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RESUMO 

FREITAS, G. M. Micropropagação e Bioprospecção de duas variedades de Mimosa 

gracilis subsp. gracilis Benth. (Fabaceae - Mimosoideae). 2019. Dissertação (Mestrado 
em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 20191. 
 

Mimosa gracilis Benth. é uma espécie característica do Cerrado e é encontrada 
em diversas do regiões Brasil nesse domínio. Na cultura popular, essa espécie é nomeada 
“malicinha” e é relatada como planta medicinal antiofídica. Mimosa gracilis carece de 
estudos, e é considerada ameaçada pelo uso medicinal de suas raízes. O presente trabalho 
tem como objetivo, o estabelecimento in vitro das variedades invisiformis e capillipes, 
presentes na subespécie gracilis e com isso, possibilitar a conservação e bioprospecção da 
espécie. Material vegetal das duas variedades foram coletados no município de 
Mossâmedes/GO. Extratos aquosos foram preparados da parte aérea e das raízes e sementes 
foram coletadas para germinação in vitro. Em relação a fitoquímica, não existem diferenças 
entre as duas variedades quanto a ausência de alcaloides e a presença de esteroides e/ou 
triterpenos, flavonoides, cumarinas e taninos. A descontaminação das sementes foi realizada 
com detergente comercial em água corrente, álcool 70 % por 1 min e hipoclorito de sódio 
comercial (2,0% de cloro ativo) por 20 min. Em seguida as sementes foram inoculadas em 
meio MS para germinação in vitro. Para a multiplicação de brotos, empregou-se BAP, mT e 
TDZ nas concentrações de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg/L as mesmas concentrações 
também foram utilizadas para ANA, AIB e AIA na fase de enraizamento in vitro. Para o 
alongamento de microbrotos, utilizou-se GA3 nas concentrações 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 mg/L. 
Para a var. invisiformis, ainda foi avaliada a calogênese com uso de TDZ e 2,4-D nas 
concentrações 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg/L. Para a indução de raízes adventícias, utilizou-
se Agrobacterium rhizogenes linhagem K599. As duas variedades diferem-se em muitos 
pontos. O TDZ foi superior ao BAP e a mT para a var. capillipes (0,5 mg/L; 4,85 
brotos/explante) e BAP foi superior ao TDZ e mT (2,0 mg/L; 3,57 brotos/explante). O GA3 

proporcionou 0,62 cm de alongamento de brotos a 1,0 mg/L. No enraizamento in vitro, o 
AIA apresentou melhor resultado para var. invisiformis número e tamanho de raízes (2,0 
mg/L; 1,64 raízes/explante e 0,75 cm/raiz, respectivamente) e para a var. capillipes o ANA 
proporcionou a maior média número de raízes na concentração de 2,0 mg/L (9,61 
raízes/explante) e maior média foi obtida com a utilização de 2,5 mg/L de AIB com 3,67 
cm/raízes. Calos esbranquiçados e friáveis foram induzidos com 2,4-D a 2,5 mg/L. Calos 
nodulares e de coloração creme com TDZ a 1,5 – 2,0 mg/L. A ação da Agrobacterium 

rhizogenes induziu formação de raízes adventícias somente na var. capillipes. 

 

Palavras-chave: cultura de tecidos vegetais, plantas medicinais, Cerrado. 
___________________ 
1Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov, ICB-UFG.  
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GENERAL ABSTRACT 

FREITAS, G. M. Micropropagation and Bioprospecting of two varieties of Mimosa 

gracilis subsp. gracilis Benth. (Fabaceae - Mimosoideae). 2019. Dissertation (Master in 
Genetics and Plant Breeding) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 20191. 
 

Mimosa gracilis Benth. is a characteristic species of the Cerrado and is found in 
several of the Brazilian regions in this domain. In popular culture, this species is named 
"malicinha" and is reported as an antiofidic medicinal plant. Mimosa gracilis  has few papers 
about, and is considered endangered by the medicinal use of its roots. The objective of this 
work is to establish in vitro the varieties invisiformis and capillipes, present in the subspecies 
gracilis and with this, to allow the conservation and bioprospection of the species. Plant 
material of the two varieties were collected in the municipality of Mossâmedes/GO. Aqueous 
extracts were prepared from the aerial part and the roots and seeds were collected for in vitro 
germination. In relation to phytochemistry, there are no differences between the two varieties 
regarding the absence of alkaloids and the presence of steroids and/or triterpenes, flavonoids, 
coumarins and tannins. Seed decontamination was carried out with commercial detergent in 
running water, 70% alcohol for 1 min and commercial sodium hypochlorite (2.0% active 
chlorine) for 20 min. Then the seeds were inoculated in MS medium for in vitro germination. 
For the multiplication of shoots, BAP, mT and TDZ were used at concentrations of 0.0; 0.5; 
1.0; 1.5; 2.0 and 2.5 mg/L the same concentrations were also used for ANA, AIB and AIA 
in the in vitro rooting phase. For elongation of microshoots, GA3 was used at concentrations 
0.0; 0.5; 1.0 and 1.5 mg / L. For the var. invisiformis the calogenesis with the use of TDZ 
and 2,4-D in concentrations 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 and 2.5 mg / L. For the induction of 
adventitious roots, Agrobacterium rhizogenes strain K599 was used. The two varieties differ 
in many respects. TDZ was higher than BAP and mT for var. capillipes (0.5 mg / L, 4.85 
shoots / explant) and BAP was higher than TDZ and mT (2.0 mg / L, 3.57 shoots / explant). 
GA3 provided 0.62 cm of shoot elongation at 1.0 mg / L. In in vitro rooting, the AIA 
presented better results for var. invisiformis (2 mg / L, 1.64 roots / explant and 0.75 cm / 
root, respectively) and for var. capillipes the ANA provided the highest mean number of 
roots at the concentration of 2.0 mg / L (9.61 roots / explant) and highest average was 
obtained with the use of 2.5 mg / L IBA at 3.67 cm / roots. Whitish and friable callus were 
induced with 2,4-D at 2.5 mg / L. Cream callus and nodules callus with TDZ at 1.5 - 2.0 mg 
/ L. The action of Agrobacterium rhizogenes induced adventitious root formation only in 
var. capillipes. 
 
Key words: plant tissue culture, medicinal plants, Cerrado. 
___________________ 
 
1Orientador: Prof. Dr. Sérgio Tadeu Sibov, ICB-UFG. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à dificuldade de acesso a medicação tradicional, algumas comunidades 

utilizam plantas medicinais nativas com o intuito de curar ou amenizar enfermidades (Dutra, 

2016). Nesse sentido, diversas espécies vegetais existentes no Cerrado possuem aplicações 

na medicina popular. 

Um exemplo tradicional é a Arnica-do-Cerrado (Lychnophora ericoides Mart). 

Famosa na medicina popular, apresenta diversas substâncias e utilizações populares (Vieira, 

2018; Silveira, 2005) e está ameaçada. E assim como essa espécie, o Cerrado apresenta 

outras espécies medicinais bem estabelecidas na cultura popular (Dias, 2009). Porém, a 

exploração extrativista e a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, tem acarretado perdas 

importantes na biodiversidade desse domínio. Esse conjunto de fatores, impossibilita a 

conservação e consequentemente o uso destas espécies medicinais. Assim, existem inúmeras 

outras espécies vegetais promissoras mas ameaçadas e que necessitam estudos para sua 

conservação e uso. 

Mimosa gracilis Benth. (Fabaceae - Mimosoideae) é uma planta que ocorre no 

Cerrado e é descrita pela cultura popular regional do município de Catalão/GO como 

portadora de propriedades antiofídicas. Estudos preliminares realizados com extratos das 

raízes dessa planta têm dado aval à característica antiofídica popularmente descrita, 

principalmente contra o veneno de serpentes do grupo Bothrops, como a Jararaca. Porém, a 

perda de áreas nativas onde a espécie é encontrada tem dificultado a continuidade do trabalho 

de coleta, propagação e fitoquímica desta espécie. 

M. gracilis apresenta subespécies e variedades taxonômicas. Em Catalão/GO 

encontramos a Mimosa gracilis Benth subsp. capillipes var. capillipes. Na Reserva 

Biológica da UFG, no Parque Estadual da Serra Dourada, em Mossâmedes/GO encontramos 

a Mimosa gracilis Benth subsp. gracilis var. invisiformis e a Mimosa gracilis Benth subsp. 

gracilis var. capillipes. 
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As variedades invisiformis e capillipes apresentam descritores morfológicos 

muito semelhantes, como o hábito rasteiro, e são encontradas em regiões de campo rupestre 

de Cerrado no estado de Goiás (Dutra, 2015). Entretanto, produzem poucas sementes e são 

de distribuição mais esparsa na área da Reserva, onde foram coletadas.  

Por suas propriedades se encontrarem nas raízes, o extrativismo para uso 

medicinal pode colocar esta espécie e suas subespécies e variedades sob ameaça de extinção. 

Avaliando as poucas plantas de M. gracilis encontradas em Catalão e as condições de 

endemismo destas subespécies e variedades, optou-se por tentar o estabelecimento in vitro e 

a bioprospecção das duas variedades de M. gracilis encontradas na Serra Dourada. 

 O metabolismo secundário vegetal é responsável por substâncias específicas e 

características que são atribuídas às propriedades medicinais. Em condições específicas, esse 

metabolismo pode ser amplificado e direcionado. Os metabólitos secundários representam 

uma vasta e diversificada variedade de compostos orgânicos que, na sua grande maioria, não 

participam diretamente dos processos de crescimento e desenvolvimento vegetal (Croteau, 

2000). 

Em vista das peculiaridades de M. gracilis, principalmente das variedades 

invisiformis e capillipes, e da necessidade de estudo e conservação, foi empregada a técnica 

de micropropagação. Além da multiplicação, segundo Albuquerque et al. (2006), sob 

determinadas condições de cultivo in vitro, a micropropagação também possibilitaria a 

produção de metabólitos semelhantes aos produzidos pelas plantas no habitat natural, bem 

como o aumento da produção desses metabólitos. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo estabelecer in vitro as variedades 

invisiformis e capillipes de Mimosa gracilis subsp. gracilis e analisar a presença dos 

principais metabólitos produzidos por estas variedades na natureza.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mimosa gracilis Benth. (Fabaceae - Mimosoideae) 

A espécie em estudo nesse trabalho foi primeiramente relatada em 

levantamentos etnobotânicos realizados na comunidade de Coqueiros, em Catalão, Goiás 

pela Me. Núbia Alves Mariano Teixeira Pires Gomides, servidora do Departamento de 

Ciências Biológicas da UFG/Regional Catalão. Esses levantamentos foram referentes a sua 

tese de doutorado, intitulada: “Estudo etnobotânico em comunidades rurais no município de 

Catalão (GO): alicerces para propostas de manutenção da biodiversidade”. Essa pesquisa 

originou o projeto “Estudos Químico-Biológico e de Micropropagação de Plantas 

Medicinais Utilizadas em Acidentes Ofídicos ” de autoria da Profa. Dra. Vanessa Gisele 

Pasqualotto Severino, do Instituto de Química, UFG.  

A comunidade de Coqueiros se encontra a 15 quilômetros da sede do município 

de Catalão/GO, mais especificamente, no centro-norte do município. Desse levantamento, 

duas espécies são relatadas com utilização antiofídica pela população local: a primeira, 

conhecida como “guiné” (Petiveria alliacea L.) e a segunda como “malicinha” (Mimosa 

gracilis Benth). 

Pelos relatos dos moradores, o material vegetal foi coletado e extratos aquosos 

foram designados para estudos antiofídicos por uma equipe ligada ao projeto na Universidad 

Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes/ Argentina. Exsicatas também foram feitas e 

levadas à identificação taxonômica, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás. 

Os resultados preliminares foram positivos para ação antiofídica de M. gracilis 

sob o veneno de Bothrops sp., e as exsicatas designadas para confirmação da espécie, sendo 

identificadas taxonomicamente como Mimosa gracilis Benth. subsp. capillipes. var. 

capillipes (Fabaceae - Mimosoideae), (Figura 1) pelo Prof. Dr. Marcos José da Silva do 
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Departamento de Botânica da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

Figura 1. Mimosa gracilis Benth. subsp. capillipes. var. capillipes (Fabaceae - 
Mimosoideae), A). Em ambiente natural, embaixo da vegetação rasteira (Etiquetas) em 
Catalão/GO. B) Detalhe da folha dessa variedade. 

 

Pela dificuldade de localização de plantas dessa espécie em seu ambiente natural, 

optou-se pela procura em outros locais de coleta, com proximidade e facilidade de acesso, o 

que possibilitaria a continuidade dos estudos. Assim, levantamentos também foram 

realizados na Reserva Biológica “Prof. José Ângelo Rizzo” da Universidade Federal de 

Goiás, situada no Parque Estadual da Serra Dourada (PESD), no Município de 

Mossâmedes/GO. Buscou-se espécies da subfamília Mimosoideae, ou seja, que partilhassem 

alguma semelhança à M. gracilis encontrada em Catalão/GO.  

Desses levantamentos, foram encontradas algumas espécies pertencentes a 

subfamília Mimosoideae, e entre elas, duas variedades de Mimosa gracilis. Da mesma 

forma, foram feitos extratos para estudos fitoquímicos e exsicatas para identificação 

taxonômica. Da identificação, veio uma nova subespécie: gracilis, e duas variedades: 

invisiformis e capillipes (Figura 2).  Extratos dessas plantas também apresentaram atividade 

contra o veneno de Bothrops sp. 

Nomes como “malicinha”, “dormideira”, ‘dorme-dorme” são popularmente 

atribuídas a plantas que apresentam mecanismo de fechamento foliar sensitivo. M. gracilis 
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pertence à família Fabaceae – Mimosoideae, em que algumas espécies dessa subfamília 

apresentam essa característica, ou seja, as folhas se fecham, inclinando-se para baixo quando 

tocadas (Jensen, 2011).  

 

 

Figura 2. Mimosa gracilis Benth. subsp. gracilis. var. invisiformis e var. capillipes Fabaceae 
- Mimosoideae, em ambiente natural, sob solo arenoso em Mossâmedes/GO. A). var. 
invisiformis: Em detalhe, fruto maduro (seta). B) var. capillipes (seta). C) var. invisiformis: 
Sementes germinado em casa de vegetação e detalhe do fruto (setas). D) var. capillipes aos 
30 dias, germinada em casa de vegetação (seta). 

 

A família Fabaceae apresenta cerca de 770 gêneros e 19.500 espécies, de 
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distribuição mundial ampla. Tradicionalmente, foi reconhecida como uma única família com 

três subfamílias: Papilionoidae ou Faboideae, Caesolpinoideae e Mimosoideae (LPWG, 

2017). 

Segundo (Borges, 2013), as plantas da subfamília Mimosoideae apresentam 

características morfológicas particulares, o que requer terminologias específicas que não são 

geralmente encontradas nos glossários botânicos.  

Segundo Tamashiro (2016), as plantas da subfamília Mimosoideae podem ser 

reconhecidas pelos ramos inermes, folhas com três a oito pares de folíolos esparsamente 

distribuídos na raque foliar, espigas axilares e frutos pilosos com glândulas sésseis, sendo, 

ervas ou subarbustos. Segundo esse mesmo autor a circunscrição de M. gracilis, Braneby 

(1991) reconheceu três subespécies e oito variedades (Figuras 1 e 2).  

A subespécie gracilis é nativa do Brasil, não é endêmica e é encontrada no 

Centro-Oeste e em estados do Sudeste, em regiões de domínio de Cerrado (latu sensu). A 

subespécie capillipes também não é endêmica do Brasil e tem ocorrências confirmadas em 

estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em regiões de campo limpo e campo 

rupestre de Cerrado (lato sensu) (Dutra, 2015).  

Tamashiro (2016), também apresenta descrição para Mimosa gracilis Benth. 

subsp. gracilis. var. capillipes encontrada no estado de São Paulo e Borges (2013) apresenta 

descrições de Mimosa gracilis Benth. subsp. capillipes. var. capillipes encontradas na Serra 

do Cipó- MG. 

A subespécie gracilis apresenta descritores morfológicos muito semelhantes à 

subespécie encontrada em Catalão (capillipes), como o hábito rasteiro, por exemplo (Figura 

1). Mimosa gracilis Benth. subsp. gracilis. var. invisiformis produz poucas sementes e é de 

distribuição mais esparsa na área da Reserva Biológica da UFG. Mimosa gracilis Benth. 

subsp. gracilis var. capillipes é mais comum, fácil de ser encontrada e produz grande 

quantidade de sementes, embora apresente-se como um pequeno arbusto (Figura 1). 

 

2.2 PLANTAS MEDICINAIS 

Segundo a resolução RDC Nº 26/2014 da ANVISA (Brasil, 2014), considera-se 

com planta medicinal “espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos 

terapêuticos” essa resolução também define como fitoterápico o “produto obtido de matéria-
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prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou 

paliativa, incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser 

simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, 

quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal”. 

Atualmente, plantas medicinais ainda são encontradas em feiras livres, mercados 

populares e em quintais residenciais em todas as regiões do país dos locais mais pobres até 

mesmo nas grandes cidades brasileiras e, para alguns grupos étnicos representam um dos 

únicos recursos terapêuticos de uso mais acessível (Maciel, 2012). Apesar do uso de plantas 

com finalidades terapêuticas ser uma das formas mais antigas de prática de medicina da 

humanidade, o estudo de seus constituintes teve inicio apenas no século XIX (Dutra, 2016).  

Ainda é bastante comum o consumo de plantas medicinais da flora nativa. 

Porém, com pouca ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, que são 

passadas adiante por usuários ou comerciantes (Junior, 2005; Helmstädter, 2013; Nasri, 

2013). A população brasileira tem tradição no uso de plantas medicinais para tratamento de 

doenças agudas e crônicas. Isso tem chamado a atenção de empresas farmacêuticas e 

pesquisadores acadêmicos (Dutra, 2016). Muitas espécies medicinais foram precursoras de 

fármacos modernos e as existentes e utilizadas por essas populações tradicionais ainda 

podem conter fontes inesgotáveis de substâncias que poderiam fornecer novos fármacos. 

Este tipo de cultura medicinal desperta o interesse de pesquisadores em estudos 

multidisciplinares envolvendo botânica, farmacologia e fitoquímica (Maciel, 2012). 

Plantas medicinais estão correlacionadas, também, à uma rica cultura popular 

interligada a uma grande diversidade vegetal. Dentro dessa diversidade, as plantas 

medicinais nativas são obtidas pelo extrativismo nos diversos biomas existentes (Scheffer, 

1999). O Brasil apresenta cenário favorável para estudo com plantas medicinais, devido a 

sua grande biodiversidade (Dutra, 2016). Estudos têm mostrado a importância da vegetação 

de savana para conservação da diversidade brasileira, devido ao alto endemismo em áreas 

extensas, porém, com grandes perdas (Leal, 2005).  

Nesse contexto o Cerrado é local de grande diversidade de plantas medicinais e 

com potenciais riscos de perdas de espécies. Segundo o Ministério do Meio Ambiente 

(2018), o Cerrado é o segundo maior domínio da América do Sul, ocupando uma área de 

2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. E é considerado como um dos hotspots 

mundiais de biodiversidade (Myers, 2000). Ressaltando-se que, do ponto de vista da 
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diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do 

mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas (MMA, 2018). Também 

se encontra ameaçado por cultivo de grandes culturas, como soja, cana-de-açúcar e algodão 

(Vieira, 2018). 

Portanto, o clima predominantemente tropical, aliado a outros fatores 

ambientais, contribui para que o Cerrado ofereça condições ao desenvolvimento de muitas 

espécies vegetais que, por suas características morfológicas e seus constituintes químicos 

ainda não conhecidos, possam se tornar matérias-primas potenciais ou fármacos. Assim, 

diversos estudos são realizados com espécies vegetais nativas do Cerrado com o intuito de 

bioprospecção de plantas medicinais. Até o momento, uma pequena porcentagem dessas 

espécies nativas foi estudada quimicamente, tornando o domínio promissor para 

bioprospecção de metabólitos secundários (Vieira, 2018). 

Levantamentos de Vila Verde (2003) e Ribeiro (2014 e 2017) documentam 

espécies de plantas nativas de microrregiões com áreas de Cerrado e seus empregos comuns 

por comunidades tradicionais nas regiões pesquisadas, indicando uma fonte de grandes 

potencialidades e também, usos diversos. 

 

2.2.1 Plantas medicinais com atividade antiofídica  

Acidentes ofídicos representam um tópico importante para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), por representar problema de saúde pública a nível global e sendo 

mais intenso em áreas tropicais. O problema se agrava especialmente em áreas com carência 

de acesso à recursos médicos e distantes de centros urbanos (Magalhaes, 2018). 

Uma problemática recorrente a respeito de peçonhas de cobras é que não se 

conhece os aspectos bioquímicos, de toxicidade e também seus mecanismos de ação (Saez, 

2009). Peçonhas de cobras são substâncias complexas que variam de espécie para espécie e 

em níveis de toxidade ao organismo alvo. Quantidades pequenas de veneno podem conter 

substâncias como proteases, fosforilases e outras que interferem na fisiologia funcional 

celular. Os efeitos variam, desde de dor local, necroses de tecidos e colapsos de órgãos, até 

à morte (Sajon, 2017). 

O tratamento preconizado para acidentes ofídicos é a soroterapia (Gomes, 2010, 

Magalhaes, 2018). No entanto, esse tratamento mostra-se pouco eficaz contra efeitos locais 
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relacionados a ação da peçonha, além de manifestações de reações adversas aos constituintes 

do soro antiofídico (Samy, 2008).  

A utilização dessas plantas é feita com dois intuitos gerais: para neutralizar o 

veneno ou para aliviar os sintomas destes. Assim, dependendo da espécie, qualquer parte do 

vegetal é utilizada: de folhas a raízes. Dessa forma, plantas medicinais entram como 

alternativas para o auxílio no tratamento dos efeitos de acidentes antiofídicos, 

suplementando a soroterapia ou substituindo-a (Soares , 2005).  

A eficácia dessas plantas está relacionada aos seus metabólitos secundários, que 

agem de forma isolada ou em conjunto sob as substâncias do veneno, ou criam condições 

metabólicas no organismo alvo para suportar essas substâncias, como estimulação do 

sistema imunológico (Saez, 2009).  

Saez (2009) também relata a existência de aproximadamente 800 espécies 

botânicas de 121 famílias botânicas com utilização antiofídica, sendo 7% dessas espécies 

pertencentes a Fabaceae e Compositae, e que esse número pode aumentar, devido ao 

desconhecimento das peculiaridades da medicina tradicional de algumas localidades, como 

populações indígenas. Levantamentos como o de Upanasi (2017 e 2018), realizado na índia 

mostrou 523 espécies de 122 famílias com utilização antiofídica. 

Na América do Sul, em um levantamento realizado por Vásquez (2015) na região 

de Antioquia, Colômbia, identificou 71 espécies com utilização antiofídica, sendo que 49,29 

% delas sem relato sobre essa propriedade. Em um levantamento realizado por Moura (2015) 

na região de Santarém-Pará, mostra que a população local utiliza 24 espécies de plantas, de 

19 famílias botânicas com finalidade antiofídica. Sendo diferentes partes do vegetal e de 

diferentes formas de consumo dos extratos originados. Esse levantamento acarretou na 

comprovação da atividade antiofídica de Plathymenia reticulata Benth. (Fabaceae) contra o 

veneno de Bothrops atrox (Moura, 2016). Félix-Silva (2017) também relata a eficiência do 

extrato aquoso de folhas de Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae) contra o efeito local 

do veneno de Bothrops erythromelas. 

No contexto antiofídico, encontram-se outros relatos de plantas presentes no 

Cerrado brasileiro, tais como: Solanun lycocarpum A. St. Hil. (Pereira, 2007) e de 

Stryphonodendron adstringens (Mart.) (De Paula, 2009; De Lucena, 2009), além de Mimosa 

pudica L. (Dormideira) (Vilar, 2004). 



21 
 

 

2.3 METABÓLITOS SECUNDÁRIOS VEGETAIS 

Vários compostos orgânicos são sintetizados pelas plantas. Esses compostos são 

classificados principalmente como metabólitos primários e secundários (Ghandy, 2015). O 

metabolismo primário está relacionado a processos comuns e pouco variáveis nos vegetais, 

por exemplo, a fotossíntese, Ciclo de Krebs e a glicólise (Resende, 2016). Os metabólitos 

secundários são produzidos pelas plantas, microrganismos e animais, porém não são 

requisitos para seu crescimento (Espinosa- Leal, 2018) ou, como descrito por Fumagali 

(2008), seriam substâncias pouco abundantes, com estocagem em órgãos específicos e 

relacionadas a interações vegetal-ambiente. 

Dessa forma, para um vegetal, os metabólitos secundários desempenham papéis 

ligados a defesa contra herbívoria e ataque de patógenos, a atrativos para polinização e 

dispersão de sementes, e competições planta-planta (alelopatia) e planta microrganismos 

(simbioses). Em síntese, funções fisiológicas de competição e sobrevivência. A presença de 

determinadas classes é relativamente restrita dentro de determinados grupos taxonômicos 

(Taiz & Zeiger, 2013). 

Os compostos resultantes do metabolismo secundário exercem ação protetora 

contra fatores abióticos, como os associados à deficiência de nutrientes, quantidade de água, 

alterações de temperatura, níveis de luminosidade e exposição à luz ultravioleta. Além de 

protegerem contra estresses bióticos (herbívora, ataque e colonização por fitopatógenos e 

competição entre plantas), atuam na atração de organismos benéficos para a planta, como 

dispersores de sementes, polinizadores e microrganismos simbiontes (Rhodes, 1994).  

Esses compostos apresentam alta complexidade química (Espinosa- Leal, 2018) 

e sua produção é muito baixa (menos que 1%) dependendo do nível fisiológico da planta 

(Thankur, 2019). Algumas classes de metabólitos são acumuladas em células e órgãos 

específicos (Bourgaud, 2001). São essas as substâncias responsáveis pelo efeito medicinal 

em seres humanos. Na verdade, o princípio ativo é, muitas vezes, uma mistura de substâncias 

oriundas do metabolismo secundário que proporciona a ação farmacológica (Resende, 

2016). 

 

2.3.1 Classes de metabólitos secundários vegetais 
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A biossíntese de metabólitos secundários é realizada por rotas metabólicas 

específicas do organismo, interconectadas com as rotas de síntese dos metabólitos primários, 

sendo que muitas moléculas oriundas do metabolismo primário são utilizadas como 

precursoras na síntese dos metabólitos secundários (Castro, 2004). Por isso, rotas do 

metabolismo secundário são ativadas durante fases particulares de crescimento e 

desenvolvimento ou em períodos de estresse biótico e abiótico (Mann, 1987). 

Há três grandes grupos de metabólitos secundários vegetais: terpenos, 

compostos fenólicos e compostos nitrogenados (Taiz & Zeiger, 2013). Esses compostos são 

sintetizados por quatro vias de biossíntese: via do acetato malonato, via do ácido mevalônico 

(MEV), do metileritritol fosfato (MEP) e do ácido chiquimico (Resende, 2016). 

Os terpenos ou terpenóides são uma grande classe de produtos secundários, 

geralmente voláteis, de baixo peso molecular, insolúveis em água, que atuam como 

repelentes de insetos e herbívoros (Taiz & Zeiger, 2013). A rota de biosíntese deste grupo 

se dá a partir de suas vias: a do MEV (que tem como precursor a Acetilcoenzima A) no 

citossol, e a do MEP (derivados de intermediários glicolíticos) sendo uma rota plastídial 

(Resende, 2016). 

Os compostos fenólicos possuem um anel aromático do benzeno mais um grupo 

hidroxila (OH), a maioria derivada do aminoácido fenilalanina. É comum a todos os vegetais 

por desempenhar funções fisiológicas, além de sua ação de defesa ante situações de estresse. 

São originados principalmente através de duas rotas biossintéticas: a rota do ácido 

chiquímico, através a síntese de aminoácidos aromáticos como a fenilalanina e a tirosina. 

São importantes protetores das plantas contra raios UV, ataque de herbívoros, e 

microrganismos (insetos, bactérias, vírus e fungos), alelopatia, transporte e sustentação. 

(Sukla, 2015). São divididos em grandes grupos de moléculas como ligninas, lignanas, 

cumarinas, flavonóides, taninos, estibenos, estirilpironas e arilpironas (Fang, 2014). 

Os alcaloides são compostos orgânicos cíclicos com ao menos um átomo de 

nitrogênio no seu anel, sintetizados no retículo endoplasmático a partir dos aminoácidos 

lisina, tirosina e triptofano. Entretanto, alguns não são derivados de aminoácidos, mas de 

derivados, como a nicotina que é derivada da ornitina (Resende, 2016). São fisiologicamente 

ativos em humanos com efeitos no sistema nervoso central, sendo historicamente utilizadas 

como venenos ou alucinógenos, como a cocaína, nicotina e morfina e a codeína (Croteal, 

2000). Esses metabólitos secundários estão relacionados a defesa vegetal contra fatores 
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bióticos e abióticos variados, ao desenvolvimento e interações ambientais diversas (Gobbo-

Neto, 2006; Verma, 2015; Olivoto, 2017).  

Flavonoides e cumarinas estão relacionados a interações entre o vegetal e 

insetos, microrganismos e a proteção contra radiação UV. Isoflavonas são encontradas em 

muitas espécies da família Fabaceae (Verma, 2015; Olivoto, 2017). Fenóis e taninos são 

considerados os mais importantes no quesito de defesa vegetal e resposta a fatores abióticos, 

podendo ser encontrados em folhas e raízes de algumas espécies (Verma, 2015; Olivoto, 

2017).  

 

2.3.2 Fatores que interferem no metabolismo secundário vegetal 

O metabolismo secundário apresenta plasticidade genética e diversidade de 

adaptações que são responsáveis pelas mediações aos fatores bióticos e abióticos onde os 

vegetais estão inseridos (Resende, 2016). Dessa forma, os fatores responsáveis pela 

flutuação dos metabólitos secundários podem ser divididos em quatro grupos principais: (i) 

fatores genéticos; (ii) ontogênicos; (iii) morfogenéticos e (iv) ambientais. Todos estes quatro 

fatores principais são importantes na produção ou acumulação de metabólitos secundários 

(Sukla, 2015), 

Assim, os metabólitos podem ou não estar presente em determinada planta, e se 

presentes, pode ser em quantidades muito baixas. Um exemplo é relatado por Costa (2009), 

plantas de Eclipta próstata que cresciam nos estacionamentos da UFRJ sob sol e goteiras de 

ar-condicionado produziam wedelolactona, uma substância antiofídica. Porém, plantas da 

mesma espécie, cultivados pelos pesquisadores em ambiente protegido, não produziam tal 

substância. O autor também relata, que a wedelolactona apresenta complexidade de síntese 

em laboratório. 

Diante disso, o estudo de metabólitos secundários se torna complexo, devido a 

interação entre fatores influenciadores e a flutuação de produção. Além de que atuação do 

metabolismo secundário é característica em muitas espécies e em situações vitais para a 

planta como; atrativos ou repelentes de polinizadores, dissipadores de herbívoria, na 

proteção contra poluição, estresse hídrico, na sinalização intraespecífica, na alelopatia, 

dentre outras (Resende, 2016).  

A produção de substâncias medicinais é de baixa eficiência, devido aos fatores 
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específicos ligados ao metabolismo secundário vegetal. Dentro das possibilidades existentes, 

a cultura de tecidos e frequentemente relatada em diversos estudos por possibilitar condições 

de modulação que forneceriam subsídios para produção de metabólitos secundários 

(Espinosa-Leal, 2018). 

 

2.3 CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS 

Amaral & Silva (2003) define cultura de tecidos como processos, por meio do 

qual, fragmentos vegetais ou suas partes, denominadas explantes, são isolados dos 

organismos ou obtidos a partir destes, sendo assepticamente cultivados em meio de cultura 

apropriado sob condições adequadas. Assim, a cultura de tecidos tem se mostrado uma 

ferramenta indispensável para o estudo vegetal em diversos âmbitos, e é amplamente 

utilizada em processos industrias envolvendo produção de plantas livres de doenças, 

multiplicação vegetal e, atualmente, na produção de produtos naturais (Espinosa-Leal, 

2018). 

As células vegetais apresentam totipotência, o que significa que cada célula em 

cultura mantém informações genéticas completas e, portanto, é capaz de produzir uma gama 

de produtos químicos encontrados na planta original. Com isso, a cultura de tecidos 

apresenta vantagens em relação à produção agrícola convencional: (1) é independente das 

variações geográficas e sazonais e de vários fatores ambientais; (2) oferece um sistema de 

produção definido, que assegura o fornecimento contínuo de produtos, qualidade uniforme 

e rendimento; (3) rapidez de produção (Rao, 2002).  

Espinosa-Leal (2018), descreve passos para iniciação do cultivo in vitro, 

sendo:(1) Pré-propagação; escolha e seleção do material que originará o explante (2) 

iniciação: Seleção do tipo de explante e processos de descontaminação (3) Propagação 1: 

indução de brotações e outras estruturas, como calos (4) Propagação 2: indução de raízes e 

condicionamento para biorreatores (5) aclimatização: adaptação da planta a condições ex 

vitro. Uma vez estabelecido o processo de cultivo, a continuação será através de 

organogêneses, que seria a produção de órgãos vegetais a partir de meristemas (direta) ou de 

calos (indireta).  

A cultura de tecidos vegetais em escala industrial apresenta-se como uma 

alternativa comercialmente viável para a produção de fitoquímicos, considerando: (1) a 
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demanda crescente de metabólitos de interesse; (2) as escalas de longo prazo necessárias 

para certas plantas de crescimento lento; (3) cultivo em grande escala e (4) destruição de 

populações naturais de plantas medicinais pelo extrativismo (Ghandy, 2015). 

Com o estabelecimento do protocolo de micropropagação as possibilidades de 

estudo e produção de material vegetal são inúmeros. As plantas podem ser simplesmente 

micropropagadas, ou podem originar calos ou órgãos específicos conforme os passos 

citados. Podem ser utilizados biorreatores de diversas formas e para produção de compostos 

bioativos, por exemplo, a cultura de células em suspenção. A suspenção celular possibilitaria 

à produção de células livres de órgãos específicos em condições de produção em massa e 

especificidade para determinado metabolito (Yue, 2013) 

O dentro das possibilidades fornecidas pela cultura de tecidos, o uso de elicitores 

bióticos e abióticos tem acarretado o aumento na produção de diferentes metabólitos 

secundários (Sukla, 2015, Yue, 2013). 

 

2.3.1 Elicitação 

Segundo Zhao (2005), elicitores são produtos substâncias químicas ou biofatores 

que podem induzir mudanças fisiológicas em um organismo alvo. O uso de elicitores 

específicos em cultura de tecidos in vitro leva a indução de resposta através da produção de 

metabólitos secundários. 

Dessa forma, o uso de elicitores bióticos ou abióticos para estimular a formação 

dos produtos é uma importante estratégia no cultivo in vitro e tem sido muito útil para reduzir 

o tempo de processo necessário para alcançar concentrações de substâncias especifica 

associado ao aumento da produtividade volumétrica de massa vegetal (Cai, 2011). Assim, 

com emprego de elicitores ocorre uma amplificação na capacidade produtiva de metabólitos 

secundários in vitro. 

De acordo com a sua origem, os elicitores podem ser divididos em diferentes 

tipos: (a) bióticos e (b) abióticos (Ramires & Estrada, 2016.) Estes tipos, são responsáveis 

pelos estresses que influenciam a qualidade e a produtividade de plantas, modulando a 

produção de metabólitos secundários (Radusiene, 2012). 

 O uso de elicitores e o estado de desenvolvimento celular in vitro são fatores 

importantes na otimização da produção de produtos naturais. Assim, a combinação de 
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eleitores ou uso sequencial também pode ser utilizado na otimização de condições de cultura 

in vitro (Ochoa-Villarreal, 2016) 

 O exemplo de elicitores bióticos seriam os danos causados por outros 

organismos vivos, como bactérias, vírus, fungos, parasitas, etc. Uma tendência 

biotecnológica é a utilização de bactérias com intuito de promoção de desenvolvimento 

(Pseudomonoas, Bradyrhizobium, etc.) (Thakur, 2019), e bactérias fitopatológicas ( 

Agrobacterium tumefaciens e rhizogenes) (Giri, 2016, Ochoa-Villarreal, 2016).A inoculação 

de bactérias e fungos é empregada com intuito de estimular a via fenol propanoide, ligada a 

respostas a ataque de microrganismos. Isso acarreta no aumento da produção de composto 

fenólicos e outros metabolitos, e em alguns casos, na fitomassa (Dias, 2016) 

Já os abióticos são causados pela intensidade da luz, disponibilidade de água, 

temperatura (calor e frio), tipo e composição do solo, entre outros. Como a luz é um dos 

fatores envolvidos desenvolvimento vegetal, determinados compostos podem ser induzidos 

com utilização de determinados comprimentos de onda como o UV, levando a indução de 

produção de algum composto fenólico (Dias, 2016) 

 

2.3.2 Agrobacterium Rhizogines na Cultura de Tecidos Vegetais 

A séculos atrás, doenças relacionadas à Agrobacterium, como galhas de corroa 

e formação excessivas de raízes adventícias afetavam diversas culturas. As perdas 

acarretadas por essas doenças levaram aos estudos que elucidaram o mecanismo de 

funcionamento da interação bactéria-vegetal, e posteriormente, aos usos biotecnológicos 

para esse mecanismo em vegetais (Georgiev, 2012). 

A doença conhecida com Hairy roots (Raízes - em - cabeleira), se manifesta em 

plantas infectadas com Agrobacterium rhizogenes. A manifestação dessas raízes no vegetal 

está ligada especificamente a genes de indução radicular (Ri) presentes Root loci do 

plasmídeo de A. rhizogenes. A incorporação do genoma nuclear nas células da planta 

hospedeira leva a expressão de oncogêneses com indução de proliferação radicular (Nadia, 

2011) 

Geralmente A. rhizogenes é explorada com intuito de modificação genética 

vegetal, mais também tem provocado interesse para produção de moléculas bioativas 

utilizando conjuntamente a cultura de tecidos vegetais. Assim, o uso de A. rhizogenes é 
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explorado em sistemas para produção de moléculas biossintéticas de alto valor; 

biotransformação; fitoremediação; elucidação fisiológicas de vias de biossíntese. E 

principalmente, na produção massiva de raízes adventícias. (Georgiev, 2007 e 2012). 

Segundo Gandhy (2015) culturas de hairy roots tem muitas vantagens, como (1) 

alta taxa de crescimento, (2) estabilidade genotípica fenotípica, (3) sem requerimento de 

reguladores de crescimento vegetal e (4) produzem altos níveis de metabólitos secundários. 

Além de serem de fácil manutenção e estabelecimento e podem ser direcionadas, com 

devidos cuidados, para produção em biorreator (Ochoa-Villarreal, 2016). 

Em plantas medicinais, o uso de A. rhizogenes pode ser direcionada para 

produção de raízes em contextos específicos, como espécies cujo o sistema radicular é de 

interesse medicinal e plantas com dificuldade de desenvolvimento radicular in vitro. 

 

2.3.3 Conservação de Plantas Medicinais 

Atualmente, a perda da variabilidade genética tem representado um risco a 

sustentabilidade de forma geral. A erosão genética acarreta em perdas de genes ou 

combinações gênicas de espécies que possuem valor atual ou potencial em diversos âmbitos. 

Entre as causas da erosão genética, pode-se citar a perda do habitat, expansão agrícola, 

desastres naturais etc. Faleiro (2011). 

Em países em desenvolvimento, ainda existe uma dependência do uso de plantas 

medicinais, por questões culturais ou deficiência ao acesso a medicinal tradicional. Muitas 

vezes, o uso dessa espécie é feito de forma extrativista em biomas de grande diversidade 

vegetal, mais com contestante risco de perda pela ação humana. Dessa forma, como afirma 

Viera (1999), espécies medicinais apresentam importância econômica, social, 

mercadológica e com potencial para erosão genética estão dentro dos critérios prioritários 

para conservação.  

Segundo Faleiro (2011) e Nass (2007), existem, basicamente, três estratégias 

utilizadas na conservação de recursos genéticos: in situ, ex situ e on farm. Na conversão in 

situ, os recursos genéticos são conservados sem suas comunidades naturais. Exemplos de 

unidades operacionais como parque nacionais e reservas biológicas. Na conservação ex situ, 

a variação genética das espécies é conservada fora dos componentes de diversidade 

biológica. Nessa modalidade à conservação in vitro, com à cultura de tecidos. A conservação 
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on farm é uma estratégia complementar a ex situ. Desenvolve-se em comunidades locais ou 

indígenas detentoras de algum recurso genético e com conhecimento prático sobre manejo 

desse recurso.  

No entanto, em alguns casos existe a necessidade de pré-melhoramento da 

espécie, principalmente no contexto de plantas medicinais nativas, onde existem alguns 

pontos em aberto, como: disponibilidade de recurso genéticos, biologia floral e sistema 

reprodutivo e identificação e caracterização da variabilidade genética ainda são pontos 

chaves para a melhor utilização e conservação de muitas espécies. O trabalho de 

melhoramento também está ligado a interação genótipo x ambientes. Essa interação mobiliza 

o metabolismo secundário, o originador de substâncias medicinais. (Oliveira,1999).  

A variabilidade existente nas plantas medicinais nativas é resultante da pressão 

ambiental nos diversos biomas produzindo características que são muito importantes nos 

trabalhos de conservação. A variabilidade genética oriunda dessas condições deve coincidir 

com a necessidade de diferentes estratégias de manejo e conservação.  

A cultura de tecidos é considerada como uma forma efetiva de conservação ode 

germoplasma, desde que a sua manutenção seja viável economicamente em relação às outras 

alternativas (Neto, 2011). Dentro das formas de conservação de germoplasma possibilitadas 

pela cultura de tecidos vegetais a criopreservação é bastante utilizada. 

Essa consiste na reduz o metabolismo a níveis muito baixos, interferindo na 

deterioração biológica natural. Isso e feito com temperatura ultra reduzida (-196 Cº).com 

isso, o risco de perda de material biológico e menor. (Nass, 2007). 
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3 ESTABELECIMENTO IN VITRO E BIOPROSPECÇÃO DE DUAS VARIEDADES 

DE MIMOSA GRACILIS SUBSP. GRACILIS BENTH. (FABACEAE - 

MIMOSOIDEAE) 

 

RESUMO 

Mimosa gracilis Benth. é uma espécie característica do Cerrado e é encontrada 
em diversas do regiões Brasil nesse domínio. Na cultura popular, essa espécie é nomeada 
“malicinha” e é relatada como planta medicinal antiofídica. Mimosa gracilis carece de 
estudos, e é considerada ameaçada pelo uso medicinal de suas raízes. O presente trabalho 
tem como objetivo, o estabelecimento in vitro das variedades invisiformis e capillipes, 
presentes na subespécie gracilis e com isso, possibilitar a conservação e bioprospecção da 
espécie. Material vegetal das duas variedades foram coletados no município de 
Mossâmedes/GO. Extratos aquosos foram preparados da parte aérea e das raízes e sementes 
foram coletadas para germinação in vitro. Em relação a fitoquímica, não existem diferenças 
entre as duas variedades quanto a ausência de alcaloides e a presença de esteroides e/ou 
triterpenos, flavonoides, cumarinas e taninos. A descontaminação das sementes foi realizada 
com detergente comercial em água corrente, álcool 70 % por 1 min e hipoclorito de sódio 
comercial (2,0% de cloro ativo) por 20 min. Em seguida as sementes foram inoculadas em 
meio MS para germinação in vitro. Para a multiplicação de brotos, empregou-se BAP, mT e 
TDZ nas concentrações de 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg/L as mesmas concentrações 
também foram utilizadas para ANA, AIB e AIA na fase de enraizamento in vitro. Para o 
alongamento de microbrotos, utilizou-se GA3 nas concentrações 0,1; 0,5; 1,0 e 1,5 mg/L. 
Para a var. invisiformis, ainda foi avaliada a calogênese com uso de TDZ e 2,4-D nas 
concentrações 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg/L. Para a indução de raízes adventícias, utilizou-
se Agrobacterium rhizogenes linhagem K599. As duas variedades diferem-se em muitos 
pontos. O TDZ foi superior ao BAP e a mT para a var. capillipes (0,5 mg/L; 4,85 
brotos/explante) e BAP foi superior ao TDZ e mT (2,0 mg/L; 3,57 brotos/explante). O GA3 

proporcionou 0,62 cm de alongamento de brotos a 1,0 mg/L. No enraizamento in vitro, o 
AIA apresentou melhor resultado para var. invisiformis número e tamanho de raízes (2,0 
mg/L; 1,64 raízes/explante e 0,75 cm/raiz, respectivamente) e para a var. capillipes o ANA 
proporcionou a maior média número de raízes na concentração de 2,0 mg/L (9,61 
raízes/explante) e maior média foi obtida com a utilização de 2,5 mg/L de AIB com 3,67 
cm/raízes. Calos esbranquiçados e friáveis foram induzidos com 2,4-D a 2,5 mg/L. Calos 
nodulares e de coloração creme com TDZ a 1,5 – 2,0 mg/L. A ação da Agrobacterium 

rhizogenes induziu formação de raízes adventícias somente na var. capillipes. 

 

Palavras-chave: cultura de tecidos vegetais, plantas medicinais, Cerrado. 

 

3.1 Introdução 

Mimosa gracilis Benth. (Fabaceae-Mimosoideae), é uma espécie nativa do 
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Brasil e de ocorrências no Cerrado e em outras regiões do país. Na cultura popular, essa 

espécie é conhecida como “malicinha”, pelo mecanismo sensitivo característico de 

fechamento foliar, diante de perturbações ambientais diversas (Jensen, 2011). Segundo 

Tamashiro (2016), essa espécie pode ser reconhecida pelos ramos inermes, folhas com três 

a oito pares de folíolos esparsamente distribuídas na raque foliar, espigas axilares e frutos 

pilosos com glândulas sésseis, sendo, ervas ou subarbustos. Braneby (1991) reconheceu três 

subespécies e oito variedades, sendo a subespécie gracilis empregada nesse estudo. 

M. gracilis é descrita como portadora de atividades antiofídicas e é empregada 

para o tratamento paliativo contra acidentes com cobras do gênero Bothrops, como a 

Jararaca. Tal característica antiofídica é encontrada nas raízes dessa espécie, o que acarreta 

um risco, já que a planta é perdida quando é extraída da natureza. Nesse contexto, a espécie 

se encontra ameaçada pela forma característica de uso, pelo extrativismo e pelo avanço da 

fronteira agrícola e mineração nas áreas de Cerrado onde é encontrada. Em Fabaceae, 

existem espécies conhecidas na cultura popular como portadoras de atividade antiofídica, 

como Plathymenia reticulata Benth. (Moura, 2016) e outras, como Mimosa pudica (Mahanta 

& Mukherjee, 2001; Muhammad, 2016).  

A cultura de tecidos apresenta-se como importante ferramenta para a 

conservação e pré-melhoramento da espécie (Vieira,1999; Engelmann, 2007), assim como 

para produção de material uniforme e elicitação de metabólitos secundários in vitro (Rout, 

2000, Fumagali, 2008, Gandhi, 2015). O cultivo e manipulação celular in vitro, uma vez 

estabelecido, oferece inúmeras possibilidades, tais como: testes de manipulação com 

diferentes reguladores de crescimento; estudo de compostos bioquímicos e suas vias de 

biossíntese; identificação, conhecimento e acompanhamento dos eventos que modulam o 

metabolismo, indução da produção de metabólitos secundários, etc. O interessante dos 

compostos secundários em plantas é que sua síntese é altamente passível de ser induzida 

(Bona , 2012).  

Duas variedades de M. gracilis subsp. gracilis foram utilizadas nesse estudo, e 

apresentam diferenças com relação à facilidade de coleta de sementes e endemismo. A var. 

invisiformis é difícil de ser encontrada na natureza e restrita a campos rupestres do Cerrado 

de Goiás. A var. capillipes é mais comum, produz grande quantidade de sementes e é de 

ocorrência ampla em campos limpos e campos rupestres das regiões Sul, Sudeste e Centro-
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Oeste do Brasil (Flora do Brasil 2020). Devido as peculiaridades da espécie quanto a 

característica medicinal e às diferenças existentes entre as duas variedades, optou-se pela 

tentativa de estabelecimento in vitro de ambas.  

Assim, o presente estudo tem como objetivo estabelecer um protocolo inicial 

para micropropagação de Mimosa gracilis Benth. subsp. gracilis. var. invisiformis e var. 

capillipes. Espera-se estabelecer um caminho para o pré-melhoramento e conservação da 

espécie, além de fornecer material uniforme e em quantidade para estudos fitoquímicos 

posteriores ou na produção de metabólitos in vitro. 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Prospecção e coleta do material vegetal 

As coletas foram realizadas entre fevereiro e abril de 2017. A prospecção inicial 

da espécie foi realizada na comunidade de Coqueiros, localizada no centro norte do 

município de Catalão/GO (S 18° 9' 57”, W 47° 56' 47"). Porém, poucos indivíduos foram 

encontrados e nenhuma semente foi coletada. Estas plantas cresciam em ambientes 

sombreados de baixo de árvores ou a pleno sol, em meio a vegetação rasteira do local. O 

material coletado foi destinado para confecção de exsicatas. 

Posteriormente, foram realizadas prospecções na Reserva Biológica “Prof. José 

Ângelo Rizzo” da Universidade Federal de Goiás, situada no Parque Estadual da Serra 

Dourada (PESD), localizada no Município de Mossâmedes (S 16º 04’ 41.7”, W 0.50º 11’ 

20.6”). As plantas utilizadas neste trabalho cresciam sobre solo arenoso tanto em ambientes 

sombreados quanto a pleno sol. Parte do material coletado foi destinado à confecção de 

exsicatas e outra parte para análises fitoquímicas. Porém, em Mossâmedes, também foram 

obtidas sementes que possibilitaram o início do trabalho de estabelecimento in vitro. 

3.2.2 Identificação do material vegetal 

Amostras de material vegetativo foram herbarizadas, identificadas 

taxonomicamente pelo Prof. Dr. Marcos José da Silva do Departamento de Botânica da 

Universidade Federal de Goiás e indexadas à coleção do Herbário da Universidade Federal 

de Goiás. Em Catalão, o material foi identificado como Mimosa gracilis Benth subsp. 
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capillipes var. capillipes (Herbário UFG no 60399). Em Mossâmedes, na Reserva Biológica 

da UFG, foram identificadas duas variedades de uma subespécie: Mimosa gracilis subsp. 

gracilis var. capillipes (Herbário UFG no 60372) e Mimosa gracilis subsp. gracilis var. 

invisiformis (Herbário UFG no 60375). 

3.2.3 Prospecção Fitoquímica 

3.2.3.1 Preparação e Fracionamento de Extratos das Raízes 

A bioprospecção foi realizada no Laboratório de Produtos Naturais do Instituto 

de Química da Universidade Federal de Goiás. Para a prospecção o material foi separado em 

folhas, caules e raízes. Os materiais foram colocados em sacos de papel perfurados e levados 

para estufa de secagem com circulação mecânica e ventilação forçada a 50ºC até atingir peso 

constante. Posteriormente, foram triturados em moinho de facas. O pó resultante foi 

devidamente identificado, acondicionado e armazenado em geladeira até sua utilização nos 

experimentos. 

Do material triturado das variedades invisiformis e capillipes foram feitos 

extratos aquosos pela imersão em água destilada. A imersão permaneceu em geladeira sete 

dias e posteriormente foram filtradas com funil e papel filtro. O processo de filtragem foi 

repetido até o clareamento do líquido oriundo da imersão. Os extratos aquosos foram 

acondicionados em frascos adequados e congelados. Posteriormente, foram levados para a 

liofilização. 

3.2.3.2 Estudo Químico dos Extratos das Raízes 

Para a cromatografia de camada delgada, quantidades do sólido resultante da 

liofilização dos extratos de ambas as variedades foram solubilizados em metanol. Para a fase 

móvel foram utilizados clorofórmio, metanol (70:30) e duas gotas de ácido acético. A 

visualização foi feita com luz UV (270 nm) e foram revelados com reativo de Dragendorff 

(alcaloides); cloreto férrico (fenóis e taninos); anisaldeído (terpenos e esteroides). 

3.2.4 Germinação e Estabelecimento e in vitro 

Para o estabelecimento in vitro das variedades invisiformis e capillipes foram 

utilizadas sementes oriundas de frutos maduros. As sementes foram removidas dos frutos e 
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selecionadas pelo aspecto sadio, sem ataque de insetos, fungos ou outras doenças. Foram 

selecionadas 100 sementes para var. invisiformis e 50 para var. capillipes. Estas sementes 

foram lavadas com detergente comercial em água corrente durante 20 min. Em fluxo 

laminar, foram submetidas a assepsia com álcool 70 % por 1 min e em hipoclorito de sódio 

comercial (2,0% de cloro ativo) por 20 min. Posteriormente, foram inoculadas em meio MS 

(Murashige & Skoog, 1962), tendo sido distribuídos 45 mL de meio de cultura por frasco de 

vidro com capacidade de 200 mL.  

Para var. invisiformis, testou-se dois tipos de sementes: sementes denominadas 

de maduras (SM) de aparência mais firme, seca e de cor marrom e sementes imaturas (SI) 

mais moles quando comparadas às sementes maduras, aparentemente mais úmidas e 

apresentado uma coloração desuniforme com regiões marrons e outras ainda verdes. (Figura 

3B). Estas sementes foram testadas em dois tipos de meio de cultura: MS completo e MS 

com metade da concentração de macronutrientes (MS½). Para a var. capillipes, as sementes 

aparentavam uniformidade em relação à maturação sendo consideradas todas maduras. Para 

ambas as variedades, em cada tratamento foram utilizados 5 frascos com 5 sementes por 

frasco. A germinação foi observada a cada sete dias, durante 4 meses. 

3.2.5 Multiplicação in vitro 

Para a obtenção de novos brotos, seguimentos nodais de 2 a 3 cm foram obtidos 

de plantas germinadas in vitro tanto da var. invisiformis quanto da var. capillipes. Três tipos 

de citocininas foram testadas em experimentos independentes. No primeiro experimento, o 

meio de cultura MS foi suplementado com 6-benzilaminopurina (BAP) nas concentrações 

de 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg.L-1. Cada tratamento era composto de 30 tubos de ensaio 

com 10 mL de meio cada e um segmento nodal por tubo. Nos outros dois experimentos, a 

citocinina BAP foi substituída por Metatopolina (mT) e depois por Thidiazuron (TDZ) 

utilizando as mesmas concentrações e número de repetições. As culturas foram mantidas por 

30 dias e posteriormente avaliadas quanto ao número de brotos por segmento nodal, tamanho 

de brotos, presença de calos e microbrotos. Também foi observada a presença ou ausências 

de raízes. 

3.2.7 Alongamento de brotos in vitro  
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Para testar a viabilidade dos microbrotos obtidos nos experimentos de 

multiplicação, em tratamentos posteriores, testou-se a capacidade de alongamento desses 

microbrotos da var. invisiformis com o emprego de ácido giberélico (GA3) nas concentrações 

de 0; 0,5; 1,0; 1,5 mg.L-1. Foram empregados fragmentos com microbrotos provenientes dos 

tratamentos da fase de multiplicação. Após 30 dias, foram avaliados quantidade de brotos 

alongados e tamanho do maior broto. 

3.2.8 Enraizamento in vitro 

Três tipos de auxinas foram testados em experimentos de enraizamento 

independentes para var. invisiformis e para a var. capillipes. No primeiro experimento, o 

meio de cultura MS foi suplementado com ácido naftaleno acético (ANA) nas concentrações 

de 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg.L-1. Cada tratamento era composto de 30 tubos de ensaio 

com 10 mL de meio cada e um segmento nodal por tubo. Nos outros dois experimentos, a 

auxina ANA foi substituída por ácido indolbutírico (AIB) e depois por ácido indolacético 

(AIA) utilizando as mesmas concentrações e número de repetições. Após 40 dias, as culturas 

foram avaliadas quanto ao número de raízes e o tamanho de raízes. Foram avaliados também 

número de brotos por segmento nodal, tamanho de brotos, presença de calos e microbrotos. 

3.2.9 Calogênese 

Os experimentos visando calogênese procederam-se com a var. invisiformis. 

Foram empregados segmentos nodais de 2 a 3 cm inoculados em meio MS em dois 

experimentos independentes. O primeiro utilizando 2,4-ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) 

nas concentrações de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mg.L-1 . No segundo experimento utilizou-se as 

mesmas concentrações, porém com Tidiazuron (TDZ), uma fenilureia que mostra atividade 

citocinínica. Os experimentos foram avaliados após 40 dias de cultivo, verificando-se a 

presença e o tamanho dos calos, classificando-os em grandes (15 a 20 mm), médios (10 a 14 

mm) e pequenos (até 9 mm). 

3.2.10 Indução de Raízes Adventícias por Agrobacterium rhizogenes 

3.2.10.1 Preparo das linhagens de Agrobacterium rhizogenes 
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A linhagem selvagem de Agrobacterium rhizogenes K599 foi inoculada em 

placas de Petri com meio LB (Luria–Bertani,1951) semissólido suplementado com o 

antibiótico estreptomicina na concentração de 100 mg/L. As placas foram mantidas em 

posição invertida, durante 24 h em incubadora a temperatura de 28ºC. Colônias isoladas 

foram transferidas, com auxílio de alça e em fluxo laminar, para 5 ml de meio LB líquido 

acondicionados em tubos de 10 mL e mantidos em incubadora a 28ºC durante 24 horas. 

Foram transferidos 500 µL do meio líquido com inoculo bacteriano para Erlenmeyers de 200 

ml com 100 ml de meio o LB líquido. As bactérias foram cultivadas em agitador orbital a 

100 rpm a 28ºC durante 24 h. Posteriormente, foi realizada a leitura de refletância 

(OD600=0,6 a 0,8) e transferência de 25 mL do meio para tubos de 50 mL e centrifugados a 

4.500 rpm, durante 10 min Pellets obtidos foram empregados nos experimentos de infecção 

do material vegetal. 

3.2.10.2 Preparo dos explante e infecção  

Plantas oriundas de germinação in vitro das variedades invisiformis e capillipes 

com aproximadamente 30 dias de cultivo foram utilizadas nesse experimento. 

O primeiro método de infecção com A. rhizogenes foi adaptado de Navarrete 

(2007) e Guimaraes (2017): a suspensão bacteriana foi preparada com a inoculação das 

bactérias, de forma uniforme, com auxílio de um bastão de vidro em placas de Petri com 

meio LB solido suplementado com Estreptomicina. Após 2 dias, a suspenção foi coletada e 

armazenada em tubos plásticos de 1,5 mL para uso posterior. A infecção foi feita com a 

aplicação direta da suspenção no material vegetal com auxílio de seringa esterilizada. A 

planta foi mantida em tubos de ensaio com vermiculita esterilizada e umedecida com meio 

MS completo. Para esse experimento, foram utilizadas 10 plantas da var. capillipes. 

O segundo método foi adaptado do protocolo de Chen (2017): colônias isoladas 

foram cultivadas em meio LB líquido suplementado com estreptomicina, até atingirem 

OD600=0,6 a 0,8. Então, a cultura foi transferida para tubos plásticos de centrifugação de 15 

mL e centrifugada a 5000 rpm por 10 min. Posteriormente, o pellet resultante foi 

resuspendido em meio MS completo ou água destilada. O material vegetal foi imergido na 

ressuspenção, e mantido em agitação a 100 rpm durante 20 min. Depois o material foi 

retirado, seco em papel toalha e lavado com MS ou água destilada suplementada com 
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Tetraclina 50 mg/L. Por último, o material é mantido em cultivo no escuro por 48 h. Para 

este segundo método, foram empregadas, 15 plantas da var. invisiformis e 15 plantas da var. 

capillipes.  

3.2.11 Condições de cultura in vitro  

Os frascos utilizados nos experimentos in vitro eram de vidro transparentes de 

40 x 144 mm com capacidade de 280 ml. Em todas as demais etapas da cultura in vitro, as 

plântulas foram mantidas em tubos de ensaio de 2,5 × 15 cm. O meio de cultura MS foi 

suplementado com sacarose (30 g.L-1) e solidificados com Gelex (2,5 g.L-1). Para o meio de 

cultura, o pH foi ajustado para 5,8 ± 0,1 antes da autolavagem, realizada por 20 min a 120ºC 

e 1 atm de pressão. Os tubos de ensaio foram vedados com tampas de polietileno e selados 

com filme PVC. As culturas foram mantidas em sala de crescimento sob condições 

controladas de temperatura (25 ± 1° C), fotoperíodo de 16 h de luz e luminosidade de 40 

μmols m-2 s-1. 

3.2.12 Aclimatização ex vitro 

Plantas provenientes da var. capillipes oriundas dos tratamentos de enraizamento 

e com aproximadamente 60 dias in vitro foram empregadas nessa fase. Foram utilizadas 14 

plantas para cada tratamento. As plantas foram removidas dos tubos e lavadas em água 

corrente para a retirada total do meio de cultura das raízes. Em seguida, foram plantadas 

individualmente em tubetes de plástico com aproximadamente 100 gramas de substrato 

comercial ou solo proveniente da Reserva Biológica. Os tubetes foram cobertos com sacos 

plásticos para evitar a perda de umidade e mantidos durante uma semana na sala de 

crescimento. A cada semana, uma abertura era feita neste saco plástico até a cobertura ser 

totalmente retirada. Este procedimento foi feito para que as plantas se adaptassem 

gradualmente a um ambiente mais seco. A eficiência da aclimatização foi avaliada com a 

sobrevivência da planta em casa de vegetação. 

3.2.13 Análise estatística  

Todos os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC). Foram empregados regressão linear ou polinomial de acordo com os 

requisitos residuais nos ensaios relacionados às multiplicações de brotos e fases de 



44 
 

enraizamento. A normalidade dos dados obtidos para os tratamentos foi testada pelo teste de 

Lilliefors. Os tratamentos foram comparados por análise de variância ANOVA, seguido por 

teste Tukey quando paramétricos ou por análise de variância pelo teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis, seguido de testes de comparações múltiplas (Teste de Student-Newman-

Keuls ou de Dunn) na ausência de normalidade ou homogeneidade de variâncias. Todos os 

testes foram realizados ao nível de significância de 5%. As análises estatísticas foram 

conduzidas com auxílio do software Minitab 18 e do software R. 

4-Resultados e Discussão  

4.1-Preparação dos Extratos e Análises Fitoquímicas 

Os resultados das análises fitoquímicas da parte área e raízes das variedades 

invisiformis e capillipes encontram-se dispostos na Tabela 1. Segundo os resultados da 

cromatografia de calmada delgada (CCD), não existem diferenças entre as duas variedades 

quanto a ausência de alcaloides e a presença de esteroides e/ou triterpenos, flavonoides, 

cumarinas e taninos. 

A CCD realizada nesse trabalho é um importante passo inicial, já que à espécie 

é popularmente descrita como portadora de propriedades antiofídicas através da utilização 

do extrato aquoso de suas raízes. Tal atividade foi comprovada em estudos iniciais. No 

entanto, os metabólitos presentes nesses extratos ainda não foram elucidados. 

Tabela 1. Triagem fitoquímica de extratos aquosos da parte área e raízes de Mimosa gracilis 

subsp. gracilis var. invisiformis e var. capillipes. 

 Raízes Folhas e Caules 

Grupos invisiformis  capillipes invisiformis  capillipes 

Alcaloides  - - - - 

Esteroides e/ou Triterpenos + + + + 

Flavonoides  + + + + 

Cumarinas + + + + 

Taninos  + + + + 
 (+) Resultado positivo; (-) Resultado negativo 

 

Segundo Fumegali (2008), a análise de misturas complexas é feita inicialmente 

por cromatografia de camada delgada e pela reatividade a diferentes produtos 

cromatográficos. Essa triagem inicial é importante quando se desconhece o perfil 
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fitoquímico de espécies medicinais, em geral, pouco estudadas e presentes regionalmente 

em biomas de interesse para conservação (Bessa, 2013).  

No trabalho realizado por Alarcón (2008), a espécie Renealmia alpinia (Rottb.) 

Maas (Zingiberácea) foi propagada in vitro. Essa planta é indicada na cultura popular 

colombiana como antiofídica. Uma triagem foi realizada com uma triagem com CCD, 

indicando presença de cumarinas nas folhas e rizomas e esteroides e/ou terpenoides nas 

folhas. Posteriormente, Fernández (2010) avaliou a atividade antiofídica de plantas obtidas 

in vitro e ex vitro, atestando que os rizomas in vitro apresentaram maior neutralização da 

atividade coagulante do veneno de Bothrops asper 

Assim, espera-se que com esse estudo preliminar de CCD, direcione as pesquisas 

químicas posteriores com base nos metabólitos secundários encontrados na espécie com o 

que existe na literatura antiofídica com plantas da família Fabaceae. Além disso, que esses 

resultados auxiliem no direcionamento da produção de metabólitos in vitro. 

Espécies nativas do Brasil, como Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville, 

Fabaceae – Mimosoideae (Barbatimão) e Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae – 

Mimosoideae (Vinhático) apresentam atividades antiofídicas relatadas na cultura popular e 

comprovadas cientificamente. O S. adstringens apresenta flavonoides e saponinas nas cascas 

e folhas (Macedo, 2007; Bessa, 2013). A pomada oriunda da decocção da casca dessa planta 

apresentou atividade antiofídica contra os efeitos locais de Bothrops pauloensis (De Lucena 

2009) e Ferreira (2013) relata outras atividades dessa espécie relacionados ao potencial 

antiofídico. Para P. reticulata, cromatografias indicaram a presença de compostos fenólicos, 

e uma fração rica em taninos, o qual apresentou efeito sob a ação inflamatória local do 

veneno de Bothrops atrox (Moura, 2016). 

4.2 Germinação e estabelecimento in vitro 

As concentrações de álcool e hipoclorito de sódio e os tempos de exposição 

utilizados foram eficientes para a descontaminação de sementes das variedades invisiformis 

e capillipes. Apenas 8% das sementes apresentaram contaminação para a var. invisiformis e 

2% para a var. capillipes. As contaminações eram, na sua maioria, de origem fúngica (Figura 

3A). Resultados semelhantes são encontrados em Reis (2018), que obteve apenas 10% de 

contaminação com uso de álcool 70% e hipoclorito de sódio na germinação in vitro de 

Trifolium pratense L. (Fabaceae), em Bianchetti (2017), com Mimosa pudica L., a 
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descontaminação também foi eficaz, com apenas 2% de contaminação microbiana e em 

Koné, (2015). 

 
Figura 3. Aspectos dos frutos, sementes e da germinação in vitro em tubos de ensaio com 
meio MS de Mimosa. gracilis subsp. gracilis var. invisiformis e var. capillipes A) 
Contaminação fúngica em semente var. invisiformis; B) Sementes da var. invisiformis com 
uma semana de germinação in vitro, aspecto da semente imatura (seta); C) Aspecto dos 
frutos da var. capillipes; D) Sementes da var. capillipes com 15 dias de germinação in vitro. 

 

Nas condições experimentais, observou-se que as duas variedades apresentam 

baixa germinação in vitro independente dos meios de cultura e dos estádios de maturação da 

semente (Figura 3B) (Tabela 2). Para a var. invisiformis, independente do mês de 

observação, as taxas médias de geminação foram inferiores a 20% (Exceto no 2º mês, com 

24%). Também não houve diferenças significativas entre o meio de cultura empregado e o 

estado de maturação da semente. Também não houve diferenças significativas entre o 2º, 3º 

e 4º mês, que apresentaram médias de germinação maiores em relação ao 1º mês de 

germinação (Tabela 2). Algumas plantas apresentaram anomalias na germinação e 

crescimento anormal da raiz primaria e ausência ou alteração no formato das folhas. 

Tabela 2. Efeito do grau de maturação (sementes maduras e sementes imaturas) e tipo de 
meio de cultura na germinação in vitro de Mimosa gracilis subsp. gracilis. var. invisiformis, 
durante os quatro meses de duração do experimento. 

Tratamentos\ Mês 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 

MS (sementes maduras)  0 b B 40 a A 56 a AB 72 a AB 

MS (sementes imaturas) 0 b B 16 a AB 56 a A 56 a B 

MS ½ (sementes maduras) 4 ab A 16 a A 24 a A 44 a A 

MS ½ (sementes imaturas) 12 ab A 40 a A 56 a A 64 a A 

*Letras maiúsculas e minúsculas denotam diferenças entre linhas e colunas respectivamente. Valores médios 
seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade de erro. 
Valores de germinação em porcentagem (%). 
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Para a var. capillipes, existem diferenças significativas entre os meses de 

germinação in vitro. Porém, a germinação foi mais alta no segundo mês de observação 

(Tabela 3). A germinação também foi esparsa durante os dois meses de observações, 

independente do meio de cultura utilizado. Não ocorreram novas germinações nos dois 

meses seguintes. Essa variedade não apresentou anomalias durante a germinação in vitro. 

Para a var. capillipes, o meio MS completo apresentou maior taxa de germinação (Tabela 

3). 

Tabela 3. Efeito do tipo de meio de cultura na germinação in vitro de Mimosa gracilis subsp. 
gracilis. var. capillipes, durante os quatro meses de duração do experimento. 

Tratamentos\ Mês 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 

MS 16  28  0 0 

MS ½  4   16  0 0 

Médias mensais: 20 b  44 a 0 c 0 c 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5% de 
probabilidade de erro. Valores de germinação em porcentagem (%). 

 

Segundo Castello (2015), a dormência física é comumente encontrada em 

plantas da família Fabaceae, sendo correlacionada a características físicas da semente, como 

impermeabilidade e tegumento espesso. Diferenças de tegumento também existem, sendo o 

tegumento da var. capillipes mais espesso que o da var. invisiformis. Segundo Camargo-

Ricalde (2004), plantas do gênero Mimosa produzem grandes quantidades de sementes, 

porém, com baixa taxa de germinação. A capacidade de germinação também pode ser 

diferente entre as duas variedades e entre plantas coletadas dentro de cada variedade. 

Alternativas para superação da dormência existente nas sementes M. gracilis 

subsp. gracilis, podem estar na escarificação antes da inoculação in vitro e/ou uso de 

diferentes meios de cultura, com ou sem suplementação com fitoreguladores. Porém, deve-

se levar em consideração a disponibilidade de sementes e o tamanho reduzido das mesmas, 

para o estabelecimento da agressividade do método de quebra de dormência.  

Koné, (2015), apresenta várias alternativas quanto a tipos de sementes, meios de 

cultura e quanto ao tipo e disponibilidade de carbono. Exemplo de métodos de escarificação 

e utilização de diferentes meios de cultura são encontrados em Abbas (2018), na germinação 

de Parkia biglobosa (Jacq.) (Fabaceae - Mimosoideae), em Kesari (2012) na germinação de 

Pongamia pinnata (L.) Pierre (Fabaceae - Mimosoideae) e em Reis (2018) na germinação 
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de Trifolium pratense L. (Fabaceae). O ácido giberélico (GA3) foi utilizado na germinação 

de sementes in vitro de Pueraria lobata (Willd.) (Fabaceae- Papilionaceae) (Thien, 2003). 

A combinação de diferentes métodos é usada por Castello (2015). Para que a 

germinação de plantas de Bituminaria bituminosa C.H. Stirt. (Fabaceae - Mimosoideae), 

pudesse ocorrer in vitro, foi necessário a combinação de métodos químicos e físicos de 

escarificação e uso de reguladores in vitro, como o GA3. 

Outra alternativa ao uso de sementes para o estabelecimento in vitro seria a 

utilização de gemas axilares de plantas do campo ou de plantas estabelecidas em casa de 

vegetação. As duas formas possibilitariam outra alternativa para introdução da espécie in 

vitro. Porém, o alto índice de contaminação destas gemas torna o processo menos eficaz. 

4.3 Multiplicação in vitro 

Em geral, a resposta para o número de brotos se mostra positiva com a elevação 

da concentração de citocininas até as concentrações de 1,0 a 1,5 mg/L, para as variedades 

invisiformis e capillipes (Tabelas 4, 5 e 6) (Figuras 4, 5 e 6). Para a var. invisiformis, o BAP 

foi superior ao mT e o TDZ para indução de brotos. Para a var. capillipes, o TDZ foi superior 

ao BAP e a mT. O tamanho de brotos foi influenciado de forma negativa para a var. 

invisiformis e positiva para a var. capillipes (Figuras 4, 5 e 6B e 6D). Para as duas variedades 

o tamanho de brotos foi maior no meio suplementado com BAP, seguido de TDZ e mT. 

Para a var. invisiformis, a suplementação do meio MS com BAP provocou 

aumento no número de brotos, mas com redução para tamanho desses novos brotos a partir 

da concentração de 1,5 mg/L. (Tabela 4; Figuras 4A e 4C). O mesmo efeito ocorreu para a 

var. capillipes, a suplementação do meio com BAP provocou aumento no número de brotos, 

mas redução no tamanho desses brotos com a elevação da concentração de BAP (Tabela 4; 

Figuras 4B e 5D). 

Tabela 4. Efeito de diferentes contrações de 6-benzilaminopurina (BAP) sob o número de 
brotos e tamanho de broto em segmentos nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. 
invisiformis e var. capillipes após 30 dias de cultivo in vitro. 

NB (µ ± std ) 

[BAP] mg/L  invisiformis  capillipes 
0,0 1,13 ±0,34 b  2,32 ±1,09 b 
0,5 2,71 ±2,47 a 3,72 ±2,23 a 
1,0 2,55 ±2,8 a 2,93 ±1,41 b 
1,5 2,5 ±1,94 a 3,29 ±1,74 a 
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2,0 3,57 ±2,71 a 2,79 ±1,45 b 
2,5 3,52 ±2,61 a 3,87 ±2,96 a 

TB (µ ± std ) 
[BAP] mg/L  invisiformis  capillipes 

0,0 3,97 ±1,88 a 2,57 ±1,54 c 
0,5 2,93 ±1,34 a 6,35 ±2,84 a 
1,0 2,73 ±1,12 a 6,33 ±4,5 a 
1,5 2,34 ±1,51 b 3,77 ±2,61 b 
2,0 1,89 ±0,89 b 4,5 ±2,61 b 
2,5 1,99 ±1,23 b 4,15 ±2,88 b 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott, em nível de 5% de 
probabilidade de erro. NB; Número de Brotos, TB; Tamanho de Brotos. 

 

Para a var. invisiformis, todos os tratamentos com BAP diferiram-se do 

tratamento testemunha, mas nenhum tratamento destacou-se no teste de médias, embora 

numericamente, a maior média para número de brotos, foi obtida com 2,0 mg/L de BAP, 

resultando em 3,57 brotos/explante. Para tamanho de brotos, todos os tratamentos indicaram 

um decréscimo no tamanho dos brotos com o aumento da concentração do BAP (Tabela 4; 

Figura 4D). A concentração de 0,5 mg/L de BAP para multiplicação da var. invisiformis, 

possibilita razoável quantidade de brotos e maiores tamanhos, sem formação de calos e 

hiperhidricidade. 
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Figura 4. Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações de 
6-benzilaminopurina (BAP) sob o número de brotos e tamanho de broto em segmentos 
nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis (A e C) e var. capillipes (B e D) 
após 30 dias de cultivo in vitro. 

 

No entanto, para a var. capillipes, a suplementação com BAP apresentou 

diferenças significativas em relação ao tratamento testemunha para o tamanho de brotos e 

número de brotos. Não há uma definição clara para o melhor tratamento para número do 

brotos, embora algumas concentrações de BAP tenham resultados melhores que a 

testemunha. Em relação ao tamanho de brotos, as concentrações de 0,5 e 1,0 mg/L mostraram 

resultados expressivos sendo que, aparentemente, há um decréscimo do tamanho conforme 

as concentrações aumentam (Tabela 4; Figura 4D). 

O BAP é uma citocinina recorrente na literatura levantada nesse trabalho com 

multiplicação in vitro de Fabaceaes. Em Mimosa pudica L. (Fabaceae – Mimosoideae) 

planta nativa, popularmente conhecida como dormideira, a contração 2,22 µm/L (0,5 mg/L) 
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possibilitou 4,5 brotos/explante na fase de estabelecimento in vitro, mas concentrações 7,5 

µm/L mostraram inibitórias para essa espécie para alongamento de brotos (Bianchetti , 

2017). Em Vigna unguiculata L. (Fabaceae – Papilionoídea) cv Akkiz o meio MS 

suplementado com 1,0 mg/L de BAP apresentou 7,11 brotos/explante. Porém, concentrações 

a partir de 1,25 mg/L foram inibitórias para número de brotos com ou sem suplementação 

com ANA (Aasim, 2009). Em outras espécies, o BAP também foi superior a outras 

citocininas, como na micropropagação de Crataegus aronia L. (Rosaceae), BAP se mostrou 

superior ao TDZ e a mT para número e tamanho de brotos (Nas , 2012). 

O uso do TDZ para a var. invisiformis, não indicou diferenças significativas entre 

a testemunha e os demais tratamentos tanto para número de brotos quanto para tamanho de 

brotos, embora, essa citocinina tenha induzido uma média de 2,33 brotos/explante na 

concentração de 2,5 mg/L. Para a var. capillipes, o MS suplementado com TDZ apresentou 

diferenças significativas em relação à testemunha para número de brotos e tamanho de 

brotos. Embora melhores resultados para número de brotos tenham sido obtidos com as 

concentrações de 0,5 e 1,0 mg/L o tamanho de brotos foi decrescendo a medida em que a 

concentração e TDZ aumentava. O meio MS sem suplementação de TDZ apresentou 

resultado mais satisfatório para a tamanho de brotos, sendo, em média 2,68 cm/brotos 

(Tabela 5). 

Para a var. invisiformis, a suplementação do meio MS com TDZ provocou 

aumento no número de brotos, mas com substancial redução para tamanho desses novos 

brotos a partir de 1,5 mg/L (Figura 5A e 5C). Já para a var. capillipes a suplementação do 

meio com TDZ provocou efeito contrário, com decréscimo no número de brotos a partir de 

1,5 mg/L (Figura 5B), e expressiva redução no tamanho de brotos com a elevação da 

concentração (Figura 5D). 

Para as duas variedades, o TDZ induziu produção de microbrotos e calos nas 

concentrações 0,5 a 2,5 mg/L, sendo mais expressiva na concentração 2,5 mg/L para as duas 

variedades. O TDZ apresentou efeito tóxicos as plantas, a partir das 1,0 mg/L levando a 

hiperhidricidade e deformações nos caules e folhas dos explantes, deformações que 

perduraram nas multiplicações subsequentes. 
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Tabela 5. Efeito de diferentes contrações de Thidiazuron (TDZ) sob o número de brotos e 
tamanho de broto em segmentos nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis 

e var. capillipes após 30 dias de cultivo in vitro. 

NB (µ ± std ) 

[TDZ] mg/L  invisiformis  capillipes 
0,0 1,38 ±0,65 a  2,03 ±0,94 d 
0,5 1,86 ±1,32 a 4,14 ±1,79 ab 
1,0 1,5 ±0,66 a 4,85 ±2,9 a 
1,5 2,03 ±1,36 a 3,18 ±1,6 c 
2,0 1,82 ±1,22 a 3,22 ±1,29 bc 
2,5 2,33 ±2,08 a 2,3 ±1,17 d 

TB (µ ± std ) 
[TDZ] mg/L  invisiformis  capillipes 

0,0 1,63 ±0,67 a 2,68 ±1,63 a 
0,5 1,48 ±1,2 a 2,05 ±0,86 ab 
1,0 1,85 ±1,02 a 1,85 ±1,04 bc 
1,5 1,44 ±0,86 a 1,49 ±0,95 cd 
2,0 1,55 ±0,84 a 1,63 ±0,88 c 
2,5 1,42 ±0,81 a 1,21 ±0,8 d 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott knott, em nível de 5% de 
probabilidade de erro. NB; Número de Brotos, TB; Tamanho de Brotos. 

 

O TDZ melhora a indução de brotos em muitas espécies leguminosas, no 

entanto, o uso em concentrações maiores que os níveis limiares e/ou por longos períodos 

está associado a anormalidades e desenvolvimento de brotações malformadas (Dewir , 

2016). Bianchetti (2017), também empregou TDZ na multiplicação in vitro de Mimosa 

pudica. A suplementação do meio MS com 0,6 μM TDZ produziu dez brotos com tamanhos 

superiores a 0,5 cm. Porém, o TDZ não foi considerado eficiente para a proliferação da 

espécie, pois ocasionou hiperhidricidade e formação de calos.  

Em outra espécie, Crataegus aronia L., a utilização de TDZ também apresentou 

efeitos anormais. Para essa espécie as altas concentrações (>1,25 µM) de TDZ foram 

inibitórios para número e tamanho de brotos. O TDZ também levou a anomalias como 

produção de rebentos em roseta e/ou grandes quantidades de calos (Nas, 2012). 
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Figura 5. Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de Thidiazuron (TDZ) sob o 
número de brotos e tamanho de broto em segmentos nodais de Mimosa gracilis subsp. 
gracilis var. invisiformis (A e C) e var. capillipes (B e D) respectivamente, após 30 dias de 
cultivo in vitro. 

 

Para a mT nenhum dos tratamentos diferiu do tratamento testemunha para var. 

invisiformis. No entanto, a mT apresentou a segunda melhor taxa de multiplicação para essa 

variedade, com 2,36 brotos/explante com 0,5 mg/L . Porém, para tamanho de brotos a mT 

também não apresentou diferenças significativas entre a testemunha e os demais tratamentos. 

Numericamente, a maior média foi 2,56 cm/broto com 0,5 mg/L de mT (Tabela 6). Para a 

var. capillipes as concentrações de mT diferiram-se da testemunha para a variável número 

de brotos. Porém, não há um resultado claro indicando qual concentração foi a melhor. Para 

o tamanho dos brotos, nenhum dos tratamentos com mT diferiram-se do tratamento 

testemunha (Tabela 6 e Figura 6). 
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Tabela 6. Efeito de diferentes contrações de Metatopolina (mT) sob o número de brotos e 
tamanho de broto em segmentos nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis 

e capillipes após 30 dias de cultivo in vitro. 
NB (µ ± std ) 

[mT] mg/L  invisiformis  capillipes 
0,0 1,38 ±0,65 ab 1 ±0 b 
0,5 2,36 ±1,39 a 1,33 ±0,76 ab 
1,0 2 ±1,88 ab 1,96 ±1,46 a 
1,5 1,36 ±1,21 b 1,54 ±0,86 ab 
2,0 1,25 ±0,58 b 1,62 ±0,78 a 
2,5 1,88 ±1,21 ab 1,44 ±0,86 ab 

TB (µ ± std ) 
[mT] mg/L  invisiformis  capillipes 

0,0 1,63 ±0,67 ab 1,81 ±0,86 a 
0,5 2,56 ±1,27 a 1,58 ±0,96 a 
1,0 1,57 ±0,98 ab 1,99 ±0,8 a 
1,5 1,42 ±0,62 ab 1,98 ±0,85 a 
2,0 1 ±0,49 b 1,84 ±0,73 a 
2,5 1,67 ±0,98 ab 1,56 ±0,83 a 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott, em nível de 5% de 
probabilidade de erro. NB; Número de Brotos, TB; Tamanho de Brotos. 

 

O mT também apresentou efeito peculiar, sendo que as plantas apresentavam 

coloração mais verde e mais folhas com maior persistência de folíolos na var. capillipes. 

Observou-se o surgimento de raízes oriundas dos calos, 30 dias após a avaliação do 

experimento em algumas plantas da var. capillipes e coloração verde forte de alguns 

explantes, perdurando até o final do experimento (Figura 7A e 7B: a e b). Da mesma forma, 

para a as duas variedades, constatou-se que mT também induz produção de microbrotos em 

todas as concentrações, sendo a mais expressiva com 2,5 mg/L (Figura 7C). Também houve 

grande produção de calos nas contrações 1,5 a 2,5 mg/L sendo mais expressiva na 

concentração 2,0 mg/L.  
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Figura 6. Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações de 
Metatopolina (mT) sob o número de brotos e tamanho de broto em segmentos nodais de 
Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis (A e C) e var. capillipes (B e D) 
respectivamente, após 30 dias de cultivo in vitro. 

 

Na micropropagação de Prunus, notou-se a formação de raízes adventícias de 

calos oriundos de tratamentos com mT, 20 dias após a exposição a luz, sendo a resposta 

similar aos dois genótipos dessa espécie empregadas no estudo (Gentile, 2014). Os 

resultados encontrados por esse autor, indicam que a mT influencia positivamente reduzindo 

a hiperhidricidade e aumentando o conteúdo de clorofila quando comparado a outras 

citocininas empregadas no estudo, como a BAP, reduzindo a senescência para essa espécie. 

Na micropropagação de Crataegus aronia L., a mT também não apresentou na multiplicação 

de brotos, número e tamanho satisfatórios, quando comparados ao BAP e ao TDZ (Nas, 

2012). 
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Figura 7. Mimosa gracilis subsp. gracilis var. capillipes A) MS com 0,5 mg/L de mT, 
apresentando alta taxa de brotações. Seta indicando formação de microbrotos. B) (a) 
Calogênese com mT de 1,0 a 2,5 mg/L. b) Formação de raízes a partir dos calos, nesse caso, 
plantas com 30 dias in vitro. C) Alta quantidade de brotos na var. capillipes. 
 

4.4 Alongamento de brotos in vitro 

Microbrotos obtidos nos experimentos de multiplicação da var. invisiformis 

utilizando BAP nas concentrações de 1,0 e 2,5mg/L foram empregados neste experimento. 

Essas concentrações apresentaram massiva formação de microbrotos e brotos pequenos (< 

0,5 cm) (Figura 8A). Esse material poderia originar novos explantes, desde que pudessem 

ter um melhor desenvolvimento. Porém, o uso do ácido giberélico (GA3) não induziu o 
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alongamento entre os microbrotos, mas notou-se um pequeno efeito do GA3 no alongamento 

dos brotos um pouco maiores que também estavam presentes, principalmente na  

concentração de 1,0 mg/L com média de 0,62 cm/broto (Tabela 7, Figuras 8B e 8C ). 

Tabela 7. Efeito de diferentes contrações de ácido giberélico (GA3) sob o Número de brotos 
e Tamanho de Broto em Mimosa gracilis subsp. gracilis. var. invisiformis, após 30 dias de 
cultivo in vitro. 

GA3(mg/L) NB* TB (cm) * 

0,0 0,23±0.35 a 0,50±0.40 ab 

0,5 0,25±0.31 a 0,27±0.33 b 

1,0 0,22±0.32 a 0,62±0.35 a 

1,5 0,33±0.38 a 0,57±0.44 a 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5% de 
probabilidade de erro. NB; Número de Brotos, TB; Tamanho de Brotos. 

 

 

Figura 8. Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis. A) Características de 
microbrotos comuns em meio MS com 1,0 - 2,5 mg/L de BAP. (a) Brotos com até 0,5 cm 
entre os microbrotos. B e C) Plantas sob efeito de GA3 1,0 mg/L. 

 

Para leguminosas, o GA3 é utilizado na suplementação do meio de cultura, junto 

a citocininas ou posteriormente, auxiliando na elongação de brotos. Na micropropagação de 
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Mimosa pudica L. (Fabaceae - Mimosoideae) microbrotos de tratamentos de MS com BAP 

a 1,5 mg/L, apresentaram alongamento satisfatório em MS com 1,5 mg/L de GA3 (Ramesh, 

2013). O efeito do GA3 também foi investigado na elongação de explantes de Psoralea 

corylifolia L. (Fabaceae- Papilionaceae), sendo a melhor resposta de elongação (92%) obtida 

na combinação de MS + 2.22 µM de BAP + 6.98 µM de KIN com posterior suplementação 

com GA3 2.89 µM e 39.7 µM (Jani, 2015). E em Pueraria lobata (Willd.) (Fabaceae- 

Papilionaceae) o melhor alongamento de brotos foi na combinação de 4,4 µM BA e 5,8 µM 

de GA3, (Thiem, 2003). Esse autor sugere um sinergismo entre efeito de BA e GA3 para 

alongamento de brotos. 

Em outras espécies, os efeitos do GA3 são notados para elongação de brotos e 

formação radicular (Pati, 2006; Magyar-Tábori, 2010). Em plantas de marmeleiro - Aegle 

marmelos L. (Ruteaceae), o GA3 foi empregado combinado com BAP e KIN, de forma que 

possibilitou máximo de brotos e tamanho de brotos no tratamento contendo BAP 0.5 mg/L 

+ GA3 0.5 mg/L + KIN 0.1 mg/L (Puhan, 2012). 

4.5 Enraizamento in vitro 

Existem diferenças quanto ao desenvolvimento radicular das duas variedades e 

também para a capacidade de resposta as auxinas empregadas. Independente da auxina e da 

variedade, em geral o comportamento de número de brotos e raízes é positivo com a elevação 

da concentração. Para a var. invisiformis, independente da concentração e da auxina, não 

houve diferenças em relação ao tratamento testemunha, tanto para número quanto para 

tamanho de raízes (Tabela 8, 9 e 10; Figuras 9, 10 e 11 ). Já, para var. capillipes, houve 

respostas para número e tamanho de raízes para as duas auxinas empregadas, com aumentos 

quantitativos a medida que a concentração aumentava. 

Para a var. invisiformis, o AIA não apresentou significância em relação ao 

tratamento testemunha para indução de raízes sendo a maior média 1,64 raízes/explante com 

1,5 mg/L. Da mesma, não foram encontradas diferenças significativas para AIB, sendo a 

maior média 1,50 raízes/explante com 2,5 mg/L. Para o ANA, sendo a maior média 0,30 

raízes/explante com 2,5 mg/L (Tabela 8, 9 e 10; Figuras 9, 10 e 11).  

Para a var. capillipes, os tratamentos com 1,5 e 2,0 mg/L, apresentaram melhores 

resultados em relação aos demais, para número de raízes, sendo 7,74 e 7,42 e raízes/explante. 

Posteriormente, para o ANA, não foram encontradas diferenças significativas em relação ao 
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tratamento testemunha para o número de raízes, sendo a maior média, 9,31 raízes/explante 

obtida com 2,0 mg/L de ANA (Tabela 8 e 9; Figuras 9 e 10).  

Tabela 08. Efeito de diferentes contrações de AIA sob o Número de raízes e Tamanho de 
raízes em Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis e var. capillipes após 30 dias de 
cultivo in vitro. 

invisiformis 

[AIA] mg/L NR (µ ± std ) TR (µ ± std ) 
0,0 0,20 ±0,42 b 0,02 ±0,04 a 
0,5 0,89 ±1,27 b 0,66 ±0,97 a 
1,0 0,13 ±0,35 ab 0,07 ±0,20 a 
1,5 1,64 ±1,57 a 0,26 ±0,24 a 
2,0 0,44 ±1,01 b 0,33 ±0,80 a 
2,5 0,50 ±0,53 ab 0,66 ±1,24 a 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis, em nível de 5% 
de probabilidade de erro.NR; Número de Raízes, TR; Tamanho de Raízes  

 

 

Figura 9. Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações de 
Ácido Indolacético (AIA) sob o número de raízes (A) e tamanho de raízes (B) em segmentos 
nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis após 30 dias de cultivo in vitro. 
 

Para a var. invisiformis, a medida de comprimento de raízes em nenhum dos 

tratamentos apresentou significância quanto comparado à testemunha, para as três 

citocininas testadas. As maiores médias foram obtidas com 1,5 mg/L de AIA, 2,5 mg/L de 

AIB e 2,0 mg/L de AIA, sendo 0,66 cm/raiz, 1,00 cm /explant e 0,30 cm /explant. Para o 

tamanho de raízes, o os tratamentos com 1,5 e 2,0 mg/L foram superiores aos demais, 

propiciando 3,62 e 3,18 e cm/raiz (Tabela 8, 9 e 10). Para o ANA, não foram encontradas 
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diferenças significativas em ralação ao tratamento testemunha para o tamanho de raízes, 

sendo a maior medias obtida na ausência de ANA no meio de cultura, com 0,61 cm/raiz.  

 

Tabela 9. Efeito de diferentes contrações de AIB sob o Número de raízes e Tamanho de 
raízes em Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis e var. capillipes após 30 dias de 
cultivo in vitro. 

NR (µ ± std ) 
[AIB] mg/L  invisiformis  capillipes 

0,0 0 ±0 a 0,89 ±1,05 c 
0,5 0,3 ±0,95 a 0,78 ±1,09 c 
1,0 0,1 ±0,32 a 2,93 ±1,49 b 
1,5 0,67 ±1,41 a 7,74 ±4,63 a 
2,0 0,3 ±0,67 a 7,42 ±5,85 a 
2,5 1,5 ±3,41 a 3,91 ±4,53 b 

TR (µ ± std ) 
[AIB] mg/L invisiformis capillipes 

0,0 0 ±0 a 0,28 ±0,35 b 
0,5 0,25 ±0,79 a 0,26 ±0,32 b 
1,0 0,3 ±0,95 a 3,67 ±2,21 a 
1,5 0,39 ±0,99 a 3,62 ±3,06 a 
2,0 0,75 ±1,69 a 3,18 ±1,99 a 
2,5 1 ±1,31 a 1,04 ±0,86 b 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis, em nível de 5% 
de probabilidade de erro.NR; Número de Raízes, TR; Tamanho de Raízes  

 

Em Mimosa pudica, a suplementação com ANA e AIB não se mostrou eficiente 

para desenvolvimento radicular dessa espécie. Porém, o AIA 0,4 µm/L promoveu a 

formação de primórdios radiculares (Bianchetti, 2017). Dewir (2016) também relata que o 

tipo e concentração de auxinas podem intervir no desenvolvimento radicular de leguminosas 

in vitro. 

O AIB também foi eficiente para enraizamento in vitro de Lathyrus sativus L. 

cv. Gürbüz (Fabaceae-Faboideae) com 2,0 mg/ L possibilitando maior frequência de 

enraizamento, número e comprimento médio de raiz (Barpete, 2014 a) e posteriormente, para 

raízes in vitro da mesma espécie com 2,0 mg/ L possibilitando 8,20 cm (Barpete, 2014 b). 
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Figura 10.  Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações de 
Ácido Indolbutírico (AIB) sob o número de raízes e tamanho de raízes em segmentos nodais 
de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis (A e C) e var. capillipes (B e D) 
respectivamente, após 30 dias de cultivo in vitro. 
 

Tabela 10: Efeito de diferentes contrações de ANA sob o Número de raízes e Tamanho de 
raízes Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis e var. capillipes após 30 dias de 
cultivo in vitro. 

NR (µ ± std ) 

[ANA] mg/L invisiformis capillipes 
0,0 0,1 ±0,45 a 4,5 ±3,14 a 
0,5 0,17 ±0,39 a 6,8 ±3,78 a 
1,0 0,14 ±0,53 a 7,0 ±4,18 a 
1,5 0,06 ±0,25 a 6,8 ±6,03 a 
2,0 0,30 ±0,56 a 9,61 ±8,26 a 
2,5 0,30 ±0,48 a 7,5 ±6,60 a 

TR (µ ± std ) 
[ANA] mg/L invisiformis capillipes 
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0,0 0,03 ±0,11 a 0,61 ±0,51 a 
0,5 0,10 ±0,24 a 0,28 ±0,13 a 
1,0 0,01 ±0,03 a 0,37 ±0,20 a 
1,5 0,03 ±0,13 a 0,30 ±0,18 a 
2,0 0,13 ±0,33 a 0,46 ±0,44 a 
2,5 0,05 ±0,10 a 0,38 ±0,23 a 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis, em nível de 5% 
de probabilidade de erro.NR; Número de Raízes, TR; Tamanho de Raízes  

 

 

Figura 11. Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações de 
Ácido Naftalenoacético (ANA) sob o número de raízes e tamanho de raízes em segmentos 
nodais de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. invisiformis (A e C) e var. capillipes (B e D) 
respectivamente, após 30 dias de cultivo in vitro. 
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Figura 12. A) Raízes de Mimosa gracilis subsp. gracilis var. capillipes após 30 dias de 
cultivo in vitro em meio MS suplementado com 1,5 mg/L de ANA. B) raízes de Mimosa 

gracilis subsp. gracilis var. invisiformis após 30 dias de cultivo in vitro em meio MS 
suplementado com 1,5 mg/L de AIA. 

 

4.6 Calogênese  

O TDZ mostrou-se superior na produção de calos na var. invisiformis, 

apresentando efeito positivo com aumento da concentração (Figura 13) e induzindo 

calogênese em todos os tratamentos, sendo a maior porcentagem obtida no tratamento 2 (1,0 

mg/L) (Tabelas 11 e 12; Figura 14). Maiores frequências de calos médios (M) e grandes (G) 

foram obtidos nos tratamentos 2 e 3 (1,0 e 1,5 mg/L) respectivamente (Tabela 13). Esses 

calos eram de cor creme (Figura 14A e 14C), em sua maioria, não friáveis.  

O 2,4-D também foi eficiente na indução de calos nessa variedade, apresentando 

efeito positivo com a elevação da concentração (Figura 13). Para o 2,4-D, o tratamento 3 

(1,0 mg/L) apresentou a maior percentagem de calos e o tratamento 5 (2,5 mg/L) mostrou-

se melhor em percentagem de calos médios (M) e grandes (G) (Tabelas 11, 12 e 14). Ao 

contrário do TDZ, os calos oriundos dos tratamentos com 2,4-D eram friáveis e de coloração 

creme e branca (Tabela 13). 

Tabela 11. Porcentagem de indução de calos em Mimosa gracilis subsp. gracilis var.  
invisiformis com diferentes concentrações de TDZ e 2,4-D. 

TDZ (mg/L) % de Calos 2,4-D (mg/L) % de Calos 
0,0 0,00 b 0,0 0,00 b 
0,5 64,71 a 0,5 36,36 a 
1,0 97,44 a 1,0 33,33 a 
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1,5 92,50 a 1,5 48,48 a 
2,0 78,05 a 2,0 38,89 a 
2,5 64,86 a 2,5 42,42 a 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis, em nível de 5% 
de probabilidade de erro.  

 

Tabela 12: Porcentagem de tamanho de calos em Mimosa gracilis subsp. gracilis var.  
invisiformis com o uso de TDZ e 2,4-D. 

TDZ (mg/L) % de calos 2,4-D (mg/L) % de calos 
P 47,90 a P 56,31 a 
M 40,15 a M 13,39 b 
G 11,94 b G 30,30 ab 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, em nível de 5% de 
probabilidade de erro.  

 

Tabela 13: Porcentagem de tamanho de calos por concentração de TDZ em Mimosa 

gracilis subsp. gracilis var.  invisiformis. 

TDZ (mg/L) Tamanho % de calos Morfologia 
0,0 0 0,00  SC 

0,5 
P 40,91 b CP:ND;NF 
M 54,55 a CP:ND;NF 
G 4,55 c CP:ND;NF 

1,0 
P 52,63 a  CP:ND;NF 
M 26,32 b CP:ND;NF 
G 21,05 c CP:ND;NF 

1,5 
P 32,43 b CP:ND;NF 
M 45,95 a CP:ND;NF 
G 21,62 c CP:ND;NF 

2,0 
P 59,38 a CP:ND;NF 
M 28,13 b CP:ND;NF 
G 12,50 c CP:ND;NF 

2,5 
P 54,17 a CP:ND;NF 
M 45,83 b CP:ND;NF 
G 0,00 c SC 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis. Tamanho dos 
calos: Pequenos (até 1,0 cm), Médios (1,0 a 1,5 cm) e Grandes (1,5 a 2,0 cm).SC: Sem formação de calos, CP: 
Compacto, ND; Nodular, NF: Não Friável 

 

Tabela 14: Porcentagem de tamanho de calos por concentração de 2,4-D em Mimosa 

gracilis subsp. gracilis var.  invisiformis. 

2,4-D (mg/L) Tamanho % de calos Morfologia 
0,0 0 0,00 SC 

0,5 
P 41,67 a CP:ND;NF 
M 16,67 b CP:ND;NF 
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G 41,67 a CP:ND;NF 

1,0 
P 66,67 a CP:ND;NF 
M 8,33 c CP:ND;NF 
G 25,00 b CP:ND;NF 

1,5 
P 87,50 a CP:ND;NF 
M 6,25 b CP:ND;NF 
G 6,25 b CP:ND;NF 

2,0 
P 57,14 a CP:ND;NF 
M 14,29 c CP:ND;NF 
G 28,57 b CP:ND;NF 

2,5 
P 28,57 b CP:ND;NF 
M 21,43 c CP:ND;NF 
G 50,00 a CP:ND;NF 

*Valores médios seguidos de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Kruskal-Wallis. Tamanho dos 
calos: Pequenos (até 1,0 cm), Médios (1,0 a 1,5 cm) e Grandes (1,5 a 2,0 cm). SC: Sem formação de calos, CP: 
Compacto, ND; Nodular, NF: Não Friável  

 

 

Figura 13: Gráficos de regressão quadrática referentes ao efeito de diferentes contrações 
de Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e Tidiazuron (TDZ) na % de formação de calos 
em Mimosa gracilis subsp. gracilis var.  invisiformis. 
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Figura 14. A) Calos oriundos dos experimentos com diferentes contrações de TDZ para a 
var. invisiformis aos 30 dias de cultivo in vitro. Evidenciando aspecto típico do calo: nodular, 
não friável e de coloração creme e\ou branca. B) especificando os tamanhos; a) pequenos 
(até 9 mm), b) Médios (10 a 14 mm) e c) Grandes (15 a 20 mm). C) diferentes tipos de calos 
obtidos com TDZ. 
 

Uma alternativa diante da dificuldade de cultura in vitro de algumas espécies é 

a indução de calos. A calogênese possibilita a conservação, multiplicação (Silva, 2017, 

Efferth, 2018) e produção de compostos bioativos (Yue, 2014; Efferth, 2018). Os calos são 

vantajosos devido a simplicidade requerida para produção e manutenção, uma vez que o 

protocolo para uma determinada espécie é estabelecimento, a possibilidades de 

estabelecimento de cultura de células em suspenção.  

O efeito do TDZ é notado sob indução de calos de forma direta, ou indireta na 

fase de brotação em alguns trabalhos. Em Pisum sativum L. (Fabaceae) o TDZ também 

induziu calos em todos os tratamentos para obtenção de brotos (Sharma, 2017). Em 
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Phaseolus vulgaris L. os maiores calos foram originados em meio MS com 0,04 e 0,2 mg/L 

de TDZ. Esses calos eram verdes, nodulares e compactos (Collado, 2013).  

O 2,4-D também é usado em muitos trabalhos com Fabaceae in vitro, na 

calogênese. Assim, como na var. invisiformis na concentração de 2,5 mg/L, o 2,4-D a 5,0 

mg/L Caesalpinia ferrea Mart. (Fabaceae- Caesalpinioideae), não foi eficiente na indução 

de calos em segmentos nodais (43,33 %), sendo esses de coloração branca e friáveis. Essa 

concentração foi a mais alta empregada nos tratamentos para essa espécie. Já em 

Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz (Fabaceae- Caesalpinioideae), uma planta 

medicinal nativa da caatinga e ameaçada pelo uso extrativista, os calos nodais intermodas e 

foliares foram gerados somente com utilização de 2,4-D a 6,09 mg/L, 5,82 mg/L e 4,91 mg/L 

respectivamente, após 30 dias de cultivo. Esses calos eram friáveis e de coloração branca 

(Gomes-Copeland, 2014). Na calogênese de Thermopsis turcica (Fabaceae- Papilionoideae) 

5 µM (1,10 mg/L) de 2,4-D foram eficazes na indução de calos in vitro em raízes e 

cotilédones dessa espécie. Os calos eram verdes e não friáveis (Cenkci, 2008). 

A melhor percentagem de calogênese em Caesalpinia ferrea Mart. (Fabaceae- 

Caesalpinioideae) foi obtida através da associação de 1,0 mg/L de 2,4-D e 5,0 mg/L de TDZ, 

possibilitando 90 % de calos friáveis em seguimentos nodais (Silva, 2017). Evidenciando a 

necessidade de associação de auxinas e citocininas o incremento na calogênese em Mimosa 

gracilis subsp. gracilis. 

Na organogêneses indireta de outras espécies, como Hancornia speciosa 

(mangabeira) todas as concentrações de BAP, TDZ e 2,4-D originaram calos. Calos 

originados na presença de BAP e 2,4-D eram friáveis e de coloração inicial branca. Já calos 

oriundos de tratamentos com TDZ, era de cor marrom escuro. A diferenciação de calos de 

também Hancornia speciosa ocorreu com 14,75 µM de TDZ, bem como em todas as 

concentrações de 2,4-D testadas. Sendo a maior porcentagem (73 %) de brotos obtida com 

7,38 M (Prudente, 2016). Em Prunus (ameixeira) calos gerados com mT apresentaram 

regeneração satisfatória (41,7 %) quando cultivados com 11,35 µM de TDZ (Gentile, 2014).  

4.7 Indução de Raízes Adventícias por Agrobacterium rhizogenes 

Não houve indução de raízes adventícias nos tratamentos com a var. invisiformis. 

No entanto, observou-se o surgimento de raízes adventícias 15 dias após a inoculação do 

extrato bacteriano, em plantas da var. capillipes, conforme protocolo estabelecido por 
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Estrada-Navarrete (2007) (Figuras 15A e 15B). O presente resultado mostra que é possível 

a indução de raízes adventícias nessa espécie, desde que o protocolo para utilização seja 

aperfeiçoado.  

As variedades invisiformis e capillipes apresentaram dificuldades de 

enraizamento in vitro independente da auxina utilizada. No entanto, o uso dessas auxinas 

possibilitaram a formação de primórdios radiculares suficientes para o estabelecimento in 

vitro, mas não garantiu a produção de raízes em quantidade e qualidade para estudos 

químicos posteriores com material in vitro. Assim, a utilização de Agrobacterium rhizogenes 

possibilitaria uma alternativa à mais para a superação desse problema. Conforme (Hu, 2006), 

culturas de raízes in vitro necessitam de fitohormônios exógenos e possuem crescimento 

lento, o que resultaria em uma pobre produção de metabólitos secundários, ao contrário da 

cultura de raízes adventícias (hairy roots). Essas apresentam vantagens como: estabilidade, 

alta produção, crescimento livre da utilização de fitohormônios, fácil manutenção e curto 

tempo de replicação. 

Diante do presente resultado, o aperfeiçoamento do protocolo seguirá para 

adaptações quanto a três passos: (1) a contaminação da espécie com Agrobacterium 

rhizogenes; (2) estudo com outra linhagem de Agrobacterium rhizogenes e (3) condições de 

manutenção e desenvolvimento in vitro das culturas de raízes adventícias originadas 

posteriormente.  
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Figura 15. A) Raízes adventícias (seta) originadas aos 15 dias após aplicação local da 
linhagem K599 de Agrobacterium rhizogenes B). Em detalhe, diferentes estágios de 
formação de raízes adventícias em Mimosa gracilis subsp. gracilis var. capillipes. 
 

4.8 Aclimatização 

As observações de sobrevivência das plantas aclimatizadas foram feitas uma 

semana após a implantação do experimento em casa de vegetação. Plantas da var. 

invisiformis apresentam dificuldade para aclimatização, sendo que, até o momento, apenas 

duas plantas foram aclimatizadas com sucesso em solo oriundo da Reserva Biológica (Figura 
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16). Para a var. capillipes, 17 plantas sobreviveram; nove (64 %) em solo oriundo da Reserva 

Biológica e oito (57 %) em substrato comercial (Figura 17). 

Segundo Casales (2018), respostas positivas para cultura ex vitro dependem da 

capacidade de transferência da planta in vitro para a casa de vegetação. Durante essa troca, 

o material deve ser exposto a modificações constantes em relação a umidade, passando de 

heterotrófico para autotrófico. Assim, a umidade e luminosidade podem se tornar fatores 

limitantes ao estabelecimento em casa de vegetação.  

O desenvolvimento radicular também pode ser um fator limitante. Levando em 

consideração a var. invisiformis, no qual o sistema radicular não se desenvolveu 

satisfatoriamente com os tratamentos com auxina quanto comparados com var. capillipes. 

Em Mimosa pudica L. (Fabaceae-Mimosoideae) a fase de enraizamento in vitro com AIB 

foi importante para o estabelecimento da espécie ex vitro. Essa espécie se estabeleceu melhor 

em solo não esterilizado e sob sombra (Ramesh, 2013). 

 

Figura 16. Plantas de M. gracilis subsp. gracilis var. invisiformis (setas) após 14 dias de 
aclimatização em substrato comercial. A) em casa de vegetação B) durante a pré- 
aclimatização. 
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Figura 17. Plantas de M. gracilis subsp. gracilis var. capillipes após 14 dias de 
aclimatização, em solo oriundo da reserva biológica (A) e em substrato comercial (B). 
 

5. Conclusões  

• Com base na bioprospecção preliminar das variedades invisiformis e 

capillipes de Mimosa gracilis subsp. gracilis, conclui-se que a ambas apresentam classes de 

metabólitos secundários relatados na literatura com uso medicinal antiofídico.  
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• As duas variedades apresentam resultados diferentes quanto ao 

estabelecimento in vitro. A var. capillipes apresenta maior adaptabilidade e facilidade de 

propagação in vitro quando resultados de multiplicação e enraizamento são comparados com 

a var. invisiformis. Mas, apesar disso, a escolha de qual variedade deve ser utilizada para o 

próximo passo, a produção de metabólitos in vitro, deve ser feita com base na validação de 

resultados fitoquímicos, quantitativos e qualitativos para os metabólitos secundários 

existentes. 

• O protocolo de propagação in vitro para as duas variedades  ainda carece de 

aperfeiçoamentos para algumas fases, como a germinação, enraizamento e aclimatização. 

No entanto, a fase de multiplicação foi bem estabelecida para as duas variedades.  

• É possível induzir raízes adventícias na var. capillipes com a utilização da 

linhagem K599 de Agrobacterium rhizogenes. Porém, existem passos a serem aperfeiçoados 

para o melhor estabelecimento de um protocolo de cultura destas raízes. 

• A produção de calos é possível com TDZ ou 2,4-D. Porém, a combinação 

com auxinas ainda precisa ser testada no intuito de obtenção de melhores resultados e para 

a verificação da produção em quantidade de fitomassa e metabólitos secundários. 
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