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Sinopse: 

Estudou-se o efeito da presença ou ausência de folhas e de 
concentrações de ácido indolbutírico, sobre a sobrevivência e 
enraizamento das estacas de Himatanthus sucuuba, e a indução 
da embriogênese somática em calos originados a partir de 
segmentos nodais e foliares em diferentes condições de cultivo. 
 
Palavras-chave: Apocynaceae, reprodução assexuada, estacas, 
cultivo in vitro 
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“Para aprender a pensar, é preciso primeiro aprender a 
dançar. Quem dança com as ideias descobre que pensar 

é alegria. Se pensar lhe dá tristeza é porque você só sabe 
marchar como soldados em ordem unida. Saltar sobre o 
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RESUMO 

As técnicas de propagação vegetativa, tais como a estaquia e a embriogênese 
somática, podem ser alternativas vantajosas para a produção de mudas de espécies 
nativas com importância socioambiental e econômica, como Himatanthus sucuuba. 
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes 
tipos de estacas e concentrações de ácido indolbutírico (AIB), sobre a sobrevivência 
e enraizamento das estacas de H. sucuuba, bem como, induzir a embriogênese 
somática em calos originados a partir de segmentos nodais e foliares em diferentes 
condições de cultivo. Na estaquia, o delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados, com arranjo fatorial duplo: 2 tipos de estacas (com e sem folhas) e 3 
concentrações de AIB (0, 1000 e 3000 mg L–1). Após 100 dias, foram avaliadas as 
seguintes variáveis: sobrevivência (%), enraizamento (%), número de raízes por 
estaca, comprimento da maior raiz (cm), número de folhas e biomassa seca. O 
experimento da embriogênese somática foi subdividido em três fases distintas: 
indução (I), maturação (II) e germinação de embriões somáticos (III). Na fase I foram 
avaliadas as respostas dos explantes quanto à formação de calos em meio MS, com 
ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) e Tidiazuron (TDZ) (18,08+9,8 µM e 4,52+6,81 µM), 
por meio de estatística descritiva. Na fase II, foi avaliado os efeitos do ácido abscísico 
(ABA) sobre a formação de estruturas embriogênicas nos calos, em meio MS e B5, 
com e sem a adição de carvão ativado. E na III, o potencial de conversão de embriões 
a plântulas, em meio B5 suplementado com AIB+BAP (6-benzilaminopurina). O 
delineamento utilizado nas duas últimas fases foi o inteiramente casualizado, com 
arranjo fatorial 2x2x4 e 2x2x2, respectivamente: 2 explantes (calos de segmentos 
nodais e foliares), 2 condições de luminosidade (luz branca e escuro), 4 concentrações 
de ABA (0, 10, 20 e 30 µM) ou 2 concentrações de AIB+BAP (1+2,5 µM e 1+5 µM). 
Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), e tiveram suas médias 
comparadas entre si, pelo teste de Tukey a p<0,05. Quanto aos percentuais de 
sobrevivência e enraizamento das estacas, foram observados valores médios 
superiores a 70% em todos os tratamentos. Não houve significância para a interação 
dos fatores analisados, tampouco para o efeito do AIB, analisado isoladamente. A 
estaquia de H. sucuuba foi considerada viável, sendo que a manutenção das folhas, 
associada a juvenilidade dos propágulos, foram fatores determinantes nas condições 
em que o presente estudo foi desenvolvido. Já os resultados obtidos para 
embriogênese somática, demonstram uma interação dupla entre o tipo de explante e 
a luminosidade, e ausência de diferenças significativas para o ABA. Apesar do 
sucesso na indução de calos, os protocolos seguintes de maturação e germinação 
foram ineficazes para a obtenção de plântulas por meio desta técnica. Novos estudos 
devem ser realizados no sentido de intensificar a expressão da embriogênese 
somática, a fim de controlar a oxidação fenólica da cultura e aumentar os percentuais 
de enraizamento e sobrevivência na técnica de estaquia. 

Palavras-chave: Apocynaceae, reprodução assexuada, estacas, cultivo in vitro 
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ABSTRACT 

Vegetative propagation techniques, such as cutting and somatic 
embryogenesis, can be an advantageous alternative to the production of native 
species seedlings with social-environmental and economic importance as Himatanthus 
sucuuba. In this context, the present study aimed to evaluate the effect of different 
types of cuttings and indole butyric acid (IBA) concentration, on the survival and rooting 
of cuttings of H. sucuuba, as well as to induce somatic embryogenesis in callus 
originating from nodal and foliar segments in different cultivation conditions. In the 
cuttings, the experimental design used was in randomized complete blocks, with a 
factorial arrangement: 2 types of cuttings (with and without leaves) and 3 
concentrations of IBA (0, 1000 and 3000 mg L–1). After 100 days, were evaluated the 
following variables: survival (%), rooting (%), number of roots per cutting, length of the 
largest root (cm), number of leaves and dry biomass. The somatic embryogenesis 
experiment was subdivided into three distinct phases: induction (I), maturation (II) and 
germination of somatic embryos (III). In phase I, the explants' responses to callus 
formation in MS medium, with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2.4-D) and Thidiazuron 
(TDZ) (18.08+9.8 µM and 4.52+6.81 µM), were evaluated using descriptive statistics. 
In phase II, the effects of abscisic acid (ABA) on the formation of embryogenic 
structures in the callus were evaluated, in MS and B5 medium, with and without the 
addition of activated carbon. And in phase III, the potential for conversion of embryos 
to seedlings in B5 medium supplemented with IBA+BAP (6-benzylaminopurine). The 
design used in the last two phases was completely randomized, with a 2x2x4 and 
2x2x2 factorial arrangement, respectively: 2 explants (nodal and leaf segment callus), 
2 light conditions (white and dark light), 4 concentrations of ABA (0, 10, 20 and 30 µM) 
or 2 concentrations of AIB+BAP (1+2.5 µM and 1+5 µM). The data were subjected to 
analysis of variance (ANOVA) and means compared by Tukey’s test at p<0.05. As for 
the percentage of survival and rooting of cuttings, average values above 70% were 
observed in all treatments. There was no significance for the interaction of the factors 
analyzed, neither for the effect of AIB, analyzed in isolation. The cutting of H. sucuuba 
was considered viable, and the maintenance of the leaves, associated with juvenility 
of the propagules, were determining factors in the conditions in which this study was 
developed. The results obtained for somatic embryogenesis demonstrate a double 
interaction between the type of explant and the luminosity and absence of significant 
differences for ABA. Despite the success in callus induction, the following maturation 
and germination protocols were ineffective for obtaining seedlings using this technique. 
New studies must be carried out in order to intensify the expression of somatic 
embryogenesis, bypass the phenolic oxidation of the culture and increase the rooting 
and survival percentages in the cutting technique. 

Keywords: Apocynaceae, asexual propagation, cuttings, in vitro cultivation 
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1. INTRODUÇÃO 

A floresta Amazônica é detentora de uma rica biodiversidade, sendo as 

potencialidades de grande parte das espécies, ainda desconhecidas. Por outro lado, 

existem outras com histórico de intensa exploração, principalmente as fornecedoras 

de madeira nobre ou produtos florestais não madeireiros. É o caso de Himatanthus 

sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson, espécie latescente, de importância 

socioambiental e econômica na região amazônica (Rios e Pastore Júnior, 2011). 

Na medicina popular, o látex e os extratos de caule e folhas de H. sucuuba são 

utilizados como anti-inflamatório, anti-helmíntico, antirreumático, antitumoral, contra 

tuberculose e dores estomacais (Rios e Pastore Júnior, 2011). Esses múltiplos usos 

atraem cada vez mais a atenção da comunidade científica acerca das propriedades 

químicas desta espécie. Na última década, diversos estudos resultaram no isolamento 

de substâncias com comprovada ação antimicrobiana (Silva et al., 2010), anti-

inflamatória (Viljoen et al., 2012) e leishmanicida (Soares et al., 2010). 

A demanda pelo látex produzido pelas espécies do gênero Himatanthus é 

crescente. Contudo, toda a produção tem origem extrativista, que tende a migrar para 

novas áreas à medida que o estoque de recurso é exaurido no local. Essa exploração 

desordenada vem causando pressões sobre as populações naturais, e pode se tornar 

uma atividade inviável a médio e longo prazo (Linhares et al., 2011; Linhares e 

Pinheiro, 2013). Faz-se necessária então, a adoção de medidas que permitam tanto 

a conservação genética, quanto o uso economicamente viável deste recurso, por meio 

por exemplo, de plantios comerciais. 

Entretanto, a implementação de plantios requer a produção de mudas em larga 

escala, que muitas vezes esbarra na indisponibilidade de sementes, devido a 

produção irregular, inviabilidade de armazenamento, incertezas quanto ao ponto ideal 

de maturação e coleta (Simão et al., 2007; Dias et al., 2012). A propagação sexuada 

pode ainda acarretar heterogeneidade em virtude da variação genotípica e 

comprometer a seleção de características desejáveis (Hartmann et al., 2011; Dias et 

al., 2012; Xavier et al., 2009). 

Nesta perspectiva, a propagação assexuada ou vegetativa surge como uma 

alternativa para a multiplicação de plantas. Esta via possibilita a produção de um 

número expressivo de mudas, em menor período de tempo e espaço. Além disso, 
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propicia a clonagem de genótipos superiores e a manutenção das características de 

interesse (Dias et al., 2012; Abiyu et al., 2016). 

As técnicas de propagação vegetativa, como micropropagação, estaquia e 

miniestaquia, já são largamente empregadas para o gênero Eucalyptus (Xavier et al., 

2009; Dias et al., 2012), e podem ser vantajosas para a multiplicação de espécies 

florestais nativas. Mas, o sucesso é determinado por uma complexa interação entre 

ambiente e fatores endógenos, dentre os quais destacam-se: balanço hormonal, 

constituição genética, nível endógeno de inibidores, juvenilidade, uso de reguladores 

de crescimento e fatores abióticos (Wendling et al., 2006; Dias et al., 2012). 

A estaquia se destaca entre as diversas técnicas, devido a fácil aplicação e 

baixo custo. No caso de espécies lenhosas, normalmente adota-se a aplicação de 

auxinas sintéticas, cujo efeito benéfico está associado principalmente ao aumento da 

percentagem de enraizamento e qualidade de raízes formadas (Hartmann et al., 2011; 

Taiz et al., 2017). Porém, dependendo do genótipo em estudo, os efeitos da aplicação 

ocorrerão de forma diferenciada (Neves et al., 2006). Algumas espécies como Duranta 

repens, podem enraizar facilmente (Moraes et al., 2016). Enquanto outras não formam 

raízes ou tem baixo potencial de enraizamento, como Guazuma ulmifolia, mesmo com 

a aplicação exógena de auxina (Santos et al., 2011). 

Já a embriogênese somática é um processo análogo à embriogênese zigótica, 

no qual as células somáticas são precursoras de embriões. Além de favorecer a 

reprodução massiva, tem outras aplicabilidades relacionadas ao saneamento, 

multiplicação de plantas elites oriundas de programas de melhoramento, plantas 

transgênicas e sementes sintéticas (Catarina et al., 2001; Morais et al., 2012; Oliveira 

et al., 2013). Entretanto, apesar de ser uma técnica promissora que pode gerar 

impactos positivos no setor florestal, ainda persistem incertezas quanto ao controle e 

manipulação do processo embriogenético que precisam ser esclarecidos (Cid, 2015). 

Diante da existência de inúmeros fatores que simultaneamente afetam a 

estaquia e a embriogênese somática, esforços para estabelecer ou adaptar protocolos 

são fundamentais, permitindo assim, o melhor aproveitamento do material genético 

de interesse. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo, gerar informações 

sobre as formas de propagação vegetativa de H. sucuuba em diferentes condições, 

de modo a facilitar produção de mudas desta espécie. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Desenvolver estudos sobre a propagação vegetativa por estaquia e 

embriogênese somática de Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson, 

visando a produção de mudas em quantidades expressivas e com melhor qualidade. 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a influência da presença ou ausência de folhas e concentrações de 

ácido indolbutírico (AIB) sobre a sobrevivência e o enraizamento de estacas de 

H. sucuuba. 

 Induzir a formação de calos friáveis em explantes de segmentos nodais e 

foliares, visando a embriogênese somática. 

 Avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido abscísico (ABA) sobre a 

formação de massas pró-embriogênicas na fase de maturação. 

 Induzir a germinação de embriões somáticos, em meio com diferentes 

reguladores de crescimento. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson 

3.1.1 Aspectos botânicos 

Himatanthus sucuuba popularmente conhecida como sucuúba, sucuúba-

verdadeira, ucuúba e outros, trata-se de uma planta nativa da Amazônia, pertencente 

à família Apocynaceae. É uma árvore de grande porte, que pode atingir de 20 a 30 m 

de altura (Figura 1). As folhas apresentam formato elíptico a elíptico-ovadas ou 

oblongas (20-28 cm de comprimento e 5-7 cm de largura), com ápice acuminado ou 

agudo e base bruscamente atenuada. Inflorescência com 1-1,5 cm de comprimento, 

flores brancas, com cálice de lobos denteados. Os frutos são alongados e verdes 

quando imaturos, e marrons escuros quando maduros (2,5 cm de comprimento e 3,5 

cm de diâmetro), com deiscência ventral e sementes elipsoides aladas (Lorenzi e 

Matos 2002; Rios e Pastore Júnior, 2011). 

3.1.2 Distribuição geográfica e habitat 

A espécie distribui-se nas regiões Norte (Amazonas, Pará, Acre, Amapá, 

Tocantins, Rondônia e Roraima), Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul) e Nordeste (Maranhão) do Brasil (Santos et al., 2013; NYBG, 

2019). Habita o interior de matas primárias e secundárias, na mata pluvial Amazônica 

de terra firme e na mata pluvial Atlântica, ocorrendo em solos arenosos ou mistos, 

bem drenados e profundos, e ainda, em planície inundável estacional (Lorenzi, 1998; 

Revilla, 2001; Rios e Pastore Júnior, 2011). Em levantamentos realizados na 

Figura 1 – Detalhes de Himatanthus sucuuba: a) indivíduo adulto; b) folhas; c) flor; d) sementes; e)
detalhe da coloração do fruto imaturo; f) fruto maduro. Fonte: Souza, 2017 
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Amazônia Central, a densidade de árvores com DAP≥ 10 cm variou entre 0,625 a 7 

ind. ha–1, com distribuição espacial do tipo agregada (Assis, 2008; Silva, 2015). 

3.1.3  Aspectos fenológicos 

A espécie apresenta padrão anual, com maior incidência de floração nos meses 

de agosto a outubro, e de frutificação nos meses de março a maio (Lorenzi, 1998). O 

envoltório alado das sementes favorece a dispersão anemocórica, mas também pode 

ocorrer a zoocórica. É relatado o consumo dos frutos por aves (araras e papagaios) e 

macacos (Ribeiro et al., 1999; Rios e Pastore Júnior, 2011; Amaral et al., 2015). A 

polinização é feita por espécies de lepidópteros da família Sphingidae, que visitam as 

flores durante a noite. As lagartas dessas mariposas apresentam especificidades por 

plantas que produzem látex branco ou que contenham alcaloides, como no caso de 

Apocynaceae (Ribeiro et al., 1999). 

3.1.4 Principais usos e aplicações 

Apresenta madeira moderadamente pesada, textura média e macia. É de fácil 

trabalhabilidade, porém, é considerada de baixa resistência e pouca durabilidade. É 

empregada em obras internas de construção civil (caibros, vigas, ripas), embalagens 

e brinquedos, carvão e lenha (Lorenzi, 1998). 

No entanto, seu principal uso é o medicinal, sendo o chá da casca, folhas e 

látex, utilizados pelos povos tradicionais da Amazônia no tratamento de dores 

estomacais, inflamações, tuberculose e como vermífugo (Rios e Pastore Júnior, 

2011). Em diferentes partes de H. sucuuba foram identificados iridoides plumericina e 

isoplumericina, que demonstram possuir atividades anti-inflamatórias (Viljoen et al., 

2012). Além disso, também foram isolados do látex, compostos associados a 

citotoxidade e atividades antimicrobianas (Silva et al., 2010). 

Nos estudos de Soares et al. (2010), o látex de H. sucuuba apresentou potente 

atividade leishmanicida contra Leishmania amazonensis. Os autores destacam ainda, 

o seu potencial para aplicação como agente terapêutico contra o agente causador da 

leishmaniose cutânea. 

3.1.5 Técnicas de produção de mudas 

A produção de mudas pode ser feita pela semeadura direta das sementes em 

sacos de polietileno ou em sementeiras a pleno sol, contendo substrato arenoso. A 
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germinação geralmente inicia entre a 3ª e a 5ª semana após a semeadura, e ao 

atingirem 4-6 cm, as mudas devem ser transplantadas para embalagens individuais. 

O desenvolvimento no campo é considerado moderado e o plantio deve ser realizado 

preferencialmente no período chuvoso (Lorenzi, 1998; Rios e Pastore Júnior, 2011). 

A espécie também pode ser propagada vegetativamente. Resultados obtidos 

por Souza (2017) indicam que os segmentos nodais possuem a capacidade de 

regenerar brotos, calos e raízes adventícias. No entanto, cabe ressaltar que outras 

investigações sobre concentrações e combinações de reguladores de crescimento 

são necessárias para a otimização do protocolo de regeneração e multiplicação in 

vitro de H. sucuuba por outras rotas morfogenéticas, como a embriogênese somática. 

Já os estudos envolvendo a propagação por estaquia para produção de mudas 

das espécies de Himatanthus, ainda são bastante escassos e em sua maioria 

desenvolvidos para espécies herbáceas, arbustivas e frutíferas, pertencentes a outros 

gêneros de Apocynaceae (Rocha et al., 2004; Souza et al., 2018). 

3.2 Propagação vegetativa 

As espécies florestais são comumente propagadas por sementes. No entanto, 

a produção irregular de frutos, predação, inviabilidade de armazenamento de 

sementes recalcitrantes, dificuldade na definição da época ideal de maturação e 

coleta, são fatores que tem limitado a produção de mudas em escala comercial (Simão 

et al., 2007; Dias et al., 2012). Destaca-se ainda, que este tipo de propagação sujeita 

os plantios a uma grande heterogeneidade em virtude da variação genotípica. Isto 

pode influenciar diretamente a produtividade dos indivíduos e os custos operacionais 

com tratos silviculturais (Ferrari et al., 2004; Hartmann et al., 2011). 

Neste cenário, a propagação assexuada ou vegetativa surge como uma 

alternativa, pois permite a obtenção de plantas geneticamente idênticas à planta-

matriz. Fato que só é possível devido a totipotência e a desdiferenciação celular (Cid, 

2015). A totipotência é a capacidade de uma célula originar um novo indivíduo, pois 

contém toda a informação genética necessária para reconstituir todas as partes e 

funções da planta. Já a desdiferenciação é o processo pelo qual células de um tecido 

já diferenciado, retornam à atividade meristemática e originam um novo ponto de 

crescimento (Hartmann et al., 2011; Taiz et al., 2017). 

Ressalta-se que por meio deste tipo de propagação é possível produzir um 

número expressivo de mudas em um curto período de tempo, em espaços reduzidos, 
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com maior uniformidade e manutenção das características superiores desejadas. 

Estas mudas por sua vez, podem sem empregadas em programas de reflorestamento, 

conservação genética ou domesticação, e também para fins comercias (Dias et al., 

2012; Abiyu et al., 2016). 

3.3 A estaquia 

A estaquia é o processo no qual ocorre indução de raízes adventícias em 

segmentos destacados da planta-matriz, que em condições ideais originam uma nova 

planta (Hartmann et al., 2011). Possui a vantagem de permitir a seleção de genótipos 

superiores, além do baixo custo e maior uniformidade devido à ausência de 

variabilidade genética (Hartmann et al., 2011). Entretanto, as desvantagens incluem a 

dificuldade de indução de raízes adventícias e a diminuição da capacidade de 

enraizamento em função da perda de juvenilidade do tecido (Betanin e Nienow, 2010). 

Tanto a estaquia quanto a miniestaquia são amplamente utilizadas na produção 

de mudas de Eucalyptus. Aliando essas técnicas de propagação com o melhoramento 

genético, a produtividade média das florestas plantadas tem apresentado trajetória 

ascendente (Borges et al., 2011; Oliveira et al., 2015). Se para as espécies cultivadas 

o uso de estacas tem sido alvo de muitas pesquisas, as informações disponíveis para 

as espécies nativas, ainda são insuficientes para subsidiar o desenvolvimento de uma 

silvicultura clonal em escala comercial (Xavier et al., 2009). 

O sucesso da propagação de mudas por estaquia depende em grande parte do 

desenvolvimento bem-sucedido das raízes adventícias (Costa et al., 2013), sendo 

este o principal entrave para o estabelecimento de protocolos eficientes. Muitas 

espécies ou variedades não formam raízes a partir de estacas ou têm baixo potencial 

de enraizamento. Outras enraízam facilmente e com técnicas simples são obtidos 

percentuais satisfatórios (Dias et al., 2012; Rios e Ribeiro, 2014). Nesse sentido, são 

necessárias maiores investigações a respeito dos fatores que afetam o enraizamento, 

já que um sistema radicular bem formado, influencia diretamente no desenvolvimento 

e nas taxas de sobrevivência após o plantio definitivo (Valmorbida e Lessa, 2008; 

Hartmann et al., 2011). 

3.3.1 Fatores que afetam o enraizamento 

O enraizamento de estacas pode ser afetado tanto por fatores endógenos 

(internos), relacionados à planta-matriz, quanto por fatores exógenos, ligados às 
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condições ambientais as quais as estacas serão submetidas (Hartmann et al., 2011; 

Costa et al., 2013). 

 Fatores endógenos 

Planta-matriz: condições de crescimento da planta-matriz, idade e demais 

características internas, como o conteúdo de água, teor de reservas e nutrientes, e o 

nível hormonal na ocasião da coleta podem afetar o processo de formação das raízes 

(Hartmann et al., 2011; Costa et al., 2013). Recomenda-se que a planta-matriz esteja 

em boas condições fisiológicas e fitossanitárias, vigorosa e que apresente 

características superiores desejáveis (produtividade, qualidade de frutos, semente, 

entre outras). Plantas sem sintomas de deficiência nutricional ou hídrica, tendem a 

fornecer material com melhor qualidade para a propagação (Carvalho e Silva, 2012). 

Como o enraizamento das estacas consiste na formação de órgãos 

adventícios, é considerado dispendioso do ponto de vista energético, sendo o teor de 

reservas fundamental para suprir essa demanda. Entre essas reservas, destacam-se 

os carboidratos, que são fontes de energia e carbono necessários para o processo de 

desdiferenciação e diferenciação celular (Tsafouros et al., 2019). Ou seja, se a planta-

matriz apresentar baixo teor de reservas e as estacas forem expostas à condições 

que limitem a fotossíntese, haverá um déficit de energia que pode comprometer a 

iniciação radicular (Hartmann et al., 2011). 

Deve-se ainda considerar a idade da planta-matriz e o gradiente de juvenilidade 

existente. Estacas retiradas de plantas em estádio juvenil de crescimento tem maior 

potencial de formação de raízes. No entanto, como a seleção é geralmente realizada 

na fase adulta, um dos principais obstáculos é o enraizamento de propágulos 

maduros. Em muitos casos é necessário rejuvenescer o material vegetativo 

previamente (Wendling e Xavier, 2001; Xavier et al., 2009). 

Tipo de estaca e posição no ramo: em relação à posição ocupada no ramo 

de origem, as estacas podem ser classificadas em apicais, medianas ou basais. 

Quanto à consistência e o grau de lignificação dos tecidos, podem ser herbáceas, 

semilenhosas e lenhosas (Hartmann et al., 2011; Dias et al., 2012). Estacas mais 

lignificadas apresentam maior dificuldade na formação de raízes do que as herbáceas. 

Segundo Hartmann et al. (2011), de forma geral, os caules maduros ou mais velhos 

apresentam anel contínuo de esclerênquima entre o floema e o córtex, que pode agir 
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como barreira para a emergência radicular. Já as espécies fáceis de enraizar 

caracterizam-se por uma descontinuidade ou poucas camadas de células deste anel. 

Além disso, as estacas podem ou não serem dotadas de folhas. Porém a 

manutenção das folhas também influencia no processo de formação de raízes, devido 

a síntese de auxina e cofatores de enraizamento que ocorrem nas gemas e folhas 

novas, e à produção de carboidratos pela fotossíntese (Oliveira et al., 2001; Hartmann 

et al., 2011). Betanin e Nienow (2010) avaliando a propagação vegetativa por estaquia 

de Erythrina falcata, verificaram baixo enraizamento em estacas sem folhas. Em 

contrapartida, as estacas com folíolos laterais reduzidos à metade, apresentaram 

maior emissão de raízes. 

Época do ano: a época de coleta das estacas na formação de raízes 

adventícias pode ter sua influência atribuída às condições climáticas, como a 

temperatura e disponibilidade de água, bem como à consistência da estaca, condição 

fisiológica e fenológica da planta matriz (Xavier et al., 2009). Em períodos de floração 

e frutificação, por exemplo, os metabólitos são desviados para a formação de flores e 

frutos, o que consequentemente resulta numa baixa concentração de assimilados 

necessários para o enraizamento (Oliveira et al., 2001; Hartmann et al., 2011). 

Reguladores de crescimento: várias substâncias apresentam a capacidade 

de regular o crescimento vegetativo, como as auxinas, citocininas, giberelinas e 

etileno, que consequentemente, podem promover ou dificultar a formação de raízes 

adventícias. Dentre esses grupos, a eficácia das auxinas se destaca, sendo as mais 

utilizadas para promover a iniciação radicular (Hartmann et al., 2011; Costa et al., 

2013; Taiz et al., 2017).  

A auxina também foi o primeiro hormônio do crescimento a ser estudado em 

plantas. Sua descoberta data de 1913, quando o ácido indolacético (AIA) foi 

identificado como a auxina vegetal primária. O AIA é produzido no ápice caulinar, 

gemas e folhas, podendo ser abundante, escasso ou mesmo ausente, de acordo com 

a condição fisiológica e genética da planta. No entanto, sua estrutura relativamente 

simples, facilitou a síntese de várias outras moléculas com atividade auxínica: ácido 

indol-3-butírico (AIB), ácido naftalenoacético (ANA), ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) 

(Betanin e Nienow, 2010; Hartmann et al., 2011; Taiz et al., 2017). 

Na estaquia de espécies lenhosas, normalmente adota-se a aplicação exógena 

de auxinas como o AIB, porém, seu efeito depende do tempo de exposição, espécie 
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e grau de lignificação da estaca (Hartmann et al., 2011). Ou seja, cada espécie 

apresenta peculiaridades e os efeitos da aplicação ocorrerão de forma diferenciada. 

No caso de E. falcata, por exemplo, o uso do AIB não proporcionou efeito positivo na 

indução de raízes (Neves et al., 2006). 

É válido ressaltar a importância do balanço hormonal nos tecidos, pois 

concentrações muito altas podem apresentar fitotoxidade e afetar negativamente o 

crescimento dos brotos. O AIA e o 2,4-D, por exemplo, que são amplamente utilizados 

como reguladores de crescimento, também são usados como herbicidas na 

horticultura e agricultura (Hartmann et al., 2011; Taiz et al., 2017). Além do tipo de 

regulador, a concentração também deve ser testada gradativamente, uma vez que se 

configura fator determinante na taxa de sucesso do enraizamento. 

 Fatores exógenos 

O processo de enraizamento é diretamente afetado pelas condições ambientais 

como temperatura, luz e umidade. Ou seja, o desenvolvimento das raízes adventícias 

está atrelado à manutenção de um balanço hídrico satisfatório, controle da irradiação 

solar e temperatura, normalmente obtido por meio de telas de sombreamento e 

nebulizadores (Oliveira et al., 2001; Costa et al., 2013). 

Existem plantas que são indiferentes quanto à luminosidade incidente, porém, 

no caso de estacas com folhas, maior intensidade de radiação é necessária para que 

o processo da fotossíntese e a produção de fotoassimilados seja mantido. Além disso, 

esse tipo de estaca mantém o fluxo de transpiração ativo, por isso a umidade do 

ambiente deve ser, geralmente, mantida elevada (Hartmann et al., 2011). A 

manutenção da umidade pode ser obtida por meio de sistemas de nebulização 

intermitente, que é empregado para reduzir a perda hídrica das estacas, favorecer a 

hidratação do substrato e diminuir a morte por ressecamento (Oliveira et al., 2001). 

Além disso, a nebulização também pode ser utilizada com a finalidade de 

regular a temperatura, cujo controle é imprescindível na estaquia. Elevados valores 

de temperatura do ar fazem com que as gemas se desenvolvam precocemente em 

relação às raízes, causando perda excessiva de água. A manutenção do filme d’água 

sobre a superfície foliar proporcionado pela nebulização, aumenta a umidade relativa 

e favorece maior conforto térmico, resultando em uma menor taxa de transpiração. 

Ressalta-se que assim como a temperatura, a umidade também deve ser controlada, 
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pois em excesso pode favorecer o aparecimento de doenças fúngicas (Oliveira et al., 

2001; Hartmann et al., 2011; Costa et al., 2013). 

3.4 A micropropagação 

A micropropagação ou propagação in vitro é uma das aplicações da cultura de 

tecidos de mais larga utilização. Seu uso permite a obtenção de um expressivo 

número de plantas sadias, livres de doenças e pragas, em tempo reduzido, com maior 

homogeneidade e vigor (Wendling et al., 2006; Ribeiro et al., 2012). 

Nesta técnica, a formação de plantas ocorre por meio de duas rotas 

morfogenéticas principais: a organogênese e a embriogênese somática. Em ambas, 

a regeneração pode ocorrer de forma direta e indireta. Na organogênese direta, por 

exemplo, os novos órgãos (adventícios) como brotos e raízes se desenvolvem a partir 

do explante, sem passar pela fase de calo. Já na indireta, o explante é primeiramente 

induzido a formar um calo, para posterior regeneração dos órgãos adventícios 

(Grattapaglia e Machado, 1998; Hartmann et al., 2011). 

Os calos podem ser definidos como agregados celulares desorganizados, que 

se originam da proliferação desordenada a partir de tecidos ou órgãos cultivados in 

vitro, ou em resposta a injúrias físicas ou químicas (Hartmann et al., 2011; Cid, 2015). 

Podem apresentar colorações distintas que variam do verde claro, bege, amarelo ao 

branco-translúcido. E quanto à textura, podem ser classificados em dois grupos 

principais (Paiva e Oliveira-Paiva, 2001; Andrade, 2002; Hartmann et al., 2011): 

Calos friáveis: são caracterizados por células que se desagregam facilmente, 

arredondadas e pequenas. Esse tipo de calo é considerado o mais indicado quando o 

alvo de estudo é a embriogênese somática ou suspensão celular. 

Calos compactos: são calos mais duros, com células vacuoladas e parede 

mais espessa. Geralmente esse tipo de calo é mais utilizado quando o objetivo é a 

organogênese. 

3.5 Embriogênese somática 

A embriogênese somática corresponde a formação do embrião e ao seu 

desenvolvimento a partir de células diferentes dos gametas que formam o zigoto em 

um processo de reprodução normal. Ou seja, algumas células somáticas podem 

tornar-se embriões e desenvolver-se normalmente (Hartmann et al., 2011; Cid, 2015). 

De maneira similar à organogênese, a embriogênese somática também pode ocorrer 
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diretamente a partir de um explante, sem a fase intermediária de calo. Entretanto, a 

forma indireta, na qual os embriões somáticos são induzidos a partir de proliferações 

de calos é a mais comum (Andrade, 2002). 

Esta técnica se configura como uma importante ferramenta para a propagação 

de plantas, com potencial para produção de mudas em larga escala (Morais et al., 

2012). Resultados promissores acerca da regeneração de plantas via embriogênese 

somática já foram reportados para espécies lenhosas como Swietenia macrophylla 

(Arias et al., 2019) e Ocotea odorifera (Catarina et al., 2001). Entretanto, existe ainda 

a necessidade de estudos mais aprofundados, que visem a otimização da técnica para 

outras espécies florestais de importância econômica, como H. sucuuba. 

Outras aplicações práticas da embriogênese somática incluem a produção de 

plantas transgênicas e sementes sintéticas. E ainda, tem grande aplicabilidade em 

estudos relacionados à fisiologia, genética e bioquímica do desenvolvimento 

embrionário (Paiva e Oliveira-Paiva, 2001; Morais et al., 2012). 

3.5.1 Fatores que afetam o cultivo in vitro 

O cultivo in vitro assim como qualquer outro processo é susceptível a 

determinados fatores biológicos e ambientais que afetam diretamente o 

desenvolvimento das culturas (Hartmann et al., 2011; Morais et al., 2012). 

Explantes: a primeira etapa de um sistema de micropropagação é a seleção 

da planta-matriz fornecedora dos explantes. É recomendado que as matrizes sejam 

cultivadas em ambiente controlado, visando garantir as melhores condições de 

fitossanidade e nutrição mineral (Carvalho e Silva, 2012). 

Várias partes da planta podem ser utilizadas como explantes: fragmentos de 

raízes, folhas, segmentos nodais, pólen, embriões. Mas deve-se ter em mente que as 

respostas obtidas in vitro podem ser variáveis em função do tipo de explante utilizado. 

Reis et al. (2007) ao testarem a indução de calos em Schizolobium parahyba var. 

amazonicum, visando a embriogênese somática, verificaram que os segmentos 

apicais foram os mais eficientes na formação de calos friáveis do que os segmentos 

intercotiledonares, que originaram calos compactos. Nesse contexto, é fundamental 

considerar o nível de diferenciação do tecido utilizado como explante e a finalidade da 

micropropagação no momento da seleção (Oliveira et al., 2013). 

Contaminação e oxidação: na fase de estabelecimento in vitro, o principal 

objetivo é a obtenção de culturas assépticas, com alto índice de sobrevivência e 
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crescimento dos explantes (Cid, 2015). Porém, o cultivo de espécies lenhosas é 

dificultado pelo surgimento de contaminações e oxidação fenólica (Morais et al., 2012; 

Cid, 2015). A oxidação é desencadeada no processo de senescência ou em resposta 

às injúrias provocadas dos tecidos no momento da excisão. Já a contaminação pode 

surgir devido à presença de microrganismos endofíticos (fungos, bactérias, vírus) nos 

explantes. E ainda, em decorrência de falhas na manipulação e assepsia do material 

vegetal e instrumentos (Scherwinski-Pereira, 2012). 

Na tentativa de reduzir ou eliminar as perdas por contaminação e oxidação, o 

uso de substâncias com ação fungicida, antibiótica e antioxidante tem sido reportado 

na literatura. Miranda et al. (2019), por exemplo, indicam o hipoclorito de sódio (2,5%) 

para a desinfestação dos explantes de Eremanthus incanus. Já o antioxidante 

polivinilpirrolidone (PVP - 0,1%) minimizou a oxidação dos explantes de S. parahyba 

var. amazonicum (Reis et al., 2007). Contudo, os efeitos dessas substâncias devem 

ser testados experimentalmente, visando identificar os produtos que são eficazes na 

eliminação dos contaminantes, sem causar danos severos aos tecidos (Scherwinski-

Pereira, 2012; Oliveira et al., 2013). 

Composição do meio de cultura: o meio de cultura é decisivo para o sucesso 

do cultivo in vitro, pois fornece macro e micronutrientes necessários para o 

desenvolvimento dos explantes. Quanto à consistência, o meio pode ser líquido, 

semissólido e sólido, sendo o ágar (polissacarídeo extraído de algas marinhas) o 

agente solidificante mais comumente utilizado. Para substituir o carbono que a planta 

normalmente fixa da atmosfera pela fotossíntese, a sacarose é a fonte mais 

empregada (Paiva e Oliveira-Paiva, 2001; Andrade, 2002). 

A composição do meio de cultura é variável em função da espécie em estudo 

e do explante, mas entre os principais meios utilizados no cultivo in vitro de espécies 

lenhosas destacam-se o MS (Murashige e Skoog, 1962) e B5 (Gamborg et al., 1968). 

Com o intuito de otimizar o desempenho da cultura podem ser realizadas modificações 

no meio básico, que incluem desde a adição de compostos orgânicos como vitaminas 

e aminoácidos, à complexas substâncias naturais (Morais et al., 2012; Oliveira et al., 

2013; Cid, 2015). 

Reguladores de crescimento: os meios de cultura podem ainda ser 

suplementados com auxinas e citocininas, que são os principais reguladores de 

crescimento utilizados na micropropagação. As respostas obtidas in vitro, entre outros 
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fatores, dependem de um balanço hormonal (endógeno e exógeno) adequado. Neste 

aspecto, concentrações mais altas de auxina do que de citocinina, favorecem o 

enraizamento, enquanto que a relação inversa estimula a formação de parte aérea. 

Em contrapartida, se as concentrações de ambas forem relativamente iguais, ocorre 

a formação de calos (Paiva e Oliveira-Paiva, 2001; Hartmann et al., 2011; Cid, 2015). 

Estudos apontam a importância desses reguladores sobre a morfogênese in 

vitro de muitas espécies. Como exemplo cita-se o trabalho conduzido por Gutiérrez et 

al. (2011) com a espécie Bauhinia cheilantha, cuja maior formação de brotos na fase 

de multiplicação, foi obtida com a suplementação do meio com 8,88 µM de BAP 

(citocinina), e o enraizamento, na presença de 9,84 µM de AIB (auxina). Enquanto que 

a combinação de 9,05 µM de 2,4-D com 14,42 µM de TDZ, resultou na maior 

percentagem de calogênese para a espécie Bertholletia excelsa (Santos et al., 2013b). 

Além das auxinas e citocininas existem outras substâncias reguladoras de 

crescimento como as giberelinas, etileno e ácido jasmônico. Tem-se ainda, o ácido 

abscísico (ABA), que nas plantas está relacionado à dormência, estresse hídrico e ao 

fechamento de estômatos. Na cultura de tecidos, a utilização do ABA ainda é 

controversa. Alguns autores destacam que o seu uso é raro (Cid, 2015), enquanto 

outros ressaltam o seu potencial (Rai et al., 2011). As principais aplicabilidades do 

ABA citadas na literatura estão relacionadas ao papel que desempenha na maturação 

de embriões somáticos, na tolerância à dessecação, produção de sementes sintéticas 

e criopreservação (Hartmann et al., 2011; Rai et al., 2011). 

Condições ambientais: luz e temperatura são importantes fatores ambientais 

que regulam o crescimento de plantas. Em geral, a faixa de temperatura nos 

laboratórios de cultura de tecidos varia entre 20 e 27 °C. Desse modo, é fundamental 

a utilização de um sistema de refrigeração com controle automático de temperatura, 

para reduzir variações ao longo do processo (Hartmann et al., 2011; Cid, 2015). 

No sistema do cultivo in vitro de plantas a luz é normalmente fornecida por tubos 

fluorescentes, e características como o fotoperíodo e a irradiância devem ser 

observados. O fotoperíodo deve ser ajustado para 12/12, 14/10 ou 16/8 (relação de 

horas de luz/escuro). A irradiância é geralmente mantida em torno de 30 µmol m–2 s–1 

e a energia emitida deve conter radiação fotossinteticamente ativa, correspondente à 

faixa de 400-700 nm que são os comprimentos mais efetivos para a fotossíntese 

(Hartmann et al., 2011; Cid, 2015). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  Local de estudo 

Os experimentos foram desenvolvidos nas dependências do Laboratório de 

Silvicultura e Tecnologias Digitais – LASTED, do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, CAMPUS III, Manaus-AM. O clima local é do tipo Ami, segundo a 

classificação de Köppen, com precipitação média anual de 2.286 mm e umidade 

relativa do ar oscilando em torno de 80%. O período chuvoso se estende de dezembro 

a maio e o seco, de junho a novembro, com temperatura média anual de 26,7 °C 

(Barbosa et al., 2015). 

4.2 Estaquia 

 Material vegetativo 

Como fonte de material vegetativo foram utilizadas mudas de sucuúba com 

aproximadamente 18 meses de idade e 45 cm de altura. Estas mudas foram 

produzidas no Viveiro do Laboratório de Propagação de Plantas da Escola Superior 

de Tecnologia (EST/UEA), a partir de sementes coletadas de matrizes localizadas no 

Ramal do Brasileirinho - Manaus/AM (3º36’39.3’’ S, 60º26’20.4’’ W). As exsicatas 

encontram-se depositadas no Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, sob o nº 276673 (Souza, 2017). 

 Coleta e preparo das estacas 

A coleta das estacas foi realizada no início da manhã, com auxílio de tesoura 

de poda previamente esterilizada com álcool etílico hidratado (70 ºINPM). Modelaram-

se dois tipos de estacas (sem folhas e com um par de folhas reduzidas à metade), 

ambas com 15 cm de comprimento e 4,8 mm ± 0,9 de diâmetro. Para aumento da 

superfície de contato, a extremidade inferior foi cortada em bisel. 

Para desinfestação superficial, as estacas foram submersas em uma solução 

de NaOCl comercial (2-2,5% de cloro ativo) a 5% (v:v) por 10 minutos, sendo 

posteriormente lavadas em água corrente para retirada do excesso do produto. A 

seguir, suas bases foram expostas ao fungicida sistêmico Cabrio® Top 

(Piraclostrobina) (20 mg L–1) por 10 minutos. Após o processo de assepsia, as bases 

das estacas foram imersas por 10 minutos em solução de auxina sintética (AIB) nas 

concentrações propostas: 0, 1000 e 3000 mg L–1. Ressalta-se que as estacas 
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correspondentes ao tratamento testemunha (concentração nula de AIB – 0 mg L–1), 

tiveram suas bases imersas somente em água destilada (Figura 2). 

 Condições de enraizamento 

O plantio das estacas foi realizado em bandejas de polipropileno (21x34x6,5 

cm) contendo 15 células, preenchidas com areia + vermiculita na proporção 1:1 (v:v). 

O substrato foi previamente esterilizado em autoclave com pressão ajustada de 1 atm 

e 121 °C, por 1 hora.  

Visando garantir um microclima adequado para o enraizamento, optou-se pela 

construção de uma estufa alternativa, com dimensões de 80x80x100 cm. Na estrutura 

foram empregados canos de PVC (1/2’’), e na cobertura de toda a extensão, filme de 

polietileno (filme agrícola, 100 microns). Para a manutenção da umidade no interior 

da estufa, procurou-se mantê-la sempre fechada, exceto no momento da irrigação, 

que foi realizada de forma manual, diariamente. O monitoramento da temperatura e 

umidade foi realizado por meio de um termo-higrômetro digital Tomate® modelo PD-

Figura 2 – Estaquia de Himatanthus. sucuuba: a) Material vegetativo; b) coleta das estacas; c)
modelagem; d) desinfestação em NaOCl; e) aplicação de fungicida sistêmico; f) aplicação de ácido 
indolbutírico (AIB). Fonte: Vasconcelos, 2019  
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003 (Figura 3). Para evitar a exposição do material a pleno sol, a estufa foi mantida 

sob viveiro com tela de sombreamento com intensidade de 50%. 

 Condução e monitoramento 

O experimento foi realizado no período de maio a agosto de 2019, totalizando 

100 dias. O controle preventivo de doenças fúngicas foi realizado por meio da 

aspersão do fungicida sistêmico Cabrio® Top (20 mg L–1) sobre as estacas, 

totalizando 6 aplicações com intervalo de 15 dias. Aos 20 dias após o primeiro mês 

de estaqueamento foi feita a aplicação de adubo foliar líquido Titanium® completo, na 

proporção de 0,2% (v:v). A composição química do referido produto encontra-se 

descrita na Tabela 1: 

Tabela 1 – Composição química do adubo foliar comercial utilizado no experimento de estaquia 

Nutriente Concentração (%) 

Fósforo (P2O5) 8,0 

Potássio (K2O) 5,0 

Boro (B) 0,04 

Cobre (Cu) 0,05 

Manganês (Mn) 0,5 

Zinco (Zn) 1,0 

Nitrogênio (N) 5,0 

Cálcio (Ca) 0,6 

Manganês (Mg) 0,04 

Aminoácido 14% 

Densidade 1,38 g mL–1 

Figura 3 – Ambiente de enraizamento: a) Distribuição do substrato nas bandejas; b) estrutura da estufa;
c) termo-higrômetro no interior da estufa. Fonte: Vasconcelos, 2019 
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Ao final do período experimental foram avaliadas as seguintes variáveis: 

sobrevivência e enraizamento (%), número de raízes por estaca, comprimento da 

maior raiz (cm), número de novas folhas e biomassa. Para a determinação da massa 

seca, as estacas foram seccionadas em parte radicular, caulinar e foliar, 

acondicionadas em sacos de papel e acomodadas em estufa com circulação forçada 

de ar a 65 ºC, durante 72 horas. Posteriormente procedeu-se a pesagem do material 

em balança analítica com precisão de 0,001 g (Figura 4). 

 Delineamento e análise estatística  

Foi adotado delineamento experimental em blocos casualizados, com arranjo 

fatorial 2x3, sendo testados 2 tipos de estacas e 3 diferentes concentrações de AIB 

(Tabela 2). A unidade experimental foi composta por 5 estacas, com 3 repetições por 

tratamento, totalizando 90 estacas. A normalidade dos dados e a homogeneidade da 

variância foram verificadas por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene (p>0,05) 

(Andrade e Ogliari, 2005). Os resultados obtidos para os parâmetros analisados foram 

então submetidos à análise de variância (ANOVA) com o auxílio do software 

estatístico R versão 3.6.0 (Team, 2016), e tiveram suas médias comparadas entre si, 

pelo teste de Tukey a p<0,05. 

Tabela 2 – Tratamentos aplicados na estaquia de Himatanthus sucuuba 

Tratamento Estaca Concentração de AIB (mg L–1) 

T1 Sem folhas 0 

T2 Sem folhas 1000 

T3 Sem folhas 3000 

T4 Com folhas 0 

T5 Com folhas 1000 

T6 Com folhas 3000 

Figura 4 – Determinação da biomassa das estacas: a) aferição de altura com régua milimetrada; b)
estufa com circulação forçada de ar; c) balança analítica. Fonte: Vasconcelos: 2019 
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4.3 Embriogênese somática 

 Material vegetativo 

Nos experimentos de indução da embriogênese somática, foram utilizados 

segmentos nodais e foliares. Estes explantes foram excisados de plântulas 

estabelecidas in vitro, obtidas a partir da germinação das sementes em condições 

assépticas. As plântulas foram produzidas no Laboratório de Propagação de Plantas 

(EST/UEA) (Sáenz-Ramírez 2019), no momento da coleta tinham aproximadamente 

5 meses e 7 cm de altura (Figura 5). 

 Condições experimentais gerais 

Na câmara de fluxo laminar, os explantes foram inoculados em frascos de vidro 

contendo 30 mL de meio MS (M5519, Sigma®) ou B5 (G5768, Sigma®), 

suplementados com 30 g L–1 de sacarose, 7 g L–1 de ágar e os reguladores de 

crescimento específicos de cada fase. No caso do meio B5, foram ainda adicionados: 

piridoxina (1 mg L–1), mio-inositol (100 mg L–1), tiamina (10 mg L–1) e ácido nicotínico 

(1 mg L–1). O pH foi ajustado em 5,89 e os meios foram então esterilizados em 

autoclave com pressão ajustada de 1 atm e temperatura de 121° C por 15 minutos. 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura 

controlada de 25±2 °C, no escuro ou presença de luz (com fotoperíodo de 16 horas e 

intensidade luminosa de 31±1 µmol m–2 s–1), fornecida por LEDs brancas T8-TUBE 

LAMP. 

Figura 5 – Representação das etapas de indução da embriogênese somática. Fonte: Vasconcelos, 
2019 
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 Indução de calos friáveis 

Esta fase foi realizada de acordo com o protocolo desenvolvido para H. 

sucuuba por Sáenz-Ramírez (2019). Visando a obtenção de expressiva quantidade 

de material para as fases seguintes, foi replicado apenas o tratamento que possibilitou 

as maiores taxas de sobrevivência e formação de calos para cada tipo de explante 

(Tabela 3). 

Tabela 3 – Descrição dos experimentos para obtenção de calos a partir de segmentos nodais e foliares 

 I) Segmento nodal II) Segmento Foliar 

Reguladores de crescimento* 2,4-D + TDZ 2,4-D + TDZ 

Concentração dos reguladores* 18,08 + 9,08 (µM) 4,52 + 6,81 (µM) 

Condição de luminosidade* Luz (LED’s brancas) Escuro 

* Sáenz-Ramírez (2019) 

Os explantes foram inoculados em frascos de vidro contendo o meio MS e as 

respectivas concentrações de 2,4-D + TDZ. Cada frasco foi considerado 1 repetição, 

totalizando 30 por explante (parcela experimental= 6). A seguir, foram mantidos em 

sala de crescimento, nas condições de luminosidade especificadas para cada tipo de 

explante. Um subcultivo foi realizado após 15 dias de inoculação, e aos 30 dias foram 

avaliadas a percentagem de sobrevivência dos explantes, formação e natureza dos 

calos (cor e textura). 

 Maturação de embriões somáticos 

Experimento 1: Parte dos calos friáveis obtidos na etapa anterior foram 

transferidos para os frascos de vidro contendo o meio MS, acrescidos de diferentes 

concentrações de ABA. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com arranjo fatorial 2x2x4: 2 explantes (calos de segmentos nodais e 

foliares), 2 condições de luminosidade (luz branca e escuro) e 4 concentrações de 

ABA (0, 10, 20 e 30 µM). O experimento foi composto por 4 repetições com 3 explantes 

por parcela. Um subcultivo foi realizado após 15 dias e aos 30 dias os calos foram 

avaliados quanto a percentagem de sobrevivência, contaminação, oxidação e 

formação de massas pró-embriogênicas. 
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 Experimento 2: Calos friáveis foram inoculados em frascos de vidro contendo 

o meio B5, acrescido de ABA e de 2,0 g L–1 de carvão ativado. Adotou-se delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2x2x4: 2 explantes (calos 

de segmentos nodais e foliares), 2 condições de luminosidade (luz branca e escuro) 

e 4 concentrações de ABA (0, 10, 20 e 30 µM). O experimento foi composto por 2 

repetições com 3 explantes por parcela. Um subcultivo foi realizado após 15 dias e 

aos 30 dias foram avaliadas as mesmas variáveis do experimento anterior. 

 Germinação de embriões somáticos 

As culturas embriogênicas resultantes do experimento 2 foram transferidas 

para a fase de germinação em meio B5, acrescidos de uma combinação de AIB e 

BAP, além de 2,0 g L–1 de carvão ativado. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2x2x2: 2 explantes (calos de segmentos 

nodais e foliares), 2 condições de luminosidade (luz branca e escuro) e 2 

concentrações de AIB + BAP (1 + 2,5 µM e 1 + 5 µM). O experimento foi composto 

por 3 repetições com 2 explantes por parcela. Após 30 dias foram avaliadas a 

percentagem de sobrevivência, contaminação, oxidação e embriões convertidos em 

plantas. 

 Análise estatística 

A normalidade dos dados e a homogeneidade da variância foram verificadas 

por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene (p>0,05) (Andrade e Ogliari, 2005). A 

seguir, os resultados obtidos nos diferentes experimentos foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) com o auxílio do software estatístico R versão 3.6.0 (Team, 

2016), e tiveram suas médias comparadas entre si, pelo teste de Tukey a p<0,05. Nos 

casos em que não foi possível realizar a ANOVA, os dados foram avaliados por meio 

de estatística descritiva e análise exploratória, a partir da observação de frequências 

simples e absolutas (Pereira et al., 2018). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Estaquia 

Os resultados obtidos para todas as variáveis após 100 dias de experimento, 

demonstram a ausência de interação entre os fatores testados. O mesmo 

comportamento foi observado quando o fator hormônio foi analisado isoladamente 

(Tabela 4). 

Tabela 4 – Resumo da Análise de Variância para as variáveis sobrevivência (SOB), enraizamento 
(ENR), número de folhas (N°F) e raízes (N°R), comprimento da maior raiz (CMR), peso seco radicular 
(PSR), caulinar (PSC) e foliar (PSF) analisadas aos 100 dias após estaqueamento 

O efeito da aplicação exógena de auxinas é diretamente afetado pelo tempo de 

exposição, concentração, grau de lignificação da estaca e da espécie em estudo. 

Hartmann et al. (2011) relatam que o uso de reguladores de crescimento, como o AIB, 

atua como um estímulo à formação de raízes adventícias, aumentando o índice de 

enraizamento, qualidade e uniformidade do sistema radicial. Tal comportamento foi 

observado para Tabernaemontana divaricata, pertencente à mesma família de H. 

sucuuba, para a qual, o uso do AIB demonstrou efeito significativo na indução de 

raízes (Souza et al., 2018). E ainda, para Nerium oleander, onde a percentagem de 

enraizamento, número e comprimento de raízes foram positivamente influenciadas 

pelo uso desse regulador de crescimento (Pivetta et al., 2012). 

Causas 
de 

variação 
GL 

QUADRADO MÉDIO 

Estacas Biomassa seca  

SOB  ENR N°F N° R CMR PSR PSC PSF 

 (%)   unit.  . cm  (g) 

Hormônio 
(H)  

2 622,22ns 355,56ns 0,45ns 10,23ns 0,98 ns 0,001 ns 0,11** 0,001 ns 

Estaca (E) 1 555,56ns 22,22ns 2,66ns 20,59* 9,16 0,01* 0,43** 0,01* 

Bloco 2 622,22 1355,56 0,39 23,83 2,67 0,001 0,01 0,003 

HxE 2 88,89ns 88,89ns 0,16ns 1,29 ns 2,44 ns 0,001 ns 0,01 ns 0,001ns 

Resíduo 10 222,22 315,56 0,66 3,80 2,14 0,001 0,01 0,001 

CV (%)  17,42 21,90 22,73 16,31 28,06 56,70 16,12 28,93 

** significativo a p<0,01; * significativo a * p<0,05; ns não significativo 
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Já para H. sucuuba a aplicação de AIB, não foi um fator limitante ao 

enraizamento das estacas. Santos et al. (2011) ao testar o enraizamento de diferentes 

espécies florestais, também constataram que nas estacas de Cestrum laevigatum e 

Croton urucurana houve a formação de raízes, independente da concentração de AIB 

utilizada, corroborando os resultados obtidos no presente estudo. Isto pode ser um 

indicativo do potencial genético da espécie, e ainda, que a concentração de auxina 

endógena e consequentemente o balaço hormonal no momento da estaquia, estavam 

adequados (Hartmann et al., 2011; Santos et al., 2011). 

A presença ou não de folhas, demonstra ter sido o que, de modo geral, mais 

afetou o desempenho das estacas. O número de raízes e todas as variáveis referentes 

à biomassa seca foram influenciadas por esse fator, não sendo constatadas 

diferenças significativas para as demais (Tabela 4). Os percentuais de enraizamento 

e sobrevivência obtidos foram superiores a 70% em todos os tratamentos. Contudo, a 

manutenção das folhas nas estacas associada à concentração de 1000 mg L-1 de AIB, 

apresentou o melhor resultado para enraizamento (93,33%), apesar de não diferir 

estatisticamente (Figura 6). 
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Figura 6 – Percentuais de sobrevivência e enraizamento das estacas de Himatanthus sucuuba. Fonte: 
Vasconcelos, 2019 
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Esse efeito benéfico das folhas sobre a formação de raízes tem sido relatado 

para outras espécies como Erythrina falcata (Betanin e Nienow, 2010), Couepia edulis 

(Leandro e Yuyama, 2008) e Duranta repens (Moraes et al., 2016), sendo geralmente 

atribuído à síntese de auxina e cofatores de enraizamento que ocorrem nesse órgão 

(Hartmann et al., 2011). Além disso, os carboidratos resultantes da ação fotossintética 

das folhas, são fontes de energia e carbono necessários para o processo de 

desdiferenciação e diferenciação celular, durante a formação de raízes adventícias 

(Tsafouros et al., 2019). 

Cabe ressaltar que as condições ambientais também afetam diretamente a 

sobrevivência e o enraizamento, sendo necessário garantir um balanço hídrico 

satisfatório, controle da irradiação solar, temperatura e umidade (Oliveira et al., 2001; 

Costa et al., 2013). Durante o período experimental, a média da temperatura e 

umidade registradas no interior da estufa foi de 26,7 °C e 80,2%, respectivamente 

(Figura 7). Os resultados indicam que o ambiente de enraizamento utilizado, 

associado ao alto grau de juvenilidade dos propágulos de origem seminal foram 

favoráveis, proporcionando taxas de sobrevivência variando de 73,3 a 100%. 
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Desempenho positivo de sobrevivência e enraizamento também foram 

relatados para espécies como Aniba rosaeodora (Menezes et al., 2018) e Erythrina 

crista-galli (Gratieri-Sossella et al., 2008), cujas estacas foram confeccionadas a partir 

de matrizes jovens. Contrariamente ao que foi demonstrado nos estudos de Santos et 

al. (2011) com estacas lenhosas confeccionadas a partir de matrizes adultas de 

espécies florestais. Casearia sylvestris, Dedropanax cuneatus, Erythrina falcata, 

Guazuma ulmifolia, Inga marginata, Maclura tinctorial e Tapirira guianensis, não 

demonstraram potencial de enraizamento, mesmo com aplicação de AIB e condições 

ambientais favoráveis: 27º C e 85% de umidade relativa do ar. 

Segundo Xavier et al. (2009), a capacidade de formação de raízes adventícias 

relaciona-se negativamente com a idade da planta-matriz. Esta tende a diminuir com 

o aumento da idade, pois, geralmente, os ramos maduros apresentam menor 

concentração de auxina endógena e acúmulo de inibidores de enraizamento. Além 

disso, tecidos com alto grau de lignificação podem atuar como barreira anatômica ao 

enraizamento (Hartmann et al., 2011; Dias et al., 2012). 

Quanto à sobrevivência das estacas de H. sucuuba cabe ainda destacar que, 

em termos de percentual médio, a sobrevivência das estacas com folhas (79,97%) foi 

menor, quando comparado ao de estacas sem folhas (91,10%) (Figura 6), mesmo 

mantendo-se a temperatura e umidade na faixa indicada por Xavier et al. (2009). Este 

comportamento também foi relatado por Stuepp et al. (2015), que constataram que 

em relação a sobrevivência das estacas de Paulownia fortunei, os percentuais obtidos 

para as estacas com folhas foram estatisticamente inferiores. 

Esse tipo de estaca normalmente mantém o fluxo de transpiração ativo, na 

ausência do sistema radicular, a absorção de água e a manutenção da turgescência 

dos tecidos fica comprometida. Dessa forma, estas se tornam mais susceptíveis à 

morte por dessecamento (Hartmann et al., 2011), o que corrobora os resultados 

encontrados no presente estudo. 

Quanto ao número de raízes, os resultados demonstram que as estacas com 

folhas proporcionaram médias superiores e estaticamente diferentes, com uma 

tendência de apresentarem maiores valores médios em termos de comprimento 

radicular (Tabela 5). Tognon e Petry (2012), ao estudarem a propagação de Ipomoea 

cairica por estaquia também verificaram que estacas com essa característica, 

apresentaram o melhor desempenho para os parâmetros analisados. 
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Tabela 5 – Dados do desdobramento médio da emissão de folhas e raízes, comprimento da maior raiz 
e biomassa seca, aos 100 dias após estaqueamento 

Comportamento inverso entre essa variável e o número de folhas foi 

identificado (Figura 8). Nas estacas com folhas, a emissão de novas folhas só ocorreu 

após o primeiro mês de estaqueamento e foi inferior ao número de raízes. Na ausência 

de folhas, as estacas iniciaram novas emissões aos nove dias e, nesse caso, o 

número de raízes foi inferior, indicando que as reservas preexistentes no caule foram 

destinadas primeiramente para a recomposição da parte aérea. Como o 

desenvolvimento vegetal depende da disponibilidade de recursos, uma das 

explicações para esse comportamento é baseada no conceito de trade-off. Quando 

há limitação de recursos, ocorrem demandas conflitantes de alocação, e as plantas 

podem investir mais em uma função, em detrimento de outra (Taiz et al., 2017). 

Tratamento 
Variáveis 

Folhas Raízes Biomassa seca (g) 
Número Número Comp. (cm) Folha Raiz Caule 

AIB (mg L –1)    

0 3,46ns 10,56ns 5,40ns 0,12ns 0,06ns 0,44 b 

1000 3,88ns 13,16ns 5,48ns 0,10ns 0,06ns 0,57 a 

3000 3,37ns 12,13ns 4,75ns 0,11ns 0,07ns 0,31 c 

Tipo de estaca    

Sem folhas 3,96ns 10,88 b 4,50ns 0,09 b 0,04 b 0,60 a 

Com folhas 3,19ns 13,02 a 5,93ns 0,13 a 0,08 a 0,29 b 

*Letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey ao nível de p<0,05 
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Figura 8 – Valores médios de emissão de folhas e raízes das estacas de Himatanthus sucuuba. Fonte: 
Vasconcelos, 2019 
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Ao final do experimento, foi verificado que o uso de estacas com folhas 

proporcionou valores médios estatisticamente diferentes para a produção de 

biomassa (foliar e radicular), sendo inferior somente no peso seco do caule (Tabela 

4). Neste caso, o comportamento de superioridade das estacas com folhas pode ser 

considerado previsível, já que estas apresentaram a maior produção de raízes em 

quantidade e comprimento, associada ainda, à emissão de novas folhas (Figura 9). 

No estudo realizado com estacas de Rubus spp. a presença de folhas também 

favoreceu os melhores resultados em termos de biomassa seca, indicando que a 

manutenção ou não das folhas, pode impactar diretamente o sucesso da propagação 

vegetativa de espécies lenhosas (Vignolo et al., 2014). 

Figura 9 – Estacas de Himatanthus sucuuba aos 100 dias após estaqueamento. Fonte: Vasconcelos, 
2019  
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5.2 Embriogênese somática 

 Indução de calos friáveis 

A indução de calos em segmentos nodais e foliares de H. sucuuba teve início 

entre o 10° e 13° dia após inoculação, quando foi verificado o intumescimento dos 

tecidos seguido do processo de desdiferenciação. Taxas de sobrevivência dos 

explantes foram superiores a 90%, independentemente da condição de luminosidade. 

O meio MS suplementado com auxina e citocinina induziu a máxima formação de 

calos (Figura 10), corroborando os resultados anteriormente obtidos por Sáenz-

Ramírez (2019). 

O uso de auxinas na micropropagação é frequente, por atuarem diretamente 

no controle da morfogênese in vitro. Por sua vez, as citocininas desempenham um 

papel fundamental na regulação de vários aspectos do ciclo celular e mitose 

(Hartmann et al., 2011). Entre as auxinas sintéticas, o 2,4-D é rotineiramente citado 

como o mais eficiente na indução de calos, sendo utilizado em diversos estudos com 

espécies frutíferas, medicinais e florestais (Ferreira et al., 2007). No caso de H. 

sucuuba ficou evidenciado a existência de uma interação positiva entre 2,4-D e TDZ. 

O uso simultâneo de auxinas e citocininas é preconizado na literatura, quando 

o objetivo é a calogênese. Santos et al. (2013b) na tentativa de determinarem um 
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Figura 10 – Variáveis analisadas aos 30 dias após inoculação dos explantes. Fonte: Vasconcelos, 2019 



42 
 

 
 

protocolo de indução de calos em explantes de B. excelsa, também utilizaram uma 

combinação de 2,4-D (9,04 µM) e TDZ (14,53 µM) e obtiveram uma taxa de sucesso 

de 75%. Similarmente, Silva et al. (2018) constataram que o uso combinado de 4,52 

µM de 2,4-D e 22,70 µM de TDZ, estimulou significativamente a indução de calos em 

segmentos nodais de Caesalpinia ferrea. Contudo, resultados distintos foram 

relatados por Reis et al. (2007) para a espécie S. parahyba var. amazonicum, onde os 

maiores percentuais de calogênese foram obtidos nos tratamentos sem adição de 

reguladores de crescimento. 

Essa divergência entre as espécies só reforça o fato de que as respostas 

obtidas in vitro são altamente dependentes do genótipo em estudo (Hartmann et al., 

2011), não havendo uma padronização acerca de quais são os reguladores e 

concentrações mais adequados para cada caso. Além disso, o balanço hormonal 

entre auxinas e citocininas, também exerce uma forte influência sobre o processo da 

calogênese. Quando está próximo do ideal pode estimular a desdiferenciação celular. 

Ou, quando há um desbalanceamento, exerce um efeito antagônico, inibindo as 

respostas desejadas (Rodrigues e Almeida, 2010; Cid, 2015). 

Os resultados obtidos para a indução de calos em H. sucuuba indicam que um 

balanço hormonal próximo ao ideal para cada tipo de explante foi alcançado. Para os 

segmentos nodais foi necessário utilizar uma concentração da auxina 2,4-D (18,08 

µM) aproximadamente duas vezes maior do que a da citocinina TDZ (9,08 µM). 

Enquanto que para os segmentos foliares ocorreu o inverso, sendo o 2,4-D (4,52 µM) 

adicionado ao meio de cultura em menor quantidade do que o TDZ (6,81 µM). 

Tal comportamento pode estar relacionado com os locais em que a auxina 

endógena é sintetizada. Explantes de folhas jovens e de meristemas apicais, por 

serem os principais sítios de síntese desse hormônio (Hartmann et al., 2011; Taiz et 

al., 2017), teoricamente demandariam uma menor concentração de auxina exógena 

para atingir o balanço hormonal. Em contrapartida, no momento da inoculação dos 

segmentos nodais em meio de cultura esses sítios são removidos. Isso resultaria em 

uma maior demanda de auxina exógena para balancear o conteúdo interno, como 

observado para os explantes de H. sucuuba. 

Aos 30 dias, os calos formados nos segmentos nodais e foliares também foram 

avaliados e classificados quanto a coloração e textura. Independentemente do tipo de 

explante, os calos apresentaram coloração heterogênea: verde claro e escuro, 
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amarelo, translúcidos e esbranquiçados (Figura 11). No entanto, nos calos oriundos 

de segmentos foliares, cujo cultivo foi realizado no escuro, predominaram as 

tonalidades amarelas e esbranquiçadas. Enquanto que nos segmentos nodais, 

expostos à luz branca, os calos apresentaram-se em sua maioria nas cores verde e 

esbranquiçada. 

Figura 11 – Coloração dos calos de segmentos foliares, à esquerda, e segmentos nodais, à 
direita: a, b) verde-escura; c, d) verde-clara; e, f) amarelada; g, h) translúcida-esbranquiçada 
(Barra = 1 cm). Fonte: Vasconcelos, 2020 
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Tanto os constituintes do meio do meio de cultura, quanto a concentração e os 

reguladores de crescimento utilizados, podem alterar a coloração e a textura dos calos 

(Hartmann et al., 2011). Existe ainda as alterações relacionadas às condições 

ambientais as quais os explantes serão submetidos, tais como a luminosidade. 

Werner et al. (2009), por exemplo, ao induzirem a calogênese em Caesalpinia 

echinata reportaram a predominância de porções esverdeadas nos calos mantidos 

sob luz, reforçando os resultados observados no presente estudo, para os calos 

oriundos de segmentos nodais. Na ocasião, os autores atribuíram este fato à síntese 

de pigmentos de clorofila, desencadeada pela exposição dos calos à luz constante. 

Quanto à textura, os calos foram classificados em friáveis, semi-compactos e 

compactos. Os segmentos nodais proporcionaram a maior taxa de indução de calos 

friáveis (78,33%), caracterizados pela fácil desfragmentação no momento da 

manipulação. Para os segmentos foliares a taxa obtida foi de 74,56% (Figura 12). 

Resultados semelhantes foram obtidos em C. ferrea, para a qual foi reportada 

maior formação de calos friáveis (90%) em segmentos nodais, na presença de 2,4-D 

e TDZ (Silva et al., 2018). A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP +10 

µM de 2,4-D também favoreceu a maior proliferação de calos friáveis em segmentos 

nodais de Pfaffia tuberosa (Flores et al., 2006). Frente ao exposto, os resultados 

obtidos ressaltam que a interação entre 2,4-D e TDZ nas dosagens testadas, foram 

eficientes para estimular a friabilidade nos calos de H. sucuuba. 

 Maturação de embriões somáticos 

Experimento 1: Meio MS de maturação suplementado com ABA 

Após 30 dias em meio de maturação suplementado com diferentes 

concentrações de ABA, a percentagem de sobrevivência média quantificada para os 

calos oriundos de segmentos foliares foi inferior a 18%. Foi observado que nos 15 dias 

Figura 12 – Textura dos calos de Himantanthus sucuuba: a) friável e b) semi-compacto, formados em 
segmentos foliares; c) friável e d) compacto, formados em segmentos nodais (Barra = 1 cm). Fonte: 
Vasconcelos, 2020 
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iniciais ocorreu um pico de mortalidade de 100%, dos calos inoculados em meio MS 

sem adição de ABA, na presença de luz. O declínio da cultura começou a ser 

observada a partir do terceiro dia de subcultivo, associada à contaminação bacteriana 

e oxidação (Figura 13). Devido às perdas generalizadas esse tipo de explante não foi 

incluído na análise de variância.  

Diversos estudos relatam que a contaminação e a oxidação representam os 

principais entraves ao cultivo in vitro de espécies lenhosas. Como exemplo citam-se 

os estudos conduzidos com as espécies E. incanus (Miranda et al., 2019), C. echinata 

(Werner et al., 2009), S. parahyba var. amazonicum (Reis et al., 2007), A. rosaeodora 

(Handa et al., 2005) e Dipteryx alata (Rezende et al., 2019), nos quais foram 

registradas perdas expressivas em decorrência desses dois fatores. 

As taxas de contaminação para os calos obtidos a partir de segmentos foliares 

variaram entre 0 a 33,33%. Para os calos originados a partir de segmentos nodais 

foram relativamente menores, variando entre 0 a 22,22%. Entretanto, segundo 

Scherwinski-Pereira (2012), para que o sucesso na produção de plantas 

micropropagadas seja garantido, o nível de perdas não deve ser superior a 2%. 

Concentração de ABA (μM)  

Contaminação (luz) Contaminação (escuro) 
Oxidação (escuro) Oxidação (luz) 

Figura 13 – Percentuais de contaminação e oxidação dos calos de segmentos foliares cultivados sob luz e escuro. 
Fonte: Vasconcelos, 2020 
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A contaminação geralmente é resultante de processos ineficientes de assepsia 

do explante e instrumentos, longo período de armazenamento dos meios após 

esterilização, presença de microrganismos endógenos e exógenos (Hartmann et al., 

2011; Cid, 2015). Como os explantes de H. sucuuba foram obtidos a partir de plantas 

cultivadas in vitro, possivelmente tais contaminações (Figura 14a) foram provenientes 

da manipulação, já que a transferência entre frascos durante os subcultivos, pode 

tornar o material mais susceptível a ação de microrganismos contaminantes. Contudo, 

não se descarta a possibilidade da existência de infecções latentes, já que esse tipo 

de contaminação normalmente não apresenta crescimento perceptível no meio, nem 

sintomas nos tecidos nos primeiros subcultivos (Scherwinski-Pereira, 2012). 

Apesar do surgimento de contaminações microbianas no meio, a principal 

causa da mortalidade foi a oxidação. Nos tecidos vegetais a oxidação fenólica é um 

processo natural, comumente observada em frutas como a banana, manga e maçã. 

Já no cultivo in vitro, pode ser desencadeada em virtude de injúrias ou senescência 

do explante inoculado (Hartmann et al., 2011; Cid, 2015; Miranda et al., 2019). 

De acordo com Cid (2015), o escurecimento dos explantes (Figura 14b) é 

atribuído à polifenoloxidase. Essa enzima cobre dependente catalisa a reação de orto-

difenóis na presença de oxigênio, ocasionando a formação e a polimerização de 

quinonas. A lixiviação desses compostos para o meio de cultura, também pode 

resultar no seu escurecimento (Miranda et al., 2019). 

Algumas medidas para contornar esse problema incluem a suplementação do 

meio de cultura com substâncias antioxidantes (ácido cítrico e ascórbico, cisteína) ou 

Figura 14 – Aspecto dos calos de origem foliar de Himatanthus sucuuba: a) contaminação bacteriana; 
b) oxidação, com destaque para a coloração inicial e final dos tecidos. Fonte: Vasconcelos, 2020 
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adsorventes (polivinilpirrolidona, carvão ativado) (Hartmann et al., 2011; Morais et al., 

2012). Sugere-se ainda, a transferência frequente da cultura para um novo meio 

nutritivo. Contudo, durante os subcultivos o contato entre as pinças e as estruturas 

altamente friáveis dos calos de H. sucuuba possivelmente resultou em pequenos 

danos físicos nos tecidos, que intensificaram o processo oxidativo. 

É válido considerar que fatores abióticos, como a luminosidade, podem 

impactar as respostas morfogenéticas obtidas. No que diz respeito aos calos formados 

a partir de segmentos nodais, não foi verificada interação entre os níveis de luz e ABA. 

No entanto, ao analisar o fator luminosidade de maneira independente, foram 

identificadas diferenças significativas para as variáveis sobrevivência, oxidação e a 

presença de massas pró-embriogênicas (Tabela 6). 

Tabela 6 – Resumo da Análise de Variância para as variáveis sobrevivência (SOB), oxidação (OXID) 
e presença de massas pró-embriogênicas (MPE) dos calos originados a partir de segmentos nodais 

Causas de 
variação 

GL 
QUADRADO MÉDIO 

SOB (%) OXID (%)** MPE (%)** 

Luminosidade (L) 1  3375,40*  1,56*  1,54* 

ABA 3  2745,60ns  0,21ns  0,08ns 

LxABA 3  876,90ns  0,03ns  0,15ns 

Resíduo 16  11068,50  0,08  1,24ns 

CV (%)   37,11  45,51  49,67 

* significativo a p<0,05; ns: não significativo; ** dados transformados para arcsen (x/100)1/2 

Apesar do crescimento de tecidos vegetais organizados in vitro, geralmente, 

não ser inibido pela luz, as divisões celulares iniciais e o crescimento dos calos podem 

ser retardados nesta condição (Nogueira et al., 2007). Contudo, no presente estudo o 

melhor desempenho para a variável sobrevivência foi registrado para os calos 

mantidos na presença de luz. Em termos de percentual médio, houve um aumento de 

25,08% em relação aos calos cultivados no escuro (Tabela 7). De forma análoga, a 

ausência de luz foi desfavorável para a calogênese de espécies lenhosas e herbáceas 

como L. ferrea (Silva, 2019) e Lavandula spp (Bona et al., 2012). 

Os percentuais de sobrevivência obtidos para H. sucuuba estão diretamente 

relacionados com a oxidação. No escuro, a taxa de oxidação registrada foi superior a 

80%, enquanto que na presença de luz, foi aproximadamente 2,4 vezes menor. 

Ressalta-se que na fase inicial de indução os calos de segmentos nodais foram 
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cultivados somente na presença de luz. Ao serem transferidos para fase de 

maturação, estes calos passaram a ser cultivados tanto na presença (Figura 15a) 

quanto na ausência de luminosidade (Figura 15b). Ao que tudo indica, a alteração nas 

condições ambientais iniciais exerceu forte influência sobre as respostas obtidas, já 

que os piores índices para todas as variáveis analisadas foram registrados no escuro. 

Tabela 7 – Dados do desdobramento médio da sobrevivência (SOB), oxidação (OXID) e presença de 
massas pró-embriogênicas (MPE) dos calos originados a partir de segmentos nodais 

Após 30 dias em meio de maturação também foi possível verificar a presença 

de complexos ou massas pró-embriogênicas (MPE’s) em 61,37% dos calos 

sobreviventes, na presença de luz (Figura 15c). Já no escuro, as MPE’s foram 

registradas em apenas 30,78% dos calos. Apesar de não haver diferença estatística 

entre os níveis de ABA, os maiores valores médios para esta variável ocorreram nas 

dosagens de 20 e 10 µM, respectivamente. 

Hartmann et al. (2011) ressalta que quando a cultura não é exposta a uma fase 

de maturação, os embriões somáticos podem se tornar inviáveis. Quando adicionado 

Tratamento 
Variáveis 

SOB (%) OXID (%) MPE (%) 

ABA (µM)  

0 55,56ns 52,36ns 56,95ns 

10 83,33ns 46,69ns 58,02ns 

20 77,95ns 56,95ns 62,61ns 

30 66,67ns 88,79ns 46,69ns 

Luminosidade  

LED’s brancas 83,41 a 35,90 a 61,37 a 

Escuro 58,33 b 86,50 b 30,78 b 
*Letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey ao nível de p<0,05 

Figura 15 – Calos de segmentos nodais de Himatanthus sucuuba: a) calos sem oxidação; b) calos com 
intensa oxidação; c) massas pró-embriogênicas sob a superfície dos calos. Fonte: Vasconcelos, 2020 
 



49 
 

 
 

ao meio, o ABA pode promover o desenvolvimento normal do embrião e à sua 

conversão em plântulas. Contudo, neste experimento, a maturação se restringiu 

apenas à formação de MPS’s, não sendo verificada a presença de embriões nas fases 

globular, torpedo, codiforme ou cotiledonar. 

A embriogênese somática, entre outros fatores, pode ser afetada pelo tipo de 

regulador e concentrações utilizadas em cada fase (Stasolla e Yeung, 2003; Hartmann 

et al., 2011). De modo geral, o desenvolvimento embrionário tem início com a remoção 

de auxinas e citocininas do meio, e continua com a adição de ABA ou outros 

reguladores. No entanto, dependendo da espécie, faz-se necessária ainda uma fase 

intermediária de cultivo em um meio sem regulador de crescimento, antes da 

exposição aos agentes de maturação (Stasolla e Yeung, 2003). 

Como os calos foram transferidos diretamente do meio de indução para o de 

maturação, os efeitos residuais do 2,4-D e TDZ, podem ter retardado o processo de 

expressão da embriogênese somática. Essa hipótese é corroborada por estudos 

desenvolvidos com outras espécies lenhosas como Ocotea odorifera (Catarina et al., 

2001), onde a formação de embriões somáticos foi verificada quando os calos foram 

previamente cultivados em meio sem reguladores de crescimento. 

Experimento 2: Meio B5 de maturação suplementado com ABA e carvão ativado 

Foi verificado que houve interação dupla entre a luminosidade e o tipo de 

explante que originou os calos. Contudo, médias estatisticamente diferentes foram 

identificadas somente para as variáveis sobrevivência e oxidação (Tabela 8). 

Tabela 8 – Resumo da Análise de Variância para as variáveis sobrevivência (SOB), oxidação (OXID), 
contaminação (CONT) e presença de massas pró-embriogênicas (MPE) dos calos originados a partir 
de segmentos nodais e foliares de Himatanthus sucuuba 

Causas de 
variação 

GL 
QUADRADO MÉDIO 

SOB (%) OXID (%) CONT (%) MPE (%)** 

Explante (E) 1 1134,62ns 1874,88ns 370,35ns 10,85ns 

Luminosidade (L) 1 1875,37* 5208,54* 833,25ns 6,28ns 

ABA 3 625,18ns 1921,52ns 462,95ns 13,41ns 

ExL 1 1875,38* 8357,98* 1481,52ns 1,28ns 

ExABA 3 1181,01ns 5255,05ns 2778,11ns 19,35ns 

LxABA 3 439,81ns 2291,79ns 2315,32ns 58,12ns 

ExLxABA 3 439,81ns 2106,39ns 3518,65ns 20,21ns 

Resíduo 32 11854,82 26668,00 25926,07ns 307,64ns 

CV (%)  24,58 25,03 20,03 72,58 
* significativo a p<0,05; ns: não significativo; ** dados transformados para arcsen (x/100)1/2 
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A manutenção da cultura sob luz de LED’s brancas resultou na maior 

percentagem de sobrevivência (58,33%) para os calos de segmentos nodais, 

enquanto que para os calos de origem foliar, essa condição foi desfavorável (Tabela 

9). Independentemente do tipo de explante, nota-se que os melhores resultados foram 

obtidos na mesma condição de luminosidade em que os calos foram cultivados na 

fase anterior de indução, similarmente ao que foi observado no experimento 1. Esse 

comportamento reforça a hipótese de que a inclusão de uma nova condição de 

luminosidade na fase de maturação, gerou um estresse ambiental aos calos. 

Apesar da suplementação do meio de cultura com carvão ativado, ainda foram 

verificadas altas taxas de oxidação, principalmente para os calos de segmentos 

foliares, na presença de luz (86,11%). Entretanto, em termos de percentual médio, o 

processo oxidativo dos calos foi menor, quando comparado ao experimento anterior, 

em que não houve a adição de carvão ativado no meio. Adicionalmente à oxidação, 

também foi registrada a presença de contaminação bacteriana em aproximadamente 

29 e 23% dos calos de segmentos nodais e foliares, respectivamente. 

Tabela 9 – Dados do desdobramento médio da sobrevivência e oxidação dos calos originados a partir 
de segmentos nodais e foliares de Himatanthus sucuuba 

Quanto aos efeitos do carvão ativado, são reportados na literatura resultados 

diversos para muitas espécies. Miranda et al. (2019) ao testarem a mesma 

concentração utilizada neste estudo (2,0 g L–1) concluíram que a adição desse 

composto no meio, foi ineficiente no controle da oxidação de E. incanus. Já no trabalho 

desenvolvido por Fagundes et al. (2017), o uso de 2,0 e 4,0 g L–1, resultou nos 

menores índices oxidativos para diferentes variedades de Rubus idaeus. 

Apesar dos efeitos benéficos atribuídos ao carvão ativado, seu uso deve ser 

realizado com cautela. Por se tratar de material com propriedades adsorventes, pode 

Origem dos calos 
SOBREVIVÊNCIA (%) 

LED’s brancas Escuro 

Segmento nodal 58,33 aA 54,13 aA 

Segmento foliar 36,11 bB 61,11 aA 

 OXIDAÇÃO (%) 

Segmento nodal 47,22 aA 52,78 bA 

Segmento foliar 86,11 bB 38,89 aA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e da mesma letra maiúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de p<0,05 
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imobilizar parte dos elementos que compõem o meio, inclusive os reguladores, 

provocando respostas indesejadas (Werner et al., 2009; Cid, 2015). Há estudos em 

que a utilização de carvão ativado controlou a oxidação, contudo, inibiu a formação 

de calos, como relatado por Werner et al. (2009). No caso de H. sucuuba outras 

concentrações de carvão ativado devem ser testadas, bem como substâncias 

alternativas que visem minimizar a oxidação fenólica. 

Em relação aos efeitos do ABA sobre a maturação, a suplementação do meio 

com diferentes concentrações, não resultou em médias estatisticamente diferentes 

para a formação de massas pró-embriogênicas (MPE’s) (Tabela 8). As MPE’s foram 

verificadas em todas as condições testadas, sendo que a presença de luminosidade 

parece ter favorecido a proliferação das MPE’s, tanto para os calos de origem foliar 

(Figura 16a), quanto nodal (Figura 16b). 

Os calos classificados como não-embriogênicos, nos quais não foram 

registradas a presença de MPE’s, apresentaram aspecto compacto e coloração 

esbranquiçada (Figura 17a). Enquanto que os calos predominantemente friáveis, 

originaram MPE’s com coloração amarela-translúcida (Figura 17b). Ao contrário dos 

resultados obtidos no experimento anterior, foi possível registrar a presença de alguns 

embriões na fase globular (Figura 17c). 

 

Figura 16 – Percentuais de formação de massas pró-embriogênicas (MPE’s) em calos originados a 
partir de: a) segmentos foliares; b) e segmentos nodais. Fonte: Vasconcelos, 2020 
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Figura 17 – Aspecto dos calos na fase de maturação: a) calos não-embriogênicos; b) massas pró-
embriogênicas sob a superfície dos calos; c) presença de embriões na fase globular. Fonte: Vasconcelos, 
2020 
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Stasolla e Yeung (2003) destacam que o fornecimento exógeno desse 

regulador é um estímulo importante à maturação. Segundo os autores, o ABA provoca 

mudanças morfológicas no padrão de expressão gênica e no metabolismo de 

substâncias de reserva, levando ao desenvolvimento normal dos embriões somáticos 

e à sua conversão em plântula. Contudo, os efeitos do ABA podem ser variáveis em 

função do genótipo e das condições da cultura embriogênica. Nos estudos 

desenvolvidos por Queiroz (2017), por exemplo, a adição do polietilenoglicol e ABA 

nas concentrações 3, 6, 12 e 24µM, reduziram o número de embriões somáticos em 

Elaeis guineenses. No caso de H. sucuuba, os resultados sugerem que as 

concentrações testadas, ou o tempo de exposição ao ABA, não foram eficientes para 

a obtenção de um número expressivo de embriões somáticos. 

 Germinação de embriões somáticos 

A fase de germinação também foi prejudicada pela ocorrência de contaminação 

microbiana e oxidação, tanto nos calos de origem foliar (Figura 18a), quanto nos calos 

de segmentos nodais (Figura 18b), independentemente da condição de luminosidade. 

Não houve indícios de germinação, após 30 dias em meio suplementado com 

AIB e BAP. Provavelmente, as estruturas similares a embriões no estádio globular 

identificadas no experimento anterior, ainda estavam imaturas ou anormais. Ou ainda, 

as concentrações e os reguladores de crescimento utilizados não foram adequados 

para a promover a conversão de embriões em plântulas. 

Figura 18 – Percentuais de oxidação e contaminação na fase de germinação dos calos originados a 
partir de: a) segmentos foliares; b) e segmentos nodais. Fonte: Vasconcelos, 2020 
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Esses resultados são semelhantes aos obtidos por Werner et al. (2009), que 

identificaram estruturas semelhantes a embriões na fase globular e codiforme, 

contudo as combinações de 2,4-D e TDZ testadas não foram eficazes na expressão 

da embriogênese somática. Em contrapartida, quanto à conversão em plântulas 

resultados promissores foram obtidos por autores como Arias et al. (2019), Carvalho 

et al. (2004) e Catarina et al. (2001) para as espécies S. macrophylla, Diospyros kaki 

e O. odorifera. Neste sentido, há a necessidade de outros estudos que identifiquem 

as condições ideais para contornar a oxidação dos calos, e favoreçam o 

desenvolvimento e a germinação de embriões somáticos de H. sucuuba. 
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6. CONCLUSÃO 

A estaquia foi a técnica mais eficiente na multiplicação de genótipos de 

Himatanthus sucuuba, e a formação de raízes adventícias independe da aplicação de 

auxinas sintéticas, como o AIB.  

A manutenção das folhas nas estacas, estimulou a indução de raízes 

adventícias, resultando na formação de sistemas radiculares mais robustos em 

número, comprimento e biomassa seca. 

Quanto à embriogênese somática, a suplementação do meio MS com 2,4-D e 

TDZ, estimulou a sobrevivência e formação de calos friáveis a partir de segmentos 

nodais e foliares de H. sucuuba. 

Na fase de maturação, o uso do ABA não foi um fator limitante à formação de 

massas pró-embriogênicas, sendo os calos obtidos a partir de segmentos nodais, os 

mais eficientes na formação dessas estruturas. 

Na fase de germinação foi verificado baixo percentual de estruturas similares a 

embriões somáticos, e as concentrações de AIB e BAP testadas, não favoreceram à 

conversão de embriões em plântulas.  
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