação 

bacteriana e fúngica, de oxidação e de estabelecimento (como descrito no Item 3.2) 

aos 30 dias após a introdução no meio de cultura.  

 As variáveis contaminação bacteriana, contaminação fúngica e oxidação 

apresentaram quase que a totalidade dos valores-resposta como zero, sendo assim, 
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somente foi possível realizar ANOVA para a variável estabelecimento, este sendo 

avaliado por meio do teste estatístico padrão (Item 3.2).  

 

Figura 7 – Tipos de explantes na micropropagação de Psidium cattleianum (araçazeiro-

vermelho) provenientes de plântulas germinadas in vitro. 

 
Legenda: A, explantes contendo paracotilédones e 4-6 mm de radícula; B, explantes contendo 

paracotilédones sem radícula; C, explantes contendo apenas os folículos apicais e com 4-6 

mm de radícula; D, explantes contendo apenas os folículos apicais e sem radícula; e E, 

explantes sem a gema apical e 4-6 mm de radícula. Quadriculados correspondem a 1cmx1cm. 

Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 

 

3.2.2 Experimento 5: Diferentes concentrações de fitorreguladores de crescimento na 

morfogênese de segmentos nodais axilares 

 

 Plântulas introduzidas no meio MS pelo Experimento 4 (Item 3.2.1) foram 

utilizadas para o estudo dos efeitos entre as diferentes concentrações de 

fitorreguladores (BAP e AIA) na multiplicação e enraizamento in vitro de araçazeiro-

vermelho, sendo este experimento realizado em dezembro de 2014.  

 Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco explantes por 

repetição, sete repetições por tratamento e cinco tratamentos distintos, totalizando 

175 explantes no total.  

 Os cinco tratamentos realizados diferiram entre si pelas concentrações dos 

fitorreguladores BAP e AIA numa proporção 3:1 presentes no meio de cultura, como 

verificado na Tabela 1. Para isso, segmentos nodais apresentando de 7 a 9 mm de 

comprimento e contendo 2 gemas laterais foram introduzidos em meio MS (Item 3.2), 

suplementado com 250 mg L-1 de PVP (Vetec®) e 2 g L-1 de carvão ativado.  

 Os explantes foram individualmente estabelecidos em tubos de ensaio 

contendo 8 mL de meio de cultura de acordo com cada tratamento, posteriormente 
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acondicionados em câmara de crescimento cujas características estão descritas no 

Item 3.  

 

Tabela 1 – Diferentes concentrações de BAP e AIA no meio de cultura na multiplicação in 

vitro de Psidium cattleianum (araçazeiro-vermelho).  

TRATAMENTOS BAP (mg L-1) AIA (mg L-1) 

1 0 0 

2 0,3 0,1 

3 0,6 0,2 

4 0,9 0,3 

5 1,5 0,5 

Fonte: o autor. 

 

 Aos 15 e 45 dias após a introdução in vitro foram analisadas as porcentagens 

de contaminação bacteriana e de oxidação e o número de brotos por explante. 

Também foram avaliados o número de folhas completas por explante e a porcentagem 

de explantes estabelecidos in vitro após o 45º dia in vitro. Estas avaliações foram feitas 

de acordo com o exposto no Item 3.2 deste trabalho. 

 Os resultados foram avaliados pelos teste estatístico padrão (Item 3.2). 

 

3.2.3 Experimento 6: Diferentes concentrações de antibióticos no meio de cultura 

 

 No Experimento 5, de multiplicação in vitro (Item 3.2.2), observou-se que 

grande número de explantes desenvolveram brotações, entretanto apresentaram 

concomitantemente contaminação bacteriana. Visando estabelecer um mecanismo 

que evitasse o descarte em massa destas brotações e que possibilitasse sua 

utilização nos processos micropropagativos, foi efetuado um experimento utilizando 

antibiótico no meio de cultura, em janeiro de 2015.  

O delineamento usado foi o inteiramente casualizado com dois tratamentos 

(concentrações de ampicilina no meio: 250 e 500 mg L-1) compostos por 4 repetições 

de 5 explantes cada. 

Para este experimento foi utilizado o meio MS (Item 3.2), suplementado com 

1,5 mg L-1 de BAP, 0,5 mg L-1 de ANA, 0,5 g L-1 de carvão ativado e 250 mg L-1 de 

PVP (Vetec®). A ampicilina foi adicionada ao meio posteriormente à autoclavagem e 

em câmara de fluxo laminar, utilizando soluções esterilizadas por microfiltração 
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(microfiltro Millex®-HV 0,45 μm). Posteriormente, 10 mL de meio de cultura foram 

vertidos em cada tubo de ensaio. 

Segmentos apicais contaminados por colônias bacterianas de mesmo aspecto 

e coloração (formato puntiforme-circular e coloração rósea e DNA codificante para 

16S rRNA) contendo entre 6-11 mm de comprimento, foram introduzidos 

individualmente em cada tubo de ensaio. A altura total de cada explante no início do 

experimento foi marcada externamente ao tubo de ensaio, utilizando canetas de 

retroprojetor.  

As avaliações ocorreram aos 15 e aos 35 dias após a introdução dos explantes 

no meio de cultura, sendo avaliadas as seguintes variáveis-resposta (em 

porcentagem), segundo Item 3.2: contaminação bacteriana e fúngica; oxidação; 

enraizamento; além do número de folhas completas produzidas e taxa de crescimento 

relativo (TCR em mm mm-1 dia-1). 

 Estes explantes permaneceram em condições de câmara de crescimento e os 

resultados obtidos foram avaliados pelo teste estatístico padrão (Item 3.2). 

 

3.2.4 Experimento 7: Diferentes concentrações de fitorreguladores de crescimento na 

morfogênese de segmentos apicais 

 

 Em fevereiro de 2015 outro experimento relacionado à multiplicação e 

enraizamento in vitro de P. cattleianum foi realizado. Para isso foram utilizadas 

brotações aparentemente sem nenhuma contaminação e obtidas pela regeneração 

de explantes in vitro (Item 3.2.1). 

Os três tratamentos avaliados foram compostos por 5 repetições de 3 explantes 

cada, sendo utilizado o delineamento inteiramente casualizado.  

Utilizou-se o meio MS (Item 3.2) com 0,5 g L-1 de carvão ativado, 250 mg L-1 de 

PVP (Vetec®) e 125 mg L-1 de ampicilina (esterilizada em microfiltro Millex®-HV 0,45 

μm) adicionada sob condições assépticas em câmara de fluxo laminar após a 

autoclavagem do meio.  

Três diferentes concentrações de fitorreguladores foram utilizadas como 

variáveis do experimento, sendo adicionadas ao meio MS anteriormente à 

autoclavagem: T1, 1 mg L-1 de BAP; T2, 2 mg L-1 de BAP; e T3, 2 mg L-1 de BAP e 0,5 

mg L-1 de AIA. Acondicionou-se 10 mL de meio de cultura por tubo de ensaio. 
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 Segmentos apicais com 8-12 mm de comprimento foram introduzidos 

individualmente nos recipientes contendo meio, sendo o comprimento inicial marcado 

externamente ao tubo de ensaio com canetas de retroprojetor. Após a introdução dos 

explantes no meio, os mesmos foram acondicionados em câmara de crescimento 

(Item 3) durante todo o período do experimento. 

As variáveis-resposta verificadas aos 18 e aos 40 dias, segundo Item 3.2 foram: 

porcentagens de contaminação bacteriana e fúngica; porcentagem de oxidação; 

porcentagem de enraizamento; número de folhas completas produzidas; e taxa de 

crescimento relativo (TCR em mm mm-1 dia-1). Os resultados obtidos foram avaliados 

pelo teste estatístico padrão (Item 3.2). 

 

3.3 PRÉ-ACLIMATIZAÇÃO DE PLANTAS MICROPROPAGADAS DE Psidium 

cattleianum SABINE (ARAÇAZEIRO-VERMELHO) 

 

3.3.1 Experimento 8: Diferentes substratos na pré-aclimatização em sala de 

nebulização 

  

 Este experimento foi realizado no Laboratório de Melhoramento Genético de 

Fruteiras de Clima Temperado da Epagri/Caçador. Para isso, utilizaram-se plantas de 

araçazeiro-vermelho multiplicadas e enraizadas in vitro (Item 3.2 deste trabalho) com 

60 dias de idade, contendo entre 8-10 folhas completamente formadas e média 

ponderada de 17,40 mm de comprimento.  

 Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com 11 

repetições de uma planta cada por tratamento. Foram testados dois tratamentos, de 

acordo com o tipo de substrato no transplantio: S1, substrato comercial Maxfértil® 

(características no Apêndice A); e S2, substrato comercial Maxfértil® e areia lavada 

esterilizada (duas autoclavagens por uma hora a 121ºC e 1,2 atm, intercaladas por 24 

horas) numa proporção 1:1 em massa.  

 As plantas foram lavadas em água destilada para a remoção dos resíduos do 

meio de cultura e transferidas para sacos plásticos de dimensões 17x22x0,10cm 

contendo os respectivos substratos. Anteriormente à adição das plantas, cada saco 

contendo substrato foi umedecido com 100 mL de água mineral.  
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 As plantas permaneceram em sala de incubação climatizada com sistema de 

nebulização controlado (umidade relativa entre 85-97%) e sob uma temperatura de 

25±1,0°C (características no Apêndice B).  

 Durante o experimento, as plantas foram irrigadas conforme informações 

descritas no Apêndice B. Após dez dias do transplantio, foram adicionados, em cada 

planta, 50 mL de uma solução composta pelos nutrientes do meio MS (Anexo A), com 

exceção da sacarose e do ágar, cujo pH foi ajustado para 6,0±0,05.  

 Aos 20 e aos 42 dias após o transplantio avaliou-se a sobrevivência das 

plantas, considerando como plantas sobreviventes aquelas tenras, de coloração 

esverdeada, que mantiveram ou produziram folhas e se desenvolveram. Os dados 

foram analisados utilizando a distribuição binomial e o teste Qui-quadrado a 5% de 

probabilidade, considerando os fatores substrato e data de avaliação. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE Psidium cattleianum SABINE 

(ARAÇAZEIRO-VERMELHO) INOCULADAS COM FUNGOS ECTOMICORRÍZICOS  

 

 Este experimento foi executado com o intuito de averiguar se o araçazeiro-

vermelho, uma mirtácea nativa brasileira, assim como outras espécies de mirtáceas 

já descritas na literatura, efetuam relações simbióticas com fungos ectomicorrízicos in 

vitro. Analisou-se a ocorrência ou não de modificações radiculares e os efeitos desta 

associação no desenvolvimento vegetal. 

 

3.4.1 Produção de Plântulas 

 

 Frutos completamente maduros foram coletados diretamente de árvore adulta 

de araçazeiro-vermelho, no ano de 2015, localizada na Estação Experimental da 

Epagri/Caçador, e levados ao Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas. As 

sementes foram extraídas manualmente com o auxílio de uma peneira e água 

corrente. Após a completa retirada da polpa, as sementes foram dispostas à 

temperatura ambiente e permaneceram sobre papel toalha durante 6 dias. Depois da 

secagem, as sementes foram acondicionadas em sacos plásticos em geladeira a 

5±1ºC até a montagem dos experimentos. 

 As sementes foram germinadas in vitro para obter plântulas livres de 

contaminações. Para isso, 55±2 gramas de areia foram adicionados em cada frasco 
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com capacidade para 230 mL juntamente com 10 mL de água destilada estéril, sendo 

estes frascos autoclavados por uma hora, a 121ºC e 1,2 atm. As sementes 

permaneceram mergulhadas em água destilada estéril por quatro horas sob condições 

de câmara de crescimento (Item 3). Estas sementes foram desinfestadas em câmara 

de fluxo laminar com álcool 70% v/v por 1 minuto, seguido da imersão em hipoclorito 

de sódio (NaCℓO 1,5% de princípio ativo) por 20 minutos sob agitação e com a adição 

de 6 gotas L-1 de Tween®, sendo enfim lavadas em água destilada estéril por cinco 

vezes. Em cada frasco foi adicionada água destilada estéril até o nível de saturação 

da areia, a mantendo completamente úmida. Nestas condições acondicionou-se 12 

sementes por frasco para a germinação. Os frascos permaneceram em condições de 

câmara de crescimento (Item 3).   

 Das plântulas germinadas, foram escolhidas aquelas com características 

semelhantes: contendo duas folhas formadas e altura aproximadamente igual (20±2 

mm).  

 

3.4.2 Experimento 9: Simbiose Com Fungos Ectomicorrízicos  

 

 Este experimento teve como objetivo verificar a formação de simbiose in vitro 

entre o sistema radicular de plântulas de araçazeiro-vermelho e fungos 

ectomicorrízicos. Os isolados utilizados no experimento foram obtidos da coleção de 

fECM do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Campus de 

Florianópolis da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Prof. Ph.D. 

Admir José Giachini.  

 O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado, 

onde foram avaliados três tratamentos distintos (dois isolados de fungos e um 

tratamento controle). 

 Os fungos utilizados foram os isolados D17 – Pisolithus microcarpus, coletado 

em Diamantina/MG em plantações de Corymbia sp.; e o isolado UFSC-Sc133 – 

Scleroderma citrinum, coletado em plantações de Pinus elliottii no Rio Vermelho, em 

Florianópolis/SC. Culturas axênicas destes fungos foram cultivadas em placas de Petri 

com meio de cultura MNM sólido (Melin-Norkrans Modificado) (MARX, 1969) 

modificado e suplementado com micronutrientes (Anexo B). Estas placas 

permaneceram em câmara BOD a 25±1ºC por 16 dias até que observou-se o 

crescimento do micélio até quase as bordas das placas (Figura 8). 
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 Utilizou-se vermiculita expandida (características no Apêndice C) como 

substrato no teste de simbiose. Foram acondicionados 2,3±0,1 gramas de vermiculita 

em tubos de ensaio com 150 mm de comprimento e 24 mm de diâmetro, ocupando 

aproximadamente um terço da capacidade destes (Figura 8). Estes tubos foram 

autoclavados por uma hora, a 121ºC e 1,2 atm. Posteriormente adicionou-se 14 mL 

de meio MNM modificado (Anexo B) líquido em cada tubo, sendo novamente 

autoclavados a 121ºC e 1,2 atm, por 16 minutos. 

 

Figura 8 – Esquema representativo do bioensaio in vitro de simbiose entre Psidium 

cattleianum (araçazeiro-vermelho) e fungos ectomicorrízicos. 

 
Legenda: *Meio Melin-Norkrans Modificado (MARX; DAVEY, 1969) modificado com 10 g de 

glicose, 5 g de sacarose e 200% dos micronutrientes do meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 

1962). Fonte: o autor.     

 

 Em câmara de fluxo laminar, foram seccionados pedaços de micélio das bordas 

das colônias de fungos crescidas em placas de Petri juntamente com o meio de 

cultura. Para ambos os isolados foram seccionados quadrados de 1 cm2 contendo 

aproximadamente 0,01 grama de micélio com o uso de um bisturi. Em cada tubo de 
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ensaio e de forma asséptica, foi acondicionado, a aproximadamente 1 centímetro da 

superfície do substrato, um destes quadrados de meio de cultura contendo micélio 

(Figura 8). Estes tubos permaneceram em câmara BOD a 25±1ºC por 15 dias até que 

se observou o crescimento do micélio até a metade do substrato (Figura 9).    

 Plântulas obtidas conforme Item 4.4.1 foram lavadas em água destilada estéril, 

desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio (NaCℓO 1,75% de princípio ativo) 

por 2 minutos e novamente lavadas três vezes em água destilada estéril, por fim 

permanecendo em solução estéril de PVP 500 mg L-1 até a adição nos tubos.  

 Para isso, os tratamentos foram compostos por plântulas de araçazeiro 

adicionados em cada tubo, compondo 3 tratamentos distintos, conforme Figura 9: T1 

– Controle, plântulas em tubo de ensaio sem a adição de fECM; T2 – plântulas em 

tubo de ensaio contendo o isolado UFSC–Sc133; T3 – plântulas em tubo de ensaio 

contendo o isolado D17. 

 Após a adição das plântulas no substrato, a base dos tubos foi recoberta com 

papel alumínio (Figura 9E). 

 

Figura 9 – Bioensaio in vitro de simbiose entre Psidium cattleianum (araçazeiro-vermelho) e 

fungos ectomicorrízicos. 

 
Legenda: A, B e C, tubos antes da adição das plântulas, onde: A, tratamento controle (sem 

adição de fungo); B, tratamento com micélio do isolado UFSC-Sc133 (Scleroderma citrinum); 

e C, tratamento com micélio do isolado D17 (Pisolithus microcarpus). D, tubos controle (Ct), 

com UFSC-Sc133 (Sc) e D17 (Pi) após a adição das plântulas. E, tubo evidenciando a base 

recoberta por papel alumínio. Quadriculados correspondem a 1cmx1cm. Laboratório de 

Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 

 

3.4.2.1 Avaliações realizadas 

 

 As diferentes avaliações foram feitas aos 35, 70 e 110 dias após a adição das 

plântulas aos tubos. Avaliou-se a taxa de crescimento relativo (TCR, em mm mm-1 dia-
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1) e o número de folhas completas formadas conforme Item 3.2 deste trabalho; após 

a secção na região do coleto, calculou-se a massa fresca da parte aérea (mg); a 

massa seca da parte aérea (em mg) foi realizada após secagem da parte aérea fresca 

em estufa a 65ºC até obtenção de massa constante, e posterior medição em balança 

de precisão; o comprimento do sistema radicular (em mm) foi determinado a partir do 

coleto até o ápice da raiz principal; e o índice de colonização micorrízica (em %) 

conforme Brundrett et al. (1996).  

 A verificação de presença ou ausência de componentes ectomicorrízicos foi 

feita pela análise microscópica da região do córtex radicular após preparo do material 

conforme Feder e O’Brien (1968) e O'Brien et al. (1964), com modificações: após 

secção das plantas, os segmentos radiculares permaneceram fixados em FAA 

(formaldeído/ácido acético/água 1:1:1 em volume) e refrigerados (5oC); estes 

fragmentos da raiz foram transferidos para álcool 70% v/v por 1 hora e foram 

desidratadas em uma série de soluções etanólicas aquosas de concentrações 

crescentes; em seguida os segmentos de raiz foram infiltrados por historesina (Leica 

Historesin, Heidelberg, Alemanha); secções transversais de 5 μm (micrótomo Leica 

RM2125RT) foram produzidos e corados com azul de toluidina-O 0,5% m/v para a 

análise histológica. 

 Os dados dos diferentes experimentos foram submetidos ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e análise de variância (ANOVA), ambos a P<0,05. 

Utilizou-se ainda o Teste de Tukey (p<0,05) para a separação significativa das médias. 

As médias de massa seca e TCR não apresentaram normalidade (P<0,05) e foram 

transformados por Box-Cox através de ((x-0,104205)-1)/(0,104205) e ((x-0,252942)-

1)/(0,252942), respectivamente. Os programas Microsoft Excel® 2013 e R® v. 3.2.3 

foram utilizados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para os experimentos de germinação in vitro, a porcentagem média de umidade 

de sementes de araçazeiro-vermelho determinada foi de 9,29 ± 0,036%. 

 

4.1 Experimento 1: Escarificação mecânica e ácida do tegumento 

 

 Foi possível observar que para a variável porcentagem de germinação, a 

escarificação mecânica através da lixação ou não do tegumento não foi significativa 

(P=0,8783), com valores médios de 43,0% e 43,5%, respectivamente (Figura 10). Já 

a escarificação ácida (P<0,0001) e a interação entre os fatores escarificação ácida e 

mecânica (P=0,0013) foram significativos.  

 Para sementes não escarificadas mecanicamente, foi verificado que a 

porcentagem de germinação in vitro aumenta com o aumento linear dos tempos de 

imersão em H2SO4 9 mol L-1, obtendo a maior porcentagem de germinação (64,0%) 

no maior tempo de imersão em H2SO4 testado (Figura 10).  

 Quando aplicada a escarificação mecânica com lixa, o valor máximo de 

germinação encontrado pela equação quadrática y = -0,1836x2 + 5,4382x + 20,018 

(R² = 0,9446, P=0,0012) foi obtido aproximadamente em 15 minutos de escarificação 

em ácido, havendo tendência de decréscimo na porcentagem de germinação com 

tempos de imersão superiores à este (Figura 10). 

 Da Silva (2009) utilizou diferentes tempos de imersão (entre 5 e 30 minutos) 

em ácido sulfúrico PA (98%) na germinação ex vitro de sementes de P. cattleianum. 

Assim como no presente trabalho, este autor também observou que até os 15 minutos 

de imersão em ácido houve acréscimo na porcentagem de germinação das sementes, 

chegando a 72,6%. Já aos 30 minutos de imersão em H2SO4, a porcentagem 

encontrada foi de 52,4%, evidenciando uma tendência quadrática de redução na 

germinação quando as sementes são submetidas à tempos de imersão superiores a 

15 minutos.  

 Evidencia-se deste modo que a escarificação ácida de sementes de araçazeiro-

vermelho, até um tempo próximo de 15 minutos, é uma técnica viável para obter-se 

aumento da porcentagem de germinação in vitro das mesmas, o que pode aumentar 

o número de plântulas saudáveis obtidas por este método. 
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Figura 10 – Porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) de 

sementes de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) submetidas ou não à escarificação 

mecânica através da utilização de lixa e à escarificação ácida através de diferentes tempos 

de imersão em H2SO4 9 mol L-1, após 62 dias da semeadura in vitro. 

 
Fonte: o autor. 

 

 Para a variável IVG, assim como o obtido para a porcentagem de germinação, 

somente a escarificação ácida (P<0,0001) e a interação escarificação ácida e 

mecânica (P=0,0018) foram significativas (Figura 10). 

 De modo semelhante ao observado para a porcentagem de germinação, houve 

aumento do vigor da germinação das sementes, obtido através do IVG, com o 

aumento linear dos tempos de imersão em H2SO4 9 mol L-1 (Figura 10). O maior IVG 

obtido para estas sementes foi constatado quando utilizada uma escarificação ácida 

de 20 minutos (Figura 10).  
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 Já para as sementes escarificadas mecanicamente com o uso de lixa, os 

tempos de imersão de cinco, dez e 20 minutos em H2SO4 9 mol L-1 não diferiram entre 

si (P<0,05), evidenciando que o tempo de cinco minutos já é o suficiente para obter o 

maior vigor das sementes de P. cattleianum nessas condições.  

 Na Figura 10 observa-se também que, quando as sementes são lixadas, os 

valores de IVG tendem a apresentar redução após os 13 minutos de imersão em ácido 

sulfúrico. Isso evidencia que a exposição prolongada das sementes à escarificação 

ácida pode diminuir a velocidade de germinação das sementes anteriormente 

escarificadas mecanicamente.  

 De modo semelhante, Da Silva (2009) também observou que a escarificação 

de sementes de P. cattleianum em ácido sulfúrico PA (98%) contribuiu para o aumento 

nos valores de IVG até determinado tempo de imersão. Este autor verificou que a 

imersão por dez, 15, 20 e 25 minutos em ácido não diferem entre si e são 

significativamente superiores à imersão por cinco minutos. Verificou, porém, que a 

imersão por 30 minutos em ácido sulfúrico fornece valor de IVG significativamente 

inferior a todos os tempos testados, com redução de 40% em relação ao tempo de 25 

minutos, por exemplo. 

 Sabe-se que as sementes de P. cattleianum apresentam impermeabilidade do 

tegumento pelo fato de possuírem testa pétrea (CISNEIRO, 2003), características 

relacionadas à recalcitrância (LISBÔA, KINUPP; BARROS, 2011) e dormência 

tegumentar pela baixa embebição da semente (DA SILVA et al., 2011). Devido a isso, 

a escarificação mecânica ou ácida injuria o tegumento e facilita a entrada de água e 

gases até o embrião, o que favorece a sua germinação (BERTALOT; NAKAGAWA, 

1998). Assim, a imersão em tempos crescentes de H2SO4 9 mol L-1 também contribuiu 

para a redução do tempo para a germinação no presente experimento.  

 Entretanto, quando as sementes já haviam sofrido escarificação mecânica por 

lixa e foram submetidas à escarificação ácida por tempos acima de 15 minutos, houve 

redução da germinação (Figura 10). Isso pode estar relacionado ao fato de já ter 

ocorrido um desgaste do tegumento, fazendo com que a imersão em ácido acima 

deste tempo ocasionasse danos químicos ou fisiológicos ao embrião, o que 

acarretaria uma menor capacidade da semente germinar.  

 Baskin e Baskin (2014) sugerem que o tempo utilizado para a escarificação 

ácida de sementes com dormência tegumentar deve ser cuidadosamente testado, já 

que mesmo tempos ligeiramente acima do ideal podem danificar o embrião e impedi-
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lo de germinar. Além disso, estes autores ainda citam que a adição de ácidos 

concentrados pode alterar o pH das soluções que envolvem o embrião, interferindo 

na germinação das sementes, pois cada espécie apresenta uma faixa limitada de pH 

ou ainda um pH específico para germinação.  

 

4.2 Experimento 2: Otimização de substratos e concentração de AG3 

 

 Observou-se efeito significativo do tipo de substrato utilizado (P=0,0001) e das 

diferentes concentrações de ácido giberélico (AG3) (P=0,0378) na porcentagem de 

germinação in vitro de sementes de Psidium cattleianum, após 94 dias (Figura 11). 

Foi verificado ainda que as porcentagens de germinação dos substratos “algodão 

hidrofílico umedecido” e meio “MS solidificado” apresentaram comportamento muito 

semelhante com a variação nas concentrações de AG3 (Figura 11), configurando uma 

interação não significativa entre estes fatores (P=0,8101).  

 

Figura 11 – Porcentagem de germinação de sementes de araçazeiro-vermelho (Psidium 

cattleianum) submetidas a diferentes concentrações de ácido giberélico (AG3) em algodão 

hidrofílico umedecido e meio MS (6 g L-1 ágar), após 94 dias da semeadura in vitro. 

 
Legenda: Médias seguidas pela mesma letra em cada variável não diferem entre si pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Valores originais apresentados; para as análises estatísticas, 

os valores foram transformados em √𝑥 + 0,1. Fonte: o autor.  

 

 A germinação in vitro das sementes em algodão hidrofílico foi maior que a em 

meio MS (significativa estatisticamente, P<0,05), com médias de porcentagens de 

germinação de 70,14 e 15,28%, respectivamente. A diferença do efeito dos substratos 

na germinação das sementes já havia ficado evidente durante as avaliações do 

experimento. Ao 56⁰ dia após a semeadura in vitro nos diferentes substratos, 
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aproximadamente 40% das sementes já haviam germinado no algodão, entretanto 

nenhuma semente havia germinado no meio MS. 

 O aspecto geral das sementes germinadas nos diferentes meios pode ser 

observado na Figura 12. 

 Passos, Tavares e Alves (2007) também utilizaram algodão hidrofílico 

umedecido na germinação de sementes de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e 

obtiveram maior porcentagem de germinação neste substrato em relação aos demais 

testados. 

 

Figura 12 – Germinação in vitro de sementes de Psidium cattleianum (araçazeiro-vermelho) 

nos substratos algodão hidrofílico umedecido (A) e MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) 

solidificado com 6 g L-1 de ágar (B). 

 
Legenda: Em a observa-se uma plântula já com hipocótilo ereto e com paracotilédones 

abertos. Em b o hipocótilo apresenta-se ereto, entretanto os paracotilédones e o epicótilo 

ainda se encontram recobertos pelo tegumento. Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas 

da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 

 

 Diferente do observado no presente trabalho, outros autores determinaram 

boas porcentagens de germinação in vitro de mirtáceas ao utilizar meios de cultura 

salinos como os meios MS, LPm e WPM. Rodríguez (2013), por exemplo, obteve uma 

porcentagem de germinação de 68,00% ao introduzir sementes de araçazeiro (P. 

cattleianum) em meio LPm (VON ARNOLD; ERIKSON, 1981), após 60 dias de 

semeadura in vitro. Martinotto et al. (2007) evidenciaram germinação de 88,25% das 

sementes de cagaiteira (Eugenia dysenterica) após introduzi-las em meio MS depois 

de 71 dias in vitro. E Souza et al. (2011) obtiveram média aproximada de 70% de 

germinação in vitro após introduzir sementes de guabijuzeiro (Myrcianthes pungens) 

em meio WPM, na avaliação aos 30 dias. 
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 Diversos fatores do meio de cultura ou substrato podem interferir na qualidade 

da germinação de sementes. Entre os principais está a capacidade em manter uma 

boa disponibilidade de água e aeração à semente (POPINIGIS, 1985), pois a água e 

o oxigênio são essenciais aos diversos processos metabólicos que ocorrem durante 

o desenvolvimento do embrião na germinação (TAIZ; ZEIGER, 2013).  

 Segundo Gulliver e Heydecker (1973), quanto maior a disponibilidade de água 

no meio para as sementes, até certo limite, maior será a velocidade de embebição e 

absorção e, consequentemente, de germinação. Também de acordo com Carvalho e 

Nakagawa (2000), a água é o fator que exerce a influência mais significativa sobre o 

processo de germinação, pois o desenvolvimento e crescimento do embrião deriva da 

embebição de água pelas sementes e sua subsequente absorção pelos tecidos, o que 

intensifica a respiração e outras atividades metabólicas necessárias à protrusão 

radicular e a emergência da plântula. 

 Dresch, Scalon e Kodama (2011) testaram diferentes disponibilidades de água 

(entre 25 e 100%) na germinação e desenvolvimento inicial de guavira 

[Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg.], uma mirtácea nativa do Cerrado. 

Segundo estes autores, as maiores porcentagens de emergência (quase 100%) foram 

observadas em substratos com capacidade de retenção de água próximas a 80%. Alta 

disponibilidade de água também proporcionou maiores porcentagens de germinação 

para outras mirtáceas como o araçá (Psidium guineense Swartz) (GONÇALVES et al., 

2009) e a uvaia (Eugenia pyriformis) (SCALON; JEROMINE, 2013). 

 Deste modo, acredita-se que a diferença na disponibilidade de água às 

sementes de araçazeiro-vermelho no presente trabalho foi o que contribuiu para as 

melhores porcentagens de germinação observadas na utilização do “algodão 

hidrofílico umedecido” em relação ao “meio MS solidificado com ágar (6 g L-1)” (Figura 

11). Grattapaglia e Machado (1998) e Stoltz (1971) corroboram essa informação, 

sugerindo que a solidificação dos meios de cultura com ágar ou outro solidificante 

diminui a disponibilidade de água e de nutrientes aos tecidos vegetais in vitro, o que 

interfere diretamente nas respostas fisiológicas dos mesmos. Além disso, o meio MS 

possui maior potencial osmótico que o substrato de água destilada em suporte de 

algodão, devido à sua alta concentração salina. Isso pode ter reduzido o potencial 

hídrico necessário ao processo adequado de embebição das sementes, interferindo 

negativamente na germinação das mesmas (HOBBS; OBENDORF, 1972).  
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 Das diferentes concentrações de AG3 testadas, observou-se que as maiores 

porcentagens de germinação foram obtidas com a imersão em 1000 mg L-1 no 

substrato algodão, com 77,77% de germinação, e em 250 mg L-1 no meio MS, com 

22,22% de germinação (Figura 11). Apesar disso, as porcentagens obtidas nos 

tratamentos controle (0 mg L-1) foram estatisticamente iguais (P<0,05) e muito 

próximas destes valores nos meios algodão e MS, com 72,22 e 16,67%, 

respectivamente. Isso demonstra que a imersão em soluções de AG3 poderia ser 

dispensada no aumento da porcentagem de germinação de sementes de araçazeiro-

vermelho, quando estas já foram anteriormente imersas em água destilada por 20 

horas e em ácido sulfúrico 9 mol L-1 por 10 minutos, como no presente experimento. 

 Verificou-se ainda que, das quatro concentrações utilizadas no experimento, as 

concentrações de 0, 250 e 1000 mg L-1 não diferiram entre si quanto a porcentagem 

de germinação e são superiores a concentração de 500 mg L-1 (P<0,05), 

independentemente do meio usado (Figura 11). 

 De modo semelhante, Rodríguez (2009) ao imergir sementes de P. cattleianum 

por 18 horas em soluções de diferentes concentrações de AG3 (0, 10, 20 e 50 mg L-

1), não observou diferença significativa entre os tratamentos utilizados, verificando que 

a maior porcentagem de germinação foi obtida no tratamento controle, com 68%. Para 

a mesma espécie, entretanto, Tomaz et al. (2011) observaram uma porcentagem de 

80% de germinação ao imergir sementes por 24 horas em solução 500 mg L-1 de AG3 

antes da semeadura. Concentração na qual, no presente trabalho, obtiveram-se 

menores porcentagens de germinação. 

 As giberelinas como o AG3 possuem papel fundamental como estimulantes da 

germinação de sementes que possuem ou não dormência, estando principalmente 

associadas ao processo de liberação de enzimas hidrolíticas (alfa e beta amilases, 

por exemplo) das reservas nutritivas do embrião (KERBAUY, 2004). Enquanto as 

giberelinas estimulam a germinação, contribuindo para a aceleração e 

homogeneidade do processo, substâncias como o ácido abscísico (ABA) e a cumarina 

atuam como inibidores. O balanço nas concentrações entre estes compostos é um 

dos fatores-chave do processo germinativo (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

 Deste modo, a aplicação exógena de AG3 nem sempre apresenta a influência 

esperada na germinação, pois esta depende, além de inúmeros outros fatores, das 

concentrações endógenas de ABA e de outros compostos inibitórios presentes na 

semente (TAIZ; ZEIGER, 2013). Ainda segundo Khan (1971), citocininas também 
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influenciam no equilíbrio hormonal do processo germinativo, pois podem anular ou 

reduzir os efeitos inibitórios do ABA e da cumarina, determinando, em alguns casos, 

se ocorrerá ou não a germinação da semente. 

 O que foi observado no presente trabalho é que as concentrações utilizadas e 

o tempo de imersão das sementes em AG3 não foram suficientes para promover um 

incremento na porcentagem de germinação em relação ao controle, possivelmente 

por não ativar o crescimento vegetativo ou não estimular adequadamente o 

fornecimento de nutrientes ao embrião, ou ainda não contribuir para a formação de 

giberelinas endógenas (TAIZ; ZEIGER, 2013).  

 Além disso, as respostas das sementes à aplicação exógena de AG3 é muito 

específica, apresentando variações entre espécies do mesmo gênero e havendo 

resultados divergentes até mesmo para uma mesma espécie (KUMAR et al., 2012). 

No gênero Psidium, por exemplo, a imersão em solução de AG3 promoveu 

significativamente o aumento da porcentagem de germinação em sementes de P. 

guajava em relação aos tratamentos controle e de escarificação ácida em HCℓ ou 

H2SO4, ou ainda imersão em água destilada (CHANDRA; GOVIND, 1990). Por outro 

lado, a imersão em solução de AG3 não estimulou a germinação de sementes de P. 

guineense, sendo a porcentagem de germinação deste tratamento inferior aos obtidos 

nos tratamentos controle e de imersão em água destilada (DRESCH et al., 2014).  

 Para o índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Psidium 

cattleianum, após 94 dias in vitro, foi observado efeito significativo (P<0,0001) apenas 

em relação ao tipo de substrato utilizado, não havendo variação do IVG com as 

diferentes concentrações de AG3 (P=0,0690) ou da interação entre estes fatores 

(P=0,9045). 

 Assim como para a porcentagem de germinação (Figura 11), o IVG obtido no 

substrato algodão hidrofílico umedecido foi estatisticamente superior (P<0,0001) ao 

meio MS solidificado. A média do IVG determinada no substrato algodão 

(IVGmédio=0,0915) foi 7,32 vezes maior que a verificada no meio MS (IVGmédio=0,0125).  

 Essa diferença nos valores de IVG fica explicitada ao observar o tempo 

necessário para o início da germinação das sementes nos diferentes substratos, 

obtidos no presente experimento. Enquanto as primeiras sementes germinadas foram 

observadas já ao 16⁰ dia após a semeadura no algodão, no meio MS as primeiras 

sementes foram evidenciadas somente no 58⁰ dia após a semeadura in vitro. 
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 Acredita-se que os melhores resultados de IVG obtidos no algodão umedecido 

em relação ao MS sejam decorrentes, dentre outros fatores, da diferença na 

disponibilidade de água destes meios para a embebição, absorção e consequente 

germinação das sementes de P. cattleianum, como já discutido anteriormente. 

 
4.3 Experimento 3: Influência da imersão em água e da escarificação ácida 

  
 Observou-se que a porcentagem de germinação não foi significativa 

(P=0,0911) nos diferentes tratamentos utilizados. Entretanto, foi verificada uma 

tendência de aumento no número de sementes germinadas quando submetidas aos 

tratamentos T2 e T4, com 76,2 e 69,0% de germinação, respectivamente (Tabela 2).  

 Ao imergir sementes de P. cattleianum em água por 18 e 24 horas a 25⁰C 

(mesma temperatura utilizada no presente trabalho), Da Silva (2009) observou que 

55,1 e 57,5% das sementes germinaram após 123 dias da semeadura, 

respectivamente. Estes valores são inferiores aos encontrados no presente trabalho, 

em que os tratamentos com imersão por 20 horas em água destilada resultaram em 

uma média de 65,9% de germinação (Tabela 2), chegando até a 76,19%, mesmo a 

última avaliação sendo feita 63 dias antes da efetuada por esse autor.  

 
Tabela 1 - Índice de velocidade de germinação (IVG) e porcentagem de germinação de 

sementes de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) submetidas a diferentes tratamentos, 

após 70 dias da semeadura in vitro.  

Tratamentos IVG  
% de 

germinação 

T1: “Imersão em água1” associada com 
“escarificação ácida2” e “assepsia normal3” 

0,08 b    52,38ns 

T2: “Imersão em água” associada com 
“assepsia normal” 

0,18 a 76,19 

T3: Somente “assepsia normal” 0,10 b 52,38 

T4: “Imersão em água” associada com 
“assepsia reduzida4” 

0,14 a 69,05 

CV(%) 37,88 32,79 
1Imersão por 20 horas em água destilada. 2Imersão por dez minutos em H2SO4 9 mol L-1. 3Um 

minuto em etanol 70%v/v, seguida de 15 minutos em solução de NaCℓO 1,5% de princípio 

ativo contendo 6 gotas L-1 de Tween 20®. 4Idem assepsia normal, entretanto diminuindo o 

tempo de imersão em NaCℓO para 3 minutos. Médias seguidas pela mesma letra na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5%. nsNão significativo. Fonte: o autor. 
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 Com relação ao índice de velocidade de germinação, houve efeito significativo 

dos tratamentos utilizados (P=0,0062), sendo os tratamentos T2 e T4 aqueles que 

evidenciaram maior IVG (Tabela 2). 

 Associado às diferenças verificadas no IVG, a primeira semente germinada foi 

observada ao 12⁰ dia no tratamento T2, ao 16⁰ dia no tratamento T4 e somente ao 20⁰ 

dia no tratamento T1. Estes resultados indicam que a imersão em água destilada por 

20 horas (tratamentos T1, T2 e T4) diminuiu o tempo necessário para o início da 

germinação, exceto quando associada com a escarificação ácida em H2SO4 9 mol L-1 

por dez minutos (tratamento T1).  

 Quando houve a utilização da escarificação ácida (T1) houve decréscimo 

significativo de aproximadamente 55% no IVG em relação ao tratamento sem 

escarificação ácida (T2). Resultados semelhantes foram determinados por Tavares, 

Lucca Filho e Kersten (1995). Estes autores testaram diferentes tipos de escarificação 

do tegumento de sementes de goiabeira (Psidium guajava) e verificaram que a 

imersão em H2SO4 por 15 minutos diminuiu significativamente o IVG em 57,53% em 

relação ao tratamento sem escarificação ácida.  

 Diferentemente disso, ao testar diferentes tempos de imersão em ácido 

sulfúrico PA (98%) na quebra de dormência tegumentar de P. cattleianum, Da Silva 

(2009) evidenciou que a escarificação em diferentes tempos em ácido (entre dez e 25 

minutos) aumentou significativamente o IVG em relação ao tratamento controle e 

diversos outros tratamentos utilizados, como imersão em acetona e álcool etílico e a 

estratificação das sementes. Acredita-se que no presente trabalho houve menor IVG 

nas sementes escarificadas com ácido (tratamento T1), pois este foi utilizado após a 

imersão por 20 horas em água destilada, o que pode ter ocasionado danos químicos 

e/ou fisiológicos ao embrião e ter diminuído a capacidade germinativa das sementes. 

 É importante ressaltar que os processos oxidativos dos ácidos e a 

desregulação do pH das regiões teciduais que envolvem o embrião podem interferir 

diretamente no processo germinativo e reduzir as respostas fisiológicas envolvidas no 

desenvolvimento do embrião na semente (BASKIN; BASKIN, 2014). 

 Constatou-se ainda que a velocidade de germinação do tratamento T2, em que 

houve imersão em água destilada por 20 horas, foi significativamente maior que a 

obtida no tratamento T3, cuja única diferença foi a não imersão em água neste último 

tratamento. Fica caracterizado, assim, que a imersão em água destilada por 20 horas 

tem efeito positivo sobre o vigor na germinação das sementes de araçazeiro-
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vermelho. Como já anteriormente discutido, a embebição das sementes em água 

favorece a germinação (GULLIVER; HEYDECKER, 1973), principalmente pelo fato de 

aumentar a absorção de água pelo embrião, intensificando a respiração e 

desencadeando inúmeras reações metabólicas necessárias ao desenvolvimento da 

nova plântula (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

 Na Figura 13 é possível observar os diferentes estádios de desenvolvimento 

germinativo in vitro de Psidium cattleianum. No presente trabalho observou-se 

desenvolvimento epígeo, pois os cotilédones emergiram do substrato junto com a 

plântula. Esta germinação epígea foi observada em todos os substratos utilizados na 

germinação in vitro, que foram o “algodão hidrofílico umedecido”, o “meio MS completo 

solidificado (com 6 g L-1 de ágar)” e a “areia umedecida”.  

  

Figura 13 – Estádios de desenvolvimento germinativo in vitro de Psidium cattleianum 

(araçazeiro-vermelho). 

 
Legenda: Nos diferentes estádios observa-se a germinação epígea e do tipo fanerocotiledonar. 

a, semente completamente intumescida após 5 dias in vitro; b, início da protrusão da radícula 

aos 12 dias; c, protrusão da radícula primária igual ou superior a 2 milímetros, caracterizando 

germinação pelo critério botânico; d, curvatura do hipocótilo ao 23⁰ dia in vitro que precede à 

saída do substrato; e, emergência dos paracotilédones e do meristema apical do tegumento ao 

28⁰ dia in vitro; f, plântula normal com hipocótilo estendido e paracotilédones abertos aos 31 

dias in vitro. Quadriculados correspondem a 1cmx1cm. Laboratório de Cultura de Tecidos de 

Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 

 

 Os estudos de Gomes (2011), assim como os de Santos et al. (2004), 

coadunam com os observados no presente trabalho, pois ao germinar sementes de 

araçazeiro-vermelho (P. cattleianum) também evidenciaram germinação do tipo 

epígea e fanerocotiledonar, com emergência de paracotilédones, estruturas 
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homólogas aos eófilos (folhas primordiais). Diferentemente disso, Da Silva et al. 

(2013) caracterizaram a morfologia de sementes e de plantas jovens de araçazeiro-

amarelo (P. cattleianum var. lucidum) e verificaram uma germinação do tipo hipógeo, 

o que pode ser característico da subespécie de epicarpo amarelo utilizada por estes 

autores. 

 

4.4 Experimento 4: Estabelecimento de araçazeiro-vermelho in vitro por meio de 

plântulas obtidas por germinação 

 

 Os resultados das porcentagens de contaminações bacteriana e fúngica, de 

oxidação e de estabelecimento podem ser observados na Tabela 3. Os diferentes 

tipos de explantes foram eficientes na introdução in vitro da espécie, entretanto não 

diferiram entre si (P>0,05).   

   

Tabela 3 – Porcentagens de contaminações bacteriana e fúngica, de oxidação e de 

estabelecimento de explantes de araçazeiro-vermelho após 30 dias da introdução in vitro a 

partir de plântulas obtidas por germinação. 

Tipo de explante Bact.2 

(%) 

Fung.3 

(%) 

Oxid.4 

(%) 

Esta.5 

(%) 

A – Explantes contendo 
paracotilédones e radícula1 0 0 8    92ns 

B – Explantes contendo 
paracotilédones e sem radícula 

0 0 4 96 

C – Explantes contendo apenas os 
folículos apicais e radícula 

0 0 0 96 

D – Explantes contendo apenas os 
folículos apicais e sem radícula 

8 0 0 92 

E – Explantes sem a gema apical e 
com radícula 

0 0 4 96 

CV(%) - - - 11,51 

1Radícula contendo entre 4-6 mm; 2Contaminação bacteriana; 3Contaminação fúngica; 
4Oxidação do explante; 5Estabelecimento do explante in vitro. nsnão significativo, baseado no 

teste de F da análise de variância. Fonte: o autor. 

 

 Na Tabela 3 pode-se verificar que apenas o tratamento D apresentou 

contaminação bacteriana (8%) e que não houve contaminação fúngica em nenhum 
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tipo de explante testado. Para a variável oxidação, o tipo de explante A oxidou mais 

que os explantes B e E. Já os tipos de explantes C e D não apresentaram oxidação. 

 Esperava-se que ocorressem diferenças entre os tipos de explantes utilizados, 

principalmente devido às variações de tamanho e a presença ou ausência de 

paracotilédones e radículas, o que poderia influenciar, por exemplo, na quantidade de 

reservas nutritivas presentes nos explantes para o estabelecimento in vitro 

(HARTMANN et al., 1990). 

 Ainda segundo Grattapaglia e Machado (1998), explantes maiores e que 

contêm folhas têm melhores possibilidades de desenvolvimento vegetativo e menores 

chances de sofrer oxidação fenólica, entretanto geralmente apresentam maior 

tendência à contaminações microbianas. Já explantes menores e/ou isentos de folhas 

ou outros órgãos apresentam menores possibilidades de contaminação bacteriana ou 

fúngica, entretanto tendem a oxidar mais facilmente, além de se desenvolver de forma 

menos eficiente. 

 Assim, Souza et al. (2007) utilizaram explantes com diferentes tamanhos (0,5; 

1,0; 1,5 cm) na introdução in vitro de pitangueira (Eugenia uniflora, Myrtaceae) e 

verificaram que os maiores explantes apresentaram resultados significativamente 

superiores aos demais, com aproximadamente 83% de estabelecimento aos 45 dias 

de cultivo.  

 Trabalhos anteriores já haviam testado diferentes métodos de introdução in 

vitro de P. cattleianum, entretanto com resultados pouco satisfatórios. Freire, Oliveira 

e Vieira (2014) testaram diferentes métodos de assepsia com etanol 70% v/v e 

hipoclorito de sódio (1,5% de princípio ativo) em explantes de P. cattleianum obtidos 

de plantas matrizes e verificaram problemas com contaminações no processo. Estes 

autores verificaram porcentagens médias de contaminações bacteriana de 50% 

(chegando à 95% no controle) e fúngica de 13,34% (chegando à 55% no controle), 

mesmo utilizando tratamento fungicida na planta matriz. Dados semelhantes foram 

observados por Souza, Schuch e Silva (2006) que, ao testar a introdução de P. 

cattleianum cv. “Irapuã” por meio de ramos semi-lenhosos ou herbáceos verificaram 

uma porcentagem média de contaminação bacteriana e fúngica de 89,68% e 46,85%, 

respectivamente. 

 No presente trabalho, porém, foi observada uma contaminação bacteriana 

quase nula e não foi determinada contaminação fúngica nos explantes após 30 dias 

da introdução in vitro (Tabela 3). A utilização de explantes provenientes de plântulas 
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germinadas in vitro mostrou-se uma técnica viável para o estudo micropropagativo de 

P. cattleianum com baixa contaminação na etapa de estabelecimento. Esse fato é 

relevante, devido ao fato do araçazeiro-vermelho ser uma espécie arbórea, cuja 

tendência é a alta incidência de contaminações na introdução in vitro, o que 

geralmente inviabiliza as demais etapas do processo micropropagativo (GEORGE et 

al., 2008). 

 Segundo Pasqual et al. (2010), a execução de experimentos com plântulas ou 

seedlings favorece a propagação vegetativa de diferentes espécies e reduz 

consideravelmente as elevadas contaminações que ocorrem com frequência ao 

propagar espécimes adultos. 

Outros autores, ao trabalharem com espécies de mirtáceas, também utilizaram 

explantes obtidos a partir de plântulas germinadas in vitro para a micropropagação. 

Souza (2010), por exemplo, germinou sementes de guabijuzeiro (Myrcianthes 

pungens) em meio WPM e obteve sucesso na micropropagação de segmentos nodais 

aparentemente livres de contaminações, e posteriormente obteve boas taxas de 

estabelecimento e multiplicação in vitro desta espécie. De modo semelhante foi 

possível produzir explantes sem contaminações visíveis e prosseguir às etapas de 

multiplicação e enraizamento in vitro de uvaieira (Eugenia pyriformis), ao germinar 

sementes em meio MS após desinfestação em câmara de fluxo laminar 

(NASCIMENTO, 2006). 

 O estabelecimento in vitro de espécies arbóreas nativas, como o araçazeiro-

vermelho, apresenta grandes dificuldades principalmente devido as contaminações e 

aos processos oxidativos dos explantes obtidos a partir de plantas matrizes 

(PASQUAL et al., 2012). A utilização de diferentes desinfestantes pode ocasionar 

injúrias aos explantes, aumentando a oxidação e diminuindo consideravelmente a 

sobrevivência in vitro (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). A baixa porcentagem de 

estabelecimento in vitro dos explantes prejudica ou inviabiliza o prosseguimento das 

demais etapas da micropropagação em diferentes mirtáceas, como a cerejeira-do-

mato (GOLLE et al., 2013) e a pitangueira (LATTUADA, 2010), por exemplo. 

 Golle et al. (2013) testaram tempos de cinco a 25 minutos de imersão em 

NaCℓO a 1,5% (v/v) em explantes semilenhosos de cerejeira-do-mato (Eugenia 

involucrata) obtidos a partir de poda aérea em plantas matrizes mantidas 

anteriormente em casa de vegetação. Estes autores verificaram uma redução linear 

da contaminação bacteriana com o aumento no tempo de imersão em hipoclorito, 
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entretanto, isso proporcionou uma alta porcentagem de oxidação fenólica (quase 

60%), possivelmente derivada do aumento do tempo de exposição ao desinfestante 

utilizado para o controle das contaminações. Segundo estes autores, este fator 

associado a outros, inviabilizou o cultivo in vitro da espécie. 

 Já em estudos micropropagativos de pitangueira (Eugenia uniflora), Lattuada 

(2010) testou tratamentos com soluções de tetraciclina (bactericida) diluída em 

diferentes concentrações de etanol (50, 70 e 96%) e verificou uma média de 0% de 

sobrevivência e 76% de oxidação em segmentos nodais seccionados de plantas 

matrizes mantidas em cultivo protegido, após 50 dias da introdução in vitro. Segundo 

este autor, os problemas encontrados podem estar relacionados às altas 

concentrações de etanol utilizadas no controle da contaminação, o que pode ter 

ocasionado o aumento da liberação de compostos fenólicos pelos explantes.  

 De modo semelhante, ao testar os meios MS, ½MS e QL (QUOIRIN; 

LEPOIVRE, 1977) para o estabelecimento in vitro de segmentos apicais de cerejeira-

do-mato, pitangueira e grumixameira (Eugenia brasiliensis, Myrtaceae), Lopes (2009) 

não obteve sucesso devido as altas porcentagens de oxidação (chegando a 100%) e 

contaminações fúngicas, o que impossibilitou o prosseguimento do protocolo. 

 Diferentemente disso, no presente trabalho foram obtidas porcentagens muito 

baixas de oxidação (média de 3,2%) e quase 95% de estabelecimento dos explantes 

(Tabela 3), o que possivelmente se deve ao fato da utilização de plântulas obtidas a 

partir de germinação in vitro.  

 Segundo George et al. (2008), os segmentos apicais ou nodais de origem 

seminal apresentam reduzidos índices de contaminações endógenas e possuem 

maior capacidade de adaptação ao meio de cultura na micropropagação por serem 

formados por tecidos juvenis e com ampla atividade meristemática. Estes fatores 

ampliam as possibilidades de sucesso em protocolos de micropropagação que 

utilizam explantes obtidos de plântulas germinadas in vitro, em detrimento da 

utilização de explantes provenientes de plantas matrizes, sendo esta uma das 

técnicas mais utilizadas para espécies arbóreas nativas do Brasil (OLIVEIRA; DIAS; 

BRONDANI, 2013). 

 Souza (2010) também obteve reduzidas porcentagens de oxidação (média 

aproximada de 13%) e prosseguiu aos processos de multiplicação e enraizamento ao 

introduzir segmentos apicais de plântulas de guabijuzeiro (Myrcianthes pungens, 
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Myrtaceae) germinadas in vitro em meio MS contendo concentrações entre 0 e 2 mg 

L-1 de BAP.  

 Entretanto, é importante ressaltar que nem sempre a utilização de explantes 

obtidos de sementes germinadas in vitro é a melhor técnica para estabelecimento 

micropropagativo de espécies de mirtáceas. Rodríguez (2013), por exemplo, obteve 

baixas porcentagens de sobrevivência (média de 10%) na introdução in vitro de 

grumixameira (E. brasiliensis) aplicando diferentes concentrações de AG3 (entre 0 e 

2,5 mg L-1) no meio MS. Este autor infere que a baixa sobrevivência decorreu da 

produção de segmentos subdesenvolvidos a partir da germinação de sementes in 

vitro, o que pode ter ocasionado variações somáticas dos explantes.  

   

4.5 Experimento 5: Fitorreguladores de crescimento na morfogênese de segmentos 

nodais axilares 

  

 Na Tabela 4 é possível observar os resultados das porcentagens de 

contaminação bacteriana e de oxidação e número de brotos por explante de Psidium 

cattleianum após a adição de diferentes combinações de BAP e AIA no meio de cultura 

MS, aos 15 dias da permanência dos explantes in vitro.  

 

Tabela 4 – Porcentagens de contaminação bacteriana e de oxidação e número de brotos por 

explante de segmentos nodais de Psidium cattleianum cultivados em diferentes 

concentrações de BAP e AIA, após 15 dias in vitro. 

BAP (mg L-1) AIA (mg L-1) Bacteriana (%) N⁰ Brotos Oxidação (%) 

0 0 77,14 a    0,51ns    22,86ns 

0,3 0,1 97,14 a 0,31 17,14 

0,6 0,2 74,29 a 0,29 28,57 

0,9 0,3 85,71 a 0,14 34,29 

1,5 0,5 28,57 b 0,57 20,00 

CV(%) 24,80 81,99 71,05 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 

a 5%. nsNão significativo. Fonte: o autor. 

 

 Mesmo utilizando-se explantes excisados de plântulas estabelecidas in vitro e 

que permaneceram sem quaisquer contaminações visíveis por mais de 90 dias (Item 

4.4), foi possível observar que ocorreram altas médias de contaminação bacteriana 
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aos 15 (72,57%) (Tabela 4) e aos 45 dias (86,29%) in vitro dos explantes nas 

diferentes combinações de BAP e AIA. 

 Inicialmente não haviam sido verificadas contaminações neste experimento, 

entretanto a partir do 12⁰ dia in vitro dos explantes, muitos destes apresentaram uma 

contaminação bacteriana de mesmo aspecto e de coloração rosada na base dos 

explantes (Figura 14B), que se desenvolveu para as bordas do meio de cultura nos 

tubos. Deste modo, na primeira avaliação aos 15 dias, foi verificada uma alta 

porcentagem de contaminação bacteriana (P<0,0001), com exceção do tratamento T5 

(1,5 mg L-1 de BAP + 0,5 mg L-1 de AIA) que apresentou um valor significativamente 

inferior aos demais, com 28,57%. 

 

Figura 14 – Segmentos nodais de Psidium cattleianum micropropagados in vitro em meio MS 

contendo BAP e AIA. 

 
Legenda: A, explante oxidado após 15 dias in vitro; B, explante contaminado com colônia 

bacteriana de coloração rosada (a) após 15 dias in vitro; C e D, segmentos nodais 

estabelecidos in vitro sem contaminação bacteriana ou oxidação após 45 dias. Quadriculados 

correspondem a 1cmx1cm. Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. 

Fonte: o autor. 

  

  Segundo Camara, Willadino e Albuquerque (2010), muitas culturas in vitro de 

plantas que aparentemente apresentavam-se axênicas mesmo após vários 

subcultivos, podem desenvolver crescimento bacteriano de modo síncrono em 

diversas etapas da micropropagação, geralmente por conterem microrganismos 

endofíticos ou fastidiosos. 

 Assim como observado no presente trabalho com P. cattleianum, outros 

autores já haviam verificado a proliferação de contaminação bacteriana após alguns 

dias in vitro para outras mirtáceas, como para o estabelecimento in vitro de Eugenia 

involucrata (cerejeira-do-mato) (PAIM, 2011) e camu-camuzeiro (Myrciaria dubia) 

(ARAÚJO, 2012), por exemplo. Segundo estes autores, a grande parte da 
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contaminação bacteriana só se proliferou após semanas de cultivo in vitro, 

possivelmente decorrente da presença de microrganismos endofíticos ou fastidiosos. 

 Acredita-se portanto, que as contaminações bacterianas observadas no 

presente trabalho podem ser derivadas de microrganismos endofíticos latentes ou 

presentes em baixas concentrações nos tecidos internos de P. cattleianum e que se 

proliferaram posteriormente no meio de cultura.  

 Para as variáveis número de brotos (P=0,0724) e porcentagem de oxidação 

(P=0,3804) aos 15 dias após a introdução dos explantes in vitro, não foram 

observados efeitos significativos dos tratamentos utilizados, com valores entre 0,14 e 

0,57 brotos por explante, e 17,14 e 34,29% de oxidação (Tabela 4).  

 Já para a avaliação aos 45 dias de contato com o meio de cultura, observou-se 

efeito significativo para as porcentagens de contaminação bacteriana (P<0,0001), de 

oxidação (P=0,0020) e de estabelecimento in vitro dos explantes (P=0,0012), como 

evidenciado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Porcentagens de contaminação bacteriana, de oxidação e de estabelecimento in 

vitro de segmentos nodais de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) cultivados em 

diferentes concentrações de BAP e AIA no meio de cultura MS, após 45 dias. 

 
Legenda: Médias indicadas pela mesma letra em uma mesma variável não diferem entre si 

pelo teste de Scott-Knott a 5%. Fonte: o autor. 

 

 Na Figura 15 é possível observar que não houve diferença significativa, após 

45 dias in vitro, entre os tratamentos testados para as porcentagens de contaminação 
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bacteriana, de oxidação e de estabelecimento com o aumento das concentrações de 

fitorreguladores no meio de cultura até 0,9 mg L-1 de BAP e 0,3 mg L-1 de AIA 

(tratamentos T1 a T4). Estes tratamentos, entretanto, diferiram do T5 para todas as 

variáveis analisadas. Percebe-se ainda que ocorreram tendências de redução das 

porcentagens de contaminação bacteriana e de oxidação e aumento da porcentagem 

de estabelecimento com o aumento das concentrações de fitorreguladores no meio 

de cultura.  Esses resultados evidenciam que a adição da maior dose testada (T5), 

1,5 mg L-1 de BAP e 0,5 mg L-1 de AIA no meio de cultura, é o melhor tratamento na 

multiplicação in vitro P. cattleianum, pois proporcionou menores porcentagens de 

contaminação bacteriana (42,86%), de oxidação (31,43%) e maior porcentagem de 

estabelecimento in vitro dos segmentos nodais (51,43%) (Figura 15).  

 Dados obtidos por Rodríguez (2013) e Souza et al. (2011) diferem dos 

observados no presente trabalho. Rodríguez (2013) testou diferentes combinações 

dos fitorreguladores BAP (entre 0 e 1,5 mg L-1) e ANA (entre 0 e 0,5 mg L-1) no meio 

de cultura WPM para segmentos apicais de P. cattleianum. Este autor constatou 

efeitos negativos com o aumento das concentrações destes compostos, com alta taxa 

de mortalidade (média de 70%) e um incremento na malformação dos explantes, 

devido a formação de curvatura basal. Já Souza et al. (2011) estudaram os efeitos de 

concentrações crescentes de BAP (0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 e 2 mg L-1) adicionadas ao 

meio WPM e verificaram que, com o aumento das concentrações de BAP, ocorreu um 

incremento na oxidação e uma redução no estabelecimento de segmentos apicais de 

guabijuzeiro (Myrcianthes pungens, Myrtaceae).  

 Uma das possíveis causas das diferenças observadas na presente pesquisa 

em relação às descritas acima foi a utilização de segmentos nodais para a 

micropropagação, em detrimento do uso de segmentos apicais por estes autores 

(RODRÍGUEZ, 2013; SOUZA et al., 2011). A resposta de explantes in vitro nas etapas 

de multiplicação e elongamento celular sob efeito de citocininas e auxinas é muito 

variável e depende de diversos fatores como a concentração dos fitorreguladores e o 

balanço auxina/citocinina, o tipo de segmento utilizado (apical ou nodal), a influência 

da luminosidade e das concentrações de sais minerais, entre outros (GEORGE et al., 

2008).  

 Outra diferença foi o meio de cultura utilizado, enquanto estes autores 

(RODRÍGUEZ, 2013; SOUZA et al., 2011) utilizaram meio WPM, no presente trabalho 

foi utilizado o meio MS. Apesar dos meios MS e WPM serem muito parecidos na 
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concentração salina, pequenas variações de macro ou micronutrientes podem 

influenciar direta ou indiretamente no desenvolvimento e crescimento de segmento 

apicais e nodais (HARTMANN; KESTER; DAVIES JUNIOR, 1990; HU; WANG, 1983). 

 Diferente do observado no presente trabalho, Lattuada (2010) também verificou 

efeito fitotóxico de altas doses de BAP na multiplicação in vitro ao utilizar segmentos 

nodais de pitangueira (Eugenia uniflora, Myrtaceae). Este autor verificou que com o 

aumento das concentrações de BAP no meio WPM (entre 0 e 0,5 mg L-1) houve 

decréscimo na sobrevivência dos explantes, cujo menor valor observado foi obtido na 

maior dose testada. 

  Assim como o observado para as porcentagens de contaminação bacteriana, 

de oxidação e de estabelecimento in vitro, o número de brotos por explante (P=0,0006) 

e o número de folhas por explante de P. cattleianum (P=0,0052) também 

apresentaram variação significativa com os diferentes tratamentos de BAP e AIA 

utilizados (Figura 16). 

  

Figura 16 – Números de folhas e de brotos por explante de segmentos nodais de araçazeiro-

vermelho (Psidium cattleianum) cultivados em diferentes concentrações de BAP e AIA no 

meio de cultura MS, após 45 dias in vitro. 

 
Legenda: Médias indicadas pela mesma letra em uma mesma variável não diferem entre si 

pelo teste de Scott-Knott a 5%. Fonte: o autor. 

 

 O aumento das concentrações de BAP e AIA resultaram em uma tendência de 

aumento no número de folhas por explante e no número de brotos por explante (Figura 
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16). O tratamento T5, em que havia as maiores concentrações de BAP e AIA, 

proporcionou o maior desenvolvimento in vitro dos explantes com 3,23 folhas e 1,20 

broto por explante, diferindo dos demais tratamentos, em que menores doses de 

fitorreguladores foram testadas.  

 Segundo Grattapaglia e Machado (1998) e George et al. (2008), as 

concentrações de citocininas e auxinas no meio de cultura são os fatores que, dentre 

diversos outros, mais influenciam na regeneração e multiplicação in vitro dos 

explantes, apesar de serem altamente influenciados pelas concentrações e tipos de 

fitorreguladores utilizados.  

 Concentrações de BAP semelhantes as utilizadas no presente experimento 

também resultaram em boas respostas in vitro em outras espécies. Amaral (2006), 

por exemplo, concluiu que a dose de 5 μM de BAP (aproximadamente 1,125 mg L-1) 

foi a que proporcionou melhores resultados na produção de brotações em cedro 

(Cedrela fissilis) na ausência ou presença de 0,5 μM de AIA ou 0,5 μM de AIB. Esta 

concentração de BAP também foi eficiente na emissão de brotações em explantes de 

pitangueira (E. uniflora) na ausência de auxinas (SOUZA et al., 2008). 

 Apesar disso, resultados divergentes destes já foram observados para outras 

espécies de mirtáceas, como os descritos por Souza et al. (2011), que observaram 

efeito negativo com o aumento das concentrações de BAP. As doses de 0,9 e 2,0 mg 

L-1 de BAP, segundo estes autores, foram fitotóxicas aos explantes de guabijuzeiro 

(M. pungens), proporcionando as menores médias de brotos e folhas por explantes. 

Lattuada (2010) observou efeito fitotóxico do BAP já na concentração de 0,5 mg L-1 

na multiplicação in vitro de pitangueira (E. uniflora), concentração na qual o número 

de brotações por explante foi a menor obtida.  

 Assim como no presente experimento, Rai, Jaiswal e Jaiswal (2009) também 

constataram que ocorreu aumento do número de brotações por explante com o 

aumento das concentrações de BAP na multiplicação in vitro de goiabeira (Psidium 

guajava), mas somente até 1,0 mg L-1, pois com 2 mg L-1 houve acentuado decréscimo 

na formação das brotações. Estes autores, porém, verificaram que a utilização de 1,0 

mg L-1 de BAP associado a concentrações crescentes de cinetina ou AIA (0; 0,1; 0,5 

e 1,0 mg L-1) teve efeito negativo no número de brotações por explante. Isso difere do 

observado no presente trabalho, onde foi verificado que com o aumento das 

concentrações de AIA ocorreu incremento na produção de brotos nos explantes.  
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  De modo semelhante, Ribeiro et al. (2007) verificaram que a dose de 5 μM de 

BAP em meio WPM produziu maiores números de folhas e brotos por explante em 

segmentos nodais de P. cattleianum do que na ausência desta citocinina, observando 

redução destas variáveis quando foi utilizado 10 μM de BAP no meio. 

 Enquanto isso, Paim (2011) verificou que o uso de BAP e de outras citocininas 

(TDZ, 1-fenil-3-(1,2,3-tiadiazol-5-il) ureia Thidiazuron; 2iP, isopenteniladenina; e CIN, 

6-furfuilaminopurina) nas doses de 16 e 32 μM foram dispensáveis e pouco eficientes 

na multiplicação in vitro de cerejeira do mato (Eugenia involucrata), pois não diferiram 

da testemunha (sem citocininas) e tiveram média inferior a um broto por explante. Já 

Liu e Yang (2011) verificaram que a combinação de 4,44 μM de BAP, 4,65 μM de CIN 

e 0,54 μM de ANA proporcionou o maior número de brotos por explante de goiabeira 

(Psidium guajava), sendo quase o dobro da média observada para esses 

fitorreguladores isolados ou em outras combinações. 

 Observa-se portanto, que a presença ou ausência de diferentes 

fitorreguladores nos meios de cultura, bem como as diversas concentrações e 

combinações dos mesmos pode influenciar com grande variedade nos resultados de 

multiplicação in vitro de explantes de mirtáceas. Tal fato corrobora a necessidade de 

execução de vários experimentos com o intuito de averiguar as melhores condições 

fitormonais do meio de cultura na micropropagação destas espécies.  

 

4.6 Experimento 6: Diferentes concentrações de antibióticos no meio de cultura 

 

 Os tratamentos de adição de antibióticos ao meio de cultura foram realizados 

com o intuito de eliminar contaminações bacterianas que ocorreram 

concomitantemente ao desenvolvimento dos explantes no experimento 4.5 (Figura 14) 

e a fim de evitar o descarte do material. Os resultados das diferentes variáveis 

analisadas após a adição de ampicilina no meio de cultura constam na Tabela 5. 

 Como observado na Tabela 5, o tratamento com ampicilina no meio de cultura 

foi significativo (P=0,0240) para a contaminação bacteriana dos explantes, com uma 

média geral relativamente baixa aos 45 dias in vitro, de apenas 7,5%. Foi verificada a 

ausência de contaminação bacteriana no tratamento com 500 mg L-1 de ampicilina no 

meio durante todo o experimento, sendo a porcentagem de contaminação 

estatisticamente inferior (P=0,0240) à obtida com o tratamento de 250 mg L-1 de 

ampicilina, onde ocorreram contaminações (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Porcentagens de contaminações bacteriana e fúngica, de oxidação e de 

enraizamento, número de folhas e taxa de crescimento relativo (TCR) de explantes 

contaminados de Psidium cattleianum cultivados em meio MS, após 15 e 45 dias in vitro, com 

adição de diferentes concentrações de ampicilina. 

 Contaminação bacteriana (%) 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 0,00 15,00 7,50 a 

500 0,00 0,00 0,00 b 

Média   0,00ns   7,50ns  

 Contaminação fúngica (%) 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 0,00 0,00 0,00ns 

500 0,00 0,00 0,00ns 

Média    0,00ns    0,00ns  

 Oxidação (%) 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 0,00 10,00 5,00 b  

500 15,00 25,00 20,00 a 

Média   7,50ns    17,50ns  

 Enraizamento (%) 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 0,00 10,00 5,00ns 

500 5,00 20,00 12,50ns 

Média   2,50 b   15,00 a  

 Número de folhas explante-1 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 5,05 6,75 5,90ns 

500 4,75 5,50 5,12ns 

Média   4,90ns   6,12ns  

 Taxa de crescimento relativo (mm mm-1 dia-1 explante-1) 

Ampicilina (mg L-1) 15 dias 45 dias Média 

250 0,017 0,012 0,014ns 

500 0,019 0,011 0,015ns 

Média   0,018ns   0,011ns  

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
nsNão significativo. Fonte: o autor. 

 

 Após o 45⁰ dia da permanência no meio com 500 mg L-1 de ampicilina, os 

explantes se desenvolveram, produziram folhas (5,50 por explante), aumentaram seu 

comprimento (TCR= 0,011 mm mm dia-1), e 20% destes enraizaram, mesmo o meio 

não sendo específico para o enraizamento (Tabela 5). Isso evidenciou que o cultivo 

de explantes de P. cattleianum contaminados por bactérias em meio contendo 500 mg 

L-1 de ampicilina possibilita a obtenção de culturas aparentemente livres destes 

microrganismos, viabilizando ainda o desenvolvimento e o enraizamento dos mesmos.  
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 Observou-se, portanto, que as concentrações de ampicilina utilizadas no 

presente trabalho não foram fitotóxicas aos explantes, além de combater 

eficientemente as contaminações. 

 Pasqual et al. (2010) informam que em técnicas de cultura de tecido, 

geralmente opta-se pelo descarte de plântulas ou explantes contaminados, mas que 

nem sempre isso deve ser obrigatoriamente seguido, pois técnicas de controle de 

microrganismos podem ser utilizadas como desinfestações com agentes clorados, 

adição de antibióticos ao meio de cultura ou uso de processos fotoautotróficos.  

 Pereira, Mattos e Fortes (2003), por exemplo, constataram que a utilização dos 

antibióticos ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina e tetraciclina em concentrações 

que variam de 32 a 256 mg L-1 foi muito eficiente na inibição do crescimento de 

bactérias endofíticas ou contaminantes na cultura de tecidos de batata (Solanum 

tuberosum). De modo semelhante, Leifert et al. (1991) incorporaram diferentes 

antibióticos (gentamicina, estreptomicina, carbenicilina, cefalotina, rifampicina e 

polimixina) ao meio de cultura MS no cultivo de Delphinium sp. Além de obterem 

culturas livres de patógenos, estes autores ainda verificaram aumento no crescimento 

in vitro das plântulas ao utilizar determinados antibióticos. 

 George et al. (2008) informam que o controle de contaminações bacterianas, 

principalmente endógenas, pode ser realizado pela utilização de antibióticos, desde 

que este mantenha estável sua atividade bactericida ou bacteriostática no meio 

nutritivo, que não apresente ou tenha baixa toxicidade aos componentes vegetais e 

possua um amplo espectro de ação contra microrganismos. 

 A ampicilina ou ácido 6[D(-)alfa-aminofenilacetamido] penicilânico é um 

antibiótico beta-lactâmico derivado do núcleo fundamental das penicilinas. Trata-se 

de um composto bactericida, diferente da maioria dos antibióticos utilizados em cultura 

de tecidos que apresentam caráter bacteriostático (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 

1998), além de possuir toxicidade muito baixa aos explantes de diferentes culturas 

(POLLOCK; BARFIELD; SHIELDS, 1983). Atua contra diferentes microrganismos 

Gram negativos e positivos sensíveis e já foi utilizado em vários trabalhos por inibir a 

síntese proteica e/ou destruir a membrana plasmática das bactérias contaminantes 

(SCHERWINSKI-PEREIRA; COSTA, 2010). 

  Resultados semelhantes aos obtidos no presente experimento demonstram a 

efetividade do uso de ampicilina no meio de cultura. Araújo (2012), por exemplo, testou 

diferentes concentrações (100, 200, 300, 400, 500 e 600 mg L-1) de ampicilina no meio 
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de cultura no estabelecimento in vitro de camu-camuzeiro (Myrciaria dubia, 

Myrtaceae), verificando 50% de estabelecimento e 0% de contaminações fúngica e 

bacteriana após 30 dias. Pereira e Fortes (2003) também adicionaram ampicilina ao 

meio de cultura e verificaram que até a concentração de 1024 mg L-1 não houve efeito 

fitotóxico ao cultivo in vitro de batata (Solanum tuberosum), pois as diferentes 

concentrações não afetaram negativamente o desenvolvimento de plantas, além de 

terem sido capazes de inibir completamente o crescimento de diferentes bactérias 

endofíticas e contaminantes.  

 A baixa toxicidade da ampicilina adicionada ao meio de cultura no presente 

trabalho também fica evidente ao verificar que nas duas concentrações de ampicilina 

testadas houve uma baixa oxidação dos explantes, com média de 17,5%. 

Corroborando com o observado, Palú et al. (2011) verificaram que a adição de 250 

mg L-1 de ampicilina ao meio de cultura para a micropropagação de figueira (Ficus 

carica) foi o melhor dentre os seis antibióticos testados. Este tratamento resultou em 

90,69% de sobrevivência, com apenas 0,60% de contaminação bacteriana, e 

ausência de oxidação dos explantes in vitro. 

 

4.7 Experimento 7: Fitorreguladores de crescimento na morfogênese de segmentos 

apicais 

 

 Os tratamentos com diferentes concentrações dos fitorreguladores BAP e AIA 

no meio MS completo não foram significativos quanto as variáveis porcentagens de 

oxidação (P=0,4242) e de enraizamento (P=0,3910), nem para o número de folhas 

(P=0,2537) e taxa de crescimento relativo por explante (TCR) (P=0,4679), como 

verificado na Tabela 6. Observou-se diferença significativa apenas entre a data das 

avaliações para o enraizamento (P=0,0004) e o número de folhas por explante 

(P=0,0002), sendo maior aos 40 dias in vitro em ambos (Tabela 6).  

 Os resultados de porcentagem de enraizamento in vitro de araçazeiro-vermelho 

obtidos no presente experimento são inéditos na literatura conhecida. Os segmentos 

apicais de araçazeiro-vermelho cultivados in vitro não apresentaram restrições quanto 

ao processo de rizogênese (Figura 17A), com uma média de enraizamento de 51,11% 

após 40 dias (Tabela 6). A maior porcentagem de enraizamento, 66,67%, foi obtida 

no tratamento T2, mesmo na presença de alta pressão osmótica do meio (MS 

completo) e elevada concentração de citocinina (2 mg L-1 de BAP) (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Porcentagens de oxidação e de enraizamento, número de folhas e taxa de 

crescimento relativo de segmentos apicais de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) 

cultivados em meio MS contendo concentrações distintas de fitorreguladores, após 18 e 40 

dias in vitro. 

 Oxidação (%) 

Tratamento (mg L-1) 18 dias 40 dias Média 

T1 – 1,0 de BAP 6,67 13,33 10,00ns 

T2 – 2,0 de BAP 0,00 6,67 3,33ns 

T3 – 2,0 de BAP e 0,5 de AIA 0,00 6,67 3,33ns 

Média   2,22ns   8,89ns  

 Enraizamento (%) 

Tratamento (mg L-1) 18 dias 40 dias Média 

T1 – 1,0 de BAP 20,00 53,33 36,67ns 

T2 – 2,0 de BAP 0,00 66,67 33,33ns 

T3 – 2,0 de BAP e 0,5 de AIA 6,67 33,33 20,00ns 

Média    8,89 b    51,11 a  

 Número de folhas explante-1 

Tratamento (mg L-1) 18 dias 40 dias Média 

T1 – 1,0 de BAP 4,60 5,80 5,20ns 

T2 – 2,0 de BAP 4,60 6,67 5,64ns 

T3 – 2,0 de BAP e 0,5 de AIA 5,07 6,93 6,00ns 

Média   4,75 b    6,47 a  

 Taxa de crescimento relativo (mm mm-1 dia-1 explante-1) 

Tratamento (mg L-1) 18 dias 40 dias Média 

T1 – 1,0 de BAP 0,0156 0,0131 0,0145ns 

T2 – 2,0 de BAP 0,0157 0,0124 0,0140ns 

T3 – 2,0 de BAP e 0,5 de AIA 0,0177 0,0152 0,0164ns 

Média   0,0163ns   0,0136ns  

Para cada variável, os valores seguidos por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas 

nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. nsNão 

significativo. Fonte: o autor. 

 

 Foram obtidas plantas completas (enraizadas) já aos 18 dias in vitro (Figura 

17A), com maior crescimento dos explantes aos 40 dias, inclusive com 

desenvolvimento de brotos laterais (Figura 17B). Em alguns explantes obtidos no 

presente trabalho foi possível observar a formação de raízes adventícias nos entrenós 

do caule, mesmo quando raízes adventícias haviam sido produzidas na base do 

explante, acompanhadas ou não de intumescimento tecidual (Figura 17D). Além 

disso, após 60 dias in vitro, estas plantas já apresentavam mais de três centímetros 

de comprimento e sistema radicular com emissão de raízes secundárias (Figura 17E).   

 Os dados de porcentagens de enraizamento obtidos no presente trabalho são 

relevantes para o estudo micropropagativos do P. cattleianum, já que uma das 
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maiores dificuldades citadas pela literatura em protocolos de micropropagação de 

espécies arbóreas, incluindo mirtáceas, é a ineficiente produção de raízes adventícias 

in vitro (GEORGE et al., 2008; GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

 Souza (2010), por exemplo, observou uma média de apenas 3,5% de 

enraizamento em explantes de guabijuzeiro (Myrcianthes pungens) ao testar 

concentrações diferentes (0,2; 0,4 e 0,6 mg L-1) das auxinas ANA e AIB em meio WPM. 

Segundo este autor, a alta porcentagem de calogênese na base dos explantes foi um 

dos fatores que mais contribuiu para a baixa rizogênese observada. De modo 

semelhante, Lattuada (2010) testou diferentes doses de ANA (entre 0 e 0,5 mg L-1) no 

meio WPM e avaliou a formação in vitro de raízes em explantes de pitangueira 

(Eugenia uniflora), verificando uma porcentagem máxima de enraizamento 

(aproximadamente 10%) na concentração de 0,24 mg L-1 de ANA. 

 
Figura 17 – Segmentos apicais de Psidium cattleianum micropropagados in vitro em meio MS 

contendo BAP e AIA. 

 
Legenda: A, explante contendo raízes basais (r) após 18 dias in vitro; B, explante com mais 

de dois centímetros de comprimento e com desenvolvimento de broto lateral (b) após 40 dias 

in vitro; C, aspecto geral de broto não enraizado obtido após 40 dias; D, explante evidenciando 

raízes basais (r), produção de raízes adventícias nos entrenós do caule (ra) e intumescimento 

basal (ib); E, aspecto geral de plantas completas obtidas após 60 dias in vitro contendo 

sistema radicular com raízes secundárias. Quadriculados correspondem a 1cmx1cm. 

Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 
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 A influência de citocininas e auxinas no enraizamento de mirtáceas é muito 

variável e dependente de diversos fatores, incluindo as concentrações de citocininas 

e auxinas no meio de cultura, tipos de explantes utilizados, presença ou ausência de 

carvão ativado, entre outros. No presente trabalho, por exemplo, após 40 dias in vitro 

foi verificado que o aumento da concentração de BAP (T2 em relação ao T1) no meio 

resultou em maior porcentagem de enraizamento, enquanto que a combinação de AIA 

e BAP (T3) reduziu a rizogênese em explantes de araçazeiro-vermelho, se comparada 

à mesma concentração de BAP usada isoladamente (T2) (Tabela 6). 

 Diferente do observado no presente experimento, altas concentrações salinas 

e a presença de citocininas no meio de cultura ou de concentrações residuais destes 

fitorreguladores nos explantes devido as etapas anteriores da micropropagação, 

geralmente apresentam efeito negativo no desenvolvimento radicular in vitro.  

 Amaral (2006) avaliou o enraizamento de explantes de cedro (Cedrela fissilis) 

cultivados em meio MS contendo 3 μM de AG3, que anteriormente haviam sido 

cultivados em diferentes concentrações de BAP (entre 0 e 5,0 μM). A presença 

residual do BAP, segundo este autor, impediu a formação radicular nos diferentes 

tratamentos com esta citocinina, enquanto que 62,5% dos explantes emitiram raízes 

quando foram anteriormente cultivados na ausência destes fitorreguladores no meio.  

 Nascimento et al. (2008) subcultivaram explantes de uvaieira (Eugenia 

pyriformis) em meio WPM sem fitorreguladores após tê-los desenvolvido em meio 

contendo BAP (entre 0 e 5,0 mg L-1) para diminuir os efeitos residuais desta citocinina 

nos explantes. Estes autores obtiveram melhores porcentagens de enraizamento em 

meio WPM com 0,5 g L-1 de carvão ativado e na presença da auxina AIB na 

concentração de 1,0 mg L-1 (60% de enraizamento) e 2,0 mg L-1 (50%), observando 

que concentrações maiores que estas diminuem a rizogênese. Enquanto isso, a maior 

porcentagem de explantes enraizados (65%) de goiaba (Psidium guajava) foi obtida 

mergulhando segmentos nodais em AIB 4,9 mM por 1 minuto e posteriormente 

introduzindo-os em meio MS com a metade da concentração salina, sem 

fitorreguladores e contendo 0,1 g L-1 de carvão ativado (LIU; YANG, 2011).    

 Apesar do tratamento T3 (2 mg L-1 de BAP e 0,5 mg L-1 de AIA) ter 

proporcionado menor porcentagem de enraizamento aos 40 dias, esta combinação de 

fitorreguladores proporcionou o maior desenvolvimento dos segmentos apicais entre 

os tratamentos testados, com maior número de folhas por explante (Figura 17) e maior 

TCR aos 18 e 40 dias, porém não diferindo estatisticamente dos demais (Tabela 6). 
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4.8 Experimento 8: Diferentes substratos na pré-aclimatização em sala de nebulização 

 

 Não observou-se diferença significativa no tipo de substrato utilizado na pré-

aclimatização quanto as porcentagens de sobrevivência aos 20 e 42 dias (P=0,5571) 

(Figura 18).  Apesar de não significativo, constatou-se que o substrato S1 (substrato 

comercial Maxfértil®) proporcionou valores maiores de sobrevivência tanto aos 20 

quanto aos 42 dias, com 81,82% e 72,73%, respectivamente (Figura 18).  

 Semelhante ao observado no presente experimento, Hoffmann et al. (2001) não 

verificaram diferenças na utilização dos substratos Plantmax®, vermiculita, solo+areia 

(1:1 v/v), composto orgânico+areia (1:1 v/v), e solo+composto orgânico+areia (2:2:1 

v/v), quanto à sobrevivência durante a aclimatização de plantas micropropagadas de 

porta-enxerto de macieira (Malus domestica) ‘Marubakaido’. Diferente disso, Pelizza 

et al. (2011) encontraram diferenças significativas entre os substratos utilizados na 

aclimatização de mirtileiro (Vaccinium ashei) cv. Climax, obtendo maiores 

porcentagens de sobrevivência com uma mistura de Plantmax® e vermiculita. 

 

Figura 18 – Sobrevivência (%) de plantas micropropagadas de Psidium cattleianum na pré-

aclimatização em diferentes substratos. 

 
Legenda: S1, substrato comercial Maxfértil®; S2, substrato comercial Maxfértil® e areia 

lavada esterilizada numa proporção 1:1. Não significativo pelo teste de Qui-quadrado a 5% de 

probabilidade. Fonte: o autor. 
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  Evidencia-se, portanto, que os tipos e as combinações de substratos podem 

influenciar o sucesso do processo de aclimatização de plantas micropropagadas, 

dependendo da espécie estudada e de inúmeros outros fatores como variações 

fitormonais nas plantas de acordo com as etapas anteriores da micropropagação, 

umidade relativa do ar e intensidade luminosa, por exemplo (POSPÍŠILOVÁ et al., 

2007). 

 As porcentagens de sobrevivência determinados no presente experimento são 

resultados inéditos na aclimatização de plantas micropropagadas de P. cattleianum, 

evidenciando que o transplantio desta espécie pode ser realizada nos substratos 

utilizados neste experimento e em câmara de nebulização ou similar que inicialmente 

mantenha alta umidade relativa do ar (entre 88 e 95%).  

 Porcentagens semelhantes de sobrevivência na aclimatização foram 

observados por Sospedra et al. (2003) em plantas micropropagadas de araçá-rasteiro 

(Psidium salutare). Estes autores observaram uma média de 75% de sobrevivência 

ao aclimatizar as plantas em substrato composto por solo e matéria orgânica. Da 

mesma forma, Nascimento et al. (2008) verificaram uma média de 77% de 

sobrevivência em plantas micropropagadas de uvaieira (Eugenia pyriformis), após 30 

dias, utilizando substrato Plantmax® para a aclimatização das plantas. 

 Durante o experimento, as plantas sobreviventes mantiveram-se tenras, verdes 

e desenvolveram novas folhas entre duas a três semanas após o transplantio no 

substrato (Figura 19A e D), enquanto que as não sobreviventes demonstraram 

características de estresse hídrico, seguido de senescência e abscisão foliar (Figura 

19 B e C).  

 Grattapaglia e Machado (1998) descrevem que a aclimatização de plantas 

micropropagadas e enraizadas in vitro é, em muitos casos, um dos fatores mais 

limitantes ao sucesso de protocolos de micropropagação. Geralmente o estresse 

hídrico impede a aclimatização das plantas, devido à má formação ou não 

funcionalidade dos estômatos (COSTA et al., 2009), fina ou inexistente camada de 

cera protetora, sistema vascular desconexo ou pouco funcional, dentre outros fatores 

(GEORGE et al., 2008). 
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Figura 19 – Aclimatização de plantas micropropagadas de Psidium cattleianum em diferentes 

substratos. 

 
Legenda: A, planta de araçazeiro-vermelho no dia do transplantio em substrato comercial 

Maxfértil® e areia esterilizada; B, planta com estresse hídrico, com senescência e abscisão 

foliar aos 20 dias; C, planta não sobrevivente aos 20 dias; D, planta sobrevivente aos 42 dias; 

E, plantas aclimatizadas após 180 dias no substrato. Quadriculados correspondem a 

1cmx1cm. Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor.  

 

  Após o período do experimento na câmara de nebulização, as plantas pré-

aclimatizadas foram transferidas para condições de campo e acompanhadas. Essas 

plantas formaram folhas bem desenvolvidas e desenvolvimento normal do caule, cujo 

aspecto após 180 dias no substrato de aclimatização pode ser verificado na Figura 

19E.  

 No presente trabalho foi possível desenvolver um protocolo completo para 

micropropagação de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) por meio de plântulas 

germinadas in vitro, como observado na Figura 20. Resultados evidenciaram que 

aproximadamente 95% dos explantes introduzidos são estabelecidos in vitro e 

apresentam uma contaminação quase nula, independentemente do tipo de explante 

utilizado. Observou-se ainda que os explantes podem ser multiplicados em diferentes 

concentrações de citocininas e auxinas e apresentam capacidade rizogênica pouco 

restritiva in vitro (aproximadamente 70% de enraizamento). Estes fatores 
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possibilitaram a regeneração completa de plântulas a partir de segmentos nodais ou 

apicais. Além disso, foram obtidos resultados inéditos na pré-aclimatização, com 

aproximadamente 80% de sobrevivência.  

 

Figura 20 – Etapas da propagação in vitro de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum 

Sabine).

 
Legenda: A, obtenção de plântulas por meio de germinação in vitro em algodão hidrofílico; B, 

plantas elongadas em meio MS; C, entrenó com produção de brotos em meio contendo 

ampicilina; D, multiplicação de brotos em meio contendo BAP e AIA; E, plantas enraizadas; F, 

planta em processo de pré-aclimatização após 20 dias no substrato; G, plantas aclimatizadas 

após 180 dias no substrato. Quadriculados correspondem a 1cmx1cm. Laboratório de Cultura 

de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 
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4.9 Experimento 9: Simbiose Com Fungos Ectomicorrízicos  

 

 Como verificado na Tabela 7 e na Figura 21, foi observada a presença de 

colonização micorrízica nas plantas de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum, 

Myrtaceae) inoculadas com os dois fungos testados, D17 e UFSC-Sc133. Foi 

observado ainda que, nas plantas que não foram inoculadas com fungos 

ectomicorrízicos (fECM) (plantas Controle) não foi constatada micorrização.  

Tabela 7 – Porcentagem de colonização ectomicorrízica de plantas de araçazeiro-vermelho 

(Psidium cattleianum) ao longo de 110 dias  

 Colonização micorrízica (%) 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 C 

D17 61,68 69,42 91,60 74,23 A 

UFSC-Sc133 1,00 18,58 15,70 11,76 B 

Média 20,89 b 29,33 ab 35,77 a  

Legenda: D17 – Pisolithus microcarpus; UFSC-Sc133 – Scleroderma citrinum. Médias 

seguidas por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Fonte: o autor. 

 

 Em plantas inoculadas com o isolado D17 foi observado um aumento do 

número de modificações morfológicas do sistema radicular em comparação às plantas 

Controle com o aumento do tempo de contato fungo/planta (Tabela 7). Na avaliação 

aos 110 dias in vitro, aproximadamente 92% das raízes secundárias avaliadas 

apresentaram modificações morfológicas. 

 Nas plantas inoculadas com D17, independente da data da avaliação, o sistema 

radicular apresentava tipicamente um menor número de raízes (Figura 21B), sendo 

estas mais robustas e apresentando um espessamento dos ápices caulinares (Figura 

21E). Além disso, essas raízes tinham coloração mais escura (laranja-amarronzado 

ao marrom-escuro), e não possuíam pelos absorventes (Figura 21E), diferindo, deste 

modo, das plantas Controle (Figura 21D). 

 As plantas inoculadas com o isolado UFSC-Sc133 (Figura 21C) também 

apresentaram sistema radicular com menor número de raízes se comparadas com as 

plantas Controle, sendo este recoberto completamente ou parcialmente por micélio 

volumoso e branco (Figura 21F), típico para associações do gênero Scleroderma (LU; 
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MALAJCZUK; DELL, 1998). Apenas uma parte das raízes (média de 11,76%) 

apresentava espessamento apical ou alguma outra modificação morfológica em 

relação às raízes das plantas Controle.  

 Em visualizações microscópicas das plantas inoculadas com o isolado UFSC-

Sc133, um manto pouco desenvolvido também foi constatado, porém de modo 

inconspícuo e apenas em algumas regiões (Figura 23F). Além disso, foi evidenciada 

uma rede de Hartig em algumas das células radiculares, apresentando, porém, 

características não típicas para o gênero Scleroderma (Figura 23F). Estes fatores 

indicam que o tempo experimental utilizado no presente trabalho pode ter sido 

insuficiente para que ocorressem modificações mais específicas no sistema radicular. 

Já é conhecido que a simbiose ectomicorrízica e todas as modificações associadas à 

ela só ocorrem em estádios mais tardios para certos isolados fúngicos, de acordo com 

as peculiares de cada associação (SMITH; READ, 2008; DIGHTON; MASON, 1985), 

o que pode ter ocorrido na presente pesquisa.  

 

Figura 21 – Aspecto geral (A, B e C) e em detalhe (D, E e F) de sistema radicular de plantas 

de araçazeiro-vermelho inoculadas com fungos ectomicorrízicos (fECM), após 110 dias de 

cultivo in vitro. 

 
Legenda: A e D, plantas Controle, sem inoculação com fECM; B e E, plantas inoculadas com 

Pisolithus microcarpus (D17); C e F, plantas inoculadas com Scleroderma citrinum (UFSC-

Sc133). (p, pelos absorventes; m, manto fúngico; c, cordões miceliais). Quadriculados 

correspondem a 1cmx1cm. Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. 

Fonte: o autor. 
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 Nas plantas ectomicorrizadas com o isolado D17, a maioria do sistema radicular 

era recoberto por micélio volumoso e delgado (22B). Muitas raízes secundárias 

estavam completamente envoltas por micélio de coloração esbranquiçada, 

caracterizando a formação do manto fúngico (Figuras 22C, E e F). As ectomicorrizas 

formadas apresentavam morfotipo geral monopodial pinado (Figura 22C), raramente 

dicotomizadas (Figura 22G). Frequentemente eram observados cordões miceliais 

mais espessos (rizomorfos) e de coloração amarelada à amarelo-amarronzada 

(Figuras 22E e F). As raízes recobertas pelo manto fúngico também eram 

frequentemente menos elongadas que as do Controle. 

 

Figura 22 – Detalhes do sistema radicular de plantas de araçazeiro-vermelho inoculadas (B, 

C, D, E, F e G) ou não (A) in vitro com o isolado ectomicorrízico D17 (Pisolithus microcarpus). 

 
Legenda: A, raízes não colonizadas com vários pelos absorventes (p); B, detalhe 

evidenciando raízes parcialmente (ri) e completamente (re) envoltas por micélio; C, segmento 

radicular evidenciando morfotipo monopodial pinado de raiz colonizada (re); D, raiz secundária 

recoberta por micélio de coloração amarelada e formação de manto (ma) no ápice; E e F 

aspecto de raízes secundárias recobertas pelo manto e com rizomorfos (rz) de coloração 

amarelada; G, detalhe de raiz secundária dicotomizada. Barras correspondem a 1mm. 

Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Epagri/Caçador. Fonte: o autor. 

 

 Nas plantas associadas com D17, o manto era relativamente bem desenvolvido 

e circundava toda a epiderme (Figuras 23B), com rara penetração de hifas nos tecidos 

vegetais. Nos cortes visualizados, apesar de ter ocorrido espessamento radicular e 

formação de manto, foi constada a presença de uma rede de Hartig fracamente 

identificável (Figura 23E).  
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 Segundo Burgess, Dell e Malajczuk (1994), mirtáceas como Eucalyptus spp. 

podem formar ectomicorrizas em que ocorre o espessamento das raízes, mas que 

apresentam manto e rede de Hartig pouco desenvolvidos, além de limitada penetração 

de hifas nos tecidos vegetais. Sabe-se ainda que, apesar do manto e rede de Hartig 

serem característicos da associação ectomicorrízica (SMITH; READ, 2008), estes 

componentes podem não estar bem desenvolvidos e diferenciados em certas relações 

ectomicorrízicas, principalmente em curtos períodos de avaliação (BRUNDRETT et 

al., 1996). 

 

Figura 23 – Secções transversais radiculares de araçazeiro-vermelho não inoculado (A, D) e 

inoculado in vitro com os isolados D17 (B, E) e UFSC-Sc133 (C, F).  

 
Legenda: D17 – Pisolithus microcarpus; UFSC-Sc133 – Scleroderma citrinum. Notar em A e 

D a presença de pelos radiculares (p), e a formação de manto (ma) que recobre parcial (C e 

F) ou totalmente (B e E) a raiz. Em E e F observa-se a presença de rede de Hartig (rH). (ep, 

epiderme; vc, vasos condutores; en, endoderme). Fonte: o autor.  

 

 A formação de estruturas ectomicorrízicas in vitro entre o araçazeiro-vermelho 

e os isolados de fECM D17 e UFSC-Sc133 é um resultado inédito, pois não haviam 

informações disponíveis na literatura que caracterizassem esta associação entre 

estas espécies, tanto em ecossistemas naturais, quanto em laboratório. Essa 

associação foi constatada por meio da formação de manto fúngico que recobria o 
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sistema radicular do simbionte, o alterando morfologicamente em relação as plantas 

Controle, além da formação de rede de Hartig (Figura 23). 

 Fica evidente que mais pesquisas podem ser realizadas para verificar se outros 

isolados de fECM também podem formar associações ectomicorrízicas com o 

araçazeiro-vermelho e se estas são efetivas. Tais trabalhos podem verificar ainda o 

desenvolvimento e a adaptação das plantas de araçazeiro-vermelho ectomicorrizadas 

no transplantio a campo. Constata-se ainda que o status ectomicorrízico de mirtáceas 

nativas do Brasil deve ser mais estudado, já que assim como ocorreu no presente 

trabalho para o araçazeiro-vermelho, outras mirtáceas podem formar estes tipos de 

associações naturalmente ou in vitro. 

 A verificação de ectomicorriza entre fECM e o araçazeiro-vermelho é muito 

relevante e inédita na literatura disponível, já que com exceção aos amplos estudos 

efetuados com algumas espécies do gênero Eucalyptus, existem poucas informações 

disponíveis na literatura sobre o estabelecimento de ectomicorrizas por espécies da 

família Myrtaceae ou outras espécies nativas. Apesar de escassos, há relatos de 

formação de simbiose ectomicorrízica em algumas mirtáceas encontrados na Mata 

Atlântica, como as dos gêneros Campomanesia e Eugenia (PÉREZ-MORENO; READ, 

2004). Outros estudos já comprovaram a associação de fECM com grápia e 

canafístula in vitro, espécies arbóreas nativas de florestas no Sul do Brasil 

(ANDREAZZA et al., 2011).  

 Estudos em ecossistemas naturais, porém, evidenciam que espécies arbóreas 

nativas da Mata Atlântica estão predominantemente associadas a fungos micorrízicos 

arbusculares. Andrade et al. (2000), por exemplo, evidenciaram que as 21 espécies 

arbóreas estudadas deste bioma, incluindo nove espécies de mirtáceas, formaram 

endomicorrizas, enquanto que nenhuma demonstrou indícios de formação de 

ectomicorrizas. De modo semelhante, Andreazza et al. (2008) também não 

observaram a associação de fECM em seis espécies arbóreas nativas do Rio Grande 

do Sul, apesar de terem detectado endomicorrizas em todas as espécies estudadas.  

 Para as espécies do gênero Psidium, somente informações sobre associações 

endomicorrízicas estão disponíveis, incluindo trabalhos sobre a goiabeira (P. guajava) 

em estudos a campo (ANDRADE et al., 2000) e em casa de vegetação (SCHIAVO; 

MARTINS, 2002; DA SILVA CAMPOS et al., 2013), e mesmo sobre P. cattleianum em 

condições ambientais controladas (KOSKE; GEMMA, 2006).  

 Os dados de desenvolvimento vegetal podem ser verificados na Tabela 8.  
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Tabela 8 – Número de folhas, massas fresca e seca da parte aérea, comprimento da maior 

raiz e taxa de crescimento relativo de plantas de araçazeiro-vermelho (Psidium cattleianum) 

em diferentes tempos de inoculação ou não com fungos ectomicorrízicos. 

 Número de folhas/planta 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 3,89 bA 6,67 aA 7,89 aA 6,15 

D17 4,87 aA 6,00 aA 6,60 aA 5,82 

UFSC-Sc133 2,71 bA 6,00 aA 7,33 aA 5,35 

Média 3,82 6,22 7,27  

 Massa fresca da parte aérea (mg) 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 0,394 0,733 0,985 0,704A 

D17 0,283 0,290 0,525 0,366B 

UFSC-Sc133 0,180 0,249 0,553 0,328B 

Média 0,286b 0,424b 0,687a  

 Massa seca da parte aérea (mg)1 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 0,0086 0,0175 0,0234 0,0165A 

D17 0,0075 0,0102 0,0169   0,0115AB 

UFSC-Sc133 0,0068 0,0081 0,0122 0,0090B 

Média 0,0076b 0,0119b 0,0175a  

 Comprimento da maior raiz (mm) 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 23,33 29,44 32,11 28,29ns 

D17 18,25 23,50 27,00 22,92ns 

UFSC-Sc133 14,86 23,71 36,56 25,04ns 

Média 18,81b 25,55ab 31,89a  

 Taxa de crescimento relativo (mm mm-1 dia-1)2 

Tratamento 35 dias 70 dias 110 dias Média 

Controle 0,0131aA 0,0109aA 0,0087aA 0,0109 

D17 0,0172aA 0,0078bA 0,0063bA 0,0104 

UFSC-Sc133 0,0078aB 0,0059aA 0,0064aA 0,0067 

Média 0,0127 0,0082 0,0071  

D17: Pisolithus microcarpus; UFSC-Sc133: Scleroderma citrinum. Para cada variável, os 

valores seguidos por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. nsNão significativo.  
1Valores originais apresentados; para as análises estatísticas, os valores foram transformados 

em ((x-0,104205)-1)/(0,104205); 
2Valores originais apresentados; para as análises estatísticas, os valores foram transformados 

em ((x-0,252942)-1)/(0,252942). Fonte: o autor. 
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 Na análise do desenvolvimento vegetal in vitro, apesar de verificada a formação 

de manto e rede de Hartig entre o isolado D17 e o araçazeiro-vermelho, não ocorreram 

diferenças significativas no número de folhas, massa seca, comprimento radicular ou 

TCR entre estas plantas e as plantas Controle (Tabela 8). Em relação a massa fresca, 

plantas associadas com D17 tiveram média significativamente inferior a observada 

para plantas Controle (Tabela 8).  

 As plantas inoculadas com UFSC-Sc133 também não diferiram das plantas 

Controle para o número de folhas, comprimento radicular e TCR, além de terem 

apresentado médias inferiores à estas plantas para as variáveis massa fresca e massa 

seca da parte aérea (Tabela 8). Estas plantas apresentaram desenvolvimento inicial 

inferior àquelas inoculadas com D17, o que sugere menor compatibilidade ou 

eficiência ectomicorrízica entre o isolado Scleroderma e o araçazeiro, ou ainda que a 

simbiose entre eles ocorra com maior efetividade em estádios mais tardios do 

desenvolvimento vegetal, como já proposto na literatura (SMITH; READ, 2008; 

DIGHTON; MASON, 1985). 

 Sabe-se que o micobionte é capaz de fornecer diversos benefícios ao fitobionte 

da associação ectomicorrízica, como o aumento da absorção de água e nutrientes do 

substrato, fato que contribui para o maior desenvolvimento do vegetal (DUDDRIDGE; 

MALIBARI; READ, 1980; MARTIN; BOTTON, 1993; BENDING; READ, 1995; 

MARSCHNER; DELL, 2004). Estes benefícios, entretanto, ocorrem principalmente 

quando há estresse hídrico (PARKE; LINDERMAN; BLACK, 1983) ou baixa 

disponibilidade de nutrientes no substrato (SMITH; READ, 2008), o que não ocorre 

em sistemas micropropagativos, onde há alta umidade e a presença de macro e 

micronutrientes dos meios, que são essenciais ao desenvolvimento dos vegetais in 

vitro (GEORGE et al., 2008). Deste modo, acredita-se que no presente trabalho, o 

sistema in vitro adotado para o bioensaio entre o araçazeiro-vermelho e os isolados 

de fungos ectomicorrízicos tenha reduzido ou mascarado os efeitos benéficos da 

associação sobre o desenvolvimento vegetal.  

 A ausência de diferenças positivas no desenvolvimento das plantas inoculadas 

com os isolados de fECM, também pode ter ocorrido devido a vários outros fatores 

(VARMA; HOCK, 1999; SMITH; READ, 1997; BENDING; READ, 1995), como: período 

experimental, talvez insuficiente para que ocorressem diferenças significativas; 

metodologia utilizada com tubos de ensaio, o que pode ter restringido o espaço físico 

para o desenvolvimento das plantas; substrato rico em substâncias nutritivas incluindo 
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P, o que pode ter diminuído a efetividade dos benefícios proporcionados pela 

associação ectomicorrízica; dentre outros fatores. 

 Sugere-se, deste modo, que novas pesquisas devam ser realizadas para 

avaliar variações nas concentrações dos meios utilizados, quantidade de inóculo de 

fECM, novos métodos de bioensaio in vitro, e testes de campo, com o intuito de 

averiguar a real contribuição no desenvolvimento vegetal do araçazeiro-vermelho 

quando associado com os fECM testados ou outros isolados. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 As principais conclusões obtidas, considerando-se as condições de 

desenvolvimento dos experimentos no presente estudo foram: 

 Para sementes não escarificadas mecanicamente, a porcentagem de 

germinação in vitro e o IVG aumentam com o aumento dos tempos de imersão 

em H2SO4 9 mol L-1; 

 Para sementes escarificadas mecanicamente com lixa, tempos maiores que 13 

e 15 minutos de imersão em H2SO4 9 mol L-1 reduzem o IVG e a porcentagem 

de germinação, respectivamente; 

 Para a porcentagem de germinação in vitro e IVG, o tratamento de pré-imersão 

de sementes de araçazeiro-vermelho em soluções de AG3 com concentrações 

entre 0 e 1000 mg L-1 é dispensável; 

 A semeadura em substrato algodão hidrofílico umedecido é mais eficiente que o 

meio MS na emergência in vitro; 

 A pré-embebição das sementes de araçazeiro-vermelho em água destilada por 

20 horas proporciona maior velocidade e porcentagem de germinação in vitro; 

 A introdução de araçazeiro-vermelho in vitro por meio de plântulas obtidas por 

germinação é eficiente independentemente da presença ou não de 

paracotilédones e radícula nos explantes; 

 Mesmo 90 dias in vitro após a etapa de introdução, explantes de araçazeiro-

vermelho aparentemente livres de contaminantes podem desenvolver 

contaminações bacterianas na fase de multiplicação, possivelmente pela 

presença de microrganismos endofíticos ou fastidiosos; 

 Segmentos nodais axilares têm seu desenvolvimento in vitro favorecido em 

concentrações crescentes de BAP e AIA em meio MS;  

 É possível descontaminar segmentos apicais de araçazeiro-vermelho em meio 

MS contendo 500 mg L-1 de ampicilina sem efeito fitotóxico e mantendo o 

desenvolvimento dos explantes in vitro;  

 Segmentos apicais de araçazeiro-vermelho desenvolvem raízes adventícias in 

vitro mesmo em meio contendo alta pressão osmótica e citocininas; 
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 É possível obter plantas completas in vitro a partir de segmentos apicais em 

diferentes combinações de BAP e AIA presentes no meio MS completo; 

 A pré-aclimatização de plantas de araçazeiro-vermelho multiplicadas e 

enraizadas in vitro é eficiente, utilizando substrato comercial ou sua combinação 

com areia; 

 É possível desenvolver um protocolo completo de micropropagação de 

araçazeiro-vermelho (estabelecimento, multiplicação, enraizamento e 

aclimatização) a partir de plântulas obtidas por germinação in vitro;  

 Os isolados de fECM testados (D17 – Pisolithus microcarpus; e UFSC-Sc133 – 

Scleroderma citrinum) são capazes de promover modificações radiculares in 

vitro, manto fúngico e rede de Hartig em plantas de araçazeiro-vermelho, fato 

inédito na literatura; 

 Os isolados de fECM testados não contribuíram para o incremento nas 

características de desenvolvimento vegetal avaliadas em relação às plantas 

Controle, possivelmente devido às condições experimentais utilizadas. 
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APÊNDICE A – SUBSTRATO DO EXPERIMENTO DE PRÉ-ACLIMATIZAÇÃO 

 

Tabela 9 – Características do substrato utilizado em experimento de pré-aclimatização de 

plantas micropropagadas de Psidium cattleianum  

 Informações 

Nome comercial Substrato para plantas (Misto) 

Marca Maxfértil® 

Composição Produto industrializado e formulado com 

casca de pinus, cinzas, vermiculita, 

serragem e bioestabilizantes. 

Aditivos de acidez 0,50% 

Fosfato natural 0,50% 

Fertilizante mineral NPK 0,50% 

Condutividade elétrica 0,50±0,30mS/cm 

pHágua 6,00±0,5 (25⁰C) 

Umidade máxima 58,00% 

Capacidade de retenção de água 

(CRA) 

90,00% 

Densidade 310 Kg/m3 

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob 

número 21414/1001-1. Informações adaptadas da embalagem comercial do produto. 
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APÊNDICE B - DADOS DO EXPERIMENTO DE PRÉ-ACLIMATIZAÇÃO 

 

 

Figura 24 - Condições de temperatura e umidade da sala de nebulização durante o 

experimento de pré-aclimatização de plantas micropropagadas de Psidium cattleianum 

 
Laboratório de Melhoramento Genético de Fruteira de Clima Temperado da Epagri/Caçador. 

 

Tabela 10 – Características da irrigação efetuada durante o experimento de pré-aclimatização 

de plantas micropropagadas de Psidium cattleianum 

Dia Quantidade de água irrigada1 (mL) Dia Quantidade de água irrigada (mL) 

2⁰ 100 21⁰ 30 

4⁰ 100 28⁰ 30 

7⁰ 50 31⁰ 30 

10⁰ 50 mL de solução salina MS2 (sem 

sacarose ou ágar) 

35⁰ 30 

14⁰ 50 40⁰ 30 

17⁰ 30   

1Água de torneira. 2Meio Murashige e Skoog (1962) descrito no Anexo A. Fonte: o autor. 
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APÊNDICE C – CARACTERÍSTICAS DA VERMICULITA 

 

Tabela 11 – Características da vermiculita utilizada em experimento de simbiose entre fungos 

ectomicorrízicos e plantas de Psidium cattleianum  

 Informações 

Nome comercial Vermiculita expandida média 

Toxicidade Atóxico 

Combustibilidade Não inflamável 

Reatividade Não reativo 

Estado físico Sólido 

Tamanho das partículas Entre 2,50 a 5,00 mm 

pH 6,5 a 11,0 (25⁰C) 

Odor Inodoro 

Ponto de fusão 1200 a 1300⁰C 

Densidade25⁰C 110 a 140 Kg/m3 

Ponto de fulgor  Não aplicável 

Pressão e densidade de vapor Não aplicável 

Informações adaptadas da embalagem comercial do produto. 
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ANEXO A – MEIO DOS EXPERIMENTOS DE MICROPROPAGAÇÃO 

 

 

Tabela 12 – Composição química do meio de cultura MS completo – Murashige e Skoog 

(1962).   

 

SOLUÇÃO 

 

COMPOSTO 

 

     CONCENTRAÇÃO EM 

g/L DA SOLUÇÃO FINAL 

MACRONUTRIENTES 

 

NH4NO3                1,65 

KNO3                      1,90   

CaCl2 . 2H2O           4,40.10-1 

KH2PO4               1,70.10-1 

MgSO4 . 7H2O          3,70.10-1  

FERRO 

 

Na2EDTA.2H2O   3,72.10-2 

FeSO4 . 7H2O        2,78.10-2 

 

 

MICRONUTRIENTES 

 

MnSO4 . H2O        2,23.10-2 

ZnSO4 . 7H2O       8,60.10-3 

H3BO3                 6,20.10-3 

Kl                 8,30.10-4 

CuSO4 . 5H2O       2,50.10-5 

Na2MoO4 . 2H2O  2,50.10-4 

CoCl2 . 6H2O 2,50.10-5 

 

VITAMINAS 

 

Tiamina-HCl 1,00.10-4 

Piridoxina-HCl 5,00.10-4 

Ac. Nicotínico 5,00.10-4 

Glicina 2,00.10-3 

Inositol 1,00.10-1 

FONTE DE 

CARBONO 

Sacarose 30,0* 

O pH final deve ser ajustado à 5,8±0,05 antes da adição de solidificante (6 g L-1 de ágar). 

*Correspondente a 87,6 mM. Adaptado de Murashige e Skoog (1962).  
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ANEXO B – MEIO DO EXPERIMENTO DE SIMBIOSE IN VITRO 

 

 

Tabela 13 – Composição química do meio de cultura MNM (Melin-Norkrans 

Modificado) modificado e suplementado com micronutrientes para bioensaio de 

simbiose in vitro entre Psidium cattleianum e fungos ectomicorrízicos. 

Composto Concentração 

(g L-1) 

KH2PO4 5,0.10-1 

CaCl2 . 2H2O 5,0.10-2 

(NH4)2HPO4 1,00 

MgSO4 . 7H2O 2,0.10-1 

FeCl3 1,2.10-2 

NaCl 2,5.10-2 

C6H12O6 10,00 

C12H22O11 5,00 

Extrato de malte 3,00 

Tiamina-HCl 1,0.10-4 

MnSO4 . H2O        3,38.10-2 

ZnSO4 . 7H2O       1,72.10-2 

H3BO3                 1,24.10-2 

Kl                 1,66.10-3 

CuSO4 . 5H2O       5,0.10-5 

Na2MoO4 . 2H2O  5,0.10-4 

CoCl2 . 6H2O 5,0.10-5 

O pH final foi ajustado à 5,8±0,05 antes da adição de solidificante (8 g L-1 de ágar) quando 

meio sólido e sem adição de ágar quando líquido. Modificado de Marx e Davey (1969). 


