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RESUMO 

 

A espécie Myracrodruon urundeuva Allemão conhecida como aroeira-do-sertão, 

pertence à família Anacardiaceae e ocorre no Cerrado, na Mata Atlântica e 

principalmente na Caatinga. É muito utilizada para fabricação de estacas e mourões, na 

medicina caseira e na farmacologia possuindo efeitos antiinflamatórios e cicatrizantes. 

Devido aos seus múltiplos usos e sua exploração essencialmente extrativista,encontra-se 

ameaçada de extinção.Por possuir um grande potencial ecológico, econômico e social, 

faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas e metodologias para uma eficiente 

multiplicação e conservação dessa espécie, assim o estudo da propagação vegetativa 

através da cultura de tecidos pode ser uma importante ferramenta, proporcionando 

rápida e eficiente propagação. O objetivo do trabalho foi avaliar a germinação, e 

promover o estabelecimento e a micropropagação in vitrode aroeira-do-sertão. Para o 

teste de germinação foram utilizados três substratos (areia lavada, terra vegetal e 

vermiculita), o substrato dotado de vermiculita apresentou os melhores resultados para 

%G (52%) e para o IVE (2,34). Para o experimento de germinação in vitro foram 

testados diferentes agentes de suporte (ágar e vermiculita) acrescentados aos sais do 

meio de cultura, a utilização de vermiculita diferiu significativamente ao ágar na %G e 

no IVG, com média geral para os tratamentos com vermiculita de 64,7% e de 0,607 

respectivamente.Para o experimento de micropropagação foram testadas diferentes 

concentrações de BAP (6-benzilaminopurina), não foram observadas diferenças 

significativas, porém foi observado que a maioria das brotações apresentou somente um 

broto, além disso, houve indução de brotações em todas as concentrações. As maiores 

médias foram observadas no tratamento com 1,0 mgL1 de BAP, obtendo os 

seguintesvalores: 1,3 para formação de brotos, 75%de enraizamento, 4,4cm para altura 

dos brotos, 0,026g de massa fresca dos brotos, média de 5,1 folhas nos brotos e 88,8% 

de sobrevivência.  Conclui-se que para germinação de aroeira-do-sertão o substrato e o 

agente de suporte mais eficiente é a vermiculita, e que é possível se obter a 

multiplicação de aroeira-do-sertão através da micropropagação com a utilização de 

BAP. 

Palavras-chave: Aroeira-preta, espécie nativa, micropropagação, biotecnologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Bioma Caatinga ocorre exclusivamente no Brasil e ocupa aproximadamente 

11% do território nacional. É uma vegetação xerófila que abrange os estados da Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Paraíba e norte de 

Minas Gerais. A Caatinga é composta por uma vegetação que compreende espécies de 

plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas e várias espécies de bromélias, orquídeas e 

cactos. Essas espécies geralmente são dotadas de espinhos e são caducifólias, ou seja, 

perdem suas folhas no início da estação seca, a Caatinga pode ser caracterizada também 

pelo seu alto grau de endemismo florístico e seus diferentes tipos de vegetação. Devido 

principalmente ao desmatamento ilegal, onde as árvores são cortadas para fabricação de 

mourões e estacas e também para o consumo da lenha, muitas dessas espécies estão 

ameaçadas de extinção (LEAL et al. 2003; MMA, 2012).  Outro grande problema que 

afeta a Caatinga é a sua conversão em lavouras e pastagens para a criação de gado. 

Atualmente mais de 50% desse bioma já foi alterado ou comprometido de alguma 

forma, sendo um dos biomas brasileiros mais ameaçados pela degradação, uma vez que 

a perda de cobertura vegetal compromete drasticamente a biodiversidade da Caatinga 

(DRUMOND et al. 2016). 

Dentre as espécies de plantas da Caatinga pode-se destacar a aroeira-do-sertão 

(Myracrodruon urundeuva Allemão), que apresenta uma grande importância ecológica 

e econômica em toda a região da Caatinga. A aroeira-do-sertão é uma espécie arbórea 

pertencente à família Anacardiaceaeque ocorre no Cerrado, na Mata Atlântica e 

principalmente na Caatinga. (LORENZI, 2000; SILVA-LUZ e PIRANI, 2015). A 

aroeira-do-sertão possui múltiplos usos e se destaca pela sua madeira ser de excelente 

qualidade, sendo muito utilizada para fabricação de estacas, mourões e na construção 

civil.Essa espécie possui ainda um grande potencial para ornamentação de praças e 

parques, para recuperação de áreas degradadas e na composição de sistemas 

agroflorestais (MAIA, 2012).Outra aplicação é a sua utilização na medicina popular e 

na farmacologia, possuindo efeitos antiinflamatórios e cicatrizantes (GALVÃO et al. 

2018). 

Devido à exploração descontrolada e o uso indiscriminado da madeira de 

aroeira-do-sertão,as populações dessa espécie foram criticamente reduzidas, colocando 

em risco a sua variabilidade genética, deixando-a em perigo de extinção, 
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tornandourgente e imprescindível o desenvolvimento de estudos, metodologias e 

estratégias para sua conservação (MELO, 2005; OLIVEIRA, 2012).O uso 

indiscriminado dessa espécie ocasionou a sua inclusão na lista oficial de espécies 

ameaçadas de extinção, divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente através da 

Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008 (MAIA, 2004).  

Dessa forma a aroeira-do-sertão possui uma grande importância e um grande 

potencial ecológico, econômico, social e ambiental, sendo necessário o 

desenvolvimento de técnicas e metodologias para uma eficiente multiplicação e 

conservação dessa espécie. Nesse contexto, a cultura de tecidos possui várias técnicas 

que tem proporcionado grandes progressos na produção de mudas em larga escala e na 

propagação de diversas espécies, tais técnicas como a micropropagação possibilitam 

uma rápida multiplicação de plantas, sendo uma importante estratégia para preservação 

de espécies nativas (LAMEIRA et al. 2000). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

✓ Avaliar a influência de diferentes substratos, condições de ambientes de 

luz, bem como concentração de BAP na germinação, desenvolvimento 

inicial e micropropagação in vitro de aroeira-do-sertão. 

 2.2 Objetivos Específicos 

✓ Analisar a germinação e o desenvolvimento inicial de aroeira-do-sertão 

em diferentes substratos. 

✓ Estabelecer um protocolo de desinfestação para sementes de aroeira-do-

sertão. 

✓ Avaliar a germinação em meio de cultura MS com diferentes agentes de 

suporte. 

✓ Avaliar a germinação e o desenvolvimento inicial de aroeira-do-sertão 

em meio MS com vermiculita em diferentes ambientes. 

✓ Avaliar a influência de diferentes concentrações de BAP na 

micropropagação de aroeira-do-sertão. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Caracterização da espécie 

3.1.1 Aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) 

A espécie Myracrodruon urundeuva pertence à família botânica Anacardiaceae, 

é popularmente conhecida como aroeira-do-sertão, aroeira-preta, urundeúva, aroeira-do-

campo, entre outros nomes populares. O seu nome popular deriva de araroeira, que 

vem de arara e de eira (árvore da arara), por ser uma planta onde a arara costuma 

viver(MAIA, 2012). A aroeira-do-sertão possui uma ampla distribuição por todo o país, 

ocorrendo em diferentes domínios fitogeográficos como o Cerrado, a Mata Atlântica e, 

principalmentea Caatinga, ocorrendo desde o Norte até o Sul do país, sendo mais 

frequente na região Nordeste do Brasil na Caatinga (LORENZI, 2008; SILVA-LUZ e 

PIRANI, 2015) (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição geográfica de aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão). 

Fonte: CNCFLORA. 

 

A aroeira-do-sertão é uma árvore de fuste alto e reto e uma copa larga, com 

altura entre 5 a 20 metros na Caatinga e no Cerrado, podendo atingir até 30 metros na 

floresta pluvial. As suas folhas são compostas, alternas, pilosas, e imparipinadas com 5 

a 9 folíolos (Figura 2 A).É uma espécie decídua, heliófila e seletiva xerófita, possui 

inflorescência do tipo panícula com 12 a 20 cm de comprimento, as suas flores são 

sésseis e unissexuais, ou seja, os sexos são em indivíduos separados. O fruto é uma 

drupa redonda de 3 a 4 mm de diâmetro, indeiscente, quando seco tem cor marrom 

escuro (Figura 2 C e D), as sépalas das flores continuam fixas nos frutos e servem como 

alas (Figura 2 B). A madeira possui uma alta densidade cerca de 1,19 g/cm3 e é de 
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grande resistência mecânica e praticamente imputrescível (MAIA, 2012; LORENZI, 

2008; LIMA, 2011). 

 

Figura 2. (A) Folha composta e imparipinada de aroeira-do-sertão, (B) unidades de dispersão 

de aroeira-do-sertão com sépalas persistentes, (C) detalhe daunidade de dispersão com ala, (D) 

detalhe da unidade de dispersão. (A, C e D) Autor: Augusto Vinicius, (B) Autor: Paolo 

Sartorelli. 

 

Essa espécie possui múltiplos usos, sendo um dos seus principais produtos a 

madeira, que é muito indicada para construçõesexternas, como também para fabricação 

de mourões e estacas,vigas para pontes, ripas e caibros. É uma das madeirasmais 

frequentes em cercas no interior do Brasil devido a sua alta durabilidade, sua madeira 

pode ainda ser utilizada para carvão e lenha de boa qualidade, compoder calorífico de 

4.582 kcal/kg. Estima-se que o valor médio da madeira em pé de aroeira-do-sertão para 

A B 

C D 
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os anos de 2014/2015 foi entre 136,00 a 570,00 o m3 (CAMPOS-FILHO e 

SARTORELLI, 2015). 

Outro grande potencial da aroeira-do-sertão é a sua utilização na medicina 

popular, sendo considerada uma das principais plantas da medicina caseira nordestina, 

onde seu uso secular através do cozimento da entrecasca para realização de banhos 

assépticos no pós parto, esse mesmo preparo também serve para afecções cutâneas e 

problemas nas vias urinárias e nas vias respiratórias. Também são utilizadas suas cascas, 

folhas e raízes através da mistura com aguardente para tratar inflamações na garganta e 

para curar gastrite (MAIA, 2012; LORENZI, 2008). 

Pesquisas científicas têm comprovado um grande potencial da aroeira-do-sertão 

na Farmacologia, através de análises fitoquímicas já foram encontrados altos teores de 

taninos além de flavonóides e chalconas, tanto na sua casca como nas suas folhas. Esses 

estudos também mostram atividades gastroprotetoras, antiinflamatórias, 

cicatrizantes,antiúlceras, analgésicas e antifúngicas (GALVÃO et al. 2018; OLIVEIRA 

et al. 2017; SOUZA, et al. 2007; VIANA et al. 2003). Produtos como sabonetes já são 

fabricados com extratos de aroeira-do-sertão e comercializados relatando propriedades 

anti-sépticas e cicatrizantes, sendo utilizados para limpeza de pele e tratamento contra 

cravos e espinhas (Figura 3). 

 

Figura 3.Produtos fabricados com extrato de aroeira-do-sertão (sabonetes). 

É destacada também a sua importância como espécie polinífera, pois a sua 

floração ocorre geralmente na estação seca, suas inflorescências são formadas por 

pequenas flores, amareladas e com um odor agradável. Seus recursos florais disponíveis 

como pólen e néctar costumam atrair muitas espécies de insetos e principalmente as 

abelhas nativas, as quais são responsáveis pela polinização das suas flores. Durante a 

estação seca, período em que os recursos florais são escassos na Caatinga, as flores da 

aroeira-do-sertão fornecem néctar e pólen para muitas espécies de abelhas como, por 
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exemplo, a abelha jandaíra (Melipona subnitida), a mandaçaia (Melipona mandacaia), o 

arapuá (Trigona spinipes) e a abelha-branca (Frieseomelita doederleini) (KIILL et al. 

2010; MAIA, 2012). 

A aroeira-do-sertão pode ser utilizada também como planta ornamental na 

arborização de praças e parques devido à beleza da sua copa. Destaca-se ainda a sua 

utilização para restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, recomposição de 

matas ciliares e ainda em sistemas agroflorestais como quebra-vento (POTT et al. 2002; 

MAIA, 2012). 

A exploração da aroeira-do-sertão é essencialmente extrativista, e um dos 

grandes problemas que a espécie enfrenta é a extração indiscriminada da sua madeira 

para a fabricação de estacas e mourões e para utilização do tanino presente em sua casca 

na indústria de curtumes de couro, isso tem levado a diminuição das populações dessa 

espécie, colocando em risco a sua variabilidade genética (MONTEIRO et al. 

2005;PACHECO et al. 2006). 

Devido aos seus múltiplos usos e a exploração indiscriminada dessa espécie as 

populações naturais sofreram reduções drásticas (MAIA, 2004). Isso fez com que o seu 

nome fosse incluído na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, publicada pelo 

Ministério do Meio Ambiente através da Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro 

de 2008. Como agravante para conservação, os estudos sobre a biologia reprodutiva da 

aroeira-do-sertão mostram que se trata de uma espécie dióica (KIILL, 2010) e segundo 

Alves (2016) essa característica pode ser um agravante, pois o desaparecimento dos 

indivíduos de um dos sexos em um determinado local pode comprometer a sua 

reprodução, tornando dessa forma urgente e imprescindível o desenvolvimento de 

estudos, metodologias e estratégias para sua conservação a fim de entender melhor o seu 

comportamento e aprimorar os métodos para propagação dessa espécie. 

3.2 Germinação 

O mecanismo de germinação pode ser definido como um conjunto de processos 

que estão associados à retomada das atividades metabólicas e o início da formação de 

uma plântula, a partir do embrião (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012).  

O início da germinação ocorre com a absorção e entrada de água na semente após 

sua liberação da planta-mãe e esse processo de entrada de água na semente é 

denominado de embebição. A embebição irá desencadear a reativação do metabolismo 

com o consequente crescimento do eixo embrionário, que tinha diminuído ou sido 
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interrompido na fase final da maturação quando a semente ainda se encontrava ligada na 

planta-mãe. Esse processo só acontecerá se a semente for quiescente, pois estas são 

capazes de germinar quando expostas a condições adequadas, tanto de água como de 

temperatura e também a composição de gases, condições estasque variam a depender da 

espécie. No entanto, sementes classificadas como dormentes, não germinam mesmo 

quando expostas às condições consideradas adequadas, as mesmas necessitam de 

estímulos ou fatores específicos para que a sua dormência seja quebrada e possa ocorrer 

o processo de embebição e a consequente reativação do metabolismo (KERBAUY, 

2004; FERREIRA e BORGHETTI, 2004).  

Para que uma semente germine, várias condições tanto internas como externas 

devem ser atendidas, com isso vários fatores como longevidade, viabilidade, água, luz, 

temperatura, oxigênio e o substratopodem influenciar direta ou indiretamente a 

germinação das sementes. A longevidade é um dos fatores que pode afetar a germinação 

e consiste basicamente no período que a semente pode viver, só que isso é praticamente 

impossível de se determinar, só seria possível se pudesse colocar essas sementes sob 

condições ideais de armazenamento. Outro fator que interfere diretamente na 

germinação das sementes é a viabilidade, que é o período que a semente realmente vive 

dentro do seu período de longevidade (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012). 

Outros fatores fundamentais para germinação são a água, a temperatura e o 

oxigênio. A água que é um dos fatores mais importante para a germinação, pois, a partir 

da absorção de água ocorre a reidratação dos tecidos e o consequente aumento da 

respiração e de todas as outras atividades metabólicas que irão fornecer os nutrientes 

necessários para a retomada do crescimento do eixo embrionário. A temperatura tem 

papel fundamental, visto que, tem influência direta sobre a velocidade de absorção de 

água e também sobre as reações bioquímicas que determinam todo o processo. Outro 

importante fator é o oxigênio, pois este age diretamente na degradação das substâncias 

de reserva da semente, fornecendo nutrientes e energia para o desenvolvimento do eixo 

embrionário (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012). 

O substrato, em particular, é responsável por fornecer as condições adequadas de 

aeração, umidade, suporte para a planta, capacidade de retenção de água e propensão 

para infestação de patógenos, favorecendo ou prejudicando a germinação (GUEDES et 

al. 2011). Ao se escolher um substrato devem-se levar em consideração alguns aspectos 

importantes como o tamanho da semente, a sua exigência em relação à umidade e a luz, 
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entre outros (BRASIL, 2009). O Manual de Regras para análise de sementes do 

Ministério da Agricultura recomenda a utilização de alguns substratos para realização 

de testes de germinação, como é o caso de papel toalha e mata-borrão, de solo, areia, 

vermiculita, pó de coco entre outros. O desenvolvimento de metodologias bem como o 

conhecimento sobre condições que auxiliem e propiciem uma germinação rápida, 

eficiente e uniforme das diversas espécies de plantas, ajudam na conservação, além de 

auxiliar os viveiristas na produção de mudas em larga escala (PACHECO et al. 2006). 

 

3.3 Cultura de Tecidos 

3.3.1 Histórico, conceito e utilidades da Cultura de Tecidos 

 

A cultura de tecidos de plantas teve sua origem no início do Século XX com os 

trabalhos de Gottlieb Haberlandt, em 1902 ele foi um dos primeiros pesquisadores a 

utilizar da teoria da totipotencialidade na manipulação in vitro de vegetais, sendo 

considerado como o “pai da cultura de tecidos” (VASIL, 2008). Em meados de 1950, a 

cultura de tecidos começa a ganhar destaque nos experimentos realizados por Skoog, e 

posteriormente outros pesquisadores como Miller em 1957 e Murashige em 1962, 

contribuíram com os trabalhos de Skook e ajudaram no estabelecimento das bases 

fisiológicas para o controle da morfogênese, e ainda definiram as quantidades de 

auxinas e citocininas que são responsáveis pela diferenciação de órgãos e tecidos in 

vitro(TORRES, et al., 1998; TERMIGNONI, 2005). 

Após o surgimento desses trabalhos vieram outros resultados com diferentes 

famílias botânicas (Orchidaceae, Bromeliaceae, Heliconiaceae, Asteraceae, Arecaceae e 

Cactaceae), principalmente aquelas que possuem algum interesse econômico 

comoplantas ornamentais, frutíferas, medicinais, plantas utilizadas como condimento ou 

aromática (CARVALHO et al. 2009). Os trabalhos com cultura de tecidos também têm 

se concentradona obtenção de métodos para a expressão da morfogênese in vitro, como 

por exemplo, o da embriogênese somática que tem inúmeras aplicações, podendo ser 

utilizada principalmente para a preservação de espécies com risco de extinção, para 

produção de metabólitos secundários, para a produção de plantas geneticamente 

modificadas, entre outras aplicações (TERMIGNONI, 2005). 
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A cultura de tecidos vegetais consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para 

diversas finalidades da Botânica e tem como definição o cultivo asséptico de qualquer 

parte viva da planta, constituído por partes de tecidos, órgãos ou células em suspensão 

em meio de cultura sintético, onde as condições de temperatura, umidade e 

luminosidade podem ser controladas, com o intuito de gerar uma nova planta. Esta 

técnica tem como base a propriedade da totipotencialidade celular, que consiste na 

capacidade de células vegetais darem origem a novas células, e consequentemente 

novos indivíduos que são idênticos à célula da planta mãe, ou seja, realizar uma 

clonagem vegetal (LAMEIRA et al. 2000). Essa técnica utiliza-se de partes ou órgãos 

inteiros do vegetal aos quais dá-se o nome de explantes, posteriormente desinfestados e 

cultivados em ambiente asséptico com um meio de cultura específico (TORRES et al. 

2000). 

Essa técnica possui um alto potencial para diversas finalidades, como exemplos: 

o seu alto potencial para o melhoramento vegetal, conservação e avaliação de 

germoplasma, multiplicação de material genético, a produção de mudas livres de vírus, 

aumento da variabilidade genética através de variantes somaclonais e é uma das 

principais etapas na produção de plantas transgênicas (ANDRADE, 2002) A cultura de 

tecidos também está sendo muito utilizada para multiplicação de diversas espécies de 

plantas que possuem dificuldade de propagação, como por exemplo, as orquídeas, 

espécies que suas sementes apresentam algum tipo de dormência, além de ser uma 

ferramenta que pode auxiliar diretamente na conservação de espécies ameaçadas de 

extinção, entre tantas outras utilidades (FERREIRA et al. 1998). 

3.3.2 Meio de Cultura 

 

Os meios nutritivos que são utilizados na cultura de tecidos vegetais são 

responsáveis por fornecer os nutrientes necessários para o crescimento dos tecidos 

vegetais e também por controlar o desenvolvimento in vitro das plantas (CALDAS et al. 

1998). Vários são os componentes do meio de cultura, esses componentes podem ser 

essenciais ou opcionais, e podem variar a depender do objetivo do trabalho, do tipo de 

explante utilizado e da função da espécie vegetal (GUERRA et al. 2016). A constituição 

do meio de cultura é uma mistura balanceada de macronutrientes e micronutrientes, 

carboidratos, fontes de nitrogênio, vitaminas, reguladores de crescimento e água. A 
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partir desses componentes são preparadas soluções várias vezes concentradas, as quais 

são chamadas de soluções-estoque (QUISEN et al. 2008). 

Ao longo dos anos vários meios de cultura têm sido preparados e testados a fim 

de identificar a quantidade mais adequada de cada composto utilizado. Esses meios de 

cultura são identificados através da sua composição de sais minerais, o que pode variar 

de meio para meio é basicamente a sua composição e a concentração dos sais minerais 

utilizados ou a utilização de suplementos orgânicos. A definição de qual meio será 

utilizado vai depender do objetivo do trabalho, da espécie que será estudada e até 

mesmo do tipo de explante que será utilizado. Podemos destacar entre os principais 

meios de cultura o meio White (1951) foi utilizado durante muito tempo como meio 

básico para várias espécies de plantas e diferentes tipos de explantes, o meio WPM - 

Wood Plant Medium (Lloyd e Mc Cown, 1981) que é muito utilizado em laboratórios 

comerciais para árvores e arbustos. Já o meio MS (Murashige e Skoog, 1962) 

atualmente é o meio de cultura mais utilizado em todo o mundo (QUISEN et al. 2008). 

Os nutrientes utilizados nos meios de cultura são os mesmos estabelecidos para 

a nutrição mineral básica das plantas no campo. Os macronutrientes (nitrogênio, 

fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, hidrogênio, carbono e oxigênio) são os 

elementos minerais exigidos em maiores quantidades para o crescimento das plantas e 

são adicionados ao meio na forma de sais inorgânicos. Os micronutrientes (cloro, 

manganês, boro, zinco, ferro, molibdênio, cobre, manganês e cobalto) são elementos 

exigidos em menores quantidades para o crescimento das plantas (TORRES et al. 1998; 

KERBAUY, 2008). 

Ao meio de cultura podem ser adicionados ainda fontes de carboidratos, pois ao 

cultivar parte de uma planta in vitro o explante não encontra condições adequadas de 

luminosidade e também as células podem não estar fotossinteticamente ativas, 

necessitando assim de uma fonte de carboidrato externa para o seu crescimento 

edesenvolvimento. A sacarose é a principal fonte de carboidrato utilizada nos meios 

nutritivos, podem ser utilizadas ainda a glicose e a frutose. Vitaminas são compostos 

orgânicos que em baixas concentrações desempenham funções de regulação catalítica 

no metabolismo celular e podem também ser adicionadas ao meio de cultura. A 

vitamina mais utilizada é a tiamina que é solúvel em água, além de outras vitaminas 

utilizadas como o ácido nicotínico e a piridoxina. Outro suplemento orgânico 

adicionado ao meio de cultura é o mio-inositol, que é um hexitol que pode estimular o 
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crescimento in vitro e servir como fonte de carboidrato. O carvão ativado é um pó 

bastante fino e de cor escura que é adicionado com a finalidade de escurecer o meio de 

cultura, para estimular o enraizamento e outra possível ação do carvão ativado é a de 

adsorção substâncias tóxicas produzidas pelo explante (TORRES et al. 1998). 

Misturas complexas como o extrato de levedura, a água de coco e proteínas 

hidrolisadas tiveram um papel importante no desenvolvimento de meios de cultura, 

porém essas misturas complexas possuem composição variável a depender de uma fonte 

ou lote, fator que dificulta a repetibilidade dos resultados. Devido a issonos dias atuais 

prefere-se utilizar meios de composição definida. Agentes de suporte físico são 

acrescentados ao meio de cultura com a finalidade de solidificar o meio e dar 

sustentabilidade ao explante, o agente de suporte mais utilizado atualmente é ágar que é 

um polissacarídeo extraído de algas marinhas, outros produtos gelificantes como o 

phytagel, o gelrite e o amido podem também ser utilizados (PAIVA et al., 2001). 

3.3.3Fitohormônios e Fitorreguladores 

 Os fitohormônios são caracterizados por serem compostos sintetizados em 

pequenas quantidades em algum tecido da planta, de onde vão até as células-alvo para 

exercerem sua atividade biológica. Já os fitorreguladores ou reguladores de crescimento 

vegetal são produtos sintéticos feitos em laboratórios que possuem efeitos análogos aos 

dos fitohormônios (TERMIGNONI, 2005). 

A utilização de fitorreguladores no meio de cultura tem o intuito de prover 

possíveis carências de hormônios, pois o explante encontra-se isolado das regiões 

produtoras de hormônios da planta matriz (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998).  

A adição de fitorreguladores é um dos principais fatores que influenciam o crescimento 

e no padrão de desenvolvimento na maioria dos sistemas de cultura de tecidos. Os 

principais grupos de fitorreguladores que são frequentemente usados na cultura de 

tecidos são as auxinas, as citocininas e as giberelinas (QUISEN et al. 2008). 

As auxinas são utilizadas para promover alongamento e diferenciação celular e 

também para o enraizamento in vitro, além de controlarem a dominância apical. As 

auxinas mais utilizadas atualmente são o AIA (ácido 3-idolacético), o AIB (ácido 

indolbutírico) e o ANA (ácido naftalenoacético). As giberilinas podem ser utilizadas 

para o alongamento de partes aéreas, quebra de dormência e germinação de sementes, 

esse fitorregulador é bioativo na forma de ácido giberélico (GA3). As citocininas são 
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utilizadas no processo de micropropagação durante a fase de multiplicação, são 

responsáveis por controlar a divisão e a diferenciação celular e participam da formação 

de gemas. Vários tipos de citocininas podem ser utilizados em meios de cultura para 

multiplicação de plantas, as mais usadas são a cinetina, a zeatina e a 6-

benzilaminopurina (BAP). (GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998; KERBAUY, 

2004; TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Pesquisas científicas têm relatado a eficiência da utilização de BAP (6-

benzilaminopurina) na multiplicação de várias espécies de plantas lenhosas (SILVA, 

2017). Com a espécie aroeira-do-sertão podemos destacar o trabalho de Andrade(2000), 

que trabalhando com segmentos cotiledonares, internodais, nodais e apicais obteve 90% 

de indução de brotações e maior comprimento por broto de 6,3cm em meio de cultura 

com 4,5 µM de BAP, porém os brotos se desenvolveram em uma única brotação 

(ANDRADE, 2000). 

3.3.4 Germinação in vitro 

 

A germinação de sementes in vitro é uma técnica que tem sido muito utilizada 

como auxílio aos protocolos de micropropagação. A partir da germinação in vitro é 

possível manter a variabilidade genética das espécies, além disso, as plantas obtidas 

através da germinação in vitrosão uma excelente fonte de explantes, e livres de 

contaminações (NERY, 2008). A utilização de explantes obtidos a partir de sementes de 

espécies lenhosas germinadas in vitro permite superar problemas como alto índice de 

contaminação e de oxidação devido à liberação de compostos fenólicos (GOMES et al., 

2007).  

Espécies lenhosas em geral apresentam maiores problemas para o seu 

estabelecimento in vitro, pois são frequentemente contaminadas por microorganismos 

externamente ou até mesmo internamente, e a desinfestação pode levar esses tecidos à 

morte. Assim é muito mais prático e barato trabalhar com plantas germinadas através de 

sementes in vitro, pois as mesmas já estão sendo cultivadas em condições assépticas.O 

desenvolvimento de protocolos de germinação de sementes in vitro permite aumentar os 

percentuais de plantas germinadas in vitro, auxiliando assim os processos de 

micropropagação de plantas. Além disso, essas técnicas podem ser usadas como um 

auxílio na conservação de espécies ameaçadas de extinção, pois podem viabilizar a 

produção de mudas em larga escala (NERY et al. 2008; NASCIMENTO, et al. 2007). 
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3.3.5 Micropropagação 

 

 Dentro da cultura de tecidos várias técnicas estão sendo utilizadas e dentre elas 

destaca-se a micropropagação, pois tem apresentado os maiores impactos e resultados 

concretos (GRATTAPAGLIA e MACHADO, 1998). A micropropagação engloba 

diversas etapas, que vão desde o estabelecimento da planta na cultura in vitro, passando 

por etapas como a multiplicação, o enraizamento até chegar à etapa final que seria a 

aclimatização da planta. Essa técnica só será efetiva se os processos de manipulação e 

inoculação sejam realizados em condições assépticas. Dessa forma os protocolos de 

desinfestação do explante, muitas vezes é o ponto chave para a realização dessa técnica, 

pois, alguns tecidos vivos não sobrevivem a esse processo (GEORGE et al., 2008).  

Murashige (1974) dividiu a micropropagação em três estágios. No estágio 1 

ocorre a seleção dos explantes, a desinfestação e a inoculação em meio de cultura. No 

estágio 2 ocorre a multiplicação dos explantes. No estágio 3 ocorre o enraizamento e a 

aclimatização das plantas transferindo-as para o substrato. Existem basicamente três 

formas de se fazer micropropagação, que vai depender do tipo de explante utilizado. A 

primeira é a multiplicação por meio das brotações das gemas laterais, esse método 

baseia-se na quebra da dominância apical através do corte do ápice e da adição ao meio 

de cultura de citocininas ou giberelinas sintéticas. A segunda forma é através de gemas 

adventícias, essas gemas adventícias são originadas em locais onde não comumente se 

formam no desenvolvimento normal da planta. A terceira forma é através da 

embriogênese somática, essa via também pode ser de forma direta e indireta, a maioria 

dos trabalhos com embriogênese somática são de forma indireta, nessa via os calos 

embriogênicos são mantidos e induzidos ao longo da multiplicação (GRATTAPAGLIA 

e MACHADO, 1998). 

Para micropropagação podemos destacar o trabalho realizado por Fernandes 

(2016),que avaliando diferentes concentrações de BAP (6-benzilaminopurina) na 

multiplicação in vitro de Myracrodruon urundeuva Allemão, testou 5 diferentes 

concentrações  (0,0; 3,0; 6,0; 9,0 e 12,0 mg L-1) adicionadas ao meio de cultura MS, 

após 30 dias foram avaliados o número de brotações e altura da parte aérea. Na análise 

de variância para o número de brotações e comprimento da parte aérea foram 

observadas diferenças significativas, para o número de brotações, onde os valores foram 

crescentes até o tratamento com 6 mg L-1 de BAP, com média de 3 brotações, houve um 
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decréscimo em concentrações maiores. Para altura da parte aérea o meio sem BAP 

apresentou a maior média (1,36 cm), sendo que em concentrações maiores houve um 

decréscimo no comprimento. 

3.4 Vermiculita 

A vermiculita ou vermiculite é um silicato hidratado de magnésio, alumínio e 

ferro, que possui uma estrutura micáceo-lamelar e clivagem basal. A vermiculita é 

comercializada como mineral na sua forma expandida, que possui algumas 

características que o deixam bem atrativo para utilização em várias áreas, como na 

construção civil, nas indústrias químicas e na agricultura. Dentre essas características 

podemos citar a sua baixa granulometria, sua baixa massa específica, e baixa 

condutividade térmica. Na forma expandida, a vermiculita é quimicamente ativa, 

biologicamente inerte, além de possuir baixa densidade (FRANÇA et al. 2016; UGART 

et al. 2008). 

De forma geral a utilização da vermiculita em cada área vai depender 

principalmente da sua pureza e da sua granulometria. Vermiculita de granulometria 

mais fina é geralmente utilizada para produção de manufaturados para a construção 

civil, e também é utilizada por indústrias de fertilizantes e de alimentos para animais 

(UGART et al. 2008). Já a vermiculita com uma granulometria mais grossa vem sendo 

utilizada como substrato na horticultura, para produção de mudas e principalmente na 

germinação de sementes devido às vantagens de ser de fácil obtenção, de baixo custo, 

uniformidade na composição química, porosidade e capacidade de retenção de água 

(MARTINS et al. 2011). 

A vermiculita pode ser utilizada em substituição ao ágar como agente de suporte 

físico no meio de cultura. Além de reduzir os custos a vermiculita pode facilitar o 

processo de enraizamento e também a germinação de algumas espécies que tenham 

dificuldade de germinar no meio de cultura convencional com utilização de ágar 

(HOFFMANN et al. 2001). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentosforamconduzidos nos Laboratórios de Fisiologia Vegetal e de 

Botânica Aplicada do Departamento de Biologia no CCBS (Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde) localizado na Universidade Federal de Sergipe, município de 

São Cristóvão-SE, Brasil. 

4.1.Germinação e desenvolvimento inicial de aroeira-do-sertão em diferentes 

substratos . 

As sementes de aroeira-do-sertão utilizadas no experimento foram coletadas no 

município de Guanambi-BA e beneficiadas manualmente para em seguida serem 

semeadas. Para realização do experimento de germinação foram utilizados três 

tratamentos em diferentes tipos de substratos: T1 (areia lavada, Figura 4 A), T2 (terra 

vegetal, Figura 4 B) e T3 (vermiculita, Figura 4 C). 

 

 

Figura 4. Sementes de aroeira-do-sertão semeadas em (A) areia lavada, (B) terra vegetal e (C) 

vermiculita. 

As sementes foram semeadas em bandejas de isopor e mantidas em estufa 

agrícola durante o período de 30 dias sob regime de rega diária, sendo contabilizado 

diariamente o número de sementes germinadas por tratamento e tendo como critério de 

germinação a emergência da parte aérea. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualisado (DIC), com 

três tratamentos (diferentes substratos para germinação) compostos por 10 repetições de 

25 sementes cada, totalizando 250 sementes por tratamento e um total de 750 sementes 

utilizadas no experimento. As variáveis analisadas foram porcentagem de germinação 

(%G) e o índice de velocidade de emergência (IVE). Após os 30 dias, 20 plântulas de 

B C A 



30 

 

cada tratamento foram escolhidas aleatoriamente para avaliação do desenvolvimento 

inicial, onde foram avaliadas as seguintes variáveis: comprimento da parte aérea (CPA), 

comprimento da raiz principal (CRP), número de folhas(NF), massa fresca da raiz 

(MFR), massa seca da raiz (MSR), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca da 

parte aérea (MSPA). 

4.2 Tempos e concentrações de hipoclorito para desinfestação de sementes de 

aroeira-do-sertão. 

 

A desinfestação das sementes foi realizada em condições assépticas em câmara 

de fluxo laminar, onde as sementes foram imersas em álcool 70% por 30 segundos, e 

em seguida, transferidas para soluções de hipoclorito de sódio comercial com diferentes 

concentrações de 1,25% e 2,5% de cloro ativo e uma gota de detergente neutro, em 

diferentes tempos de imersão 5, 10 e 15 minutos, e posteriormente lavadas três vezes 

com água destilada e autoclavada.  As sementes foram inoculadas em meio MS 

suplementado com 10g L-1 de sacarose, 100 mgL-1 de mio-inositol e gelificado com 

7gL-1 de ágar  o pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem. 

Para a análise estatística foi utilizado um delineamento experimental 

inteiramente casualizado (DIC), com seis tratamentos: T1 – 5min-2,5%, T2 – 10min-

2,5%, T3 – 15min-2,5%, T4 – 5min-1,25%, T5 – 10min-1,25%, T6 – 15min-1,25% em 

esquema fatorial de 2x3, ou seja, duas concentrações de hipoclorito de sódio (1,25% e 

2,5%) e três tempos de imersão (5, 10 e 15 minutos)cada tratamento foi composto por 

16 tubos e uma semente por tubo, onde em cada tubo foi adicionado 10 ml de meio de 

cultura (Figura 5). O experimento foi conduzido em sala de crescimento e após o 

período de 30 dias foram avaliadas: porcentagens de contaminação (%C), germinação 

(%G) e as porcentagens de plantas normais (%PN) e anormais (%PA), sendo 

considerada planta normal a que teve formação de parte aérea e planta anormal a que 

apenas emitiu a radícula, avaliados após 30 dias da montagem do experimento. Com 

base nos resultados definiu-se como padrão o tratamento T6 – 15min-1,25%, para 

realização dos demais experimentos. 
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Figura 5. Semente de aroeira-do-sertão inoculada em meio MS. 

4.3 Germinação de sementes de aroeira-do-sertãoin vitro submetidas a diferentes 

agentes de suporte físico e ausência e presença de sacarose 

Para realização do experimento de germinação de sementes de aroeira-do-sertão 

in vitro submetidas a diferentes agentes de suporte físico e ausência e presença de 

sacarose foram testados a utilização diferentes agentes de suporte físico, além da 

ausência e presença de sacarose nos meios para germinação de aroeira-do-sertão. 

Assim, o experimento foi composto pelos seguintes tratamentos: T1 - Vermiculita + 

água; T2 - Vermiculita + sais MS + 30g de sacarose; T3 - Vermiculita + sais MS; T4 - 

MS + ágar e sem sacarose e T5 – MS + ágar + 30g de sacarose (Figura 6). Para o 

tratamento T5 (MS + ágar + 30g L-1 de sacarose) o meio MS (Murashige e Skoog, 

1962) foi suplementado com 30g L-1 de sacarose + 100mgL-1 de mio-inositol, gelificado 

com 7gL-1 de ágar e o pH ajustado para 5,8 antes da autoclavagem, o mesmo meio foi 

feito para o tratamento T4 (MS + ágar e sem sacarose), porém sem adição de sacarose, 

para os tratamentos T1 (Vermiculita + água), T2 (Vermiculita + sais MS + 30g de 

sacarose) e T3 (Vermiculita + sais MS) não foi utilizado ágar como agente de suporte na 

composição do meio, pois o mesmo foi substituído pela vermiculita. O volume de 

vermiculita utilizado foi definido através de pré-testes para que o meio não ficasse 

encharcado, utilizando-se o volume de 30 mL de vermiculita para 20 mL de solução. 

As sementes de aroeira-do-sertão foram previamente desinfestadas em câmara 

de fluxo laminar com base nos resultados do experimento 4.2, onde as mesmas foram 

imersas por 30 segundos em álcool 70%, e em seguida transferidas para uma solução de 

hipoclorito de sódio comercial com concentração de 1,25% e uma gota de detergente 
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neutro por 15 minutos, em seguida as sementes passaram por triplo enxágue em água 

destilada e autoclavada para então serem inoculadas nos respectivos meios de cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado, composto 

por 5 tratamentos com 12 repetições cada, onde a unidade experimental utilizada foi um 

frasco com capacidade para 100mL, foram inoculadas 6 sementes por frasco, e 

adicionados 20mL de meio de cultura em cada frasco (Figura 6). O experimento foi 

mantido em sala de crescimento,após 30 dias as variáveis analisadas foram 

aporcentagem de germinação (%G), e o índice de velocidade de emergência (IVE). 

 

 

Figura 6. Meio utilizado para inoculação das sementes com vermiculita e com ágar. 

 

4.4 Germinação e desenvolvimento inicial in vitro de aroeira-do-sertão em 

diferentes ambientes 

 

 Para montagem do experimento foram realizados dois tratamentos onde variou-

se o ambiente de crescimento para análise da germinação e do desenvolvimento inicial. 

As sementes foram previamente desinfestadas conforme os resultados do experimento 

4.2, para então serem inoculadas nos respectivos meios de cultura. O meio de cultura 

utilizado foi o meio MS suplementado com 100mg L-1 de mio inositol e vermiculita 

como agente de suporte.O volume de vermiculita e meio de cultura seguiram o padrão 

estabelecido no experimento 4.3. 
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O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, composto 

por 2 tratamentos: T1 (sala de crescimento) e T2 (estufa agrícola com sombrite 50% 

(Figura 7). Cada tratamento foi composto por 10 repetições, onde a unidade 

experimental utilizada foi um frasco com capacidade de 100mle 6 sementes por frasco, 

totalizando 60 sementes por tratamento totalizando 120 sementes utilizadas no 

experimento, os frascos foram colocados em sacos plásticos transparentes e vedados 

com barbante para diminuir os riscos de contaminação. Após 30 dias foram avaliadas as 

seguintes variáveis: porcentagem de germinação (%G), número de folhas (NF), 

comprimento da parte aérea (CPA), e a sobrevivência (%S). 

 

 

Figura 7. Estufa agrícola. Autor: Geovane Dias. 

 

4.5Diferentes concentrações de BAP (6-benzilaminopurina) na micropropagação 

de aroeira-do-sertão. 

Para realização da micropropagação foram utilizados como fonte de explante 

segmentos cotiledonares que foram retirados de plantas obtidas a partir da germinação 

in vitrodo experimento 4.3 (Figura 8A). Foram testadas diferentes concentrações de 

BAP acrescidas ao meio: T1 (0,0), T2(0,5), T3(1,0) e T4 (2,0) mg L-1de BAP (6-

benzilaminopurina) acrescidos ao meio de cultura MS (Murashige e Skoog, 1962) 

suplementado com 30g L-1 de sacarose, 100mg L-1 de mio inositol, 1mg L-1 de carvão 

ativado, gelificado com 7g L-1 de ágar e o pHfoi ajustado para 5,8 antes da 

autoclavagem. 

Para a formulação do experimento foi utilizado um delineamento experimental 

inteiramente casualizado (DIC), composto por quatro tratamentos (diferentes 
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concentrações de BAP)com 16 repetições cada, onde a unidade experimental utilizada 

foi um tubo de ensaio com um segmento nodal por tubo (Figura 8B), em cada tubo foi 

colocado a quantidade de 10 mL de meio de cultura. Após 30 dias da condução do 

experimento em sala de crescimento foram avaliadas as seguintes variáveis: número de 

brotos (NB), número de folhas (NF), formação de raiz, formação de calo, comprimento 

dos brotos e massa fresca dos brotos. 

 

 

Figura 8. (A) Aspecto geral da planta de aroeira-do-sertão utilizada para micropropagação, (B) 

segmento nodal inoculado em meio para micropropagação. 

4.6. Análises estatísticas dos dados 

A análise estatística dos dados foi realizada pelo programa computacional 

Sistema para Análise de Variância - SISVAR (FERREIRA, 2005), e para o contraste 

das médias, foi utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade, com exceção do 

experimento 4.4 que foi utilizado o teste T a 5% de probabilidade. 

A B 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Germinação e desenvolvimento inicial de aroeira-do-sertão em diferentes 

substratos 

As análises de variância da porcentagem de germinação e do índice de 

velocidade de emergência apresentaram diferença significativa para os três tipos de 

substratos utilizados (areia-lavada, terra vegetal e vermiculita). O início da germinação 

das sementes de aroeira-do-sertão foi verificado após quatro dias da sua semeadura, 

sendo que o pico de germinação ocorreu entre o quinto e o sexto dia para os substratos 

areia lavada e vermiculita, para o substrato terra vegetal a germinação ocorreu de forma 

variada entre o sexto e o décimo segundo dia de semeadura. 

 Em relação à porcentagem de germinação, onde foi possível verificar que ouve 

influência direta do tipo de substrato utilizado. O substrato formado por vermiculita 

apresentou a maior porcentagem de germinação (52%), seguida pela areia lavada (40%) 

e terra vegetal (18%) (Figura 9). 

 

 

Figura 9.  Porcentagem de germinação de sementes de aroeira-do-sertão em diferentes 

substratos. Letras diferentes nas colunas indicam diferenças significativas, barras indicam 

desvio padrão. 

Já em relação ao índice de velocidade de emergência, onde foi possível verificar 

que houve interação direta entre a velocidade de emergência das plântulas e o tipo de 

substrato utilizado. A vermiculita apresentou o maior índice (2,34), seguido pela areia 

lavada (1,85) e terra vegetal (0,50) (Figura 10). 
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Figura 10. Índice de velocidade de emergência de sementes de aroeira-do-sertão em diferentes 

substratos. Letras diferentes nas colunas indicam diferenças significativas, barras indicam 

desvio padrão. 

Os maiores resultados obtidos na germinação e no índice de velocidade de 

emergência utilizando-se a vermiculita demonstram que as características físicas desse 

substrato permitem uma boa capacidade de retenção de água e aeração do substrato, 

favorecendo assim a germinação e o desenvolvimento inicial das sementes de aroeira-

do-sertão. Na figura 11 (A, B e C) podemos observar as plântulas germinadas nos 

diferentes substratos utilizados. 

Figura 11.Plântulas de aroeira-do-sertão germinadas em diferentes substratos: (A) areia lavada, 

(B) terra vegetal e (C) vermiculita. 

Os efeitos positivos da vermiculita na germinação de sementes de aroeira-do-

sertão obtidos neste trabalho, estão de acordo com os obtidos por Bandeira et al. (2017) 

que observaram que a utilização de vermiculita como substrato permitiu um bom 

desempenho germinativo em sementes de M. urundeuva com média geral de 80% de 
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%G, contra 20% de %G da areia lavada. Já no trabalho desenvolvido por Guedes et al. 

(2011) os resultados obtidos com o substrato areia lavada apresentaram um melhor 

desempenho na germinação de sementes com média geral de 57% de %G de M. 

urundeuva, se comparado a vermiculita com média geral de 41% de %G. Assim, por 

mais que o substrato utilizado afete a germinaçãoesses resultados indicam também que a 

procedência das sementes pode influenciarnos resultados de germinação e vigor de 

sementes (GUEDES, 2011). 

Para o índice de velocidade emergência os resultados desse trabalho estão de 

acordo com os resultados obtidos por Pacheco et al. (2006), que em trabalho realizado 

com M. urundeuva, observando o efeito da temperatura e do substrato na germinação de 

sementes, obteve 6,48 de IVE para sementes germinadas em vermiculita e 5,59 para 

sementes germinadas em areia lavada. Já no trabalho realizado por Guedes et al. (2011), 

a utilização de areia foi superior a vermiculita em relação ao IVE, obtendo 1,72 e 1,28 

respectivamente. 

Em relação ao desenvolvimento inicial de plântulas de aroeira-do-sertão 

observa-se que a vermiculita diferiu significativamente dos outros tratamentos nas 

seguintes variáveis: comprimento da parte aérea (CPA), comprimento da raiz principal 

(CRP) e massa fresca da parte aérea (MFPA), as outras variáveis não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas entre os três tratamentos testados (Tabela 1). 

Tabela 1.  Médias para as variáveis: comprimento da parte aérea (CPA), comprimento 

da raiz principal (CRP), número de folhas (NF), massa fresca da raiz (MRF), massa 

fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da raiz (MSR) e massa seca da parte aérea 

(MSPA) de plântulas de aroeira-do-sertão em diferentes substratos após 30 dias da data 

de semeadura das sementes. 

Tratamentos CPA CRP NF MFR MFPA MSR MSPA 

Areia 

Lavada  

1,94b 2,71b 2,25b 0,0069a 0,0352b 0,0112a 0,042a 

Terra 

Vegetal 

1,76b 1,64c 2,60ab 0,0067a 0,0354b 0,0070a 0,029a 

Vermiculita 2,38a 4,08a 2,85a 0,0101a 0,0431a 0,0115a 0,042a 

Dados seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% 

de significância pelo teste de Tukey. 
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Os resultados obtidos neste trabalho para o desenvolvimento inicial estão de 

acordo com os obtidos no trabalho realizado por Pacheco et al. (2006), que avaliando o 

efeito do substrato na germinação de aroeira-do-sertão, observou que osubstrato 

composto por vermiculita apresentou melhores resultados que o substrato areia lavada 

para o comprimento do hipocótilo, onde as plantas germinadas em vermiculita 

apresentaram 2,5cm e 2,0cm respectivamente. Esse mesmo padrão foi observado para o 

comprimento da raiz primária onde a vermiculita obteve 2,3cm de comprimento de raiz, 

contra 2,1cm em média da areia lavada. Já os resultados obtidos no trabalho de Guedes 

et al., (2011) com aroeira-do-sertão foram diferentes, onde a areia lavada mostrou-se 

mais eficiente que a vermiculita para o comprimento das plântulas (parte aérea + raiz), 

com médias de 7,79cm e 7,16cm respectivamente. Para a massa seca das plântulas 

(parte aérea + raiz) a areia lavada também apresentou as melhores médias se comparado 

à vermiculita, obtendo 0,06g e 0,03g respectivamente, diferindo dos resultados obtidos 

neste trabalho. 

A vermiculita é um substrato que vem sendo muito utilizado nos últimos anos e 

tem apresentado ótimos resultados para a germinação de sementes de espécies florestais. 

Esse substrato destaca-se por possuir uma boa capacidade de absorção de água, além de 

ser um substrato relativamente leve o que facilita o seu manuseio, possui uma boa 

porosidade e aeração, não exige um reumedecimento diário, todas essas características 

favorecem altas taxas e uniformidade na germinação de sementes (PACHECO, et al. 

2006). 

Vale ressaltar que apesar de a vermiculita apresentar as maiores médias 

principalmente para porcentagem de germinação e para o índice de velocidade de 

emergência, após os 30 dias de acompanhamento as plântulas germinadas nesse 

substrato começaram a apresentar uma mudança de coloração para tons avermelhados 

(Figura 12A), se comparado as outras plântulas dos outros substratos (areia lavada e 

terra vegetal) (Figura 12B), o que provavelmente pode indicar que os nutrientes 

presentes nesse substrato já não eram mais suficientes para o desenvolvimento dessas 

plântulas. Apesar de apresentarem esses tons avermelhados todas essas plântulas 

quando transferidas para sacos plásticos com substrato 1:1 de terra vegetal e areia 

lavada (Figura 12C) e apresentaram elevada taxa de sobrevivência, sendo mantidas 

como plantas matrizes para a realização de outros experimentos. 
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Figura 12. Plântula germinada no substrato vermiculita apresentado tons avermelhados, (B) 

plântula germinada no substrato terra vegetal, (C) plantas transferidas para sacos plásticos. 

4.2 Tempos e concentrações de hipoclorito para desinfestação de sementes de 

aroeira-do-sertão. 

 

 Para o experimento de desinfestação de sementes de aroeira-do-sertão não foram 

observadas diferenças significativaspara as concentrações de hipoclorito de sódio 

testadas e para os tempos de exposição das sementes.  A porcentagem de contaminação 

foi baixa, demonstrando que todas as concentrações e tempos testados foram eficientes 

para desinfestação de sementes de aroeira-do-sertão (Tabela 2). Para a porcentagem de 

germinação (Figura 13A) os tratamentos T2 (10min-2,5%) e T6 (15 min-1,25%) 

apresentaram as maiores médias com 57,1% cada. Para a porcentagem de plantas 

normais (Figura 13B) as maiores médias foram observadas nos tratamentos T1 (5min-

2,5% com 75%), T3 (15min-2,5% com 100%) e T6 (15 min-1,25% com 50%). Para 

plantas anormais (Figura 13C) os tratamentos T2 (10min-2,5%), T4 (5min-1,5%) e T5 

(10min-1,5%) apresentaram as maiores médias, com 62,5%, 60% e 60% 

respectivamente. 

 

A B C 
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Figura 13. (A) Plântula germinada de aroeira-do-sertão, (B) aspecto geral de uma plântula 

normal e (C) aspecto geral de uma plântula anormal de aroeira-do-sertão. 

 

Tabela 2. Médias para as variáveis: porcentagem de germinação (%G), porcentagem de 

contaminação (%C) e porcentagens de plantas normais (%PN) e anormais (%PA), em 

sementes desinfestadas em diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e diferentes 

tempos de imersão. 

Tratamentos %G %C %PN %PA 

T1/5min-2,5% 28,5a 6,25a 75,0a 25,0a 

T2/10min-2,5% 57,1a 0,00a 37,5a 62,5a 

T3/15min-2,5% 28,5a 12,5a  100a   0,0a 

T4/5min-1,25% 35,7a 0,00a 40,0a 60,0a 

T5/10min-1,25% 35,7a 6,25a 40,0a 60,0a 

T6/15min-1,25% 57,1a 0,00a 50,0a 50,0a 

Dados seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% 

de significância pelo teste de Tukey. 

A baixa taxa de contaminação observada neste estudo (0,0 a 12,5%) está de 

acordo com os resultados de contaminação obtidos por Fernandes (2016), quetestando 

diferentes concentrações de hipoclorito de sódio e tempos de imersãona germinação e 

propagação in vitro de aroeira-do-sertão, observou até 4,16% de sementes 

contaminadas. No mesmo estudo a porcentagem de germinação variou entre 25 a 45%, 

corroborando com os resultados obtidos neste trabalho onde a média da porcentagem de 

germinação variou entre 28,5 e 57,1%. Através dos resultados obtidos nesse trabalho e 

no trabalho de Fernandes (2016) comprova-se que hipoclorito de sódio com 

A B C 
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concentração de 1,5% por 15min de imersão é eficiente na desinfestação de sementes de 

aroeira-do-sertão e não afeta a germinação. O que justifica a utilização desse tempo e 

concentração de hipoclorito nos demais experimentos realizados. 

 Os resultados obtidospor Andrade (2000) para porcentagem de germinação estão 

de acordo com os obtidos neste trabalho, que estudando a micropropagação de aroeira-

do-sertão relatou que as sementes desinfestadas em álcool 70% por 30 segundos, 

seguidas de imersão por 10 minutos em hipoclorito de sódio com concentração de 1% e 

triplo enxágue com água destilada, foi eficiente para desinfestação, não apresentado 

nenhum tipo de contaminante, e com resultado satisfatório para porcentagem de 

germinação com 57,5%. Esses resultados para porcentagem de germinação se 

aproximam dos obtidos neste trabalho onde a maior média para %G foi de 57,1%. 

A desinfestação das sementes tem o intuito de evitar a proliferação e o 

desenvolvimento de fungos e bactérias no meio de cultura, pois os mesmos inviabilizam 

as etapas seguintes como a micropropagação que necessitam de explantes livres de 

contaminantes. Na etapa de desinfestação uma das maiores dificuldades está na 

obtenção de material asséptico sem conduzir à morte no momento da desinfestação 

(GRATTAPLAGLIA e MACHADO, 1998). Dessa forma o tempo de exposição do 

material e a concentração do agente descontaminante devem ser ajustados de acordo 

com a espécie e o tipo de tecido vegetal utilizado, levando em consideração a 

especificidade de cada um deles (PASQUAL et al., 2010; FERNANDES, 2016). 

4.3 Germinação de sementes de aroeira-do-sertão in vitro submetidas a diferentes 

agentes de suporte físico e ausência e presença de sacarose. 

 

A utilização de vermiculita como agente de suporte diferiu significativamente 

em relação à utilização de ágar no meio de cultura. Os maiores valores tanto para 

porcentagem de germinação quanto para o índice de velocidade de emergência foram 

observados nos meios onde a vermiculita foi utilizada em substituição ao ágar (Figura 

14 A e B). O tratamento T1 (Vermiculita + água) obteve os maiores índices para %G 

(70,8) e IVE (0,669), seguido pelos tratamentos T3 (Vermiculita + MS) e T2 

(Vermiculita + MS + sacarose) com valores de 62,4 e 61,1 para %G;  0,59 e 0,55 para 

IVE, respectivamente. Para os tratamentos T4 (MS + sacarose) e T5 (MS sem sacarose) 

foi observado que houve influência direta a utilização de ágar como agente de suporte 

na %G e no IVE obtendo os seguintes valores: 27,7 e 37,5 para %G, 0,25 e 0,19 para o 
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IVE respectivamente. Isso pode indicar uma influência negativa dos tratamentos T4 e 

T5 na germinação de sementes de M. urundeuva. Não foi observada estatisticamente 

influência da sacarose na germinação e no índice de velocidade de emergência nas 

sementes de aroeira-do-sertão (Tabela 3). 

  

 

Tabela 3. Médias para as variáveis: porcentagem de germinação (%G) e índice de 

velocidade de emergência (IVE) de aroeira-do-sertão em diferentes agentes de suporte e 

ausência e presença de sacarose após 30 dias da data de inoculação das sementes. 

Tratamentos %G IVE 

T1/ Vermiculita + água 70,8a 0,66a 

T2/ Vermiculita + MS + sacarose 61,1ab 0,55a 

T3/ Vermiculita + MS 62,4a 0,59a 

T4/ MS sem sacarose 27,7c 0,25b 

T5/ MS + sacarose 37,5bc 0,19b 

Dados seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% 

de significância pelo teste de Tukey. 

  

 

 

Figura 14. Plântulas de aroeira-do-sertão germinadas em meio com vermiculita (A) e meio com 

ágar (B). 
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A influência positiva com a utilização da vermiculita na germinação in vitro de 

sementes de aroeira-do-sertão obtidos nesse trabalho, estão de acordo com os resultados 

obtidos por Oliveira et al. (2014). Esses autores ao analisar o efeito de diferentes meios 

de cultura na germinação in vitro de sementes de mangabeira (Hancornia speciosa 

Gomes), observaram que os tratamentos dotados de vermiculita e combinações, 

exercem influência positiva na emergência de mangabeira, o que corrobora com os 

resultados obtidos neste trabalho onde os tratamentos dotados de vermiculita 

apresentaram maiores médias de porcentagem de germinação e índices de velocidade de 

emergência. Resultados diferentes desses foram obtidos por Silva-Souza et al. (2007) 

que estudando a germinação in vitro de mangabeira (Hancornia speciosa), observou 

que não houve diferenças significativas na germinação para os tratamentos testados. 

Porém, nesse caso vale ressaltar que o início e o término da germinação das sementes no 

meio com a utilização de vermiculita ocorreu de forma mais rápida, aos 15 e 30 dias 

respectivamente, contra 30 e 68 dias dos outros tratamentos. 

 Lameira et al. (2006) estudando o efeito substratos na germinação in vitro de 

mogno (Swietenia macrophylla King), observaram que a vermiculita na presença ou 

ausência de solução nutritiva, demonstrou ser superior ao ágar como substrato para a 

germinação de sementes de mogno in vitro. Esses resultados estão de acordo com os 

obtidos neste trabalho, onde a utilização de vermiculita como agente de suporte 

mostrou-se mais eficiente que a utilização de ágar. 

 Os resultados positivos na germinação in vitro utilizando a vermiculita como 

agente de suporte foram demonstrados também no trabalho realizado por Lédo et al. 

(2008), que estudou a germinação in vitro de embriões zigóticos e sementes de nim 

indiano (Azadirachta indica A. Juss.). Esses autores observaram que a utilização de 

vermiculita como substrato apresenta 97,5% de germinação de sementes de A. indica, 

contra 77,5 na utilização de ágar como agente de suporte, além disso observaram que a 

utilização de vermiculita como agente de suporte apresentou também uma maior 

formação de plantas normais. 

Foi observado que a germinação da maior parte das sementes dos tratamentos 

que utilizaram a vermiculita como agente de suporte, ou seja, os tratamentos T1, T2 e 

T3 ocorreram entre o sexto e o oitavo dia após a inoculação, sendo que o pico de 

germinação foi o sexto dia. Para os tratamentos T4 e T5 que utilizaram ágar como 

agente de suporte, a germinação ocorreu de forma menos uniforme e ocorreu entre o 
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sexto e o vigésimo dia. Vale ressaltar que o tratamento T1 (vermiculita + água) após 7 

dias de acompanhamento as plântulas começaram a apresentar necrose do caule e logo 

em seguida um tombamento, isso pode indicar que a falta de nutrientes pode ter 

provocado a morte dessas plântulas (Figura 15 A e B). 

 

Figura 15. Plântulas de aroeira-do-sertão germinadas no tratamento com vermiculita e água. 

Seta vermelha indica no detalhe a necrose do caule. 
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4.4 Germinação e desenvolvimento inicial in vitro de aroeira-do-sertão em 

diferentes ambientes. 

 A variação no ambiente de crescimento mostrou-se eficiente para sobrevivência 

das plântulas germinadasin vitro. O tratamento T1 (estufa agrícola) obteve 100% de 

sobrevivência das plântulas, já o tratamento T2 (sala de crescimento) não apresentou 

sobrevivênciaapós os 30 dias de acompanhamento (Figura 16 A e B). Para a 

porcentagem de germinação não foram observadas diferenças estatísticas significativas. 

A média da altura das plântulas e do número de folhas foi realizada apenas no 

tratamento T1, devido a não sobrevivência das plântulas do tratamento T2. 

 

Figura 16. (A) Plântulas vivas do tratamento mantido em estufa agrícola, (B) plântulas mortas 

do tratamento mantido em sala de crescimento, após 30dias de acompanhamento. 

 

Tabela 4. Médias para as variáveis: porcentagem de germinação, porcentagem de 

sobrevivência, altura média das plantas, e média do número de folhas por planta, para 

sementes de aroeira-do-sertão germinadasin vitro em diferentes ambientes. 

Tratamentos %G %Sobre. Altura N° de folhas 

T1-Estufa 66,6a  100a 3,35a     1,6a 

T2-Sala de Crescimento 71,6a   0,0b  -   - 

Dados seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% 

de significância pelo teste T (LSD). 

  

A B 



46 

 

Após 15 dias de acompanhamento foi verificado que as plântulas mantidas em 

sala de crescimento apresentaram estiolamento(Figura 17 A). É possível que a baixa 

intensidade luminosa característica da sala de crescimento, tenha relação direta com o 

estiolamento das plantas. Segundo Kerbauy, (2008) o estiolamento pode ser observado 

em plântulas crescidas no escuro ou com baixa intensidade luminosa, e as mesmas 

apresentam como características crescimento longitudinal do caule acelerado, 

esbranquiçamento devido à baixa concentração de clorofila, fragilidade pela não 

formação de fibras,além de apresentam um sistema radicular reduzido se comparado a 

plântulas que se desenvolvem sob altas taxas de luminosidade (Figura 17 B). Esse 

mesmo comportamento de estiolamento das plântulas foi observado por Silva et al., 

(2016) que avaliando o efeito da luz na germinação e desenvolvimento de plântulas de 

pinhão-manso (Jatropha curcas L.) observou que as plântulas germinadas na ausência 

de luz apresentaram o estiolamento do caule.  

 

 

Figura 17. (A) Plântulas mantidas em sala de crescimento apresentado estiolamento, (B) 

plântulas mantidas em estufa agrícola apresentando desenvolvimento normal, após 15 dias da 

montagem do experimento. 
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Braga (2006) avaliando o efeito do ambiente de cultivo na propagação in vitro 

de crisântemo (Dendranthema grandiflora) observou que as plantas mantidas em casa 

de vegetação apresentaram um maior número de folhas (16,0) e um maior comprimento 

das raízes (3,85cm) valores superiores aos resultados das plantas mantidas em sala de 

crescimento (13,37 e 3,39cm respectivamente). Já o trabalho desenvolvido por Souza et 

al., (2012) avaliando o efeito da luz na germinação in vitro de embriões zigóticos de 

oliveira (Olea europaea L.), observou que independentemente do local de incubação, 

seja na presença de luz ou na ausência, as plântulas apresentaram o mesmocomprimento 

da parte aérea e mesmo número de folhas. 

A influência positiva da luz natural em casa de vegetação obtidas nesse trabalho 

para o desenvolvimento dearoeira-do-sertão, também foi demonstrada no trabalho 

desenvolvido por Cardoso et al. (2018) que avaliando ainfluência de luz e sacarose no 

crescimento in vitro de mandioca, onde em todas as variedades de mandioca testadas 

apresentaram um maior desenvolvimento vegetativo em ambiente com luz natural (casa 

de vegetação) se comparado ao ambiente com luz artificial (sala de crescimento).  

Resultados similares também foram encontrados por Mendonça et al. (2015), que 

avaliando ambientes de cultivo in vitro favoráveis ao processo de aclimatização da 

mandioca observou que o ambiente de luz natural  em casa de vegetação além de 

proporcionar um melhor desenvolvimento das plantas é mais econômico e facilita o 

processo de aclimatização das plantas, se comparado a outros ambientes como em sala 

de crescimento. 

Resultados diferentes foram observados por Camargo et al. (2017), que 

avaliando a multiplicação in vitro em condições fotoautotróficas do porta-enxerto de 

pereira, observou maior taxa de multiplicação de explantes cultivados em sala de 

crescimento, maior número de folhas e maior comprimento médio por broto se 

comparado aos tratamentos mantidos em casa de vegetação. 

A intensidade luminosa é um importante fator para o crescimento das plantas, 

pois pode ter ação direta ou indireta na regulação do seu metabolismo. A resposta que a 

planta pode apresentar não depende simplesmente da ausência ou presença da luz, mas 

também da qualidade e da quantidade de intensidade luminosa (ERIG e SCHUCH, 

2005; SOUZA et al. 20012). Sabe-se que o fator luz é capaz de influenciar a 

fotossíntese, a concentração de clorofila e a ultra-estrutura de cloroplastos (BRAGA, 

2006). A influência positiva da luz natural em casa de vegetação tem sido demonstrada 
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por diversos autores em vários trabalhos com muitas espécies de plantas, como a 

mandioca (CARDOSO et al. 2018; MENDONÇA et al. 2015),  com crisântemo 

(BRAGA, 2006), com cagaita (Eugenia dysenterica) (FERNANDES et al. (2007), entre 

outros. 

Muitas espécies como, por exemplo, as da família Cactácea (XAVIER, 2010 

(Hamatocactus setispinus)), e também espécies que apresentam sementes pequenas e 

com poucas reservas, sementes de espécies pioneiras, geralmente tem a sua germinação 

estimulada pela presença de luz, aumentando a porcentagem e a velocidade de 

germinação, tais sementes são denominadas de fotoblásticas positivas, já as sementes 

que apresentam inibição da germinação na presença de luz são denominadas de 

fotoblásticas negativas (KERBAUY, 2008). Ainda existem as sementes chamadas de 

fotoblásticas neutras, que germinam independe da presença ou ausência da luz (SILVA, 

et al. 2015).  

Nesse trabalho não foram observadas diferenças significativas na germinação de 

aroeira-do-sertão em relação à variação do ambiente, esses resultados estão de acordo 

com os obtidos por Silva et al. (2002), que avaliando o efeito da luz e da temperatura na 

germinação de sementes de aroeira-do-sertão observou que as sementes apresentaram 

um bom comportamento germinativo na presença e ausência de luz. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Miranda et al. (2007), ao analisarem sementes de 

aroeira-do-sertão de diferentes lotes, coletadas em dois fragmentos de Mata Atlântica 

em Minas Gerais, verificaram uma boa capacidade germinativa na presença e na 

ausência de luz (médias de 77 e 74% respectivamente). 

 

4.5 Diferentes concentrações de BAP (6-benzilaminopurina) na micropropagação 

de aroeira-do-sertão. 

 Não foram observadas diferenças significativas para micropropagação de 

aroeira-do-sertão em diferentes concentrações de BAP. Porém vale ressaltar que a 

utilização de BAP na concentração de 1mg L-1promoveu as melhores médias em todas 

as variáveis analisadas, destacando-se principalmente a porcentagem de plantas que 

formaram raiz (75%), a altura média dos brotos (4,4 cm), a média do número de folhas 

nos brotos (5,1) e a porcentagem de sobrevivência (88%) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Médias de brotos, porcentagem de raízes, altura do maior broto, massa fresca 

dos brotos, número de folhas dos brotos e porcentagem de sobrevivência de plantas de 

aroeira-do-sertão micropropagadas em diferentes concentrações de BAP. 

Trat. N° de brotos %Raiz Alt.do broto Massa fresca N° de folhas %Calo %Sobr. 

0,0     1,3a 37,5a        2,5a      0,018a         4,0a   0,0a 66,6a 

0,5      1,0a 37,5a        2,8a      0,015a         3,0a   0,0a 55,5a 

1,0      1,3a 75,0a        4,4a      0,026a         5,1a   0,0a 88,8a 

2,0      1,1a 12,5a        3,4a      0,020a         4,6a    10a 88,8a 

Dados seguidos de mesma letra na coluna não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% 

de significância pelo teste de Tukey. 

 

Para a formação de brotos foi possível observar a indução de brotaçõesem todas 

as concentrações testadas, desde o tratamento com 0,0 mg L-1 de BAP, até o tratamento 

com 2,0 mg L-1 de BAP, sugerindo a ação de reservas endógenas (FERNANDES, 

2016). Foi observado também que a maioria dos brotos se desenvolveram em uma única 

brotaçãoapenas (Figura 18 A e B), um broto ao se desenvolver acaba inibindo o 

desenvolvimento dos outros (Figura 19 A e B). 

 

 

Figura 18. (A e B) Brotações em plantas de aroeira-do-sertão desenvolvidas em um único 

broto. 
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Figura 19. Nas figuras (A, B e C), podemos observar o aspecto geral de plantas que formaram 

dois brotos. 

 

Para formação de raízes foi possível verificar que a concentração de 1,0mg L-1 

de BAP favoreceu a formação de raízes em 75% das plantas (Figura 20 A e B), já a 

concentração de 2,0mg L-1 de BAP inibiu a formação de raízes, onde somente 12,5% 

das plantas formaram. Para as variáveis altura do maior broto, massa fresca dos brotos, 

número de folhas nos brotos e porcentagem de sobrevivência, as maiores médias foram 

observadas nas maiores concentrações de BAP, nos tratamentos com 1,0mg L-1 e 2,0mg 

L-1. Não foi observada a formação de calo nas concentrações de BAP testadas. 

 Os resultados desse trabalho para formação de raízes estão de acordo com o que 

diz Grattapaglia et al. (1987), existe uma correlação negativa para formação de raízes 

em decorrência do aumento da concentração de BAP, ou seja, quanto maior a 

concentração de BAP no meio de cultura menor será o número de plantas com raízes, e 

isso foi evidenciado nos seus trabalhos com Eucalyptus. 

Resultados similares foram obtidos por Villa et al. (2005) que avaliando a 

micropropagação in vitro de amoreira-preta observou que na ausência de BAP houve 

um maior número de plantas que formaram raízes, só que em concentrações maiores 

houve um decréscimo na formação de raízes. 

 

A B C 
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Figura 20. Plantas micropropagadas de aroeira-do-sertão que apresentaram formação de raízes. 

 

Andrade et al. (2000) avaliando a micropropagação de M. urundeuva testando 

diferentes concentrações de BAP (0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg L-1). Para a formação de brotos 

o tratamento com 1,0 mg L-1 de BAP apresentou 90% de indução de brotações, sendo 

que as brotações se desenvolveram em um único broto, corroborando com os resultados 

obtidos nesse trabalho. Da mesma forma os autores observaram a indução de brotos em 

todas as concentrações de BAP testadas e a formação de brotos que se desenvolveram 

em uma única brotação. Outra variável analisada mostra uma relação crescente entre a 

altura da parte aérea e a concentração de BAP testada, obtendo 6,3cm na concentração 

de 1,0 mg L-1 de BAP, acima dessa concentração houve uma tendência de diminuição 

da altura da parte aérea (ANDRADE et al. 2000). Esses resultados estão de acordo com 

os obtidos nesse trabalho, houve uma tendência de um maior comprimento da parte 

aérea até a concentração de 1,0mg L-1, após essa concentração houve redução na altura 

dasbrotações (Figura 21). 
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Figura 21. Efeito de diferentes concentrações de BAP para altura dos brotos de plantas 

micropropagadas de aroeira-do-sertão. 

 

Um maior comprimento dos brotos pode estar ligado ao fato que as citocininas 

estimulam o crescimento da parte aérea até uma determinada concentração de BAP, o 

que pode variar de espécie para espécie, e em concentrações mais altas esse 

fitorregulador pode se tornar tóxico para os explantes, diminuindo o alongamento 

celular (ANDRADE et al. 2000). 

Resultados diferentes desses foram obtidos por Fernandes (2016), que testando 

diferentes concentrações de BAP na multiplicação in vitro de aroeira-do-sertão obteve 

média crescente de 3 brotações até a concentração de 6,0 mg L-1 de BAP, seguido de 

decréscimo em concentrações maiores. Já para a variável altura da parte aérea os 

resultados obtidos nesse trabalho (4,4cm na concentração de 1,0mg L-1 de BAP) são 

superiores aos os obtidos por Fernandes (2016) que obteve a maior média para o 

comprimento dos brotos (1,38 cm) no tratamento com 0,0 mg L-1 de BAP, seguido de 

decréscimo em concentrações maiores. 

 Paiva e Aloufa (2009) estudando o estabelecimento in vitro de aroeira da praia 

(Schinus terebinthifolius Raddi) em diferentes concentrações de 6-benzilaminopurina 

(BAP), obtiveram em média 86,6% de indução de brotos no tratamento com 1,0 mg L-1 

de BAP, sendo que se diferenciaram em média 2 brotos por segmento nodal nos 

tratamentos com 0,5 e 1,0 mg L-1 de BAP, esses  resultados são superiores aos obtidos 
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nesse trabalho, onde na concentração de 1,0 mg L-1 a média de brotações foi de 1,3 

brotos. 

 Resultados similares com os obtidos nesse trabalho foram demonstrados nos 

experimentos realizados por Silva, (2017), que avaliando a morfogênese in vitro e 

triagem fitoquímica de M. urundeuva observou que as melhores médias para o número 

de brotos (1,97 e 1,63) foram obtidos quando ANA esteve presente no meio de cultura 

na concentração de 0,5 mg L-1combinado com 0,5 e 1,0 mg L-1 de BAP, 

respectivamente, utilizando-se o explante nó cotiledonar, foi verificado também que 

independentemente da presença de ANA no meio de cultura houve a formação de 

brotos. Esse mesmo autor observou que ao adicionar 0,5 mg L-1de ANA no meio de 

cultura houve um aumento no número de folhas na presença de 0,5 e 1,0 mg L-1 de 

BAP, cujas média foram de 7,20 e 7,03, respectivamente. Quando o meio de cultura 

esteve isento de ANA obteve-se maior média para o número de folhas (4,73) com a 

utilização de 3,5 mg L-1de BAP, esses resultados são inferiores aos os obtidos nesse 

trabalho, onde na concentração de 1,0 mg L-1 obteve-se a maior média para o número de 

folhas (5,1). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Na análise de germinação o substrato formado por vermiculita apresentou as 

maiores médias para porcentagem de germinação e para o índice de velocidade de 

emergência, quando comparado a areia lavada e a terra vegetal, sendo o substrato mais 

indicado para germinação de sementes de aroeira-do-sertão. Porém as plântulas não 

devem ser mantidas nesse substrato por períodos superiores a 30 dias. 

Todas as concentrações de hipoclorito de sódio e tempos de imersão testados 

foram eficientes na desinfestação de sementes de aroeira-do-serão, destacando-se o 

tratamento com concentração de 1,25% de cloro ativo e 15 minutos de imersão. 

O agente de suporte mais indicado para germinação de sementes de aroeira-do-

sertão in vitro é a vermiculita, onde foram observadas as maiores médias para 

porcentagem de germinação e para o índice de velocidade de germinaçãoquando 

comparado a utilização de ágar como agente de suporte. A presença de sacarose no 

meio de cultura não influenciou na germinação das sementes de aroeira-do-sertão.  

O ambiente de cultivo apresentou influência direta para a sobrevivência de 

plântulas de aroeira-do-sertão, sendo que a casa de vegetação se mostrou mais eficiente 

que a sala de crescimento para sobrevivência das plântulas nas condições testadas. Para 

a germinação não foram observadas diferenças significativas. 

No experimento de micropropagação foi observada a indução de brotações em 

todas as concentrações de BAP testadas, sendo que a maioria dos brotos se desenvolveu 

em única brotação. O tratamento com 1,0 mg L-1 de BAP apesar de não apresentar 

diferenças significativas em relação as outras concentrações testadas, apresentou as 

maiores médias para a maioria das variáveis analisadas. 
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