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RESUMO 

FERNANDES, F. P. R. Conservação in vitro de Bromelia reversacantha Mez e Aechmea 

tocantina Baker (Bromeliaceae) sob regime de crescimento mínimo. 2014. 59 f. 

Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) - Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.1 

 

Muitas espécies de bromélias nativas do Cerrado possuem forte apelo estético. Tais 

características as tornam de grande interesse para paisagistas, decoradores e colecionadores. 

Entretanto, estas espécies estão em risco de extinção pela contínua alteração e destruição de 

seu habitat por ações humanas. Entre as espécies de bromélias com potencial ornamental, 

destaca-se a Bromelia reversacantha Mez, espécie terrícola, de solos arenosos e ambientes 

secos e à meia-sombra e Aechmea tocantina Baker, epífita, encontrada nas áreas de 

Cerradão. Uma das formas de garantir a conservação do germoplasma destas espécies é a 

conservação in vitro. Assim, este trabalho teve como objetivo o estabelecimento das 

melhores condições para a conservação in vitro por crescimento mínimo destas duas espécies 

de bromélias. Três experimentos foram conduzidos. Para avaliar o efeito da sacarose e do 

manitol, plantas germinadas in vitro das duas espécies foram submetidas a dois 

experimentos. Para ambos o tratamento controle foi o meio de cultura MS, com metade das 

concentrações dos macronutrientes. Experimento 1: meio MS ½ suplementado com 

diferentes concentrações de sacarose (15, 30, 45 e 60 g.L-1). Experimento 2: meio MS ½ 

suplementado com diferentes concentrações de manitol (5, 10, 15 e 20 g.L-1). Os 

experimentos foram avaliados por seis meses e a recuperação do crescimento das plantas foi 

avaliada após os tratamentos. Para avaliar o fator temperatura no crescimento in vitro, 

plantas das duas espécies foram inoculadas com meio de cultura MS, com metade das 

concentrações dos macronutrientes, suplementado com 30 g.L-1 de sacarose e mantidas a 

18ºC e 25ºC. Para as duas espécies testadas a ação do manitol é mais eficiente na indução de 

crescimento mínimo em comparação à sacarose. A senescência das folhas após seis meses 

de tratamento também é menor para ambas as espécies em tratamentos com manitol. Em 

relação à temperatura, após três meses de avaliação, a temperatura de 18ºC proporciona 

menores valores nas variáveis de crescimento avaliadas. Para ambas as espécies os 

tratamentos mais indicados para conservação in vitro são o meio MS, com metade das 

concentrações dos macronutrientes suplementado com 10, 15 ou 20 g.L-1 de manitol na 

temperatura de 25°C.  

 

Palavras-chave: Bromélia, temperatura, sacarose, manitol. 

 

 

 

 

_______________ 
1 Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. EA-UFG. 
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ABSTRACT 

FERNANDES, F. P. R. In vitro conservation of Bromelia reversacantha Mez and 

Aechmea tocantina Baker (Bromeliaceae) under minimal growth. 2014. 59 f. 

Dissertation (Master in Genetic and Plant Breeding) – College of Agronomy, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2014.1 

 

Many species of native Cerrado bromeliads have strong aesthetic appeal. These 

characteristics make them of great interest to landscapers, decorators and collectors. 

However, these species are endangered by continuous change and habitat destruction by 

human actions. Among the species of bromeliads with ornamental potential, stands out 

Bromelia reversacantha Mez, a terrestrial species tha lives on sandy soils and dry conditions 

and partial shade. Another one is Aechmea tocantina Baker an epiphytic bromeliad found in 

phytophysiognomy type Cerradão. One way to ensure the preservation of germplasm of 

these species would be in vitro conservation. This study aimed at establishing the best 

conditions for the in vitro conservation by minimal growth of these two species of 

bromeliads. Three experiments were performed. To evaluate the sucrose and mannitol effect, 

in vitro germinated plants of both species were subjected to two experiments. To both 

species, the control treatment was MS medium with half strength of macronutrients. 

Experiment 1:  MS ½ medium supplemented with different concentrations of sucrose (15, 

30, 45 and 60 g.L-1). Experiment 2: MS ½ medium supplemented with different 

concentrations of mannitol (5, 10, 15 and 20 g.L-1). The experiments were evaluated for six 

months and the recovery of plant growth was assessed after treatments. The third experiment, 

still being evaluated, evaluates temperature factor on in vitro growth. Plants of both species 

were inoculated on MS medium with half strength of macronutrients supplemented with 30 

g.L-1 sucrose and maintained at 18°C and 25°C. For the two species tested, the action of 

mannitol is more effective in inducing minimal growth compared to sucrose. The senescence 

of leaves after six months of treatment is also lower for both species in treatments with 

mannitol. For both species, the most suitable treatment for in vitro conservation would MS 

medium with half strength of macronutrients supplemented with 10, 15 or 20 g.L-1 mannitol 

at a temperature of 25°C. Regarding temperature, after three months of evaluation, the 

temperature of 18°C gives lower values for the growth variables evaluated. 

 

Key words: Bromeliads, temperature, sucrose, mannitol. 

 

 

_______________ 
1 Adviser: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov. EA-UFG  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população mundial provocou uma preocupação com o aumento na 

produção de alimentos e, com isso, a necessidade de uso de uma ampla diversidade de 

plantas. No entanto, estes recursos vegetais nativos estão desaparecendo, principalmente por 

causa da ação antrópica (Rao, 2004). Neste contexto, surgiu a preocupação com a perda 

desse material genético e o aparecimento de programas para conservação desses recursos e 

o estabelecimento de bancos de germoplasma (Rao, 2004). 

Segundo Pilatti et al. (2011), Bromeliaceae, Cactaceae e Orchidaceae são as famílias 

que apresentam o maior número de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Isso se deve, 

principalmente, ao extrativismo predatório em larga escala das espécies destas famílias. A 

micropropagação de bromélias silvestres tem sido uma estratégia que vem sendo adotada 

com a finalidade de minimizar os efeitos da pressão antrópica sobre o germoplasma dessas 

espécies (Mercier & Kerbauy, 1998). Sendo assim, o cultivo in vitro de bromélias surge 

como opção econômica e ecologicamente viável, contribuindo, ainda, para a conservação 

dos ecossistemas florestais naturais (Santos et al., 2005).  

A manutenção da variabilidade genética de espécies vegetais é de extrema 

importância, pois evita a erosão genética intensa causada pelo extrativismo ou mesmo pela 

seleção de poucos genótipos (Silveira et al., 2009). Segundo Amaral (2005), é 

imprescindível priorizar estratégias para preservar os recursos genéticos, bem como 

pesquisar novas técnicas de conservação. Uma das opções é a manutenção de coleções nos 

seus próprios locais de ocorrência, a conservação in situ (Rao, 2004; Pilatti et al., 2011). 

Também é possível preservar os recursos genéticos por meio da conservação ex situ, isto é, 

em locais e condições distintas aos de ocorrência natural.  

A cultura de tecidos vegetais é um eficiente método para a conservação ex situ da 

diversidade genética (Santos et al., 2011). Esta também é uma das principais formas e 

obtenção de plantas em escala comercial. A obtenção de plantas por sementes é utilizada 

para selecionar matrizes a partir de híbridos ou de espécies naturais (nativas ou exóticas) 
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(Santos et al., 2005). Para a conservação in vitro da variabilidade genética, o melhor material 

a ser utilizado são sementes geradas a partir de populações naturais e, a partir destas 

sementes, desenvolve-se protocolos de micropropagação in vitro (Junghans et al., 2009). A 

conservação do germoplasma de diversas espécies tem utilizado estas técnicas para 

estabelecer coleções in vitro (Santos et al., 2011). 

Coleções de plantas vivas são úteis por possibilitar a caracterização morfológica e, 

em alguns casos, possibilitar a produção contínua de sementes que seriam utilizadas também 

para conservação e caracterização. Considera-se que a criopreservação e a conservação in 

vitro são complementares a estes métodos e podem ser considerados prioritários para 

espécies com maior nível de ameaça. Além disso, trabalhos com cultura de tecidos 

possibilitam o desenvolvimento de protocolos de micropropagação que seriam utilizados 

para uso sustentável destas espécies. 

Para a obtenção de protocolos eficientes de propagação faz-se necessário o 

estabelecimento do meio de cultura, com adição de sacarose e ou outras substâncias como 

reguladores de crescimento. O controle da iluminação, da temperatura durante a fase de 

crescimento e o tipo de explante a ser utilizado também são importantes (Zhang et al., 2003). 

Além disso, durante as fases da cultura, os explantes crescem sob condições especiais de 

redução das trocas gasosas e umidade do ar (Tavares et al., 2008). 

O presente estudo visa estabelecer protocolos para conservação de germoplasma in 

vitro sob regime de crescimento mínimo de duas espécies de bromélias do Cerrado: Aechmea 

tocantina Baker e Bromelia reversacantha Mez. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BROMÉLIAS 

 

As bromélias são plantas que podem ter vários hábitos de crescimento, podendo ser 

terrícolas, epífitas, rupículas ou saxícolas. A maioria destas plantas apresenta folhas alternas 

e espiraladas, em geral formando uma roseta basal em forma de cisterna que pode acumular 

água em algumas espécies. As folhas são simples, inteiras, podem ser fortemente serreadas, 

com venação paralela, contendo tecidos que acumulam água e canal aerífero; invaginantes 

na base; estípulas ausentes. Típico de várias espécies é a presença de escamas peltadas que 

absorvem água. As flores geralmente são bissexuais, de simetria radial, com perianto 

diferenciado em cálice e corola, dispostas na axila de brácteas frequentemente brilhantes e 

coloridas (Judd et al., 2009). 

Bromélias epífitas com reservatório de água contribuem para a ecologia das matas, 

por manterem verdadeiros microecossistemas em seus filotelmos, depósitos de água pluvial 

armazenados nessa estruturas das plantas, (Leme & Marigo, 1993). Além da importância 

ecológica, elas vêm fascinando e adquirindo popularidade pela sua beleza, fazendo com que 

sejam amplamente utilizadas em projetos paisagísticos. Isso tem acarretado sérios problemas 

para inúmeras espécies, pois tem ocorrido o extrativismo inadequado em seus habitats 

naturais, podendo, assim, colocar essas espécies em risco de extinção nessas áreas 

(Rodrigues et al., 2004). 

No Cerrado, as bromélias são ainda pouco exploradas para finalidades ornamentais, 

apesar de apresentarem alto potencial (Carneiro 2002). A espécie Aechmea tocantina Baker 

(Figura 2.1) pertence à família Bromeliaceae, subfamília Bromelioideae, é nativa, mas não 

endêmica do Brasil, podendo ser encontrada nos domínios fitogeográficos da Amazônia e 

do Cerrado. Possui hábito epifítico, terrícola ou saxícola (Bert & Luther, 2005). A Bromelia 

reversacantha Mez. (Figura 2.2) destaca-se pelo seu potencial ornamental, é uma espécie 

terrícola, deocorrência no Cerrado Rupestre. 
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Figura 2.1 Fotografias de Aechmea tocantina Baker A. Planta em florescimento; B. 

Detalhe da inflorescência; C. detalhe dos botões florais e flor aberta.  

 

 

 

Figura 2.2 Fotografias de Bromelia reversacantha Mez em ambiente natural. A. Planta 

em florescimento; B. Detalhe da inflorescência; C. Vista superior da 

inflorescência.  
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2.2 CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS 

 

A cultura de tecidos vegetais é composta por um conjunto de técnicas nas quais um 

explante (pequena parte isolada de uma planta) é cultivado de forma asséptica em meio 

nutritivo (também conhecido como meio de cultura e que contém água, sais minerais, 

vitaminas, aminoácidos, podendo ter reguladores de crescimento e uma fonte de carboidrato, 

entre outros) sob condições controladas de temperatura e luminosidade (Souza et al., 2006). 

Estas técnicas destacam-se por necessitar de um pequeno número de explantes para 

regenerar milhares de plantas; formar clones idênticos à planta matriz; necessitar de um 

período relativamente curto de tempo para produzir uma grande quantidade de mudas; exigir 

um espaço físico para a produção das mudas bem menor que os métodos convencionais de 

multiplicação; possibilitar a eliminação de vírus e outros patógenos, sistêmicos ou não; 

favorecer a multiplicação bem mais rápida de genótipos melhorados, mais produtivos e 

resistentes/tolerantes à pragas, doenças e outros fatores bióticos e abióticos (Souza et al., 

2006). 

A cultura de tecidos vegetais é a principal forma de obtenção de plântulas em escala 

comercial. Nela, a semeadura é utilizada apenas para selecionar matrizes a partir de híbridos 

ou de espécies naturais (nativas ou exóticas) (Santos et al., 2005). 

Durante as fases da cultura in vitro, as plântulas crescem sob condições especiais de 

redução das trocas gasosas, alta umidade do ar, baixa intensidade luminosa e uso de sacarose 

como fonte de energia (Tavares et al., 2008). A presença de sacarose no meio é essencial 

para o crescimento da planta, visto que a fotossíntese do explante é limitada (Cid et al., 

2010). 

Algumas sementes, em especial aquelas de espécies selvagens, requerem tratamento 

de luz ou frio para induzir a germinação. Em tais sementes, esse requerimento pode, muitas 

vezes, ser induzido pela aplicação de reguladores de crescimento como giberelinas, tendo 

destaque o ácido giberélico (GA3) (Taiz &Zeiger, 2009). 

Baixas concentrações de auxina, em relação às concentrações de citocininas, 

promovem o crescimento de raízes, enquanto que, quando a relação se inverte, novas 

brotações são induzidas e o crescimento de raízes é inibido. Embora haja essa inibição, a 

iniciação de raízes laterais e adventícias também pode ser estimulada por altos níveis de 

auxina (Taiz & Zeiger, 2009). Portanto, a concentração usada deste regulador de crescimento 
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depende da finalidade, que pode ser, por exemplo, a indução de calos ou enraizamento, 

processos nos quais reguladores desse tipo são bastante utilizados (Cid et al., 2010).  

Com relação às citocininas, algumas de suas atividades são: induzir a divisão celular 

em calos na presença de uma auxina; promover a formação de brotos ou raízes a partir de 

calos em cultura ou diretamente do explante, quando em razões molares adequadas em 

relação à auxina; retardar a senescência foliar e promover a expansão de cotilédones em 

dicotiledôneas (Taiz & Zeiger, 2009). Na cultura de tecidos, as citocininas podem ser 

utilizadas para induzir multibrotação a partir de gemas axilares ou apicais. Porém, podem 

inibir a indução de raízes em plântulas (Cid et al., 2010). 

 

2.3 MICROPROPAGAÇÃO 

 

Dentre as várias técnicas da cultura de tecidos pode-se destacar a micropropagação 

ou propagação vegetativa in vitro. Ela viabiliza a clonagem de espécies, permitindo a 

formação de indivíduos geneticamente idênticos a partir de células, órgãos ou pequenos 

fragmentos de uma planta matriz. Suas principais vantagens são a produção de um elevado 

número de plantas, num curto espaço de tempo e ocupando uma área física bastante reduzida 

(Souza et al., 2006). Uma desvantagem dessa técnica é a possibilidade do surgimento de 

taxas indesejáveis de variantes somaclonais, ou seja, plantas que não correspondem 

geneticamente à planta matriz introduzida (Larkin & Scowcroft, 1981). 

É importante, dependendo do objetivo que se busca, determinar o melhor material de 

partida a ser utilizado para o estabelecimento de um protocolo de micropropagação. Para 

efeito de conservação da variabilidade genética das populações naturais, as sementes são os 

melhores explantes a serem utilizados. No entanto quando se pretende a clonagem de uma 

determinada planta, gemas axilares ou ápices axilares são melhores que as sementes 

(Junghans et al., 2009). 

Um protocolo eficiente de regeneração de explantes envolve vários fatores como: 

meio básico de cultura, seguido de suplemento de reguladores de crescimento, concentração 

de sacarose, iluminação, explante, entre outros. (Zhang et al., 2003). Os meios nutritivos e a 

sua composição são responsáveis pela conversão dos explantes em plântulas e das plântulas 

em mudas (Cid et al., 2010). 

O carvão ativado possui capacidade de adsorção de substâncias inibidoras liberadas 

pelo tecido e pelo meio (Cid et al., 2010). Este ingrediente foi utilizado por Bellintani et al. 
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(2007) que observaram que a sua presença favoreceu o crescimento da parte aérea de 

Orthophytum mucugense. Estes mesmos autores verificaram que o sistema radicular desta e 

de outra espécie, Neoregelia mucugensis, também tiveram maior cresciment com a presença 

do carvão ativado, sendo aconselhável a sua utilização em uma fase rápida, que anteceda a 

aclimatização, já que o desenvolvimento de raízes muito grandes pode atrapalhar a 

transferência e a utilização excessiva do carvão pode interferir no crescimento vegetal, por 

indisponibilizar elementos essenciais para o seu crescimento. Já os mesmos autores notaram 

que a redução de macronutrientes no meio MS (Murashige & Skoog,1962) não interferiu 

significativamente no crescimento de O. Mucugense. 

Alguns tecidos vegetais são autônomos na síntese de fitohormônios, enquanto outros 

dependem da aplicação de reguladores de crescimento junto ao meio nutritivo. A interação 

e o balanço entre os reguladores de crescimento adicionados ao meio e os fitohormônios 

produzidos de forma endógena nas células, regulam o crescimento e a morfogênese de 

células e tecidos in vitro (Aires et al., 2008). 

Os hormônios são biomoléculas produzidas pelas plantas que tem como finalidade 

induzir respostas fisiológicas, tais como indução de raízes, brotos, alongamento de entrenós, 

etc. Os reguladores de crescimento, de um modo geral, possuem um efeito parecido com os 

hormônios, a diferença é que estes são sintéticos (Cid et al., 2010). 

O uso de meios de cultura suplementados com 6-Benzilaminopurina (BAP) e Ácido 

naftaleno acético (ANA) tem sido associado com eventos morfogenéticos na cultura in vitro 

de Bromeliaceae. Sementes de Vriesea gigantea puderam ser cultivadas in vitro no meio 

MS, apresentando altas taxas de multiplicação de brotos e regeneração de plântulas com 

baixas concentrações de BAP e ANA (Bencke & Droste, 2008). 

 

 

2.4  CONSERVAÇÃO IN VITRO POR CRESCIMENTO MÍNIMO 

 

O crescimento mínimo é um método da conservação in vitro no qual o 

armazenamento de um a dois anos pode ser considerado satisfatório para a conservação a 

curto ou médio prazo (Withers & Williams, 1998; Benson, 1999). Esta estratégia de 

conservação minimiza o monitoramento constante das culturas ampliando o tempo entre os 

subcultivos, logo, reduz a ocorrência de contaminação, erro na manipulação do material, 

falhas nos equipamentos e mudanças no genótipo devido à instabilidade genética, reduzindo 
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assim os custos com a manutenção do banco de germoplasma (Engelmann, 1991; Jarret, 

1997).  

Rech-Filho et al. (2005) estabeleceram um protocolo para conservação in vitro de 

Vriesea reitzii Leme & Costa. Os autores trabalharam com meio MS completo, MS com 

metade da concentração de macronutrientes (MS ½), MS suplementado com 1 µM de ácido 

naftalenoacético (ANA) e 2 µM de 6-bezilaminopurina (BAP) e MS suplementado com 2 

µM de ANA e 4 µM 6-benziladenina. As plantas que apresentaram menor taxa de 

crescimento foram as que se encontravam em meio sem a presença de reguladores. 

Canto et al. (2004), avaliaram o efeito da substância paclobutrazol (PBZ) em plantas 

do abacaxizeiro híbrido PExSC-60. Foi utilizado meio MS suplementado com 30 g.L-1 de 

sacarose, 0,5 e 1,0 mg.L-1 de paclobutrazol (PBZ) e gelificado com 8 g.L-1 de ágar. Após 90 

dias as plantas foram subcultivadas para o mesmo meio básico na ausência de PBZ ou 

suplementado com 0,5 mg.L-1 de PBZ, combinado com os tratamentos anteriores: 0,0 e 0,0 

(T1); 0,5 e 0,0 (T2); 0,5e 0,5 (T3); 1,0 e 0,0 (T4); 1,0 e 0,5 (T5). Os autores observaram que 

não existe efeito residual do PBZ sobre o crescimento das plantas, pelo menos nas doses 

inicias utilizadas. 

Lima-Brito et al. (2011) desenvolveram um trabalho com Syngonanthus mucugensis 

Giul. subsp. Mucugensis (Euriocaulaceae), no qual inocularam brotos dessa espécie em meio 

de cultura MS ½ contendo 7 g.L-1 de ágar e suplementado com 60 g.L-1 de sacarose, e com 

as concentrações de sacarose 15, 30 e 45 g.L-1 combinados com 0 e15 g.L-1 de sorbitol e 

temperatura de 18°C e 25°C. Segundo os autores, apesar dos agentes terem promovido o 

decréscimo do crescimento das plantas inoculadas, eles também reduziram a viabilidade. 

Para esta espécie, o melhor protocolo de conservação foi MS ½ contendo 15 g.L-1 de 

sacarose, por até 180 dias. 

Camillo et al. (2009) avaliaram segmentos nodais de Cochlospermum regium (Mart. 

ex Schrank) em meio WPM (½, ¾ e pleno) suplementados com 10 g.L-1 de sacarose, 5 g.L-

1 de ágar e 1 g.L-1 de carvão ativado, sob três regimes de temperatura (10, 20, e 25ºC) durante 

90 dias. Observaram que o melhor método para a conservação de segmentos nodais dessa 

espécie foi quando as culturas foram mantidas em câmara de crescimento a 20ºC em meio 

de cultivo WPM ½, pois sob estas condições os explantes mantiveram um crescimento 

mínimo e apresentaram percentual de sobrevivência de 100%, após três meses de avaliação. 

Lemos et al. (2002) realizaram três experimentos com cana-de-açúcar nos quais 

testaram diferentes fontes de carbono no meio de cultura, diferentes temperaturas e a 
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presença e ausência do ácido abscísico. No primeiro experimento os explantes foram 

inoculados em meio de cultura MS, líquido suplementado com ácido indolbutírico (AIB) 

(0,002 mg.L-1), BAP (0,2 mg.L-1) e ácido cítrico (150 mg.L-1), os tratamentos consistiam 

em: 15°C com 20 g.L-1 de sacarose; 15°C com 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de manitol; 

15°C com 10 g.L-1de sacarose + 5 g.L-1 de sorbitol; 25°C com 20 g.L-1 de sacarose; 25°C 

com 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de manitol e 25°C com 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de 

sorbitol. No segundo experimento avaliou-se o efeito da combinação de três temperaturas 

(12°C, 15°C e25°C) com três concentrações de sacarose (10, 20 e 40 g.L-1). No terceiro 

experimento foi mantida a temperatura de 15°C combinada com 20 g.L-1 de sacarose. Estas 

condições foram utilizadas neste experimento como controle na comparação com os 

resultados obtidos nos demais tratamentos descritos a seguir: controle + 0,5 mg.L-1 de ácido 

abscísico; controle + 1,0 mg.L-1 de ácido abscísico; controle + 2,0 mg.L-1 de ácido abscísico 

e controle + 4,0 mg.L-1 de ácido abscísico. Os autores concluíram que a redução da 

temperatura e a utilização de sacarose foram importantes na manutenção da viabilidade dos 

explantes conservados in vitro. No entanto, o ácido abscísico (1,0 mg.L-1) foi essencial para 

manter os explantes em crescimento mínimo por 12 meses sem subcultivo.  

Santos et al. (2011), em seu trabalho com segmentos nodais de Hancornia speciosa 

Gomez (mangabeira) (Apocynaceae), avaliaram o efeito da sacarose e do sorbitol para a 

conservação in vitro por crescimento lento. Os segmentos nodais foram inoculados em meio 

MS suplementado com 1 mg.L-1 de ácido indol acético e 1 mg.L-1 de benzilaminopurina e 

diferentes concentrações de sorbitol (10, 20 e 40 g.L-1), combinadas com 0 e 15 g.L-1 de 

sacarose. Na ausência de sacarose e na presença de 10 ou 20 g.L-1 de sorbitol os segmentos 

permanecem viáveis por 120 dias. 

Faria et al. (2006) observaram os efeitos da sacarose e sorbitol na conservação in 

vitro de Passiflora giberti N. E. Brown (Passifloraceae). Foram inoculadas gemas laterais 

em meio MS padrão e MS suplementado com três concentrações de sacarose (0, 15 e 30 g.L-

1) em combinação com três concentrações de sorbitol (10, 20 e 40 g.L-1). Os autores 

concluíram que microplantas de maracujazeiro podem ser conservadas sob crescimento lento 

por quatro meses quando o meio MS for suplementado com 10 ou 20 g.L-1 de sorbitol, na 

ausência de sacarose. 

Alves et al. (2010), avaliaram segmentos nodais de Pfaffia glomerata (Spreng.) 

Pedersen (Amaranthaceae) de aproximadamente 1,0 cm e sem folhas obtidos de plântulas 

micropropagadas mantidas sob condição in vitro. Os segmentos foram distribuídos entre os 
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seguintes tratamentos: T1- MS +2%de sacarose + 4% de sorbitol; T2- MS½ + 2% de 

sacarose + 4% de sorbitol; T3- MS + 2% de sacarose + 4% de sorbitol + 2 mg.L-1 de 

pantotenato de cálcio; T4- MS½ + 2% de sacarose + 4% de sorbitol + 2 mg.L-1 de pantotenato 

de cálcio; T5- MS + 2% de sacarose + 3% de manitol + 2 mg.L-1 de pantotenato de cálcio; 

T6- MS½ + 2% de sacarose+3% de manitol+2 mg.L-1 de pantotenato de cálcio sob 

temperaturade16ºC (±1). O tratamento T2 foi o mais indicado para a conservação in vitro da 

espécie por ter promovido menor crescimento das plantas, alto índice de sobrevivência, 

100% de explantes com brotação e o maior número de brotos por explante, após seis meses 

de cultivo. 

Martins et al. (2011) realizaram um experimento com Macrosyphonia velame (St. 

Hil.) Muell. Arg. (Apocynaceae), no qual brotações com 3,5 cm de comprimento foram 

transferidas para os seguintes meios de cultura: T1- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de manitol; 

T2- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de sorbitol; T3- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de manitol 

+ 2 mg.L-1 de pantotenato de cálcio; T4- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de sorbitol 2 mg.L-1 

de pantotenato de cálcio; T5- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de manitol + 2 mg.L-1 de 

espermidina; T6- MS ½ + 2% de sacarose + 4% de sorbitol + 2 mg.L-1 de espermidina. As 

brotações permaneceram por três meses sob temperatura de 18 ± 1ºC. Embora não tenha sido 

registrada diferença significativa, o meio de cultura MS ½ + 2% de sacarose + 4% de manitol 

+ 2 mg.L-1 de pantotenato de cálcio foi considerado adequado para manter plântulas de M. 

velame in vitro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 COLETA E GERMINAÇÃO DAS SEMENTES 

 

Para a espécie Aechmea tocantina as sementes foram retiradas de frutos obtidos da 

Coleção de Bromélias do Cerrado da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão 

Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER (Goiânia, GO). Bromelia reversacantha: 

sementes foram retiradas de frutos obtidos a partir da coletas na Reserva Biológica Prof. José 

Ângelo Rizzo, um remanescente florestal de 500 ha do bioma Cerrado, cuja vegetação 

predominante é do tipo Cerrado Rupestre e que está localizada na Serra Dourada, município 

de Mossâmedes – GO (16°04’36.4” S 50°11’16.9” W – 1006 m de altitude). 

As sementes das duas espécies foram desinfestadas em solução de álcool 70% por 

um minuto, solução de hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo) e água destilada (4:1) por 

20 minutos, seguida de três lavagens em água (destilada e autoclavada), em câmara de fluxo 

laminar. Uma vez desinfestadas, as sementes foram inoculadas em frascos (100 x 70 mm) 

com 25 mL de meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) suplementado com 3% de 

sacarose, e solidificado com 6,5 g/ L de ágar, sendo o pH ajustado para 5,8 ± 0,1 antes da 

autoclavagem. As culturas foram incubadas em sala de crescimento com temperatura de 25 

± 2ºC em condição luminosa de 22 mmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. 

 

3.2 INFLUÊNCIA DA SACAROSE, MANITOL E TEMPERATURA 

 

Para cada experimento envolvendo diferentes espécies e diferentes concentrações de 

sacarose e manitol, e diferentes temperaturas, plântulas com aproximadamente 4,5 cm de 

comprimento, provenientes da germinação in vitro, foram incubadas em tubos de ensaio (25 

x 150 mm) contendo meio básico: 20 mL do meio de cultura MS com ½ das concentrações 

dos macronutrientes, solidificado com 7,5 g.L-1 de ágar, este meio sem adição alguma de 

sacarose foi considerado como controle. Experimento 1: ao meio básico foram acrescidas 
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as concentrações de 15, 30, 45 e 60 g.L-1de sacarose com 60 plantas por tratamento de A. 

tocantina e 50 de B. reversacantha (Figura 3.1). Experimento 2: ao meio básico 

anteriormente descrito foram acrescidas as seguintes concentrações de manitol: 5; 10, 15 e 

20 g.L-1 com 35 plantas por tratamento para as duas espécies. Experimento 3: ao meio 

básico anteriormente descrito foi acrescido 30 g.L-1 de sacarose e foram submetidas a duas 

temperaturas: 18°C e 25°C, sendo inoculadas 25 plantas por tratamento de cada espécie.  

Para todos os experimentos o pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 ± 0,1 antes 

da autoclavagem. Com exceção do experimento da temperatura, os outros dois experimentos 

foram incubados por seis meses a 25 ± 2°C, em condição luminosa de 22 mmol.m-2.s-1 e 

fotoperíodo de 16 horas. O experimento de temperatura foi dividido em dois tratamentos 

sendo incubado por três meses em câmaras de germinação a 18 ± 2°C e o outro tratamento 

sob a temperatura de 25°C ± 2°C, ficou incubada na sala de crescimento do LCTV sob as 

condições de luminosidades descritas acima. O delineamento experimental dos dois 

experimentos foi inteiramente casualizado. 

 

 

 

Figura 3.1 Plantas de Bromelia reversacantha inoculadas no experimento com diferentes 

comcentrações de sacarose com média de 4,5 cm de comprimento. 
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3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A cada 30 dias foram avaliados: o comprimento médio da parte aérea (mensurado 

com auxílio de régua graduada em centímetro, considerando-se a medida compreendida 

entre a base do caule e a extremidade da maior folha), o comprimento médio da maior raiz, 

número médio de raízes (mensurado pela contagem das raízes individualmente, 

desconsiderando-se aquelas menores que 1 mm), número total de folhas (mensurado pela 

contagem das folhas individualmente), cor das folhas e o número de brotos. As medidas e as 

contagens foram realizadas com as plantas dentro dos tubos de ensaio. 

Para a variável cor das folhas foi atribuída a seguinte escala de notas: 5- planta de 

100 a 80 % verda; 4- planta de 79 a 60 % verde; 3- planta de 59 a 40 % verde; 2- planta de 

39 a 20% verde; 1- planta de 19 a 0 % verde.  

 

3.4 MICROPROPAGAÇÃO DO GERMOPLASMA CONSERVADO  

 

A fim de avaliar o potencial de micropropagação em escala do germoplasma 

conservado, plântulas provenientes dos meios de conservação após 180 dias de cultivo foram 

inoculadas em tubos de ensaio (25 x 150 mm) contendo 20 mL do meio de cultura MS com 

½ das concentrações dos macronutrientes, solidificado com 7,5 g.L-1 de ágar e suplementado 

com 30 g.L-1 de sacarose. Para a espécie B. reversacantha foram acrescidos 2,0 mg.L-1 de 

ácido naftaleno acético (ANA) e para a espécie A. tocantina foram acrescidos 5mgL-1 de 

ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP. O pH do meio de cultura foi ajustado para 5,8 ± 0,1 antes da 

autoclavagem. As culturas foram inoculadas em sala de crescimento com temperatura de 25 

± 2ºC em condição luminosa de 22 mmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16 horas. Foi considerado 

na avaliação dos parâmetros, o efeito residual das diferentes concentrações de sacarose na 

capacidade responsiva das bromeliáceas em estudo.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O delineamento foi inteiramente casualizado sendo cada tratamento constituído de 

35 repetições, com um explante em cada tubo sendo considerado uma repetição. Para a 
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comparação de médias foi empregado o teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o 

programa estatístico BioEstat 5.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 EXPERIMENTO 1 – SACAROSE 

 

4.1.1 Aechmea tocantina 

 

Ao longo dos seis meses de avaliação, as plantas de A. tocantinha apresentaram 

crescimento em cada mês, para todas as varáveis analisadas: número médio de raízes, 

número total de folhas, comprimento médio da maior raiz e comprimento médio da parte 

aérea. Pode-se observar que as plantas apresentaram uma tendência à estabilização das 

variáveis número total de raízes, número total de folhas e comprimento médio da parte aérea 

nos dois últimos meses de avaliação (Figura 4.1). 

Pôde-se observar que as plantas da espécie A. tocantina se desenvolvem menos com 

uma concentração de 45 g.L-1 de sacarose não sendo prejudicada pela senescência das folhas, 

uma vez que essa concentração apresenta grande parte de suas plantas com folhas verdes. 
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Figura 4.1 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de plantas da espécie 

Aechmea tocantina no grupo controle e em diferentes concentrações de 

sacarose (15, 30, 45 e 60 g.L-1) ao longo de seis meses. 
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O percentual dado para cor das folhas de A. tocantina (Figura 4.2) ao final dos seis 

meses após a inoculação diferiram quanto a concentração de sacarose adicionada ao meio. 

Quanto mais sacarose melhores as notas. Porém, mesmo com baixas concentrações de 

sacarose o número de plantas com menos de 39% de folhas verdes foi inferior a 10, e o grupo 

controle foi o único que apresentou plantas de 19 a 0% verdes (Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2 Percentual de folhas verdes de plântulas de Aechmea tocantina submetidas ao 

grupo controle (A) e às concentrações de 15 g.L-1 (B), 30 g.L-1 (C), 45 g.L-1 

(D) e 60 g.L-1 (E) de sacarose ao final de seis meses de experimento. 

 

Quando completados os seis meses do experimento, foram feitas as medições das 

raízes e da parte aérea das plantas e contados o número de raízes, folhas e brotos de cada 

planta por concentração de sacarose (Tabela 4.1). Ao final de seis meses de tratamento, todas 

as plantas permaneceram vivas. Pode-se observar que os tratamentos apresentaram 

diferenças significativas (p < 0,05) para todas as variáveis analisadas. O tratamento com 45 

g.L-1 de sacarose foi o que promoveu o menor crescimento das plantas (8,7cm) e que, apesar 

do baixo número médio de brotos, os tratamentos com 0, 15, 30 g.L-1 foram o que obtiveram 

menor número de brotos (0,05, 0,03 e 0,0 respectivamente). 
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Tabela 4.1 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento da maior raiz em cm 

(CR), número de folhas (NF), comprimento da parte aérea em cm (CF) e 

número de brotos (NB) das plantas de Aechmea tocantina em tratamentos com 

diferentes concentrações de sacarose (S-g.L-1). 

Trat. NR CR NF CF NB 

C 6,55 ± 1,77 d 4,69 ± 2,12 c 21,13 ± 3,72 bc 9,50 ± 1,79 bc 0,05 ± 0,39 b 

S-15 7,48 ± 1,97 cd 6,57 ± 1,18 ab 21,47 ± 4,09 bc 10,71 ± 2,12 a 0,03 ± 0,26 b 

S-30 8,10 ± 2,22 c 6,17 ± 1,46 b 19,68 ± 5,59 c 10,25 ± 1,61 ab 0,00 ± 0,00 b 

S-45 10,20 ± 3,49 b 6,91 ± 1,24 a 24,35 ± 5,76 a 8,57 ± 2,33 c 0,08 ± 0,33 ab 

S-60 12,03 ± 3,39 a 6,49 ± 1,40 b 22,57 ± 5,80 b 10,98 ± 1,89 a 0,70 ± 1,45 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.1.2 Bromelia reversacantha 

 

Ao longo dos seis meses de avaliação, as plantas de B. reversacantha apresentaram 

crescimento em cada mês, para todas as varáveis analisadas. Como em A. tocantina, pôde-

se observar também que as plantas apresentaram tendência à estabilização das variáveis 

número médio de raízes, número total de folhas e comprimento médio da parte aérea nos 

dois últimos meses de avaliação (Figura 4.3).  
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Figura 4.3 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de plantas da espécie 

Bromelia reversacantha em diferentes concentrações de sacarose (0, 15, 30, 

45 e 60 g.L-1). 
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Quanto à variável cor das folhas (Figura 4.4), o grupo controle foi o que apresentou 

o maior número de folhas senescentes, sendo que a concentração de 30 g.L-1 de sacarose foi 

a que manteve maior número de plantas com 80 a 100% de folhas verdes após os seis meses 

de inoculação. Mesmo na mais alta concentração de sacarose (60 g.L-1) a maioria das plantas 

obteve apenas 59 a 40% de tecido verde. 

Quando completados seis meses do experimento, foram feitas as medições das raízes 

e da parte aérea das plantas e contados o número de raízes, folhas e brotos de cada planta. 

As médias dos tratamentos apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) para todas as 

variáveis analizadas (Tabela 4.2), com excessão do número de brotos. O grupo controle e o 

tratamento com 15 g.L-1 de sacarose foram os que apresentaram menores médias de 

crescimento das plantas. 

 

 
 

Figura 4.4 Notas dadas para as plantas da espécie Bromelia reversacantha submetidas a 

concentração de 0 (A), 15 (B), 30 (C), 45 (D) e 60 g.L-1 (E) de sacarose ao longo 

de seis meses de experimento. 

 

Para as plantas da espécie B. reversacantha, o menor desenvolvimento ocorreu na 

concentração de 15 g.L-1 de sacarose ou na ausência da mesma. Porém, tanto o grupo 

controle quanto essa concentração são prejudiciais às plantas, pois ao final de seis meses, na 
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sua ausência de sacarose mais de 75% das plantas apresentam apenas de 0 a 20% de folhas 

verdes. O que pode ser prejudicial no processo de recuperação dessas plantas. 

 

Tabela 4.2 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Bromelia reversacantha em tratamentos com diferentes 

concentrações de sacarose (S-g.L-1). 

Trat. NR CR NF CF NB 

Controle 6,70 ± 1,69 c 1,67 ± 0,86 cb 8,20 ± 2,58 b 6,59 ± 2,21 c 0,40 ± 2,83 a 

S-15 8,64 ± 2,18 ab 1,37 ± 0,58 c 10,14 ± 2,50 a 7,21 ± 1,71 c 0,10 ± 0,51 a 

S-30 10,30 ± 2,22 a 1,92 ± 1,13 ab 5,60 ± 0,99 c 9,13 ± 2,03 b 0,00 ± 0,00 a 

S-45 7,94 ± 2,73 bc 2,02 ± 0,96 ab 10,08 ± 2,58 a 9,51 ± 1,76 ab 0,04 ± 0,29 a 

S-60 8,32 ± 2,84 b 2,37 ± 1,23 a 9,46 ± 2,20 ab 10,96 ± 2,19 a 0,34 ± 1,04 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Segundo Martin & Pradeep (2003), o meio de cultura MS com metade dos 

macronutrientes, sem adição de reguladores de crescimento e sacarose conseguiu manter 

plantas da espécie Ipsea malabarica (Reichb. f.) J. D. Hook, uma orquídea, por 27 meses in 

vitro, sem que houvesse subcultivos, com número mínimo de brotos comparados aos outros 

tratamentos com adição de sacarose a 3% e kinetina. No presente estudo, apesar de ausência 

de sacarose ter proporcionado menor desenvolvimento das plantas corroborando com os 

autores acima. Sua ausência (grupo controle) causou danos às plantas da espécie B. 

reversacantha refutando parcialmente os resultados encontrados por aqueles autores, à não 

ser quanto ao baixo número de brotos, mas esse pôde ser observado também nos tratamentos 

com adição de sacarose. O mesmo não aconteceu para a espécie A. tocantina, a não ser 

quanto ao número de brotos, que apesar de pequeno em todos os tratamentos, foi 

significativamente menor na ausência de sacarose e com a menor concentração utilizada (15 

g.L-1). 

Rech Filho et al., 2005, encontraram em seu estudo que o meio MS com metade da 

concentração de macronutrientes + 30 g.L-1 de sacarose, sem acréscimo de reguladores de 

crescimento, proporcinou o menor aumento da massa fresca para plantas da espécie Vriesea 

reitzii Leme & Costa. Entretanto, este mesmo tratamento para as duas espécies do presente 

estudo proporcionou um crescimento mediano das plantas em relação aos outros 

tratamentos. 
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Segundo Divakaran et al., 2006, altas concentrações de sacarose contribuem para o 

crescimento acelerado da planta e a exaustão das substâncias no meio de cultura, isso faz 

com que as folhas amareleçam e até mesmo caiam, neste estudo, a maior concentração de 

sacarose (60 g.L-1) não foi suficiente para provocar o amarelecimento das folhas para a 

espécie A. tocantina. Já para a espécie de B. reversacantha encontrou-se um número maior 

de 50% para plantas com 40% a 60% ou menos de folhas verdes, corroborando com a 

hipótese dos autores acima. 

 

4.2 EXPERIMENTO 2 – MANITOL 

 

4.2.1 Aechmea tocantina 

 

Plantas submetidas a diferentes concentrações de manitol apresentaram padrões de 

crescimento diferentes das plantas submetidas a diferentes concentrações de sacarose. As 

plantas logo estabilizaram, assim como aconteceu no experimento 1, com exceção do 

tamanho das raízes. Porém, isso aconteceu mais cedo, já nos primeiros meses (Figura 4.5). 

As plantas apresentaram o mesmo padrão de notas para as concentrações de 5, 10 e 

15 g.L-1 de manitol sendo que todas as plantas permaneceram de 100 a 80 % verdes. Já para 

a concentração de 20 g.L-1 de manitol, algumas plantas apresentarem notas menores, mas 

com prevalência da nota 5 (Figuras 4.6 e 4.7). Porém, os tratamentos diferiram do controle 

que apresentou um número maior de notas mais baixas indicando maior senescência das 

folhas. 

 



37 
 

 

Figura 4.5 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de Aechmea tocantina 

em concentrações de manitol (0, 5, 10, 15 e 20 g.L-1) ao longo de seis meses. 
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Figura 4.6 Notas para Aechmea tocantina submetidas ao grupo controle (A), e 

concentrações de 5 (B), 10 (C), 15 (D) e 20 (E) g.L-1 de manitol ao longo de 

seis meses de experimento. 
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Figura 4.7 Plantas da espécie A. tocantina no tratamento de manitol (20 g.L-1); planta 

com nota 5 (A); planta com nota 4 (B); planta com nota 3 (C). 

 

Após as plantas permanecerem 6 meses no meio de cultura com diferentes 

concentrações de manitol, foram feitas a contagem do número de raízes, folhas e brotos, e a 

medição do comprimento das raízes e da parte aérea. As médias dos tratamentos diferiram 

significativamente (p < 0,05) entre si apenas para todas as variáveis estudas, exceto para o 

número de brotos (Tabela 4.3) (Figura 4.8). Todos os tratamentos com manitol apresentaram 

média de crescimento menor que o grupo controle, com ausência de manitol. Além disso, os 

tratamentos com manitol apresentaram melhores notas para a cor das folhas que o grupo 

controle. 
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Tabela 4.3 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Aechmea tocantina em tratamentos com diferentes 

concentrações de manitol (M-g.L-1). 

Trat. NR CR NF CF NB 

C 6,55 ± 1,77 a 4,69 ± 2,12 a 21,13 ± 3,72 a 9,50 ± 1,79 a 0,05 ± 0,39 a 

M-5 5,49 ± 2,21 b 5,86 ± 0,84 ab 10,71 ± 2,02 b 7,99 ± 1,53 b 0,00 ± 0,00 a 

M-10 5,10 ± 1,66 bc 6,76 ± 1,04 b 10,00 ± 1,76 b 8,94 ± 1,89 ab 0,00 ± 0,00 a 

M-15 5,43 ± 2,05 b 6,64 ± 1,33 b 9,57 ± 1,65 b 8,70 ± 2,04 ab 0,00 ± 0,00 a 

M-20 4,03 ± 1,90 c  6,10 ± 1,56 b 10,20 ± 1,79 b 8,30 ± 2,14 b 0,11 ± 0,53 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.2.2 Bromelia reversacantha 

 

As plantas submetidas a diferentes concentrações de manitol apresentaram padrões 

de crescimento diferentes das plantas submetidas a diferentes concentrações de sacarose. 

Como aconteceu com A. tocantina, os padrões se estabilizaram como no experimento 1, com 

exceção do tamanho das raízes (Figura 4.9). 

Os tratamentos com manitol apresentaram estabilização precoce das variáveis 

número de raízes, comprimento das raízes, número de folhas e comprimento da parte aérea 

para as duas espécies, diferentemente do ocorrido com os tratamentos com sacarose cuja 

estabilização pôde ser observada nos últimos meses de tratamento e esta não ocorreu para a 

variável tamanho das raízes. 
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Figura 4.8 Plantas da espécie A. tocantina no tratamento de manitol após 6 meses; 

controle (A); 5 g.L-1 (B), 10 g.L-1 (C), 15 g.L-1 (D) e 20 g.L-1 (E). 

 

Ambos os tratamentos com manitol apresentaram mais de 50% das plantas com notas 

5 ao final dos seis meses de tratamento. Os tratamentos diferiram muito do grupo controle 

cuja maior nota foi 3 com prevalência da pior nota: 1 (Figuras 4.10 e 4.11). 

Após as plantas permanecerem 6 meses no meio de cultura com diferentes 

concentrações de manitol, foram feitas a contagem do número de raíz, folha e brotos, e a 

medição do comprimento das raízes e da parte aérea para as duas espécies. As médias dos 
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tratamentos diferiram significativamente (p < 0,05) entre si apenas para o comprimento das 

raízes (Tabela 4.4) (Figura 4.12).  Todas as plantas sobreviveram aos tratamentos. 

 

 

Figura 4.9 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de plantas da espécie 

Bromelia reversacantha em diferentes concentrações de manitol (0, 5, 10, 15 

e 20 g.L-1) ao longo de seis meses. 
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Tabela 4.4 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Bromelia reversacantha em tratamentos com diferentes 

concentrações de manitol (M). 

Trat. NR CR NF CF NB 

C 6,70 ± 1,69 a 1,67 ± 0,86 a 8,20 ± 2,58 a 6,59 ± 2,21 b 0,40 ± 2,83 a 

M-5 3,27 ± 2,00 b 1,91 ± 1,04 a 5,00 ± 1,11 b 8,23 ± 1,63 a 0,46 ± 0,74 a 

M-10 2,76 ± 1,54 b 1,29 ± 0,80 a 4,86 ± 0,88 b 8,07 ± 1,74 a 0,74 ± 1,22 a 

M-15 3,40 ± 1,54 b 1,76 ± 1,21 a 4,77 ± 0,88 b 8,48 ± 2,08 a 0,20 ± 0,58 a 

M-20 3,08 ± 1,62 b 1,57 ± 0,90 a 4,86 ± 1,09 b 7,92 ± 2,62 a 0,32 ± 0,67 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

Figura 4.10 Notas dadas para as plantas da espécie Bromelia reversacantha submetidas 

ao grupo controle e às concentrações de 5, 10, 15 e 20 g.L-1 de manitol no 

final de seis meses de experimento. 

 

O manitol ajudou na conservação da cor das folhas, evitando a senescência das 

mesmas, além de ajudar na redução do crescimento das plantas em comparação com o grupo 

controle. 

Com diferentes espécies de orquídeas do gênero Vanilla, o meio MS com metade dos 

macronutrientes com adição de 15 g.L-1 de sacarose + 15 g.L-1 de manitol diminuiu o 
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crescimento das plantas e permitiu maior tempo de sobrevivência das mesmas por 360 dias 

(Divakaran et al., 2006). Apesar de o presente estudo não ter trabalhado com essa relação, 

essa concentração de manitol auxiliou, assim como todas as outras concentrações utilizadas, 

não só na redução do crescimento, como também na manutenção da coloração das folhas 

das duas espécies, A. tocantina e B. reversacantha. 

Moreira (2008) trabalhou com Aechmea fasciata (Lindl.) Baker e Aechmea miniata 

(Beer) hortus ex Baker e verificou que o manitol diminuiu significativamente o crescimento 

da parte aérea para as duas espécies de bromélias, resultado que se repetiu no presente 

estudo, para os tratamentos com manitol. 

 

 
Figura 4.11 Plantas da espécie B. reversacantha no tratamento de manitol (20 g.L-1); 

planta com nota 5 (A); planta com nota 4 (B); planta com nota 3 (C); e planta 

com nota 2 (D). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Lindley
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Gilbert_Baker
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4.3 EXPERIMENTO 3 – TEMPERATURA 

 

4.3.1 Aechmea tocantina 

 

As plantas submetidas a diferentes temperaturas apresentaram padrões de 

desenvolvimento diferenciados para número de raízes, comprimento das raízes e altura da 

parte aérea. O número de folhas para a espécie A. tocantina permaneceu constante. Para as 

quatro variáveis os maiores valores encontrados foram na temperatura de 25°C (Figura 4.13). 
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Figura 4.12 Plantas da espécie B. reversacantha no tratamento de manitol após 6 meses; 

controle (A); 5 g.L-1 (B), 10 g.L-1 (C), 15 g.L-1 (D) e 20 g.L-1 (E). 

 

 

Para as duas temperaturas a que foram submetidas a espécie A. tocantina as notas 

para todas as plantas foi a nota 5. 

Ao fim dos três meses de experimento foram coletados os dados do número de raízes, 

comprimento das raízes, número de folhas, comprimento da parte aérea e número de brotos, 

embora as plantas continuem em tratamento para a espécie A. tocantina. As médias diferiram 

significativamente entre si apenas para as variáveis número de raízes e comprimento das 

raízes (Tabela 4.5). A sobrevivência das plantas nos dois tratamentos foi de 100%. 

 

 

Figura 4.13 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de plantas da espécie 

Aechmea tocantina em diferentes temperaturas (18°C e 25°C) ao longo de 

três meses. 
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Tabela 4.5 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Aechmea tocantina em tratamentos com diferentes 

temperaturas. 

Trat. NR CR NF CF NB 

18°C 4,16 ± 1,55 b 3,47 ± 0,74 b 10,04 ± 1,72 a 9,10 ± 1,90 a 0,00 ± 0,00 a 

25°C 5,32 ± 1,84 a 5,67 ± 1,12 a 9,56 ± 1,29 a 9,40 ± 1,69 a 0,00 ± 0,00 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.3.2 Bromelia reversacantha 

 

Para quatro variáveis: número de raízes, comprimento das raízes, altura da parte aérea 

e número de folhas os maiores valores encontrados foram na temperatura de 25°C (Figura 

4.14). Para a temperatura de 18°C, as notas para todas as plantas de B. reversacantha foi a 

nota 5. Porém, para a temperatura de 25°C, a partir do primeiro mês, começou a surgir nota 

4 e do segundo mês nota 3 (Figura 4.15). 

Ao fim dos três meses de experimento foram coletados os dados do número de raízes, 

comprimento das raízes, número de folhas, comprimento da parte aérea e número de brotos, 

embora as plantas continuem em tratamento, para a espécie B. reversacantha (Tabela 4.6). 

As médias dos tratamentos diferiram significativamente (p < 0,05) para as variáveis número 

de raízes, comprimento das raízes e comprimento da parte aérea. Para o comprimento da 

parte aérea pode observar que a menor temperatura (18°C) promoveu o menor das plantas, 

sendo que todas as plantas dos dois tratamentos sobreviveram. 

 

Tabela 4.6 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Bromelia reversacantha em tratamentos com diferentes 

temperaturas. 

Trat. NR CR NF CF NB 

18°C 1,28 ± 1,14 b 0,84 ± 1,19 b 3,88 ± 0,73 a 6,27 ± 1,58 b 0,08 ± 0,40 a 

25°C 2,68 ± 1,07 a 2,76 ± 1,75 a 4,28 ± 0,84 a 7,51 ± 1,87 a 0,12 ± 0,33 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 4.14 Médias do número de raízes (A), comprimento das raízes (cm) (B), número 

de folhas (C) e comprimento da parte aérea (cm) (D) de plantas da espécie 

Bromelia reversacantha em diferentes temperaturas (18°C e 25°C) ao longo 

de três meses. 

 

 

 

Figura 4.15 Notas dadas para as plantas da espécie Bromelia reversacantha submetidas 

a temperatura de 18°C (A) e 25°C (B) ao longo de três meses de experimento. 

 

Estas plantas seguem em tratamento até completarem seis meses, quando serão 

submetidas a regeneração por micropropagação. 
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Assim como observou-se nesse estudo um menor crescimento das plantas das duas 

espécies na menor temperatura (18°C), Silveira et al. (2009) também observaram que para a 

espécie Neoglaziovia variegata (Arr. Cam.) Mez, uma bromélia, quando comparado o 

crescimento da mesma em duas temperaturas 22°C e 27°C (±2°C), as bromélias 

apresentaram menor crescimento para a temperatura de 22°C. 

Lima-Brito et al. (2011), encontraram resultados semelhantes para a espécie 

Syngonanthus mucugensis Giul. subsp. mucugensis ao realizarem um experimento com 

diferentes concentrações de sacarose combinadas com diferentes concentrações de manitol 

e sorbitol em diferentes temperaturas. Eles observaram que a conservação ocorreu de melhor 

forma para a temperatura de 18°C e 15 g.L-1 de sacarose por um período de seis meses. Essa 

concentração resultou em menor crescimento para a espécie B. reversacantha e menor 

número de brotos para a espécie A. tocantina, e apesar de os resultados para a temperatura 

não serem significativos também observou-se para essas duas espécies uma redução do 

crescimento para a temperatura de 18°C. 

 

4.4 MICROPROPAGAÇÃO DAS PLANTAS DO EXPERIMENTO 1 

(SACAROSE) 

 

4.4.1 Aechmea tocantina 

 

Após seis meses de tratamentos, as plantas foram colocadas em meio de cultura para 

indução de brotação, para avaliar o potencial de micropropagação após o período de 

conservação. Foram avaliadas as variáveis número de raízes, comprimento das raízes, 

número de folhas, comprimento de folhas e número de brotos (Tabela 4.7). Observou-se 

pequeno número de raízes com baixo crescimento (Figura 4.16). Pode-se observar também 

que as plantas apresentaram potencial micropropagativo sendo que as plantas com maior 

potencial (p < 0,05) foram as plantas retiradas dos tratamentos com 30 e 45 g.L-1 de sacarose. 

A Taxa de sobrevivência para todos os tratamentos foi elevada e acima de 95% (Tabela 4.8). 
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Tabela 4.7 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Aechmea tocantina em meio de cultura para indução de 

brotação após tratamentos com diferentes concentrações de sacarose (S). 

Trat. NR CR NF CF NB 

C 0,48 ± 1,12 ab 0,09 ± 0,22 ab 4,12 ± 0,74 a 3,44 ± 0,85 b 1,33 ± 1,55 d 

S-15 0,09 ± 0,28 b 0,03 ± 0,12 b 3,80 ± 1,26 abd 3,61 ± 1,41 ab 2,86 ± 2,04 bc 

S-30 3,17 ± 5,42 a 0,91 ± 1,25 a 5,09 ± 1,46 c 4,24 ± 1,16 a 4,24 ± 1,16 a 

S-45 0,24 ± 0,66 ab 0,14 ± 0,38 ab 4,41 ± 1,28 abc 4,28 ± 0,96 a 4,28 ± 0,96 ab 

S-60 0,29 ± 0,71 ab 0,04 ± 0,11 ab 3,29 ± 1,10 d 4,20 ± 0,80 a 2,40 ± 2,02 cd 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 4.8 Taxa de sobrevivência das plantas da espécie Aechmea tocantina em meio de 

micropropagação após seis meses de tratamento com sacarose. 

Concentração de sacarose (g.L-1) 0 15 30 45 60 

Taxa de sobrevivência (%) 97,14 100 100 100 100 

 

 

Figura 4.16 Plantas da espécie A. tocantina após três meses no meio de regeneração para 

os tratamentos com sacarose; controle (A); 5 g.L-1 (B), 10 g.L-1 (C), 15 g.L-

1 (D) e 20 g.L-1 (E). 
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4.4.2 Bromelia Reversacantha 

 

Após seis meses de tratamentos, as plantas foram colocadas em meio de cultura para 

indução de brotação, para avaliar o potencial de micropropagação após o período de 

conservação. Foram avaliadas as variáveis número de raízes, comprimento das raízes, 

número de folhas, comprimento de folhas e número de brotos (Tabela 4.9). As plantas 

apresentaram um baixo número de brotos e alto número de raízes (Figura 4.17). As plantas 

submetidas ao tratamento com 30 g.L-1 de sacarose apresentaram significativamente (p < 

0,05) os maiores valores no comprimento das raízes, número de folhas e comprimento de 

folhas. Houve uma perda maior de plantas no tratamento controle, nos demais a taxa de 

sobrevivência foi acima de 90% (Tabela 4.10). 
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Figura 4.17 Plantas da espécie B. reversacantha após três meses no meio de regeneração 

para os tratamentos com sacarose; controle (A); 5 g.L-1 (B), 10 g.L-1 (C), 15 

g.L-1 (D) e 20 g.L-1 (E). 

 

Os tratamentos com maior número de folhas amarelas foram os que apresentaram as 

menores taxas de sobrevivência durante a micropropagação. Com isso, espera-se que as 

plantas regeneradas do experimento com manitol tenham 100% de taxa de sobrevivência ou 

que as taxas sejam melhores que as do experimento com sacarose, uma vez que este 

apresentou maior número de plantas com folhas senescentes. 

Ao contrário do que Divakaran et al. (2006) encontraram em seu estudo com Vanilla 

planifolia Andrews, (syn. V. fragrans Salisb.), no qual houve baixa taxa de sobrevivência 

para plantas submetidas a 0, 10, 20 e 30 g.L-1 de sacarose, chegando no máximo a 60% para 
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as concentrações mais altas em meio MS com metade dos macronutrientes, o presente estudo 

notou que todas as plantas, das duas espécies, sobreviveram ao período de tratamento de 180 

dias mesmo que com alto número de senescência das folhas para alguns tratamentos. 

 

Tabela 4.9 Valores médios do número de raízes (NR), comprimento das raízes (CR), 

número de folhas (NF), comprimento de folhas (CF) e número de brotos (NB) 

das plantas de Bromelia reversacantha em meio de cultura para indução de 

brotação após tratamentos com diferentes concentrações de sacarose (S). 

Trat. NR CR NF CF NB 

C 19,01 ± 8,83 ab 2,81 ± 1,53 b 4,59 ± 0,91 b 7,72 ± 2,09 b 0,23 ± 0,61 a 

S-15 22,72 ± 7,58 a 3,51 ± 1,36 b 4,69 ± 1,47 b 7,89 ± 1,54 b 0,59 ± 1,56 a 

S-30 15,76 ± 5,62 bc 5,30 ± 1,54 a 8,79 ± 2,41 a 13,63 ± 2,86 a 0,33 ± 0,78 a 

S-45 12,49 ± 4,68 cd 2,60 ± 1,23 b 3,00 ± 0,49 c 7,73 ± 2,26 b 0,11 ± 0,32 a 

S-60 10,38 ± 4,12 d 3,27 ± 1,43 b 2,94 ± 1,04 c 8,24 ± 2,60 b 0,41 ± 1,48 a 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 4.10 Taxa de sobrevivência das plantas da espécie Bromelia reversacantha em 

meio de micropropagação após seis meses de tratamento com sacarose. 

Concentração de sacarose (g.L-1) 0 15 30 45 60 

taxa de sobrevivência (%) 65,71 91,42 100 100 97,14 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Para as espécies Aechmea tocantina e Bromelia reversacantha a ação do manitol é 

mais eficiente na indução de crescimento mínimo em comparação à sacarose. A senescência 

das folhas após seis meses de tratamento também é menor para ambas as espécies em 

tratamentos com manitol.  

 

 Embora ainda não haja dados conclusivos para a porcentagem de sobrevivência das 

plantas após o tratamento com manitol, três concentrações podem ser indicadas para ambas 

as espécies: meio MS, com metade das concentrações dos macronutrientes, 10, 15 ou 20 g.L-

1 de manitol na temperatura de 25°C por 180 dias. 

 

 Com relação à influência da temperatura, após 90 dias de avaliação, o tratamento 

com meio MS, com metade das concentrações dos macronutrientes, suplementado com 30 

g.L-1 de sacarose na temperatura de 18°C apresenta resultados de crescimento mínimo mais 

expressivos com plantas de Bromelia reversacantha, do que com plantas de Aechmea 

tocantina. No entanto, um período maior de análise é necessário para maiores conclusões 

sobre este experimento. 
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