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RESUMO 

MACHADO, Caroline de Araujo. Calogênese, quantificação de rutina, atividade 

antioxidante de acessos de mangabeira e viabilidade polínica de coqueiro anão verde de 

Fiji. São Cristóvão: UFS, 2018. 70p. (Tese - Doutorado em Agricultura e Biodiversidade).* 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma espécie frutífera de clima tropical, nativa 

do Brasil. O objetivo desse trabalho foi determinar a atividade antioxidante, teor de rutina e 

indução de calo in vitro, bem como a histodiferenciação em seis acessos de mangabeira 

provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os 

experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Cultura de Tecidos de Plantas (Embrapa 

Tabuleiros Costeiros) e de Anatomia Vegetal (Universidade Federal de Lavras). Foram 

utilizadas plântulas germinadas in vitro como fonte de explantes (segmentos nodal, foliar e 

internodal). Os segmentos foram inoculados para indução de calos em meio de cultura MS, 

contendo diferentes combinações de reguladores de crescimento. Para a atividade antioxidante 

dos acessos in vivo de extratos de folhas, Barra do Itariri e Costa Azul obtiveram maior 

capacidade de captura de radicais livres (EC50 = 110,09 e 176,03 g de extrato seco/g de 

DPPH•) quando comparado com os demais acessos in vivo e in vitro. A rutina não foi 

detectada nos extratos oriundos de calos in vitro de mangabeira. Os acessos Barra do Itariri e 

Caju obtiveram as maiores concentrações (64,26 e 67,26 mg/L, respectivamente) de rutina em 

extratos de folhas in vivo. Para análise anatômica e morfológica de calos formados a partir de 

segmento foliar foram observadas células do sac (pequenas células aglomeradas), aec (células 

aglomeradas alongadas), sc (células pequenas) e rac (células aglomeradas redondas). Em 

relação à formação de calo a partir do segmento internodal ocorreu formação inicial de células 

desdiferenciadas, sendo possível identificar os demais órgãos presentes na área caulinar. 

Devido a proliferação do amarelecimento letal em coqueiro (Cocos nucifera L.), diversas 

ações de melhoramento genético da espécie têm sido implementadas a fim de obter-se 

genótipos tolerantes a esta doença, como o coqueiro anão verde de Fiji. Nesse sentido, o 

objetivo deste artigo foi avaliar a viabilidade de grãos de pólen por germinação in vitro em 

diferentes condições nutricionais e abióticas do coqueiro anão verde de Fiji. Foi coletada 

inflorescência fechada no Tropical Research and Education Center, Homestead, Flórida. Para 

o teste de viabilidade de grãos de polén foi avaliada a germinação em diferentes condições de 

temperatura: 22, 25, 28, 30°C em incubadora com luz e diferentes concentrações do meio 

Lora, suplementados com sacarose, respectivamente, com 40, 80, 120 e 160 g/L. A maior 

porcentagem de germinação (44%) foi alcançada em meio de Lora concentrado em 4X com 

160g/L de sacarose à temperatura de 26,5ºC. A maior porcentagem de germinação foi 

alcançada 24 horas após a inoculação.  

 

Palavras-chave: Hancornia speciosa Gomes, DPPH•, rutina, Cocos nucifera L., 

germoplasma, grãos de pólen, armazenamento. 
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Dra. Francine Ferreira Padilha - Universidade Tiradentes/ITP (Co-orientadora).   
  



v 

ABSTRACT 

MACHADO, Caroline de Araujo. Callogenesis, rutin quantification, antioxidant activity 

of mangabeira accessions, and pollinic viability of Fiji green dwarf coconut. São 

Cristóvão: UFS, 2017. 70p. (Thesis - Doctor of Science in Agriculture and Biodiversity).* 

 

Mangaba (Hancornia speciosa Gomes) is a fruit species of tropical climate and native to 

Brazil. The objective of this work was to determine the antioxidant activity, the rutin content, 

and induction of callus in vitro in six mangaba accessions from Embrapa Coastal Tablelands 

Active Germplasm Bank. The experiments were conducted in the Laboratory of Plant Tissue 

Culture (Embrapa Coastal Tablelands) and Laboratory of Plant Anatomy (Federal University 

of Lavras). In vitro germinated seedlings were used as explants source (nodal, foliar, and 

internodal segments). The segments were inoculated for callus induction in MS culture 

medium containing different combinations of growth regulators. For the antioxidant activity 

of the in vivo accessions of leaf extracts, Barra do Itariri and Costa Azul obtained a greater 

free radical capture capacity (EC50 = 110.09 and 176.03g of dry extract/g of DPPH •) when 

compared with the other in vivo and in vitro accessions. Rutin was not detected in extracts 

from in vitro mangaba callus. The accessions Barra Itariri and Caju obtained the highest rutin 

concentrations (64.26 and 67.26 mg/L, respectively) in in vivo leaf extracts. The anatomical 

and morphological analysis of callus formed from leaf segment revealed sac cells (small 

agglomerated cells), aec cells (elongated agglomerated cells), sc cells (small cells), and rac 

cells (round agglomerated cells).  Conversely, callus formed from the internodal segment 

revealed the initial formation of dedifferentiated cells, and allowed detecting the other organs 

present in the caulinary area. Due to the proliferation of lethal yellowing disease in coconut 

(Cocos nucifera L.), several studies have been carried out regarding the genetic improvement 

of the species,  aiming at more tolerant materials, such as the Fiji green dwarf coconut. In this 

sense, the objective of this article was to evaluate the Fiji green dwarf coconut pollen viability 

by in vitro germination in different nutritional and abiotic conditions. A closed inflorescence 

was collected at the Tropical Research and Education Center, Homestead, Florida. For the 

pollen viability test, germination was evaluated at different temperature conditions (22, 25, 

28, 30°C), in an incubator with light, with different Lora medium concentrations, 

supplemented with sucrose (40, 80, 120, and 160 g/L, respectively). The highest of 

germination percentage (44%) was achieved under Lora medium concentration of 4X 

supplemented with 160g/L of sucrose, at a temperature of 26.5ºC. The highest percentage of 

germination was achieved at 24 hours after inoculation. 

 

 

 

Key-words: Hancornia speciosa Gomes, DPPH•, rutin, Cocos nucifera L., germplasm, pollen 

grains, storage. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma árvore frutífera nativa do Brasil e 

largamente encontrada em vários estados brasileiros, nas regiões de Cerrado e Caatinga, com 

grande dispersão natural na região Nordeste, em especial no estado de Sergipe. O fruto, 

principal produto consumido, é utilizado na alimentação humana, principalmente na forma de 

suco e sorvete, podendo também ser consumido in natura (SANTOS et al., 2007; SOUZA et 

al., 2007). Esta espécie possui frutos ricos em vitamina C, e vem sendo utilizado amplamente 

pela indústria de alimentos. Apresenta importância para o setor farmacêutico e para indústria 

de cosméticos (OLIVEIRA et al., 2009). 

O ácido fenólico está entre as substâncias identificadas em extrato de folhas de 

Hancornia speciosa Gomes. Estudos recentes têm mostrado que os principais componentes 

biológicos em frutos que têm capacidade antioxidante forte são os flavonoides, ácidos 

fenólicos (XING-QIAN et al., 2011). A potencial atividade anti-hipertensiva da espécie foi 

relatada em modelos in vitro, ex vivo e in vivo, sendo rutina, L-(+)-bornesitol e ácido quínico 

identificados como constituintes bioativos (PEREIRA, 2012). 

Segundo Silva et al. (2010), os metabólitos alcaloides, flavonoides e taninos foram 

encontrados na casca e na folha da mangabeira (Hancornia speciosa Gomes).  Segundo 

Santos et al. (2012), foi encontrado nas folhas de mangabeira o biflavonoide rutina, que tem 

ação antiviral, antibacteriana e anti-inflamatória (ZUANAZZI; MONTANHA, 2007). A 

rutina também chamada de vitamina P possui as propriedades antioxidantes, anti-

inflamatórias, antialergênica, antiviral e anticarcinogênica. Os metabólitos secundários 

possuem atividades biológicas importantes, muitos são de grande valor comercial. 

Do ponto de vista farmacêutico, o maior interesse está no número elevado de 

substâncias farmacologicamente importantes (LIMA NETO et al., 2015). Com base no fato de 

que apenas alguns estudos relataram as propriedades farmacológicas de H. speciosa, apesar de 

seu uso na medicina popular, é importante investigar os constituintes químicos presentes 

nessa espécie e complementar com o uso de técnicas biotecnológicas (TORRES-RÊGO et al., 

2016). 

A caracterização morfológica, bioquímica e ultraestrutural dos calos pode evidenciar 

as mudanças que ocorrem nas diferentes fases do crescimento do calo, fornecendo dados 

importantes relacionados ao processo morfogenético in vitro de tecidos vegetais. Esses 

estudos podem auxiliar ainda na identificação de fatores que desencadeiam mudanças 

fisiológicas nos explantes, como a aquisição da friabilidade ou desenvolvimento de embriões 

somáticos. (VASCONCELOS et al., 2012). 

A participação no doutorado sanduíche na Universidade da Flórida possibilitou a 

realização do uso de técnicas biotecnológicas de conservação do coqueiro, espécie de elevada 

importância na região da Flórida. 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma espécie de cultura com valor econômico 

crescente, cultivado em quase 90 países em 12 milhões de ha (SOLÍS-RAMOS et al., 2012). 

No entanto, as perdas causadas pela idade avançada das palmeiras, pragas e doenças, em 

particular doenças de amarelecimento letal (LY) nas Américas (HARRISON; OROPEZA, 

2008) e África (EDEN-GREEN, 1997), são um desafio significativo para aumentar a escala 

de produção na maioria dos países produtores de coqueiros. Nesse sentido, programas de 

melhoramento vêm sendo implementados a fim de se obter materiais mais tolerantes ao 

amarelecimento letal. O coqueiro anão verde de Fiji tem sido alvo de estudos na Universidade 

da Flórida, por sua possível tolerância ao LY (BROSCHAT et al., 2002). 

Em palmeiras, o estudo de armazenamento de grãos de pólen tem recebido atenção 

especial, devido a produção de híbridos, sendo realizado em grãos de pólen frescos e 

conservados sob baixas temperaturas (OLIVEIRA et al., 2001; KARUN et al., 2006; SOUSA 

et al., 2010; KARUN; SAJINI, 2010; TOWILL; WATERS, 2000; MACHADO et al., 2014; 
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ARMENDARIZ, et al., 2006). Não existem informações disponíveis das condições de 

germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde de Fiji. 

Dessa forma, o objetivo geral foi avaliar a atividade antioxidante e o teor de rutina 

entre matrizes e progênies in vivo e in vitro de seis acessos de mangabeira provenientes do 

Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Tabuleiros Costeiros, e avaliar o estabelecimento 

de protocolos de germinação de grãos de pólen em coqueiro anão verde de Fiji. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos gerais da mangabeira 

A mangabeira pertence ao grupo Eudicotiledoneas divisão: Magnoliophyta 

(Angiospermae); classe: Magnoliopdida; ordem: Gentianales; família: Apocynaceae; gênero 

Hancornia; e a espécie Hancornia speciosa Gomes. É conhecida popularmente como 

mangabiba, mangaíba, mangaíba-uva, mangabeira de minas e mangaba, palavra com origem 

na língua Tupy Guarany “mã gawa” que significa “coisa boa de comer” (SOARES et al., 

2006). De acordo com Monachino (1945), as variedades da mangaba são: 

  H. speciosa var. speciosa Gomes 

  H. speciosa var. maximiliani A. DC. 

  H. speciosa var. cuyabensis Malme 

  H. speciosa var. lundii A. DC. 

  H. speciosa var. gardneri (A. DC.) Muell. Arg. 

  H. speciosa var. pubescens (Nees. et Martius) Muell. Arg. 

A Hancornia speciosa Gomes, espécie denominada popularmente de mangabeira, 

mangaba ou mangava, é uma árvore frutífera de clima tropical, nativa do Brasil, de ocorrência 

natural em cinco regiões do Brasil desde os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (na 

região Sul do país), bem como Acre e Roraima, na região Norte do país (MOURA et al., 

2008). Hancornia speciosa, como espécie autoincompatível, necessita de polinizadores para 

frutificar (DARRAULT; SCHLINDWEIN, 2006). 

É considerada uma árvore rústica, de copa arredondada, tronco irregular e ramificado, 

com casca rugosa e áspera e inicia sua produção entre o terceiro e quinto ano após o plantio, e 

a partir do quinto ano a cultura pode proporcionar 10 a 12 t/ha. A safra difere de um estado 

para outro, sendo que a produção no estado de Sergipe ocorre no período de dezembro até 

junho (safra de verão) e maio a julho (safra de inverno). 

A mangaba, fruto da mangabeira, é um produto extrativo de grande relevância para o 

país, constando inclusive nos relatórios anuais do Panorama do Extrativismo Vegetal e da 

Silvicultura (PEVS), publicação anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (OLIVEIRA et al., 2017). Segundo o IBGE, aproximadamente 5000 famílias praticam 

atividade extrativista de frutas da mangabeira no estado de Sergipe durante a temporada de 

frutas; a produção brasileira excede 800 toneladas/ano (IBGE, 2016). 

Os frutos são aromáticos e nutritivos, e possuem potencial econômico e ampla 

aceitação no mercado para consumo do fruto fresco e preparo de doces, tortas e sorvetes 

(MOURA et al., 2011). O mercado consumidor para mangaba encontra-se principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em Sergipe, é uma das frutas mais abundantes e 

procuradas nas feiras livres, atingindo preço superior ao da uva e de outras frutas nobres 

(SOUZA et al., 2007). Devido a sua elevada importância econômica e distribuição natural, a 

Hancornia speciosa está sob intensa pressão antrópica, sendo essencial a conservação do 

germoplasma desta espécie (COSTA et al., 2015). 

O uso de plantas como alternativa no tratamento de algumas doenças tem crescido 

gradualmente e de forma considerável, isso decorre, principalmente, das terapias naturais, por 

meio do uso de compostos de plantas com finalidades farmacêuticas (SANTOS et al., 2007). 

Ademais, a utilização de fitoterápicos deve-se, também, ao surgimento de microrganismos 

resistentes aos antimicrobianos conhecidos (PEREIRA, 2004). O extrato de folha desta 

espécie tem efeitos anti-hipertensivos e vaso dilatador, considerando que o látex possui 

propriedades anti-inflamatórias e a presença do biflavonoide rutina (PEREIRA et al., 2012; 

MARINHO et al., 2011; SANTOS et al., 2012). A atividade hipotensora de uma fração 

padronizada de folhas da espécie, enriquecida em flavonoides e ciclitóis, bem como seu 

mecanismo de ação, foram avaliados por Silva (2010). 

Foi demonstrada a atividade antioxidante da fração do extrato da H. speciosa, o que 

pode contribuir para a atividade hipotensiva ou anti-hipertensiva do extrato, uma vez que os 
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radicais livres possuem atividade vasoconstritora e reduzem a vasodilatação endotélio-

dependente (BRAGA, 2009). Pesquisas sobre o fracionamento biomonitorado pelo ensaio de 

inibição da ECA (Enzima Conversora de Angiotensina) do extrato etanólico da H. speciosa 

evidenciaram o potencial anti-hipertensivo da espécie pelo isolamento de várias frações ativas 

e o isolamento do flavonoide rutina e dos ciclitols L-(+)-borsenitol e ácido quínico como 

constituintes da H. speciosa que contribuem para o efeito vasodilatador (ENDRINGER et al., 

2007). 

Em estudo sobre a atividade hipotensora de uma fração padronizada de extratos de 

folhas de H. Speciosa em um grupo de animais normotensos foi observada uma quantidade 

significativa de flavonoides e ciclitóis (SILVA, 2010; SILVA et al., 2011). Há algumas 

evidências da ação neuroprotetora de flavonoides, algumas são conhecidas como a modulação 

de cascatas de sinalização intracelular envolvidos no controle da sobrevivência, morte e 

diferenciação e efeitos na expressão de genes (SPENCER et al., 2003; GALLI et al., 2002). 

Em estudos conduzidos por Santos et al. (2012) foram detectados nas folhas in vivo de 

mangabeira o biflavonoide rutina, que tem ação antiviral, antibacteriana e anti-inflamatória 

(ZUANAZZI; MONTANHA, 2007). Destacando a importância da avaliação de compostos 

químicos presentes na mangabeira in vivo e in vitro. 

 

2.2. Recursos genéticos da mangabeira 

A manutenção desses acessos em bancos de germoplasma em condições de campo tem 

como desvantagem a sua vulnerabilidade, pois estas plantas são expostas ao ataque de 

patógenos, à intempéries climáticas ou ao vandalismo, podendo ser perdidas por falhas na 

identificação ou erros humanos, além disso, a manutenção in vivo é onerosa, podendo ser 

paralisada em períodos de dificuldade econômica (WITHERS, 1991). 

A conservação de plantas in vitro se baseia no cultivo das coleções em laboratório, a 

partir da técnica de cultura de tecidos (GEORGE, 1993). Nestas condições, a conservação de 

germoplasma in vitro pode ser feita a partir de mudanças no ambiente de cultivo para 

desacelerar ou suprimir totalmente o crescimento de células, tecidos e órgãos por meio da 

criopreservação. Na redução do metabolismo das plantas, têm-se utilizado como estratégia, 

modificações nas condições físicas (temperatura) ou químicas do meio de cultivo (nutrientes 

orgânicos e inorgânicos, reguladores osmóticos ou inibidores de crescimento) (WITHERS; 

WILLIAMS, 1998). Segundo Roca et al. (1991) e George (1993), o objetivo é aumentar ao 

máximo o período de subcultivo ou estendê-lo indefinidamente, dessa forma se reduz a mão-

de-obra e o espaço necessários, além de proporcionar aos programas de melhoramento acesso 

imediato a todo o germoplasma da coleção. 

Estudos sobre descrição da diversidade genética em populações naturais de 

mangabeira e também em acessos de bancos de germoplasma já foram realizados. Porém 

essas pesquisas são recentes e limitadas, esses estudos devem continuar sendo desenvolvidos 

para garantir a geração de mais informações sobre tais aspectos e assim subsidiar estratégias 

para programas de conservação e melhoramento genético da espécie (NASCIMENTO et al., 

2014). 

Em 2018, o Bioversity International (Roma, Itália), em parceria com a Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), publicou o manual Descriptors for Mangaba 

(Hancornia speciosa Gomes), incentivando a coleta de dados de descritores (Passaporte, 

Gestão, Ambiente/Campo e Caracterização). Esta lista de descritores é divulgada em formato 

internacional, ou seja, essa lista possui uma vasta abragêngia mundial para os dados de 

recursos genéticos de plantas. A adoção deste esquema para dados codificação, ou pelo menos 

a produção de um método de transformação para converter descritores em um formato padrão 

da Bioversity International, produzirá um meio rápido, confiável e eficiente de 

armazenamento, recuperação e comunicação de informações, e auxiliará no uso de 

germoplasma vegetal (SILVA-JÚNIOR et al., 2018). 
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O conhecimento do grau de variabilidade genética, por meio de estudos de 

divergência, é fundamental no processo de identificação de novas fontes de genes de interesse 

(FALCONER; MACKAY, 1996). Entre as formas para avaliar essa diversidade, destaca-se a 

caracterização molecular, que permite, a partir de marcas genéticas, indiferentes às 

interferências ambientais, inferir sobre o grau de diversidade entre indivíduos e entre 

populações (SILVA et al., 2011). 

 

  
Figura 1. Banco Ativo de Germoplasma de Mangaba, localizado em Itaporanga d’Ajuda, 

Sergipe, Brasil. Fotos: Valter Ferreira Jr. (2016); Saulo Coelho (2016). 

 

A manutenção em bancos de germoplasma é importante para a caracterização, 

preservação, seleção e uso em programas de melhoramento (SILVA et al., 2011). O 

germoplasma de mangabeira pode ser conservado de duas formas: na forma de coleções de 

plantas vivas, mantidas ex situ, ou por meio de conservação in situ, em áreas de preservação 

permanente ou reserva (BORÉM; MIRANDA, 2009). Desse modo, técnicas biotecnológicas, 

como o uso de marcadores moleculares, têm sido amplamente utilizadas na caracterização de 

germoplasma, principalmente por fornecer informações sobre a variabilidade genética do 

DNA, ao eliminar possíveis efeitos ambientais (CASTRO et al., 2004). 

Considerando esses aspectos, estudos de divergência genética relacionados a 

características de quantificação de metabólitos secundários são essenciais para estudos de 

espécies com potencial de produção de novos fármacos. Entretanto, devido ao extratisvismo, 

aumenta o risco de extinção e diminuição da variabilidade genética das espécies em suas 

populações nativas (LIMA; SCARIOT, 2010). Como decorrência do extrativismo predatório, 

algumas espécies nativas sofrem erosão genética acelerada, como consequência diversos 

centros de pesquisa se dedicam a desenvolver estratégias para a conservação dos 

germoplasmas (NABOUT et al., 2016). 

 

2.3. Indução de calogênese e curva de crescimento 

A calogênese é utilizada para estudar o desenvolvimento e cinética dos calos, viabilizar 

métodos de propagação pelas rotas organogênicas e embriogênicas. Esse processo necessita 

da ação de fitoreguladores e/ou reguladores de crescimento para desdiferenciação celular dos 

tecidos diferenciados (SANTOS et al., 2013). 

Os reguladores de crescimento vegetal são adicionados ao meio de cultura para suprir 

possíveis deficiências endógenas nos explantes e induzir os processos de desdiferenciação e 

rediferenciação celular (OLIVEIRA, 2016). Entretanto, a propagação in vitro é possível 

quando tem potencial regenerativo dependendo de cada genótipo, promovendo respostas 

morfogenéticas distintas de acordo com o explante, composição do meio de cultura e 

condições de armazenamento (ELHITI; STASOLLA, 2011). 

A caracterização morfológica, bioquímica e estrutural dos calos pode evidenciar as 

mudanças que ocorrem nas diferentes fases do crescimento do calo, fornecendo dados 

importantes relacionados ao processo morfogenético in vitro de tecidos vegetais. Esses 

estudos podem auxiliar ainda na identificação de fatores que desencadeiam mudanças 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqq-X2iMvYAhUJDpAKHchVBCsQjRwIBw&url=https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/9130064/banco-genetico-de-mangaba-da-embrapa-em-sergipe-recebe-credenciamento-oficial&psig=AOvVaw08TcdOPHG1iMb0-8nUsqZQ&ust=1515593776229142
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fisiológicas nos explantes, como a aquisição da friabilidade ou desenvolvimento de embriões 

somáticos (VASCONCELOS et al., 2012). As espécies arbóreas, com destaque as tropicais, 

são conhecidas pelos elevados níveis de fenóis inibitórios ao crescimento celular, que podem 

causar oxidação do tecido. Nas arbóreas tropicais, a fase de desenvolvimento dos explantes 

tem sido associada à concentração de fenóis (WERNER et al., 2010). 

O acompanhamento do desenvolvimento de calos em meio de indução auxilia na 

determinação das melhores condições de cultivo, além de indicar o momento ideal de 

transferência para um novo meio (VASCONCELOS et al., 2012). George (2008) relata que o 

padrão de crescimento dos calos ocorre em três estágios, de indução, divisão e diferenciação 

celular, os quais são verificados através da curva de crescimento em seis fases distintas: lag, 

exponencial, linear, desaceleração, estacionário e declínio. 

O estabelecimento da curva de crescimento de calos de uma determinada espécie é 

importante, pois identifica as distintas fases de crescimento do calo, podendo-se presumir 

assim o momento adequado de repicagem dos explantes potencializando sua morfogênese 

(SOARES, 2003). Estudos cinéticos por meio do estabelecimento de curvas de crescimento de 

calos foram realizados em espécies como café (SANTOS et al., 2008), aroeira do sertão 

(VASCONCELOS et al., 2012), pinhão-manso (FEITOSA et al., 2013) e jenipapeiro 

(ALMEIDA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017). 

A indução de calos de mangaba foi avaliada por Soares (2007), a utilização de 

reguladores de crescimento como o BAP promoveu resposta eficiente na indução de 

multibrotações em segmentos nodais de mangabeira. Lédo et al. (2007), concluiram que a 

combinação de reguladores de crescimento (auxina e citocinina) na concentração de 1,0 mg.L
-

1
 de AIA com 0,5; 1,0 ou 2,0 mg.L

-1
 de BAP induz uma boa formação de calos em segmentos 

caulinares e nodais de plântulas de mangaba. 

 

2.4. Produção de metabólitos secundários a partir de plantas in vitro e in vivo 

As plantas são fontes naturais de uma infinidade de substâncias químicas que são 

biossintetizadas com várias finalidades, entre elas, protegê-las contra predadores ou atrair 

polinizadores (SOUZA et al., 2003). Os metabólitos secundários encontrados nessas plantas 

têm como função a defesa contra herbívoros e microrganismos, a proteção contra os raios UV 

(ultravioleta), a atração de polinizadores ou animais dispersores de sementes, bem como 

produção de substâncias alelopáticas, como nutriente, dependendo de cada caso específico 

(SIMÕES et al., 2010). 

Dentre as diversas propriedades apresentadas pelos metabólitos secundários 

biossintetizados pelos vegetais, a atividade antioxidante, exibida por muitas plantas de uso 

comum na medicina tradicional, apresenta destaque. Isso devido ao fato dos antioxidantes, 

que são substâncias que em pequenas concentrações, em comparação ao substrato oxidável, 

retardam ou previnem significativamente o início ou a propagação da cadeia de reações de 

oxidação (MORAIS et al., 2016). Diversos trabalhos já foram publicados sobre quantificação 

e análise fitoquímica de diferentes espécies e partes da planta (folhas, raízes, caule e frutos) 

(MORAIS et al., 2016); (LIMA-NETO et al., 2015); (RUFINO et al., 2010). Poucos trabalhos 

foram publicados para H. speciosa Gomes (TORRES-RÊGO et al., 2016). Segundo Santos et 

al. (2012), foi encontrado nas folhas de mangabeira o biflavonoide rutina, que tem ação 

antiviral, antibacteriana e antinflamatoria (ZUANAZZI, MONTANHA, 2007). 

A biotecnologia vegetal tem sido considerada um importante instrumento por permitir 

tanto a propagação rápida, quanto para obtenção de compostos bioativos de interesse via 

cultivo de células, órgãos e plantas in vitro (VASCONCELOS et al., 2012). 

A cultura de células e tecidos tem sido apontada como valioso instrumento para o 

estudo dos metabólitos secundários, constituindo um sistema apropriado para a produção de 

compostos farmacológicos importantes (MORAIS et al., 2012). O cultivo de plantas in vitro 

permite produção de plantas livres de patógenos pelo método da micropropagação, essa 

técnica pode ser usada para explorar diferentes potencialidades como industrial, farmacêutica 
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e medicinal, e também a produção de metabólitos secundários com atividade terapêutica 

(MATKOWSKI, 2008). 

Tanto na produção de calos, quanto na produção de metabólitos secundários in vitro, 

utiliza-se combinação de reguladores de crescimento como auxina e citocinina, que estão 

relacionadas com o aumento da divisão e proliferação celular (SANTOS et al., 2013). 

Os calos podem apresentar consistência compacta ou friável e variam quanto a cor, 

tamanho, tipo, conteúdo celular e espessura da parede. O grau de diferenciação celular e o 

potencial embriogênico depende do meio de cultura utilizado, do explante de origem e do 

requerimento de regulador de crescimento (a concentração e equilíbrio auxina/citocinina). O 

balanço controla diversos aspectos da diferenciação celular e organogênese nas culturas de 

tecidos e órgãos. (WITHERS; WILLIAMS, 1998). 

A cultura de células vegetais in vitro apresenta vantagens para o fornecimento de 

compostos bioativos com sistema de produção definido e períodos de cultura curtos, garante 

um fornecimento contínuo de metabólitos de interesse como também, as células estão livres 

de doenças e não estão expostas a variações sazonais (CASTRO et al., 2016). Manipulações 

de componentes nutricionais e de fatores físicos recebidos pela cultura são os principais 

fatores para a otimização da produtividade da cultura (FAZAL et al., 2016). 

 

2.4.1.  Rutina  

A rutina (Figura 2) é um flavonoide pertencente à subclasse dos flavonóis que tem 

sido intensamente pesquisada e os resultados estão interessando constantemente as indústrias 

farmacêuticas (PEDRIALI, 2005). 

 
Figura 2.  Estrutura da Rutina. Fonte: Pedriali, 2005. 

 

Uma ampla gama de efeitos biológicos, incluindo anti-inflamatórios, antioxidante, 

neuroprotetor, nefroprotetor e hepatoprotetor foram relatados para a rutina (JANBAZ et al., 

2002). 

A rutina apresenta um dissacarídeo (raminose + glicose) ligado à posição 3 do anel 

pirano (PEDRIALI, 2005). Para flavonoides glicosídeos, os maiores efeitos antivirais foram 

descritos e exemplificados por puerarina e rutina/hesperidina, que ainda fornece evidências 

favoráveis para a ligação de sacarídeos com maior atividade biológica (CELIK; KOSAR, 

2012). Este composto tem ampla distribuição no reino vegetal, que por apresentar entre outras 

atividades biológicas a anticarcinogênica, tem sido objeto de muito estudo em diversas áreas, 

podendo contribuir para o futuro tratamento de várias enfermidades entre elas o câncer 

(BECHO et al., 2009). 

A rutina também chamada de vitamina P possui propriedades antioxidantes, anti-

inflamatórias, antialergênica, antiviral e anticarcinogênica. Estudos de Khan et al. (2010) 

mostraram sua capacidade na neuroproteção e efeitos antiapoptóticos na isquemia encefálica 

em modelo animal da oclusão da artéria cerebral média com reperfusão. Koda et al. (2008) 

demonstraram uma ação neuroprotetora em modelo de déficits de memória espacial e dano da 

região do hipocampo CA3 em ratos e Gupta et al. (2003) em modelo de isquemia e injúria 



8 

encefálica por reperfusão mostram a atividade antioxidante com consequente diminuição da 

injúria neuronal. Em ratos diabéticos a rutina apresentou efeitos antioxidantes e quelante de 

íons metálicos (KAMALAKKANNAN; PRINCE, 2006), atividade na inibição da agregação 

plaquetária (SHEU et al., 2004). 

 

2.4.2. Atividade antioxidante pelo método de DPPH•  

Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade antioxidante in vitro, 

de forma a permitir uma rápida seleção de substâncias e/ou misturas potencialmente 

interessantes na prevenção de doenças crônico-degenerativas. Dentre estes métodos destacam-

se o sistema de cooxidação do β-caroteno/ácido linoleico e o método de sequestro de radicais 

livres, tais como DPPH• - 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). 

A atividade antioxidante da rutina e seu efeito inibitório sobre a formação do AGE 

(produto final de glicação avançada) sugere que a rutina pode interferir na PKC (proteína 

Kinase C) por meio das vias de sinalização. De fato, vários flavonoides, como a fisetina, a 

quercetina e a luteolina demonstraram inibir a atividade da PKC (DAS et al., 2016). 

O método de extração pode influenciar significativamente nos tipos e quantidades de 

compostos nos extratos (FARHAT et al., 2017). Assim, extratos usando diferentes métodos de 

extração são diversos na intensidade bioativa (ZHENG et al., 2014). Assim, um método de 

extração eficiente pode melhorar a qualidade dos extratos e, ao mesmo tempo, diminuir o 

consumo de energia e de solventes orgânicos. Para superar as desvantagens como a 

laboriosidade, tempo e consumo de solventes orgânicos perigosos, degradação termo-sensível 

e baixo rendimento de extração ao usar métodos de extração convencionais (WANG et al., 

2018). Alguns estudos demonstraram alta atividade antioxidante em frutos de mangaba, maior 

do que o observado em outras espécies frutíferas como Anacardium occidentale, Spondias 

tuberosa e Euterpe oleracea (RUFINO et al., 2010). 

  

2.5. Aspectos gerais e recursos genéticos do coqueiro  

O coqueiro é constituído de uma só espécie (Cocos nucifera L.) e de duas variedades 

principais, Gigante e Anã. A variadade Anã, por sua vez, subdivide-se em três: verde, amarelo 

e vermelho. A variedade Gigante é alógama e sua fase reprodutiva se inicia entre 5 e 7 anos. 

A variedade Anã é autógama e mais precoce, iniciando a frutificação a partir do segundo ano. 

Esta espécie é uma planta monoica (RIBEIRO; RIBEIRO, 2011), originado no sudoeste 

Asiático foi introduzido, a partir de frutos das Filipinas, na Costa do Pacífico da América do 

Sul, no Peru, entre 1971 e 1816 (BOURDEIX et al., 2005). 

É uma palmeira tropical que se encontra distribuída mundialmente em mais de 90 

países na região intertropical. É considerada como uma das plantas de maior utilidade ao 

homem, pois é capaz de gerar um sistema autossustentável de exploração, proporcionando 

emprego e renda, além de servir como fonte básica da alimentação em vários países asiáticos. 

Além da sua importância paisagística, toda a planta pode ser aproveitada, desde a raiz ao 

fruto, gerando mais de 100 produtos ou subprodutos (BENASSI, 2007). 

O Brasil se destaca como um grande coco produtor, com uma produção de 

aproximadamente 2 bilhões de frutos de coco por ano em uma área de 241.990 hectares, 

(IBGE, 2018). Levando-se em consideração o longo ciclo da cultura do coco, um programa de 

melhoramento que busque eficiência deve focar na integração e uso das ferramentas de 

biotecnologia. 

Os produtos derivados do coco têm apresentado um crescimento sem precedentes na 

última década, por exemplo, as vendas a varejo de água de coco no Brasil, relativo ao total de 

sucos de frutas comercializados, aumentou de 21 para 67% entre 2003 e 2011, atraindo o 

agronegócio, sendo a exploração comercial do coqueiro de aproximadamente de 12 milhões 

de ha em quase 90 países (SOLÍS-RAMOS et al., 2012). Ressalta-se que cerca de 90% da 

produção de coco do mundo advêm de pequenos agricultores, com áreas de até cinco hectares, 

sendo que esta produção é praticamente consumida internamente nos países produtores. 
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Situação que no Brasil se repete com cerca de 70% da exploração de coqueiro com 

propriedades de até 10 ha (SIQUEIRA et al., 2002; ARAGÃO et al., 2010). 

O coqueiro é uma cultura com valor econômico crescente. O interesse em produtos 

derivados do coco tem aumentado rapidamente em todo o mundo nos últimos 10 anos, em 

particular, a comercialização da água de coco aumentou rapidamente no Brasil, nos EUA e na 

Europa (ROOLANT, 2014). Esse crescimento positivo e sustentado do mercado precisa ser 

acompanhado de um aumento na produção de frutas (SANDOVAL-CANCINO et al., 2016). 

No entanto, as perdas causadas pela idade avançada das palmeiras, pragas e doenças, em 

particular doenças de amarelecimento letal (LY) nas Américas (HARRISON; OROPEZA, 

2008) e África (EDEN-GREEN, 1997) e cadang-cadang nas Filipinas (HANOLD; 

RANDLES 1991), são um desafio significativo para aumentar a escala de produção na 

maioria dos países produtores de coqueiros. O amarelecimento letal causado por fitoplasmas 

destruiu milhões de coqueiros e outras espécies de palmeiras nos últimos 50 anos (OROPEZA 

et al., 2011). 

O coqueiro é uma planta perene pela qual a conservação de seus recursos genéticos é, 

sobretudo, baseada em coleções em campo, em virtude do tamanho da sua semente e a 

fisiologia, por ser uma semente recalcitrante para o armazenamento (N´NAN et al., 2008). 

A Rede Nacional atualmente mantém 383 Bancos Ativos de Germoplasma de Plantas 

(BAGs), dos quais 140 estão no sistema Embrapa e 243 estão em outras instituições do 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA) (MARIANTE et al., 2009). A Embrapa 

Tabuleiros Costeiros é responsável pelos BAG de Coco da Rede. O BAG de coco possui 

acessos que estão conservados em duas bases físicas da Embrapa Tabuleiros Costeiros: uma 

no Campo Experimental de Itaporanga (CEI), localizado no município de Itaporanga d´Ajuda, 

e a outra no Campo Experimental de Betume (CEB), no município de Neópolis, ambos no 

estado de Sergipe. O banco mantém a variabilidade genética por meio da conservação in vivo 

de cerca de duas mil plantas, correspondentes a 29 acessos de coqueiro-anão e gigante 

(RAMOS et al., 2015). 

 

2.6. Germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro. 

Diversos meios de cultura são utilizados para germinação in vitro do grão de pólen, 

mas o meio de Brewbaker; Kwack (1963) é o mais aplicado. Modificações nas concentrações 

de boro e sacarose são necessárias para otimização (TOWILL; WALTERS, 2000). Nas 

palmeiras, as condições específicas para germinação de pólen são amplas e resultados 

aceitáveis são obtidos com diversos açúcares, meios de cultura líquidos ou semisólidos, com 

ou sem a adição de ácido bórico (REED, 1979). 

O sucesso da preservação do pólen, independentemente da duração do período de 

conservação, depende principalmente de fatores como a temperatura e umidade relativa do 

ambiente de armazenamento e do grau de umidade do pólen (GOMES et al., 2003). Inúmeras 

técnicas são utilizadas para o armazenamento do grão de pólen, entre os métodos de 

conservação destaca-se a criopreservação em nitrogênio líquido a -196ºC. Existem poucos 

trabalhos publicados com conservação de grãos de pólen em coqueiro (ARMENDARIZ et al., 

2006; KARUN et al., 2006; KARUN; SAJINI, 2010; MACHADO et al., 2014; MOURA et 

al., 2015). 

A viabilidade do grão de pólen é influenciada também por diferenças genotípicas e 

estágio fisiológico da planta e da flor. Em geral, na maioria das espécies, temperatura e 

umidade relativas baixas favorecem a viabilidade e a longevidade do pólen. Porém em 

gramíneas são necessárias baixas temperaturas e alta umidade relativa. Em trigo-mouro foi 

descrito que a temperatura acima de 30ºC é prejudicial ao desenvolvimento do pólen e das 

flores (ADHIKARI; CAMPBELL, 1998). 

Para determinação da viabilidade polínica utilizam-se várias técnicas, entre elas a de 

coloração ou de germinação in vitro. Na técnica de coloração são usados diversos corantes, 

dentre os mais utilizados está o carmim-acético (MENDES, 1994). Podem-se agrupar os 
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métodos de testar a viabilidade do pólen em quatro tipos: (1) por meio de corantes; (2) 

germinação in vitro; (3) germinação in vivo, e (4) porcentagem de frutificação efetiva, obtida 

com a utilização do pólen em teste (GALETTA, 1983). 

Diversos trabalhos mostram que para diferentes espécies de palmeiras, a viabilidade 

polínica é geralmente alta. Oliveira et al. (2003), utilizando corantes específicos, registraram 

uma viabilidade de 89,5% para o pólen da palmeira tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.). Em 

estudo com jerivá (Syagrus romanzoffiana (S.) Cham) Sousa et al. (2010) concluíram que o 

meio de cultura ideal para germinação in vitro do pólen deve ser composto por 3 g L
-1

 de ágar 

e 100 g L
-1

 de sacarose, sem adição de micronutrientes. Karun; Sajini (2010) em estudo com 

grãos de pólen de coqueiro utilizaram o meio de cultura suplementado com 8% de sacarose, 

1% de ágar e 0,01% de ácido bórico dissolvidos em água destilada. Machado et al. (2014), em 

estudos com grãos de pólen de coqueiro anão, determinaram a composição do meio líquido 

para germinação in vitro: 200 mg L
-1

 MgSO4.7H2O; 300 mg L
-1

 Ca(NO3)O2.4H2O; 100 mg L
-

1
 KNO3; 100 mg L

-1
 H3BO3; 4% sacarose, obtendo germinação de aproximadamente 80%. 

A análise de viabilidade é importante no processo de conservação, pois quanto maior a 

viabilidade inicial do pólen, maiores as chances de sucesso no cruzamento com pólen 

conservado (AMARAL et al., 2012). Resultados indicam que essa viabilidade, germinação e 

crescimento do tubo polínico podem variar de acordo com a espécie, cultivar, e esses testes 

são usados em Du et al. (2006), Hedhly et al. (2004), Koyuncu; Tosun (2005) e Sharafi 

(2011). 
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4. ARTIGO 1 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E TEOR DE RUTINA ENTRE MATRIZES E 

PROGÊNIES DE MANGABEIRA 

 

Periódico submetido a revista Scienctia Horticultureae 

 

RESUMO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma espécie frutífera de clima tropical, nativa 

do Brasil e encontrada em várias regiões do país. O objetivo desse trabalho foi determinar a 

atividade antioxidante e o teor de rutina entre matrizes e progênies in vivo e in vitro de seis 

acessos, Água Boa (AB); Barra do Itariri (BI); Costa Azul (CA); Itaporanga D’Ajuda, 

Fazenda Caju (CJ); Pontal (PT); Terra Caída (TC), do Banco Ativo de Germoplasma da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros. Para obtenção do extrato metanólico foram utilizadas folhas 

jovens de plantas matrizes adultas e calos formados in vitro. O material foi desidratado em 

estufa ventilada a 40°C por 24 horas, e em seguida, acrescentou-se solvente álcool metílico, 2 

g de folha seca em 20 mL de Metanol (Vetec
®
) e 100 mg de calo seco em 10 mL do mesmo 

solvente e foram mantidos em ultrassom (Ultracleaner™ 1.400, Unique, Brasil) por 30 

minutos. O uso de folhas jovens resultou em diferenças entre os acessos para o teor de rutina e 

alta atividade antioxidante. Para a atividade antioxidante dos acessos in vivo de extratos de 

folhas, a BI e CA obtiveram maior capacidade de captura de radicais livres (EC50 = 110,09 e 

176,03 g de extrato seco/g de DPPH•) quando comparado com os demais. Não detectou-se 

rutina nos extratos oriundos de calos in vitro de mangabeira. A diferença entre os valores 

obtidos para análise de DPPH• são superiores quando comparados com extrato foliar in vivo, 

destacando-se o acesso Costa Azul in vitro (internodal e nodal), concluindo que a indução de 

calo in vitro pode interferir nos compostos químicos da planta. A concentração de DPPH• é 

superior em extratos oriundos de calos in vitro, destacando-se o acesso Costa Azul in vitro 

(internodal e nodal). 

 

Palavras-chave: Hancornia speciosa Gomes, metabólitos secundários, HPLC, DPPH•. 
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ABSTRACT 

Antioxidant activity and rutin content matrices and progenies of mangaba tree  

 

Mangaba tree (Hancornia speciosa Gomes) is a fruitful species from tropical climate, that 

produce fruits used in juice industries. This specie is native of Brazil and found in various 

regions of the Brazil. The objective of this study was to determine antioxidant activity, rutin 

content and genetic fidelity among in vivo and in vitro matrices and progenies of six 

accessions, Água Boa (AB); Barra do Itariri (BI); Costa Azul (CA); Itaporanga D’Ajuda, 

Fazenda Caju (CJ); Pontal (PT); Terra Caída (TC), of the Active Germplasm Bank of the 

Embrapa Coastal Tablelands, SE, Brazil. Young leaves of adult matrix plants and callus 

formed in vitro were used to obtain methanolic extract. The material was dehydrated in an 

oven ventilated at 40 °C for 24 hours. Then, methyl alcohol solvent, 2 g of dry leaf in 20 mL 

of methanol (Vetec ®) and 100 mg of dry callus in 10 mL of the same solvent were added and 

kept in ultrasound (Ultracleaner™ 1.400 , Unique, Brazil) for 30 minutes. The use of young 

leaves resulted in differences between the accessions for the rutin content and high 

antioxidant activity. The Costa Azul (CA) accession, from Bahia, Brazil outstood with values 

above 3,000 g of dry extract/g of DPPH• (2.2-diphenyl-1-picrilhydrazyl) in in vitro callus 

coming from nodal and internodal segments (3,023.73 and 3,136.80 g of dry extract/g of 

DPPH•, respectively). Rutin was not found in extracts resulting from in vitro callus of 

mangaba tree. The difference among the values obtained for DPPH• analysis are superior 

when compared with in vivo leaf extract, with the in vitro Costa Azul accession (nodal and 

internodal) outstanding, concluding that in vitro callus induction can interfere with chemical 

compounds of the plant. The Costa Azul accession group itself in isolation from others and 

EC50 concentrations differentiated between leaf and callus are obtained. O EC50 is superior in 

extracts deriving from in vitro callus, with the in vitro Costa Azul accession (nodal and 

internodal) outstanding.  

 

Key-words: Hancornia speciosa Gomes; secondary metabolites; HPLC; DPPH•; 

callogenesis. 

 

4.1. Introdução 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma espécie frutífera no grupo das 

dicotiledóneas que pertence à família Apocynaceae, de médio porte, atingindo entre 5 e 10 m 

de altura (SILVA et al., 2017). Apresenta grande potencialidade de mercado no segmento de 

frutas tropicais, com possibilidades de aproveitamento tanto para o mercado consumidor 

interno, quanto externo, pela variedade de produtos, além de ser uma importante matéria-

prima para a indústria de sucos e sorvetes do Nordeste e Centro-Oeste (CONAB, 2017). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2016) o fruto 

da mangaba apresenta produção extrativista de 922 toneladas e, em 2015, 663 toneladas, 

aumento de 39,1%. Na produção nacional total, Sergipe está em quarto lugar, este fato foi 

causado pela redução de 33% da produção de mangaba e pelo avanço imobiliário em áreas de 

produção natural desta espécie.  

A mangabeira apresenta potencial atividade anti-hipertensiva demonstrada em ensaios 

in vitro de inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA) para o extrato etanólico de 

folhas (SERRA et al., 2005) e atividade vasodilatadora dependente do endotélio, via óxido 

nítrico, em preparações in vitro de anéis de aorta, também para o extrato etanólico de folhas 

da espécie (FERREIRA et al., 2007). É possível que as moléculas bioativas presentes no 

extrato aquoso de frutos de Hancornia speciosa se liguem a receptores de células endoteliais, 

inibindo a migração celular e a ativação de mediadores inflamatórios envolvidos na 

quimiotaxia e diapedese (TORRES-RÊGO et al., 2016). Além das propriedades medicinais, 

possui potencial para recuperação de áreas degradadas, permitindo sua utilização sustentável, 
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podendo também servir como fonte de renda alternativa para populações locais (OLIVEIRA 

et al., 2016). 

A cultura de células e tecidos tem sido apontada como valioso instrumento para o 

estudo dos metabólitos secundários, constituindo um sistema apropriado para a produção de 

compostos farmacológicos importantes (MORAIS et al., 2012). Tanto na calogênese quanto 

na obtenção de metabólitos secundários in vitro utiliza-se a combinação de reguladores de 

crescimento como auxina e citocinina, que estão relacionadas com o aumento da divisão e 

proliferação celular (SANTOS et al., 2013). 

Em estudos com extrato seco de folhas de H. speciosa foram identificados: rutina, 

bornesitol, ácido quínico e ácido clorogênico, como os principais compostos encontrados no 

SFH (ENDRINGER et al., 2009). O efeito hipotensor da rutina já foi demonstrado 

anteriormente (LAPA et al., 2011) e como consequência de um aumento no nível plasmático 

de quercetina em camundongos (PEREZ-VIZCAINO; DUARTE, 2010). 

O cultivo in vitro de células vegetais apresenta vantagens para o fornecimento de 

compostos bioativos com sistema de produção definido e curtos períodos de cultivo, 

garantindo o fornecimento contínuo de metabólitos de interesse, e as células são livres de 

doenças e não estão expostas a variações sazonais (CASTRO et al., 2016). Manipulações de 

componentes nutricionais in vitro e fatores físicos são os principais fatores para a otimização 

da produtividade da cultura (FAZAL et al., 2016). Desse modo, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a atividade antioxidante e o teor de rutina entre matrizes e progênies in vivo e in vitro 

de seis acessos provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros. 

 

4.2. Material e Métodos 

 

4.2.1. Local e material vegetal 

Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Cultura de Tecidos de Plantas 

e de Biologia Molecular da Embrapa Tabuleiros Costeiros, no laboratório de Biomateriais e 

no Núcleo de Estudo de Sistema Coloidais (NUESC) do ITP (Instituto Tecnológico de 

Pesquisa) da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, Brasil. 

Foram selecionados seis acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mangaba, 

localizado em Itaporanga d’Ajuda, SE, Brasil (S 11°06’40’’ e O 37°11’15’’) com base na 

produção antecipada de frutos para coleta. Foram coletados frutos maduros das três primeiras 

plantas de cada acesso e após homogeinização foram selecionados para obtenção de sementes. 

Os acessos foram germinados in vitro para obtenção de folhas frescas e calos oriundos a partir 

de segmentos foliares, nodal e internodal (Tabela 1). 

A calogênese foi induzida em segmentos nodal, internodal e foliar, de plântulas 

estabelecidas in vitro, cultivados em meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) acrescido de 

30g/L de sacarose, suplementado com 10 mg/L de 2,4 – D (ácido 2,4-Diclorofenoxiacético) e 

5,0 mg/L de BAP (benzilaminopurina), o pH do meio foi ajustado para 5,8 e posteriormente 

autoclavado a 121ºC por 15 minutos (Adaptado de: PRUDENTE et al., 2016; SOARES et al., 

2011; MACHADO et al., 2016). 

 

Tabela 1. Acessos do Banco Ativo de Germoplasma Mangaba da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros avaliados. 

Acesso Origem Coordenadas geográfica 

AB Água Boa – Sergipe-Brasil S- 0º46’31’’; O- 48º31’05’’ 

CA Costa Azul – Bahia-Brasil S- 11°33’32’’; O- 47°47’06’’ 

CJ Itaporanga d’Ajuda-SE-Brasil S- 11°06’40’’; O- 37°11’15’’ 

BI Barra do Itariri – Bahia-Brasil S- 11°48’39’’; O- 37°36’40’’ 

PT Indiaroba – Sergipe- Brasil S- 11°31’10”; O - 37°30’47” 

TC Terra Caída – Sergipe- Brasil S- 11°46’31’’; O- 37°30’47’’ 
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4.2.2. Preparo dos extratos 

Para obtenção do extrato, folhas jovens e calos formados in vitro foram desidratados 

em estufa ventilada a 40°C por 24 horas, em seguida, foi acrescentado solvente álcool 

metílico, 2 g de folha seca em 20 mL de Metanol (Vetec
®
) e 100 mg de calo seco em 10 mL 

do mesmo solvente e colocados em ultrassom (Ultracleaner™ 1400, Unique, Brasil) por 30 

minutos (Figura 1). Em seguida foram filtrados e mantidos em temperatura ambiente até 

evaporação total do solvente. 

  
Figura 1. (A) Calogênese em segmento nodal do acesso Costa Azul (CA), aumento de 2X. (B) 

Extrato metanólico de calo, acesso Costa Azul (CA). 

 

4.2.3. Identificação e quantificação de Rutina em folhas e calos de H. speciosa Gomes por 

HPLC. 

Para a análise cromatográfica de folhas in vivo e calos in vitro, em cromatrógrafo 

HPLC e UHPLC – High Performance /High Pressure Liquid Chromatography da marca 

Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000, USA, 10 mg de extrato foram dissolvidos em 10 mL 

de dimetilsulfoxiso-DMSO (Vetec
®

). A fase móvel utilizada foi MeOH:H2O na proporção de 

1:1 e filtrado a vácuo. A coluna utilizada foi a C18 (250 mm x 4.6 mm; 5 μm), o comprimento 

de onda foi de 210 nm, em temperatura ambiente, com fluxo de 1 mL/min. 

A concentração do extrato diluído foi determinada pela interpolação da área de cada 

amostra em uma curva padrão de rutina, com concentração variando de 10 a 100 ppm (10, 25, 

50, 75, 100 ppm). A massa de rutina do extrato diluído foi calculada pela fórmula: 

𝑚 Rutina = CED X VED, onde, m Rutina = massa de rutina da amostra, CED = concentração 

de rutina do extrato diluído e VED = volume do extrato diluído. Em seguida a massa da planta 

(m planta) necessária para produzir 10mg do extrato foi calculada por meio da fórmula: m 

planta = m extrato/ rendimento. O teor de rutina na folha foi calculado pelo método: teor de 

rutina (%) = m rutina/m planta. 

As médias dos resultados obtidos foram analisados pelo software estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2014). A curva de calibração gerada foi validada pela análise de uma solução 

do padrão de rutina na concentração de 45 ppm. A concentração gerada na análise foi de 

43,97 ppm, o que representa um erro de 2% do valor medido com relação ao valor esperado. 

 

4.2.4. Atividade antioxidante de folhas in vivo e calos in vitro de mangabeira  

Para avaliação da atividade antioxidante por DPPH• em extratos de folhas in vivo e 

calos in vitro de mangabeira, foi empregado o método de Brand-Williams et al. (1995), 

modificado por Sánchez-Moreno et al. (1998) e adaptado por Rufino (2007). Esse método 

baseia-se na captura do radical DPPH• (2,2-difenil-1- picrilhidrazil, Sigma-Aldrich
®
) por 

antioxidantes. 

Foram utilizados os extratos de calos in vitro e de folhas in vivo, a capacidade 

antioxidante foi expressa na concentração de antioxidantes necessários para reduzir a 

quantidade original de radicais livres em 50% (EC50). Preparou-se solução metanólica de 

DPPH• (60 μM), de forma a apresentar absorbância em 515 nm entre 0,7 e 0,6 para realização 

A B 
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da leitura. Inicialmente foi realizada a cinética do DPPH• para o extrato a qual indicou o 

tempo necessário para a diminuição da absorção de estado estacionário de DPPH• das 

amostras. O tempo necessário para esta estabilidade foi entre 180 e 220 minutos após a adição 

do radical DPPH• na concentração de 60 μM. A leitura foi feita a partir de uma alíquota de 

100 μL do extrato em três concentrações diferentes: 0,004; 0,002 e 0,001mg/mL e adicionado 

3,9 mL da solução metanólica de DPPH• (60 μM). 

A atividade antioxidante foi avaliada pelo método espectrofotométrico de sequestro 

radical DPPH•, que se baseia na captura dos compostos presentes no extrato. A 515 nm, o 

radical DPPH• mostra o seu máximo de absorbância e, como está sendo consumido por 

compostos presentes no extrato, a sua absorbância decresce. Estes compostos geralmente 

contêm fenólicos que atuam como redutores doando radicais de elétrons, convertendo-os em 

mais estáveis e terminando a reação em cadeia, uma vez que o radical é estabilizado por 

ressonância (Sousa et al., 2014). 

As leituras das absorbâncias foram realizadas após 180 a 220 minutos de reação em 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 515nm (Thermo Scientific™ GENESYS 10S 

UV-Vis Spectrophotometer, USA). O declínio da absorbância das amostras está relacionado à 

perda da absorbância do controle (Ac) resultando na porcentagem de sequestro de radicais 

livres (% SRL). Os resultados foram expressos em g de extrato de calo/g DPPH•. Os 

resultados obtidos foram avaliados em software Office Excel 2013. 

 

4.3. Resultados e discussão 

 

4.3.1. Identificação de rutina em folhas in vivo e calos in vitro. 

Houve diferença na concentração de rutina no extrato diluído (mg de rutina/L de 

extrato) entre os acessos de mangaba, para massa e teor de rutina em folhas in vivo. Os 

acessos BI e CJ obtiveram maior valor na concentração de rutina (64,26 e 67,26 mg de 

rutina/L de extrato, respectivamente) entre os acessos estudados (Tabela 1). O acesso PT 

apresentou menor concentração de rutina. Não houve a detecção de picos de rutina em calos 

obtidos in vitro a partir de segmentos foliares. 

A diferença da concentração de rutina entre os acessos está relacionada com fatores 

bióticos e abióticos. Esse fato é explicado nos vegetais pela presença de compostos 

fitoquímicos, conhecidos como metabólitos secundários, estes apresentam funções ecológicas 

importantes como proteção contra herbívoros e patógenos, ação alelopática, além de agir 

como atrativos para animais polinizadores (LARCHER, 2004; TAIZ; ZEIGER, 2013). A 

identificação e avaliação desses compostos em plantas com potencial medicinal, como a 

mangabeira, são importantes para a comunidade e para as indústrias farmacêuticas, pois estas 

sempre buscam novos compostos de origem vegetal. 

 

Tabela 2. Análise cromatográfica de massa (g) e teor (%) de rutina em extratos de mangabeira 

in vivo.   

Acessos Concentração(mg/L) 

 

MRutina(mg) Mplanta(mg) Teor (%) 

AB 55,20 ab 0,55 ab 75,81 a 0,73 a 

BI 64,26 a 0,64 a 93,17 a 0,68 a 

CA 59,27 ab 0,59 ab 83,40 a 0,71 a 

CJ 67,26 a 0,67 a 89,12 a 0,78 a 

PT 35,56 b 0,35 b 79,41 a 0,45 a 

TC 42,75 ab 0,42 ab 72,01 a 0,59 a 

CV(%) 17,35 

 

Anjusha; Gangaprasad (2017) estudando diferentes concentrações de 2.4-D para 

indução de calos in vitro a partir de segmento foliar de Gynochthdes umbellata obtiveram 
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maiores concentrações de compostos fenólicos em explantes inoculados em meio MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962) suplementado com 1 mg/L de 2, 4-D após 60 dias de cultivo. 

Assim, as condições bióticas e abióticas nos estudos de indução de calogênese in vitro podem 

influenciar nas concentrações de compostos químicos da planta, reforçando a afirmação de 

Chavan et al. (2015), estes concluíram que diferentes concentrações de auxinas e citocininas 

na calogênese in vitro alteram na quantificação do composto estudado. 

Fatores abióticos como temperatura, umidade, luz, fornecimento de água, minerais e 

de CO2, podem ser considerados na produção de metabólitos secundários in vitro 

influenciando no crescimento vegetal a partir do impacto direto nas vias bioquímicas 

(AKULA; RAVISHANKAR, 2011). Outros fatores podem influenciar na quantificação e 

identificação desses compostos, como os fatores genéticos, estes podem interferir na síntese 

desses compostos (BAI et al., 2017). 

Torres-Rêgo et al. (2016) em estudos com frutos de Hancornia speciosa Gomes, 

identificaram os compostos de rutina e ácido clorogênico. Assim, esses resultados corroboram 

com estudo dos extratos de folhas de mangaba in vivo, devido à identificação de diferentes 

concentrações de rutina entre acessos e mangabeira.
 

No presente estudo, em calos provenientes do explante foliar, não houve a formação 

dos picos de rutina. Resultados semelhantes de ausência de picos para flavonoides foram 

obtidos por Szopa et al. (2016), em calos in vitro de Schisandra chinensis (Turcz.), 

popularmente conhecida como magnólia chinesa. Em contrapartida, em estudos realizado por 

Castro et al. (2016), foi observado o potencial de culturas de calo in vitro de Murici 

(Byrsonima Verbascifolia) como nova fonte de compostos fenólicos totais. 

Alterações no protocolo de identificação do composto rutina e no método de extração 

realizado, são essenciais para a otimização da produção de rutina in vitro a partir de calos de 

mangabeira. 

 

4.3.2 Atividade antioxidante em extratos de folhas in vivo e calos in vitro de mangabeira. 

Os valores do EC50 variaram em folhas in vivo e calos in vitro no estudo de  atividade 

antioxidante entre os acessos de mangabeira. O EC50 foi calculado a partir da concentração 

de 29,3 μmol/mL de DPPH• e metanol, utilizando 50% da absorvância dessa diluição. No 

resultado da atividade antioxidante dos acessos in vivo de extratos de folhas, a BI e CA 

obtiveram maior capacidade de captura de radicais livres (EC50 = 110,09 e 176,03 g de 

extrato seco/g de DPPH•) quando comparado com os demais (Figura 2). Essa atividade 

antioxidante pode estar relacionada com a presença de rutina nesses acessos (BI e CA), onde 

foi identificada e quantificada com valores aproximados de 64,26 mg de rutina/L de extrato e 

59,27 mg de rutina/L de extrato. 
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Figura 2. Atividade antioxidante pelo método DPPH• de extratos metanólicos de folhas in 

vivo de seis acessos de mangaba provenientes de plantas matriz do BAG Mangaba da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros. Acessos: Água Boa (AB); Barra do Itariri (BI); Costa Azul 

(CA); Itaporanga D’Ajuda, Fazenda Caju (CJ); Pontal (PT); Terra Caída (TC).  

 

Os valores de EC50 obtidos em folhas in vivo de mangabeira neste estudo são 

superiores aos observados por Damiano et al. (2017) com extrato metanólico de Ziziphus 

jujuba Mill., com o EC50 de 25 μg mL
-1

, concluindo que o extrato de jujuba possui maior 

capacidade antioxidante do que os extratos metanólicos de mangabeira. A análise de DPPH• 

em extrato de folhas Olea europaea realizadas por Difonzo et al. (2017) obtiveram potencial 

antioxidante, no estudo de extratos de folhas de oliveira e manganbeira foram identificados o 

composto rutina. 

As plantas frequentemente lidam com as rápidas flutuações e adversidades das 

condições ambientais devido às suas capacidades metabólicas intrínsecas (SIMONTACCHI et 

al., 2015). As variações no ambiente externo podem colocar o metabolismo da planta fora da 

homeostase (FOYER; NOCTOR, 2005) e criar necessidade para a planta abrigar alguns 

mecanismos genéticos e metabólicos avançados dentro do seu sistema celular (APEL; HIRT, 

2004; GILL; TUTEJA, 2010). As plantas possuem uma série de mecanismos de proteção 

adquiridos ao longo da evolução para combater situações ambientais adversas (YOLCU et al., 

2016). 

Uma vez que nenhum artigo publicado anteriormente determina a atividade 

antioxidante usando DPPH• em extrato metanólico de calos de Hancornia speciosa Gomes, 

só é possível comparar os resultados relacionados por Rufino et al. (2010) em frutos de 

mangaba que obtiveram o EC50 de 3345 g/g de DPPH•. 

A atividade antioxidante dos extratos de calo e de folhas in vivo de mangabeira 

expressa a capacidade de eliminar radicais livres em testes DPPH•, estes resultados 

relacionados ao EC50 podem ser correlacionados com a quantidade total de compostos 

presentes no calo.  

Os maioes valores de EC50 (3000 g de extrato seco / g de DPPH•) foram observados 

em calos do acesso CA proveniente de segmentos nodais e internodais (Figura 3), sugerindo a 

menor capacidade antioxidante. Os extratos dos acessos AB (segmentos nodais e internodais) 

e BI (segmento internodal) apresentaram maior atividade antioxidante (1554,81 g de extrato 

seco / g de DPPH•) quando comparados aos outros acessos analisados. 
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Figura 3. Atividade antioxidante extrato metanólico de calos in vitro de cinco acessos de 

mangaba provenientes do BAG Mangaba da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Acessos: Água 

Boa (AB); Barra do Itariri (BI); Costa Azul (CA); Itaporanga D’Ajuda, Fazenda Caju (CJ); 

Pontal (PT); Terra Caída (TC). Explante: Internodal (I); Nodal (N) e Foliar (F). 

 

De acordo com Reynertson et al. (2005) a intensidade da atividade antioxidante pode 

ser medida de acordo com a concentração efetiva (EC50) obtida, utilizando os resultados da 

atividade antioxidante das diluições em série. EC50 é a concentração de extrato necessário 

para reduzir 50% da DPPH• radical e quanto menor o valor de EC50, maior a atividade 

antioxidante. Os extratos com EC50 abaixo de 50 μg mL
-1

 indicam atividade elevada, 50-100 

μg mL
-1

 indicam atividade moderada, de 100-200 μg de atividade mL
-1

 e acima de 200 μg 

mL
-1

 são considerados inativos (REYNERTSON et al., 2005 ). Apesar do alto valor estimado, 

observou-se a mudança na coloração das soluções com DPPH e extrato a partir de 60 minutos, 

essa mudança de cor indica a ocorrência de atividade antioxidante. 

Grąbkowska et al. (2016) alcançaram valores maiores de EC50 (46,7 μg mL
-1

) em 

calos de Harpagophytum procumbens Burch. (Garra-do-diabo) em meio MS com 0,2 mg L
-1

 

de ANA (ácido naftalen acético) e 1 mg L
-1

 BAP. Por outro lado, Giri et al. (2012) induziram 

a calogênese de Habenaria edgeworthii (Habenaria) para a avaliação da atividade 

antioxidante, que foi determinada pelo teste de DPPH• em todas as culturas, complementado 

com BA, concluindo que os espécimes não apresentaram diferença significativa e variaram de 

0,99 a 1,09 mM de equivalente de ácido ascórbico por 100 g de massa seca dessa espécie. 

Em estudos com calos in vitro de Passiflora pohlii (maracujá-mirim), Simão et al. 

(2016) observaram maior atividade antioxidante no extrato etanólico nas raízes primárias e 

secundárias. Fazal et al. (2016) não obtiveram diferenças significativas para a atividade 

antioxidante em calos de P. vulgaris. A diferença entre a quantidade e os reguladores de 

crescimento utilizados na indução de calogênese modifica a atividade antioxidante (BONFIL 

et al., 2014). Outro fator a considerar é a presença de constituintes químicos no extrato, 

responsáveis pela atividade antioxidante (SADEGHI et al., 2015). Assim, no presente estudo, 

é possível relacionar a capacidade antioxidante com a presença de metabólitos secundários na 

mangabeira. É necessária a realização de testes posteriores para quantificação de rutina em 

extratos de folhas e calos de mangabeira na determinação da atividade antioxidante. 

 

4.4. Conclusões 

 

O composto rutina não é idenficado em extrato metanólico de calos in vitro.  

Os acessos BI e CJ obtiveram maior concentração de rutina em folhas in vivo de 

mangabeira. 
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Extratos metanólicos de folhas in vivo de mangabeira apresentam atividade 

antioxidante para os acessos BI e CA (EC50 = 110,09 e 176,03 g de extrato seco/g de 

DPPH•). 
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5. ARTIGO 2 

INDUÇÃO DE CALOS, CURVA DE CRESCIMENTO, CARACATERIZAÇÃO 

MORFOHISTOLÓGICA DE ACESSOS DE MANGABEIRA 

 

Periódico a ser submetido: Scientia Horticulturae 

 

RESUMO 

 

A espécie Hancornia speciosa Gomes, popularmente conhecida como ‘Mangabeira’, planta 

frutífera nativa do Brasil, pertecente à família Apocynaceae, distribuída em diferentes regiões 

do Brasil. O objetivo deste estudo foi avaliar a indução de calo in vitro bem como a 

histodesdiferenciação em cinco acessos de mangabeira provenientes do Banco Ativo de 

Germoplasma da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foram utilizadas plantas germinadas in vitro 

para excisão de diferentes explantes (segmentos nodal, foliar e internodal), das plântulas 

germinadas in vitro. Esses segmentos foram inoculados em meio de cultura MS, contendo: T0 

– meio MS, sem regulador; T1 – 1,0 mg/L de 2,4-D e 0,5 mg/L de BAP; T2 – 5,0 mg/L de 

2,4-D e 2,5 mg/L de BAP; T3 – 10,0 mg/L de 2,4-D e 5,0 mg/L de BAP; T4 – 15,0 mg/L de 

2,4-D e 7,5 mg/L de BAP para indução de calo. No estudo da indução de calogênese em 

diferentes explantes de mangaba estabelecida in vitro houve efeito significativo dos acessos, 

tratamentos e tempo, para as variáveis de massa de calo (g) e das interações 

Tratamento/Acesso/Tempo. A partir dos resultados obtidos para calogênese in vitro 

constatou-se que não houve indução de calo na ausência de reguladores em todos os acessos. 

No tratamento T4 houve oxidação em todos os explantes inoculados. A maior massa de calo 

foi observada no acesso BI na presença de 5,0 mg/L de 2,4-D e 2,5 mg/L de BAP aos 60 dias. 

Para análise anatômica e morfológica do segmento foliar foram observadas células do tipo 

(CAR) round agglomerated cells, (CAA) agglomerated elongated cells, (CPA) small 

agglomerated cells, (CP) small scattered, (FV) vascular bundle. As células em 

desdiferenciação foram observadas em todos os acessos estudados, porém dependendo do 

segmento e do meio houve diferença da formação de calo em relação ao tempo. Em calo 

proveniente do segmento nodal, apresentou células do tipo agglomerated elongated cells, 

small agglomerated cells, small scattered. Para análise anatômica e morfológica houve 

diferença na estrutura celular entre os tipos de explantes estudados.   

 

Palavras-chave: Hancornia speciosa Gomes, morfologia, calogênese, histologia, 

desdiferenciação celular. 

  



33 

ABSTRACT 

Título: Callus Induction, growth curve, histological morfo characterization of 

mangabeira accessions. 
 

The species Hancornia speciosa Gomes, popularly known as 'Mangabeira', a native fruit tree 

in Brazil, belongs to the family Apocynaceae, distributed in different regions of Brazil. The 

objective of this study was to evaluate callus induction in vitro as well as histodifferentiation 

in five mangabeira accessions from the Germplasm Active Bank of Embrapa Tabuleiros 

Costeiros. In vitro germinated plants were used for excision of different explants (nodal, foliar 

and internodal segments) of germinated seedlings in vitro. These segments were inoculated in 

MS culture medium containing: T0 - MS medium, without regulator; T1 - 1.0 mg / L 2,4-D 

and 0.5 mg/L BAP; T2 - 5.0 mg/L 2,4-D and 2,5 mg / L BAP; T3 - 10.0 mg / L 2,4-D and 5,0 

mg / L BAP; T4 - 15.0 mg / L 2,4-D and 7.5 mg / L BAP) for callus induction. In the study 

induction of calogenesis in different explants of mangaba established in vitro there was a 

significant effect of the accesses, treatments and time, for the mass variables of callus (g) and 

the interactions Treatment/Access/Time. From the results obtained for in vitro callogenesis, 

there was no callus induction in the absence of regulators in all accessions. In the T4 

treatment there was oxidation in all inoculated explants. The highest callus mass was 

observed in Barra Itariri access in the presence of 5.0 mg/L 2,4-D and 2,5 mg/L BAP at 60 

days. For the anatomical and morphological analysis of the leaf segment, we observed cells of 

the type (rac) round agglomerated cells, (aec) agglomerated elongated cells, (sac) small 

agglomerated cells, (sc) small scattered, (vb) vascular bundle. The cells in dedifferentiation 

were observed in all the accesses studied, however, depending on the segment and the 

medium, there was a difference in the formation of callus in relation to time. In calo from the 

nodal segment, it presented cells of the type agglomerated elongated cells, small 

agglomerated cells, small scattered. For anatomical and morphological analysis there was a 

difference in the cellular structure between the explant types studied.. 

 

Key-words: Hancornia speciosa Gomes, morphology, callogenesis, histology, cellular 

desdifferentiation. 

 

 

5.1. Introdução 

 

A Hancornia speciosa Gomes, nativa do Brasil, é uma espécie frutífera do grupo das 

dicotiledôneas pertencente à família Apocynaceae (SILVA et al., 2017). O fruto da 

mangabeira apresenta grande potencialidade de mercado no segmento de frutas tropicais, pela 

ampla variedade de produtos e subprodutos, além de suas características nutricionais e 

farmacêuticas com alta concentração de vitamina C (SANTOS et al., 2017), segundo dados do 

IBGE (2016) a produção brasileira excede 900 toneladas/ano. Estudos demonstraram que a 

mangaba apresentou alta atividade antioxidante (RUFINO et al., 2010; RUFINO et al. 2009), 

assim pode reduzir a incidência de câncer e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. O 

estudo etnofarmacológico dos moradores da aldeia de Caipé (São Cristóvão, Sergipe, Brasil), 

concluiu que há um uso extensivo do látex obtido a partir do tronco da mangabeira para 

tratamento de doenças fungícas, tuberculose e úlceras (MARINHO et al., 2011). 

A cultura de tecidos vegetais oferece uma alternativa ao uso de uma planta inteira para 

a produção de metabólitos secundários bioativos sob controle do ambiente, independente das 

condições sazonais e geográficas. Uma das possibilidades de produzir metabólitos valiosos in 

vitro é pelo metodo de indução de calo no tecido vegetal (MORAIS et al., 2012; 

GRĄBKOWSKA et al., 2016). Calos são tecidos obtidos a partir da diferenciação parcial, 

consistência da massa irregular e a multiplicacao de celulas depende da resposta a injurias 

químicas ou físicas e tem habilidade de diferenciar em tecidos e orgãos (SMITH, 2012). 
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A presença de grupos fenólicos nestes compostos promove a estabilização de radicais 

livres devido às estruturas de ressonância que podem ser formadas, por isso apresentam 

elevada atividade antioxidante (GHASEMZADEH, 2011).  Os reguladores do crescimento 

das plantas desempenham um papel vital para o crescimento e desenvolvimento de plantas, do 

mesmo modo, 2,4-D, ANA e outras auxinas são amplamente testadas para a indução de calo 

(AKRAM; AFTAB, 2016). Trabalhos recentes relatam a formação de calo in vitro em 

Hancornia speciosa Gomes, concluindo que os reguladores ANA e BAP são os principais na 

indução de calogênese quando comparados aos demais, tais como, o TDZ, AIB, AIA 

(PRUDENTE et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016). Entretanto, informações sobre o potencial 

de calogênese em diferentes acessos de mangabeira são escassas. 

 Estudos relacionados às características morfológicas e ultraestruturais das células que 

podem ser visualizadas por microscopia eletrônica e ótica, permitem inferir características das 

estruturas celulares, como a forma isodiamétrica, tamanho pequeno, grande núcleo, núcleo 

visivelmente evidente e organelas relacionados ao aumento do metabolismo celular (PÁDUA 

et al., 2014). Além disso, a microscopia eletrônica também pode identificar características de 

células não viáveis, como alongadas e vacuoladas (NOGUEIRA et al., 2007).  Existem 

poucos trabalhos publicados sobre esses estudos com a H. speciosa. 

O objetivo do trabalho foi avaliar diferentes combinações de ácido 2,4 – 

Diclofexonoacético e Benzilaminopurina na indução de calos de cinco acessos de mangabeira, 

bem como estabelecer curvas de crescimento e análises histológicas. 

 

5.2. Material e Métodos 

 

5.2.1. Local e material vegetal 

Foram selecionados cinco acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mangaba, 

localizado em Itaporanga d’Ajuda, SE, Brasil (11°06’40’’N e 37°11’15’’E), em função da 

disponibilidade de frutos maduros e locais de origem (Tabela 1). Após a coleta dos frutos 

maduros dos acessos selecionados, os mesmos foram despolpados para obtenção das sementes 

que permaneceram 24 horas em temperatura ambiente. Em câmara de fluxo, as sementes 

foram submetidas à assepsia com imersão em álcool 70% por 60 segundos e hipoclorito de 

sódio 2-2,5% por 15 minutos e tríplice lavagem em água estéril. As sementes estéreis foram 

inoculadas em meio de cultura MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), com 3% de sacarose e 

0,35% de Phytagel
®

 (Ref. P8169, Sigma), o pH foi ajustado para 5,8 e posteriormente os 

meios foram autoclavados a 121ºC por 15 minutos. Foram utilizados explantes obtidos de 

plântulas assépticas in vitro para a indução da calogênese. 

 

Tabela 1. Acessos de mangaba selecionados do BAG Mangaba da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros. 

Genótipo Origem Coordenada geográfica 

AB Água Boa – Pará 0º46’31’’N; 48º31’05’’E 

CA Costa Azul – Bahia 11°33’32’’N; 47°47’06’’E 

BI Barra do Itariri –Bahia 11°48’39’’N; 37°36’40’’E 

PT Indiaroba – Sergipe 11°31’10”N; 37°30’47”E 

TC Terra Caída – Sergipe 11°46’31’’N; 37°30’47’’E 

 

Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Cultura de Tecidos de Plantas 

da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju, SE, Brasil e de Botânica Vegetal e Laboratório de 

Microscopia Eletrônica e Análise Ultraestrutural da Universidade Federal de Lavras, Lavras, 

MG, Brasil. 

 

5.2.2. Indução de calogênese 
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Após 45 dias da inoculação das sementes, segmentos nodal, foliar e internodal foram 

excisados das plântulas in vitro. Os explantes foram inoculados em meio de cultura MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962) com 3% de sacarose, 0,35% de Phytagel
®

 (Ref. P8169, 

Sigma), contendo diferentes combinações de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e 

benzilaminopurina (BAP) (Ref. B3408, Sigma) (Tabela 2) para indução de calo. O pH dos 

meios foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem à temperatura de 121ºC por 15 minutos. 

 

Tabela 2. Reguladores de crescimento e concentrações avaliados para indução in vitro de calo 

em segmentos nodal, internodal e foliar. 

Tratamento 2,4 – D (mg/L) BAP (mg/L) 

T0 0 0 

T1 1,0 0,5 

T2 5,0 2,5 

T3 10,0 5,0 

T4 15,0 7,5 

 

Aos 10, 20, 30, 40 e 60 dias de cultura in vitro foram realizadas pesagens dos 

explantes para obtenção da massa de calo. As culturas foram mantidas em sala de crescimento 

a 25±2°C, na ausência de luz, durante todo o período de condução dos ensaios. 

Para as análises estatísticas, devido a ausência de formação de calos no tramento T0 e 

oxidação dos mesmos no T4, foram consideradas apenas três combinações entre os 

reguladores de crescimento. Dessa forma, foi considerado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado em fatorial 3 x 3 x 5 x 5 (três explantes x três combinações de 

reguladores x cinco acessos x cinco tempos de avaliação) com parcela subdividida no tempo. 

Cada tratamento com quatro repetições, cada repetição com um explante cada. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos qualitativos submetidos 

ao teste Scott Knott a 5% de probabilidade e os tratamentos quantitativos à análise de 

regressão utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014). 

 

5.2.3 Estabelecimento das curvas de crescimento de calos  

Para determinação das curvas de crescimento cinético de calos oriundos de explantes 

foliares, nodais e internodais de Hancornia speciosa Gomes, foram selecionados calos 

formados em meio de cultura onde houve maior produção de calos. 

Os calos foram pesados, em balança de precisão, a partir do dia da inoculação (tempo 

0), em intervalos de dez dias, durante 60 dias, utilizando-se três repetições por avaliação. 

Cada repetição foi constituída por uma placa de Petri com quatro explantes. 

A curva de crescimento foi plotada a partir da média das três repetições em cada 

tempo (0, 10, 20, 30, 40 e 60 dias) de determinação de massa fresca. 

 

5.2.4 Análises histológicas 

As análises seguiram a metodologia de Alves et al. (2008). Para o teste histológico 

foram utilizadas as amostras de calos provenientes de diferentes acessos e diferentes tipos de 

explantes (segmento nodal, caulinar e foliar), as amostras foram mantidas em solução de 

Karnovsky (1965 modificado). A desidratação foi realizada em série crescente etílica (10%, 

20%, 30%, 40%, 50% e 60%). Posteriormente, os calos foram infiltrados em resina pura por 

24h e incorporado em Leica
®
Historesin (agente de polimização, resina 15:1). Após o 

embutimento, utilizou-se micrótomo Yidi
®
 rotativo semiautomático (Jinhua YIDI Medical 

Appliance CO., LTD) para realização de cortes com espessura de 6 µm, para a visualização de 

tecidos e compostos fenólicos foi utilizado o azul de toluidina (Ref. CI 52040, Vetec).  

(O'BRIEN et al., 1964). As lâminas foram analisadas em microscópio óptico 

(Zeiss/Jenamed2, Germany) onde foram obtidas as fotomicrografias (software Axiocam, 
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Zeiss, Germany) das lâminas preparadas. Os testes para análise da estrutura do calo foram 

realizados aos 60 dias. 

Para análise das amostras de calo em microscópio eletrônico de varredura foi seguida 

a metodologia de Alves et al. (2008), onde as amostras foram fixadas em solução fixadora 

com glutaraldeído (25%) (Ref. 104239, Merck), paraformaldeído (16%) (Ref. P6148, Sigma-

Aldrich), tampão de cacodilato de sódio (0,2M, pH de 7,2) (Ref. C0250, Sigma), CaCl2 

(0,1M) (Ref. C1016, Sigma-Aldrich) e água destilada (Karnovsky, 1965 modificado), até o 

momento das análises. Para os estudos, as amostras foram lavadas em tampão de cacodilato a 

0,05M e pós fixadas em tetróxido de ósmio a 1% (Ref.251755, Sigma-Aldrich©) por 1 hora, à 

temperatura ambiente. Posteriormente, foram desidratadas em acetona em uma série 

progressiva (25%, 50%, 75%, 90% e 100% - 3 vezes por 10 minutos cada), submetidas ao 

ponto crítico de dessecamento de CO2 em equipamento BAL-TEC, CPD-030 (Bal-Tec, Los 

Angeles, California, U.S.A.) fixadas em suporte metálico e recorbertas com ouro metálico (10 

nm) (01O1003.01.AA, Synth
©

) em aparelho BAL-TEC, SCD – 050 (Bal-Tec, Los Angeles, 

California, U.S.A.). O material calogênico foi preparado, observado e eletromicrografado em 

microscópio eletrônico de varredura LEO – EVO 40, XVP (Carl Zeiss AG, Germany). 

 

5.3. Resultados e Discussão 

 

5.3.1. Indução de calos in vitro 

Na fonte de variação analisada de massa de calo (g) foi verificada diferença 

significativa na interação tempo dentro de tratamento e acesso (Tabela 1). Não houve efeito 

significativo do tipo de explante para a massa de calo (Anexo 1). Entre os acessos estudados 

não foi identificada diferença estatística. 

A indução de calo in vitro depende de vários fatores bióticos e abióticos como 

composição dos meios de cultivo, reguladores de crescimento de plantas, composições de 

sacarose, além do pH e as condições de incubação que podem influenciar o potencial de 

indução e morfologia na formação de calo (OSMAN et al., 2016). A indução de calos em 

diferentes fragmentos (caule, folha e raiz), foi realizada por Sen et al. (2014) que avaliaram o 

desenvolvimento celular em diferentes condições do meio de cultura, esse estudo poderá 

auxiliar na seleção do explante e regulador de crescimento que induz maior taxa de 

crescimento de calo. Chiavegatto et al. (2015) em estudos de calogênese em segmentos foliar 

de Byrsonima verbascifolia (Malpighiaceae) na presença 4,52 µM de 2,4-D e 4,44 µM de 

BAP, observaram um decréscimo no incremento de massa de calo, esse resultado 

possivelmente ocorreu devido a alta concentração de reguladores de crescimento. 

A massa fresca de calo apresentou comportamento linear e positivo para todos os 

fatores combinados. Houve maior incremento de massa ao longo do tempo na combinação de 

10,0 mg/L de 2,4-D e 5,0 mg/L de BAP (T3) em todos os acessos (Figura 1). Esses resultados 

corroboram com Yan et al. (2009) que avaliaram o efeito de diferentes concentrações de 

reguladores (0,5 e 1,0 mg/L de BAP + 1,0 mg/L de 2,4-D) em Allium chinense.  A maior 

massa de calo foi observada no acesso BI na presença de 5,0 mg/L de 2,4-D e 2,5 mg/L de 

BAP aos 60 dias com, aproximadamente, 1,4 g quando comparado ao acesso AB com 0,1 g 

nas mesmas condições. Em todos os tratamentos foram observados a formação de calos 

friáveis de coloração amarela claro em todos os tempos de avaliação. Mustafa et at. (2011) 

relataram que os calos friáveis são utilizados principalmente para células em suspensão e para 

o estudo de metabólitos, pois as células se dividem rapidamente e dispersam em meio de 

cultura.  
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Tabela 3. Efeito de reguladores de crescimento na formação de massa fresca de calos (g) em 

cinco acessos de mangabeira aos 10, 20, 30, 40 e 60 dias de cultura in vitro. (T1) 1,0 mg/L de 

2,4-D e 0,5 mg/L de BAP; (T2) 5,0 mg/L de 2,4-D e 2,5 mg/L de BAP; (T3) 10,0 mg/L de 

2,4-D e 5,0 mg/L de BAP. Acessos: Água Boa (AB); Barra do Itariri (BI); Costa Azul (CA); 

Itaporanga D’ Ajuda, Fazenda Caju (CJ); Pontal (PT); Terra Caída (TC). 

Acesso AB 

 10 20 30 40 60 Equação 

T1 0,0158b 0,0742b 0,1350b 0,2375a 0,2983a ŷ** =0,0059x - 0,0369; R²= 0,9638 

T2 0,0192a 0,0383a 0,0925a 0,1283a 0,1583a ŷ** = 0,003x - 0,0077; R² = 0,9453 

T3 0,0442d 0,1108d 0,2400c 0,4425b 0,8450a ŷ** = 0,0165x - 0,1915; R² = 0,9696 

Acesso BI 

T1 0,0300c 0,0567c 0,1558b 0,2383b 0,4317a ŷ = 0.0083x - 0.0843; R² = 0,9801 

T2 0,0200c 0,0575c 0,1767b 0,3208b 0,6250a ŷ* = 0.0126x - 0.1618; R² = 0,9703 

T3 0,0292d 0,1283d 0,4225c 0,7858b 1,2950a ŷ* = 0.0267x - 0.3223; R² = 0,9822 

Acesso CA 

T1 0,0250a 0,0500a 0,0816a 0,1475a 0,2125a ŷ** = 0.0039x - 0.0224; R² = 0,9803 

T2 0,0233b 0,0491b 0,0850b 0,1425b 0,3116a ŷ** = 0.0058x - 0.0635; R² = 0,9450 

T3 0,0408d 0,1266d 03041c 0,5333b 0,8350a ŷ** = 0.0166x - 0.1644; R² = 0,9874 

Acesso PT 

T1 0,0150b 0,0491b 0,0800b 0,1150b 0,2783a ŷ** = 0.0052x - 0.0576; R² = 0,9384 

T2 0,0250c 0,0433c 0,1266b 0,1983b 0,4941a ŷ** = 0.0065x - 0.0487; R² = 0,9223 

T3 0,0108b 0,0450b 0,2083a 0,2116a 0,3183a ŷ** = 0.0099x - 0.1426; R² = 0,9480 

Acesso TC 

T1 0,0252a 0,0400a 0,0625a 0,0733a 0,1258a ŷ** = 0.002x - 0.0002; R² = 0,9861 

T2 0,0208b 0,0308b 0,0683b 0,1433a 0,2066a ŷ** = 0.004x - 0.0351; R² = 0,9577 

T3 0,0358d 0,0891d 0,2716c 0,4125b 0,7541a ŷ** = 0.004x - 0.0351; R² = 0,9577 

CV  90,58% 

* As médias seguidas diferem significativamente de acordo com letra minúscula na linha. 

 

As auxinas são capazes de iniciar a divisão celular e controlar os processos de 

crescimento e elongação celular (NOGUEIRA et al., 2007). O 2,4-D promoveu a indução de 

calo em Gynochthodes umbellata, porém não houve incremento de biomassa de calo quando 

combinado com o regulador de crescimento BAP (ANJUSHA; GANGAPRASAD, 2017). A 

combinação entre fitohormônios endógenos e a adição em meio de cultura de 7,38 μM de 2,4-

D estimulou a divisão celular de regiões do parênquima formando calos a partir de segmentos 

internodais em Hancornia speciosa Gomes (PRUDENTE et al., 2016). 

As auxinas e citocininas promovem divisões celulares em células indiferenciadas, 

embora a eficiência de interação entre esses fitoreguladores seja dependente da espécie e 

tecido vegetal (SU et al., 2011). Em estudos conduzidos por Akram e Aftab (2016) os 

reguladores de crescimento como o ácido nafetaleno acético (ANA) e o tiadizuron, na 

concentração de 12 μmol/L, induziram 100% de calogênese em segmento nodal. Farhadi et al. 

(2017) estudando a calogênese a partir de ápice caulinar em Allium hirtifolium observaram 

que combinações específicas de auxinas e citocininas aceleraram a iniciação do calo (1,5 

mg/L de  2,4-D e 0,5 mg/L de BAP). O equilíbrio de auxina e citocinina promovem uma 

maior massa de calo em diferentes segmentos da planta, porém o tipo de segmento pode ser 

diferenciado de acordo com a coloração e a friabilidade. Sendo assim, são necessários estudos 

para definição do regulador de crescimento. 

 

5.3.2 Curva de crescimento de calos in vitro 

Para estabelecimento da curva de crescimento cinético provenientes de diferentes 

explantes (foliar, nodal e internodal) de H. speciosa Gomes avaliados até os 60 dias de cultivo 

in vitro foram utilizados calos induzidos na presença de 10,0 mg/L de 2,4-D e 5,0 mg/L de 
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BAP de cada acesso que mais contribuíram para o acúmulo de massa fresca de calos, em valor 

absoluto, conforme Tabela 3. Foram avaliadas diferentes fases de crescimento na indução de 

calogênese, em diferentes explantes entre os períodos de tempo em que os calos 

permaneceram em cultivo (Figura 1). 

 

  

  

 
Figura 1. Curva de crescimento de calos formados em segmentos (Foliar (♦), Nodal (■) e 

Internodal (▲)) dos acessos de mangabeira: AB, BI, CA, PT e TC em meio MS com 10,0 

mg/L de 2,4-D e 5,0 mg/L de BAP aos 10, 20, 30, 40 e 60 dias de cultivo. Legenda: I - Fase 

lag, II - Fase exponencial e III - Fase linear. Acessos: Água Boa (AB); Barra do Itariri (BI); 

Costa Azul (CA); Itaporanga D’ Ajuda, Fazenda Caju (CJ); Pontal (PT); Terra Caída (TC). 

  

Há diferença da massa de calo entre os tipos de explantes avaliados, em todos os 

acessos estudados o explante nodal obteve maior formação de massa de calo. Na curva de 

crescimento ocorrem cinco tipos de fases: lag (I), exponencial (II), linear (III), estacionária 

(IV) e desaceleração (CHIAVEGATTO et al., 2015). Nos acessos AB, BI, CA, PT e TC as 

fases I (10 a 20 dias), II (20 a 40 dias) e III (40 a 60 dias) apresentaram o mesmo 

comportamento em função dos tempos de avaliações da massa de calo. O acesso CA obteve 

comportamento diferente dos demais acessos, sendo a fase exponencial e linear nos tempos de 
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20 a 30 dias e 30 a 40 dias, chegando na fase estacionária a partir dos 40 aos 60 dias. A fase 

lag ocorreu dos 10 aos 20 dias, esses resultados corroboram com trabalho realizado por Giri et 

al. (2012) na indução de calos (0,1µM de BAP) em Habenaria edgeworthii, a fase lag foi dos 

7 aos 28 dias. 

Em estudos realizados por Santos et al. (2003), com cafeeiro (Coffea arabica cv. 

Rubi), foram identificadas somente três fases: lag, exponencial e linear, devido à baixa 

velocidade de crescimento de calos que essa espécie apresenta. Resultados diferentes foram 

obtidos por Feitosa et al. (2013) na indução de calos de Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) 

em explantes foliares, a indução de calo ocorreu em concentração de 1,0 mg.L
-1

 BAP e 0,5 

mg.L
-1

 AIB, onde observou-se as cinco fases de crescimento de massa de calo ao longo do 

tempo. Assim, a importância da determinação da curva de calos in vitro é a determinação do 

tempo (dias) de maior incremento de massa e estabilidade desse crescimento. Esse resultado é 

importante no auxílio de estudos dos compostos químicos de calos in vitro. 

 

5.3.3 Análise histológica 

O tipo de calo observado em todos os tratamentos foi friável de coloração amarelada e 

com crescente incremento de massa (g). Nos calos do acesso BI foram observadas diferentes 

estruturas morfológicas, que foram identificadas no presente estudo (Figura 1). O tipo (rac) 

round agglomerated cells, caracterizado por células arredondadas dispersas ou associadas a 

aglomerados celulares, (aec) agglomerated elongated cells, descritos por células alongadas 

dispersas ou associadas a aglomeradas celulares e (sac) small agglomerated cells, formado 

por células pequenas e isodiamétricas, formando aglomerados, (sc) small scattered, formados 

por células pequenas e dispersas, (vb) vascular bundle, estrutura do feixe vascular do caule. 

As células em desdiferenciação foram observadas em todos os acessos estudados, porém 

dependendo do segmento e do meio houve diferença da formação de calo em relação ao 

tempo. 
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Figura 2. Estruturas anatômicas em diferentes acessos em diferentes explantes aos 30 dias de 

cultivo in vitro em meio MS suplementado com 10,0 mg/L de 2,4-D + 5,0 mg/L de BAP. (A) 

AB foliar; (B) AB internodal; (C) AB nodal; (D) BI foliar; (E) BI internodal; (F) BI nodal; 

(G) CA foliar; (H) CA internodal; (I) CA nodal; (J) PT foliar; (K) PT internodal; (L) PT 

nodal; (M) TC foliar; (N) TC internodal; (O) TC nodal. Estruturas (Objetiva de 10X, escala de 

100µm): O tipo (rac) round agglomerated cells, células arredondadas dispersas ou associadas 

a aglomerados celulares; (aec) agglomerated elongated cells, células alongadas dispersas ou 

associadas a aglomeradas celulares; (sac) small agglomerated cells, células pequenas e 

isodiamétricas, formando aglomerados; (sc) small scattered, formados por células pequenas e 

dispersas; (vb) vascular bundle, estrutura do feixe vascular do caule. 

 

No segmento foliar foram observadas células rac e aec (Figura 2 D), sendo essas com 

maior probabilidade de formar calos embriogênicos (CHIAVEGATTO et al., 2015). O calo 

proveniente do segmento nodal (Figura 2 E) apresentou células do tipo sac e estrutura 

anatômica vb, com início de formação de células desdiferenciadas. Em estudo com indução de 

calo utilizando 17 µM de 2,4-D e 4,52 µM de BAP realizados por Pádua et al. (2014), foi 

detectada a formação de células alongadas (aec). Este tipo de célula foi observada em todos 

os acessos de Hancornia speciosa Gomes do presente estudo.  Em relação à formação de 

calos a partir de segmentos internodais (Figura 2 E; N) houve desenvolvimento inicial de 

células desdiferenciadas, sendo possível identificar as demais estruturas anatômicas presentes 

na área caulinar. 

Os calos apresentaram coloração e consistência constantes entre os acessos 

modificando a intensidade de coloração entre os tratamentos (Figura 3 - A). Esse fato 

corrobora com Pádua et al. (2014) onde calos de Coffea arabica cv. Amarelo 'Catiguá' 

provenientes de explantes foliares apresentaram características embriogênicas. Em 

contrapartida, Alcantara et al. (2014) obtiveram a indução calo nodular em Saccharum spp., a 

partir de explantes foliares de esbranquiçado composto de células com citoplasma denso e 

núcleo com nucléolo evidente, com alta relação núcleo/citoplasma, indicando a presença de 

zonas meristemáticas com potencial embriogênico. 
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Figura 3. Secções histológicas de calos a partir de explantes nodais de Hancornia speciosa 

(acesso BI), aos 60 dias. A- Calo friável com coloração amarela. B- Estruturas alongadas e 

globulares do calo. C- Estruturas alongadas, globulares e células murchas. A barra 

corresponde, na fig A 200µm, na fig B 20 µm e fig C 100 µm. (aec) agglomerated elongated 

cells, (sac) small agglomerated cells. 

 

Em estudos histológicos de calos de Asteracantha longifolia Nees, Kumar; Nandi 

(2015) observaram que as regiões meristemáticas foram formadas por pequenas células com 

núcleos densamente aglomerados, estas estruturas células do tipo aec são observadas na 

indução de calo por segmento nodal no acesso PT (Figuras B e C). Em pesquisa desenvolvida 

por Vesco et al. (2011) com Billbergia zebrina, observaram que calos induzidos a partir de 

segmento nodal formavam estrutura globular na região subepidérmica, com consequente 

desenvolvimento dos embriões somáticos e formação de brotos com folhas primordiais. 

Bhagya; Chandrashekar (2013) detectaram a formação inicial de calo exisados de caule de C. 

peltata a partir da região cambial, com disposição de células desorganizadas com um núcleo 

proeminente. Segundo Osman et al. (2016), os efeitos de reguladores de crescimento de 

plantas e meios de indução e formação de calos do endosperma de Barringtonia. racemosa 

foram elucidadas a partir do estudo dos componentes nutricionais do meio de cultivo, e na 

morfologia dos calos formados.  

Os resultados obtidos para H. speciosa são importantes pela falta de estudos de 

calogênese em diferentes acessos de mangabeira associados a estudos histológicos.

 

5.4. Conclusões 

O acesso BI apresenta maior incremento de massa de calo na presença de 5,0 mg/L de 

2,4-D e 2,5 mg/L de BAP aos 60 dias de cultura in vitro. 

 O acesso AB apresenta baixa capacidade de indução de calos aos 60 dias. 

Na presença de 10,0 mg/L de 2,4-D + 5,0 mg/L de BAP ocorre diferenciação celular 

nos acessos AB, BI, CA e PT em segmentos foliar, nodal e internodal. 

As curvas de crescimento na indução de calogênese em diferentes acessos e explantes 

de mangaba apresentam três tipos de fases: lag (I), exponencial (II) e linear (III). 

Em calos de segmentos foliares em todos os acessos existe a formação de células rac e 

aec. Calos provenientes de segmentos nodais, dos acessos AB, CA e PT, apresentam células 

do tipo sac e estrutura anatômica vb (acessos BI e TC), com início de formação de células 

desdiferenciadas. 
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6. ARTIGO 3 

EFEITO DA TEMPERATURA E MEIO DE CULTURA NA GERMINAÇÃO DE 

GRÃOS DE PÓLEN DE COQUEIRO ANÃO VERDE DE FIJI 

 

Periódico a ser submetido na revista Field Crops Research 

 

RESUMO 

 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma das árvores mais úteis nos trópicos. É cultivada em 

mais de 90 países, com a produção mundial concentrada na Ásia e no Pacífico. O fitoplasma 

de amarelecimento letal devastou o dossel de coco do sul da Flórida. A variedade de coqueiro 

anão verde possui características de tolerância. Objetivou-se com este trabalho avaliar a 

viabilidade de grãos de pólen por germinação in vitro em diferentes condições nutricionais e 

abióticas, como meios de cultura e concentrações de sacarose. A inflorescência fechada do 

coqueiro anão verde de Fiji foi coletada no campo do Centro de Educação e Pesquisa Tropical 

da Universidade da Flórida. A inflorescência foi aberta em DBO a 30°C durante 3 dias. O 

pólen foi coletado e armazenado em criotubos a 4°C. Primeiramente foi realizado teste da 

composição do meio de cultura na germinação in vitro de grãos de pólen em diferentes 

condições de temperatura. Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o teste 

de regressão, com um nível de probabilidade de 5%. Depois de estabelecer o meio ideal para 

germinação in vitro, os grãos de pólen foram submetidos a diferentes concentrações de 

sacarose. A maior porcentagem do grão de pólen de coqueiro anão verde de Fiji foi obtida 

quando os grãos foram cultivados em meio de cultivo Lora a 26,5ºC, que forneceu 44% de 

germinação. A luminosidade e o tempo influenciaram a protrusão do tubo polínico nesse 

estudo, a maior porcentagem de germinação in vitro ocorreu na condição de luz com 

incubação a 28°C por 24 horas. 

 

 

Palavras-chave: Grãos de pólen, viabilidade, inflorescência, Cocos nucifera L. 
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ABSTRACT 

Título: Effect of temperature and culture medium on germination of pollen grains in 

dwarf green of Fiji coconut. 
 

The coconut tree (Cocos nucifera L.) is one of the most useful trees in the tropics. It is grown 

in more than 90 countries, with world production concentrated in Asia and the Pacific. The 

Lethal Yellow Phytoplasma devastated the coconut canopy of southern Florida. The dwarf 

coconut variety of green features tolerance. Therefore, the objective of this experiment was to 

evaluate the viability of pollen grains by in vitro germination in different nutritional and 

abiotic conditions. The closed inflorescence of the Fijian green dwarf coconut was collected 

in the field in Tropical Research and Education Center. The inflorescence was opened in BOD 

at 30 ° C for 3 days. Pollen was collected and stored in cryotubes at 4°C in the freezer. Firstly, 

a test of the composition of the culture medium was performed in the in vitro germination of 

Fijian green dwarf coconut pollen grains (FDG) under different temperature conditions at 

different temperatures. Data were submitted to analysis of variance and were submitted to 

regression, with a probability level of 5%. The analyzes were performed by the Computer 

Programming System for Analysis of Variance - SISVAR. After establishing the medium for 

in vitro germination, the pollen grains were submitted to different concentrations of sucrose. 

The highest percentage of the Fiji green dwarf coconut pollen grain was obtained when the 

grains were grown in Lora medium at a temperature of 26.5°C, which provided 44% 

germination and minimum calculation. In the culture medium test, the Armendariz medium 

showed a higher percentage of pollen grains germinated, above 30%, at the following 

temperatures: 22, 25 and 31°C. The luminosity and time influenced the protrusion of the 

pollen tube in this study, the highest percentage of in vitro germination occurred in the light 

condition with incubation at 28°C for 24 hours. 

 

Key-words: pollen grains, viability, inflorescence, Cocos nucifera L. 

 

 

6.1. Introdução 

 

O fruto do coqueiro (Cocos nucifera L.) é amplamente utilizado em produtos de 

confeitaria e bebidas (REE; GUERRA, 2015), sendo utilizado como precursor do biodiesel 

(NGUYEN et al., 2016). Espécie pertencente a família Arecaceae, pode ser encontrada em 

todas as áreas tropicais e subtropicais do mundo. Ocupa uma extensão de cerca de 12,19 

milhões de hectares com produção anual de cerca de 69 milhões de frutos, segundo Asian and 

Pacific Coconut Community (APCC, 2014). 

Na Flórida, é distribuído de Stuart na costa leste a Punta Gorda na costa oeste, 

sudoeste a Key West, Flórida, Estados Unidos da América. Esta espécie é importante no uso 

de paisagismo na Flórida, sendo altamente valorizado como planta ornamental, mas também 

cresceu em uma base comercial limitada na Flórida para coco gelado, uma bebida refrescante 

feita a partir da água dentro de frutos de coco verde (BROSCHAT; CRANE, 2000). 

O amarelecimento letal é uma das enfermidades mais importante do coqueiro sendo 

causado por fitoplasmas (anteriormente conhecidos como organismos semelhantes à 

mycoplasmas ou MLOs (BEAKBANE et al., 1972; HEINZE et al., 1972; PLAVSIC-

BANJAC et al., 1972). Assim, para as plantas infectadas com essa doença é recomendada a 

substituição com espécies de palmeiras não suscetíveis (BROSCHAT; CRANE, 2000). O 

coqueiro anão verde de Fiji é uma cultivar promissora com resistência ao amarelecimento 

letal e possui uso ornamental no sul da Flórida (BROSCHAT et al., 2002), e tem sido alvo de 

pesquisas no centro Tropical Research and Education Center, Universidade da Flórida. O 

Centro de Pesquisa e Educação de Fort Lauderdale (UF) da Universidade da Flórida está 

desenvolvendo um programa de melhoramento para obtenção de novas variedades resistentes. 
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O germoplasma "Fiji Dwarf", tanto na UF (University of Florida)  como no USDA 

(United Stades Department of Agriculture), é representado por seis indivíduos sobreviventes 

da importação inicial de semente proviniente da Jamaica na década de 1980, cinco na UF e 

uma no USDA e progênies da população de UF em ambos os locais (MERROW et al.,2003). 

Exemplares desses genótipos variam conforme o grau com que eles combinam o fenótipo 

descrito para a variedade por Whitehead (1966). Esses genótipos estão distribuídos no centro 

Tropical Research and Education Center. 

O armazenamento de pólen é uma estratégia de conservação útil aos programas de me-

lhoramento genético, em cruzamentos controlados de plantas com defasagem de floração 

(ASSIS et al., 1993). O desenvolvimento de métodos confiáveis para determinar a qualidade 

funcional de grãos de pólen ajuda a monitorar a viabilidade polínica durante o 

armazenamento, a genética e os estudos de interação do pólen e o estigma, a melhoria das 

culturas e a reprodução e os estudos de incompatibilidade e fertilidade (SHIVANNA; 

RANGASWAMY, 1992). 

Naturalmente, a viabilidade do pólen está associada a receptividade do estigma, por 

sua vez indica o melhor período de deposição do pólen na flor (BRITO et al., 2010). Podem-

se agrupar os métodos de testar a viabilidade do pólen em quatro tipos: (1) por meio de 

corantes; (2) germinação in vitro; (3) germinação in vivo, e (4) porcentagem de frutificação 

efetiva, obtida com a utilização do pólen em teste (GALETTA, 1983). A germinação in vitro 

possui resultados rápidos, que podem ser realizados em campo, utilizando as condições e 

composição do meio de cultivo da espécie (EINHARDT et al., 2006). 

 Pesquisas anteriores indicam variação de respostas da germinação in vitro em função 

do meio de cultura e do genótipo de coqueiro (ARMENDARIZ et al., 2006; KARUN et al., 

2006; KARUN; SAJINI, 2010; MACHADO et al., 2014; MOURA et al., 2015). Não existem 

informações para a germinação in vitro de grãos de polen de coqueiro anão verde de Fiji, 

genótipo de interesse para o programa de melhoramento genético da USDA (United Stades 

Department of Agriculture). Portanto, o objetivo deste experimento foi avaliar a viabilidade 

de grãos de pólen do coqueiro anão verde de Fiji por germinação in vitro em diferentes 

condições nutricionais e abióticas. 

 

6.2. Material e Métodos 

 

6.2.1. Coleta do material vegetal 

As inflorescências fechadas do coqueiro anão verde de Fiji (plantas: USDA 5-4; 

USDA 11-33) foram coletadas manualmente no campo do Centro de Educação em Pesquisa 

Tropical (TREC / IFAS), Homestead, Flórida. A inflorescência foi mantida em BOD a 30°C 

durante três dias. Após a abertura, os grãos de pólen foram coletados e armazenados em 

criotubos e mantidos em geladeira a 4°C (MACHADO et al., 2014). 

 

6.2.2. Efeito de diferentes meios de cultura e temperaturas na germinação in vitro de 

grãos de pólen de coqueiro anão verde de Fiji. 

Foram avaliados dois meios de cultura para a germinação in vitro de grãos de pólen: o 

meio de cultivo Lora et al. (2006) e o meio de Armendariz et al. (2006), conforme Tabela 1. O 

pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 e, em seguida, submetido à esterilização em 

autoclave a 120ºC ± 1ºC durante 20 minutos. 

 

Tabela 1. Composição dos meios de cultura Lora et al. (2006)  e meio de Armendariz et al. 

(2006),  para germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde de Fiji. 

Meio de cultura Lora - Lora et al.  (2006) Armendariz - Armendariz et al. (2006) 

Composição 

200 mg L
-1

 MgSO4.7H2O; 300 

mg L
-1

 Ca(NO3)O2.4H2O; 100 

mg L
-1

 KNO3; 100 mg L
-1

 

15 % sacarose; 100 mg L
-1

 H3BO3; 86 

mg L
-1

 Ca(NO3)2.4H2O; 40 mg L
-1

 

MgSO4.7H2O; 20 mg L
-1

 KNO3 e 0.1 % 
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H3BO3; 4% sacarose ágar 

 

A germinação de pólen in vitro foi avaliada utilizando solução com 0,03 g de pólen em 

10 mL de água destilada e foi retirada 1 mL da solução e em placas de Petri com 10 mL de 

meio de cultura. Além dos meios de cultura, foram testadas diferentes temperaturas de 

incubação: 22, 25, 28, 30°C em incubadora BOD com luz (45,14 µmol s
-1

 m
-2

). Após 6h de 

incubação, foram coletadas gotas (100µL) da solução composta pelo meio de cultura e grãos 

de pólen, que foram depositadas em três lâminas de vidro (26 x 76mm).  As porcentagens de 

germinação in vitro dos grãos pólen, de não germinados e grãos de pólen danificados foram 

avaliadas em três campos com mais 100 grãos de pólen cada em microscópio ótico (Leica 

Microsystems
®
, Alemanha), com captura de imagens utilizando o software SPOT versão 4.7, 

na objetiva de 10X. Os grãos de pólen foram considerados germinados ao mostrar o 

comprimento do tubo de pólen maior do que o seu diâmetro. Para calcular a germinação do 

pólen in vitro, utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

Germinação polínica 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜(%) =
Número de grãos pólens germinados 

Número de grãos de pólen contados
 x 100 

 

6.2.3. Efeito de diferentes concentrações do meio de Lora et al. (2006), sacarose, 

luminosidade e tempo na germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde 

de Fiji 

Foram utilizadas as seguintes concentrações de meio de Lora et al. (2006) e de 

sacarose (40 g/L,  80 g/L, 120 g/L e 160g/L). Para a germinação in vitro do pólen, foi 

utilizada solução com 0,03 g de pólen em 10 mL de água destilada e 1 mL foi inoculado em 

eppendorfs (capacidade 2,0 mL)  com 1,0 mL de meio de cultura conforme descritos 

anteriormente. 

Após a inoculação as amostras foram mantidas em incubadora BOD (28 °C) com 

ausência e presença de luz (45,14 µmol s
-1

 m
-2

). O período de incubação foi de 6 e 24 horas e,  

em seguida, lâminas foram prepradas conforme descrito anteriormente, com três repetições e  

observadas  em microscópio (Leica Microsystems, Alemanha), os campos visuais foram 

avaliados e capturados (software SPOT 4.7) em objetiva 10X. As porcentagens grãos de pólen 

germinados in vitro, não germinados e grãos de pólen danificados foram avaliados. 

 

6.2.4. Delineamentos e análises estatísticas 

No primeiro experimento, o delineamento experimental foi de 2 x 4 (dois meios de 

cultura e quatro temperaturas de germinação) com três repetições, cada repetição consistindo 

em uma placa de Petri em que foram contados 100 grãos de pólen em cada campo da lâmina. 

No segundo experiemento, o delineamento foi de 4 x 2 x 2 (quatro concentrações de 

meios de cultura, duas condições de luminosidade e dois tempos de avalição), com três 

repetições, cada repetição consistindo em um eppendorf  em que foram contados 100 grãos de 

pólen em cada campo da lâmina. 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o teste de regressão linear 

ou quadrática, com um nível de probabilidade de 5%. As análises foram realizadas pelo 

Sistema de Programação Computacional para Análise de Variância - SISVAR (FERREIRA, 

2014). 

 

6.3. Resultados e Discussão 

 

6.3.1. Seleção de meio de cultivo e temperatura para germinação in vitro de grãos de 

pólen de coqueiro anão verde de Fiji 

Houve diferença significativa entre a interação meio de cultura e a temperatura de 

germinação (Tabela 1) na porcentagem de germinação dos grãos de pólen (Anexo 2). O meio 

Lora et al. (2006) obteve maior porcentagem de germinação (47,75%), na temperatura de 
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28°C. No entanto, para as demais temperaturas (22, 25 e 31°C), no meio Armendariz et al. 

(2006) houve maior porcentagem de grãos de pólen germinados. 

 

Tabela 2. Porcentagem de germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde de 

Fiji em diferentes meios de cultivo. 

Temperatura Meio Armendariz et al. (2006) Meio Lora et al. (2006) 

22°C 34,14 A a  19,01 B b 

25°C 33,30 A a  29,81 B a 

28°C 22,00 B b 47,75 A a 

31°C 34,46 A a 13,41 B b 

CV (%) 30,53  

Médias das seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A maior porcentagem de germinação (44%) de grãos de pólen foi obtida em meio de 

cultivo Lora et al. (2006). Esse resultado corrobora com Machado et al. (2014) em estudo da 

viabilidade polínica de grãos de pólen de coqueiro anão vermelho dos Camarões em meio de 

cultura de Lora et al. (2006), onde obtiveram porcentagem de germinação de 49,64%, com 

temperatura de 26,5ºC (Figura 1 ). O meio de cultura de Lora (2006) é adequado para avaliar 

a germinação in vitro de grãos de pólen dos acessos de coqueiro anão e gigante: AVeBrJ 

(Anão verde do Brasil de Jiqui) e GBrPF (Gigante do Brasil Praia do Forte) (MOURA et al., 

2015). 

 

  
Figura 1. Germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde de Fiji em diferentes 

temperaturas; (A) meio de cultivo Lora et al. (2006); (B) meio de cultivo Armendariz et al. 

(2006). 

 

A incubação nas temperaturas 22 e 31°C, em meio de cultura de Armendariz et al. 

(2006), apresentou maior taxa de germinação in vitro dos grãos de pólen quando comparado 

ao meio de Lora et al. (2006) (Figura 1 A). A diferença de sacarose na composição dos dois 

meios testados interferiu diretamente na taxa de germinação. Assim, a sacarose, como outros 

açúcares exógenos, é essencial para auxiliar o processo osmótico entre ambiente e nutrição 

para germinação in vitro (MALIK et al., 1982). Além disso, danos em grãos de pólen são 

observados em condições in vitro onde há falta de concentração de sacarose (BALOCH et al., 

2001). 

Pereira et al. (2018) realizaram estudos de viabilidade polínica a partir da germinação 

in vitro em diferentes temperaturas e diferentes cultivares de Vitis vinifera L., e concluiram 

que a temperatura para a germinação do pólen é dependente do genótipo, e variou entre 25-

30°C. Sorkheh et al. (2011), em estudos de germinação in vitro de grãos de pólen em 

diferentes condições, com três cultivares de amêndoas (Prunus dulcis L.), concluiram que nas 

temperaturas de 25 e 30°C houve maior porcentagem de grãos de pólen germinados. A 
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temperatura de 24°C foi analisada por Pham et al. (2015) na germinação de graõs de pólen in 

vitro de Dimocarpus longan Lour., com aproximadamente 60% de formação de tubo polínico. 

Esses resultados corroboram com estudos realizados por Lin et al. (2017), que obtiveram 

maior taxa de germinação in vitro (30,19%) de grãos de pólen de dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq), submetidos a incubação com luz (52 µmol s
-1

 m
-2

) a 30°C. A temperatura de 

germinação in vitro pode variar de acordo com as condições climáticas da planta matriz em 

campo (Figura 2). 

 

  
Figura 2. Diferentes estágios de viabilidade polínica do coqueiro anão verde de Fiji. (A) 

Grãos de pólen não germinados (Obj. 10X).  (B) Protrusão de tubo de pólen após 24 horas de 

incubação em meio Lora et al. (2006) (Obj. 10X).  

 

Em geral, cada espécie tem seus próprios requisitos quanto a composição meio de 

cultura devido às variações genéticas entre as espécies e a pressão osmótica do pólen (LIN et 

al., 2017). O meio de cultura de Lora et al. (2006) apresenta ótimas condições nutricionais 

para a germinação de grãos de pólen do coqueiro anão verde de Fiji. 

 

6.3.2. Efeito de diferentes concentrações do meio de cultivo Lora et al. (2006), 

luminosidade e tempo na germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro. 

Na interação tripla (condição de armazenamento x luminosidade x tempo de 

incubação) a probabilidade foi acima de 5%. Não houve diferença quando comparado o efeito 

da luz na germinação de grãos de pólen (Tabela 3). A maior porcentagem de germinação 

ocorreu após 24 horas da incubação. Resultados semelhantes foram observados em estudos de 

Pham et al. (2015), com germinação de pólen de longanas (Dimocarpus longan). Os fatores 

extrínsecos que podem afetar principalmente a germinação do pólen são tempo de cultura, 

temperatura e meio (LIN et al., 2017). 

 

Tabela 3. Porcentagem de germinação, não germinados e pólens danificados de coqueiro anão 

verde de Fiji sob diferentes condições de luz e tempo de incubação. 

Luminosidade 

Germinação (%) 

Tempo de incubação (horas) 

6 24 Média 

Luz 11,91 42,90 27,41 a
 z
 

Escuro 10,08 30,90 20,49 a 

Média 11,00 B
 z
 36,90 A  

 Não germinados (%) 

Luz 60,21 41,20 50,71 a 

Escuro 61,93 48,77 55,35 a 

Média 61,07 A 44,99 B  

 Danificados (%) 

Luz 26,74 15,71 21,23 a 

A 

 

B 
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Escuro 25,83 22,12 23,98 a 

Média 26,29 B 18,92 A  
z
Médias das seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  

Os açúcares desempenham papel fundamental no meio de cultura e vários trabalhos 

apontam a sacarose como agente estimulante da germinação do pólen, sendo empregada por 

vários pesquisadores (SOUSA et al., 2010). Dafni (1992) ressalta que as concentrações ideais 

de sacarose, em testes de germinação para os diferentes tipos de pólen, devem ser testadas no 

intervalo de 0 e 500 g.L-1. 

A qualidade do pólen, muitas vezes designada como fertilidade do pólen, é o resultado 

de uma combinação de diferentes fatores, como a viabilidade do pólen maduro e a capacidade 

de germinação através da formação e crescimento das condições in vitro do tubo de pólen 

(STANLEY; LINSKENS, 1974). Eles podem ser influenciados por aspectos genéticos, 

ambientais (temperatura e umidade) e fatores agronômicos (PEREIRA et al., 2018). 

A luminosidade e o tempo influenciaram na formação do tubo polínico nesse estudo, a 

maior porcentagem de germinação in vitro ocorreu na condição de luz com incubação a 28°C 

por 24 horas. Diferentes resultados foram analisados por Armendariz et al. (2006), no teste de 

viabilidade polínica por germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro anão verde da 

Malásia, a incubação foi realizada por 6h no escuro obtendo resultado de 40,1% de 

germinação in vitro. 

A germinação in vitro de grãos de pólen não depende apenas da qualidade polínica, 

mas também das condições ambientais ideais (LIN et al., 2017). O teste de viabilidade 

polínica é uma das melhores opções para selecionar o potencial do grão de pólen a ser 

utilizado para germinação adicional (SAKHANOKHO; RAJASEKARAN, 2010). 

 

6.4. Conclusões 

 

Os grãos de pólens de coqueiro anão verde de Fiji inoculados em meio de cultura de 

Lora et al. (2006) a 26,5ºC, obtiveram maior taxa de germinação in vitro. 

O tempo (24 horas) de incubação influencia a protrusão do tubo polínico.  

A maior porcentagem de germinação in vitro ocorre na condição de luz (45,14 µmol s
-

1
 m

-2
) com incubação a 28°C por 24 horas. 

A luminosidade não interfere na germinação in vitro de grãos de pólen de coqueiro 

anão verdede Fiji. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O potencial morfogênico de calos in vitro cultivados em diferentes concentrações de 

reguladores de crescimento vegetal pode possibilitar o estudo de metabólitos secundários 

presentes nessas estruturas. O estudo da indução de calos em diferentes acessos de mangaba 

permitiu a identificação das estruturas anatômicas, como a formação das células 

desdiferenciadas, e a análise da taxa de crescimento da massa de calos auxilia na 

determinação do tempo de cultivo e composição do meio de cultura. A idenficação de 

compostos fitoquímicos em calos in vitro e folhas in vivo nos acessos de managaba concluiu a 

presença do composto rutina, este composto foi quantificado em diferentes concentrações, no 

extrato de folha in vivo. 

O desenvolvimento de métodos confiáveis para determinar a qualidade funcional de 

grãos de pólen ajuda a monitorar a viabilidade polínica durante o armazenamento, a genética e 

os estudos de interação do pólen e o estigma, a melhoria das culturas e a reprodução e os 

estudos de incompatibilidade e fertilidade. O estudo de viabilidade polínica por geminação in 

vitro de grãos de pólen é importante para programas de melhoramento genético e conservação 

de germoplasma para muitas espécies, entre elas o coqueiro, devido à alta taxa de mortalidade 

por doenças e pragas, como o amarelecimento letal. Assim, o estudo com cultivares 

resistentes a essa doença é realizado em diferentes centros de estudos internacionais como o 

Tropical Research and Education Center, na Universidade da Flórida, onde o genótipo de 

coqueiro anão verde de Fiji é mantido na coleção. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análise de variância da quantificação de rutina em extratos de folhas in vivo de 

diferentes acessos de mangabeira. 

Fonte de variação  GL QM 

Amostra 5 468,226329 **    

erro 12 91,689011 

Resíduo 17  

CV (%) 17,37  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

 Não 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Anexo 2. Análise de variância do efeito de diferentes reguladores de crescimento na indução 

de calogênese em acessos de mangaba. 

Fonte de variação GL QM 

Trat 2 4,415965* 

Acesso 4 0,839078* 

Explante 2 0,264339
ns

 

Trat*Acesso 8 0,069591* 

Trat*Explante 4 0,158736
 ns

 

Acesso*Explante 8 0,116522
 ns

 

Trat*Acesso*Explante 16 0,107679
 ns

 

Erro 1 135 6,035972
 ns

 

Tempo 4 0,803813* 

Tempo*Trat 8 0,188142* 

Tempo*Acesso 16 0,012317* 

Tempo*Explante 8 0,083263
 ns

 

Tempo*Trat*Acesso 32 0,012484
 ns

 

Tempo*Trat*Explante 16 0,038438
 ns

 

Tempo*Acesso*Explante 32 0,032060
 ns

 

Tempo*Trat*Acesso*Explante 64 0,033636
 ns

 

Erro 2 540  

CV 1 (%) 162,06  

CV 2 (%) 90,58  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; nsNão 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Anexo 3. Análise de variância de grãos de pólen germinados de coqueiro anão verde de Fiji 

em diferentes meios de cultura. 

Fonte de variação GL QM 

Meio 1 129,960083
 ns

 

Temp 3 193,243505
 ns

 

Meio*Temp 3 661,902517** 

Erro 17 76.253569 

Resíduo 24  

CV (%) 30,53  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

 Não 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Anexo 4. Análise de variância de grãos de pólen germinados de coqueiro anão verde de Fiji 

germinados em meio de cultura Lora et al. (2006) 
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Fonte de variação GL QM 

Tempo 1 2683,927171** 

Lumino 1 191,429154
 ns

 

Tempo*Lumino 1 103,635200
 ns

 

Erro 12 117,225876 

Resíduo 15  

CV (%) 45,21  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

 Não 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Anexo 5. Análise de variância de grãos de pólen não germinados de coqueiro anão verde de 

Fiji em meio de cultura Lora et al. (2006) 

Fonte de variação GL QM 

Tempo 1 1034,609258** 

Lumino 1 86,298480
 ns

 

Tempo*Lumino 1 34,147982
 ns

 

Erro 12 38,848766 

Resíduo 15  

CV (%) 11,75  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

 Não 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Anexo 6. Análise de variância de grãos de pólen danificados de coqueiro anão verde de Fiji 

em meio de cultura Lora et al. (2006) 

Fonte de variação  GL QM 

Tempo 1 217,440240** 

Lumino 1 30,292475
 ns

 

Tempo*Lumino 1 53,693062 
ns

 

Erro 12 38,663108 

Resíduo 15  

CV (%) 27,51  

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade; 
ns

 Não 

significativo pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 


