
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Micropropagação das espécies: 

Prunus dulcis e Ceratonia siliqua 

 

Islaine Amanda Oliveira da Silva 

Mestrado em Engenharia Agronómica 

 

Departamento de Geociências, 
Ambiente e Ordenamento do Território 
2019 
 

Orientador 
 

Prof. Doutor Jorge Bernardo Lacerda de 
Queiroz, Professor Auxiliar, Faculdade 
Ciências da Universidade do Porto 

Coorientadoras 

Doutora Maria Concepción Sánchez Fernández e Doutora Nieves Pilar 

Vidal González, investigadoras do Instituto de Investigaciones 

Agrobiológicas de Galicia - CSIC 

 

 

 
 



Todas as correções 

determinadas 

pelo júri, e só essas, 

foram efetuadas. 

O Presidente do Júri, 

Porto,  

______/______/_____ 

ii



Agradecimentos 

Gostaria de agradecer a todos que diretamente ou indiretamente contribuíram 

para que fosse possível a realização desse trabalho. 

Ao meu orientador Prof. Doutor Jorge Bernardo Lacerda de Queiroz, por ter 

aceitado minha proposta de trabalho e me encaminhar para pessoas que me deram 

seguimento para elaboração desse estudo. 

Agradeço as minhas coorientadoras Doutora. Maria Concepción Sánchez 

Fernández e Doutora Nieves Pilar Vidal González, sem elas a realização desse 

trabalho não seria possível e por toda dedicação, paciência, pelo profissionalismo e 

por todo o ensinamento científico adquirido. 

Minha gratidão ao Centro de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia – CSIC, 

pela oportunidade de estagiar em um centro de pesquisa de excelência e toda 

assistência recebida pelos seus funcionários. 

Aos meus familiares em especial a minha mãe por seu amor e apoio, aos 

meus amigos e aos colegas de mestrado da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto muito obrigada por toda motivação e compreensão. E ao 

Rubén, pelo amor e apoio incondicional sempre. 

iii



Resumo 

Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de protocolos de estabelecimento e 

enraizamento in vitro de uma amendoeira com cerca 300 anos, onde foram coletados 

materiais de origem adulto (ramos) e materiais de origem juvenil (sementes). Para 

alfarrobeira objetivo foi desenvolver um protocolo de micropropagação eficiente para 

genótipos selecionados, direcionados nas fases de estabelecimento e multiplicação. 

Para realização desse estudo foram feitas as etapas de coleta de material vegetal, 

esterilização, estabelecimento in vitro, multiplicação e testes com reguladores de 

crescimento.  

Nas plantas provenientes de material adulto, com idades compreendidas entre 4-8 

semanas, foram aplicadas duas concentrações de reguladores de crescimento 0,2 - 0,4 

mg L-1 de BA (N6-benziladenina). O tratamento com 0,4 mg L-1 de BA respondeu com 

melhores resultados no número de brotos, altura e percentual de plantas com raízes. 

Nas plantas provenientes das sementes com 4 semanas de idade, foram utilizadas as 

concentrações de 0,5 mg L-1 de BA e 0,5 mg L-1 de BA + 0,05 mg L-1 de IBA (ácido 

indole-3-butírico), porém não houve diferenças significativas com esses tratamentos. 

Também foram realizados testes para a indução das raízes, com a aplicação de 5 mg 

AIB hidrossolúvel por 5 dias, em plantas de material adulto e juvenil. Os resultados foram 

satisfatórios apenas para plantas originárias de tecido juvenil, onde atingiram acima de 

50% de enraizamento. 

Na alfarrobeira foram realizados testes com reguladores de crescimento, com a 

finalidade de obter altas taxas de proliferação in vitro e qualidade dos brotos. 

Inicialmente foram aplicadas a concentração de 1 mg L-1 BA, porém não apresentaram 

resultados satisfatórios, as plantas demonstraram sintomas de necrose. O experimento 

foi realizado novamente, porém com as concentrações de 0,5 mg L-1 BA e 0,5 mg L-1 de 

GA3 (ácido giberélico), atingindo o objetivo do estabelecimento in vitro da alfarrobeira. 

Palavras – chave: Amendoeira, Alfarrobeira; micropropagação de lenhosas. 
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Abstract 

The aim of this study was to develop in vitro rooting and rooting protocols of an almond 

tree about 300 years old, from which adult materials (branches) and juvenile materials 

(seeds) were collected. For carob tree the objective was to develop an efficient 

micropropagation protocol for selected genotypes, from the establishment and 

multiplication phases. To carry out this study the following steps were taken: plant 

material collection, sterilization, in vitro establishment, in vitro multiplication, and lastly 

tests with growth regulators were performed. 

The plants originating from adult material, aged between 4-8 weeks, two concentrations 

of growth regulators 0.2 - 0.4 mg L-1 BA (N6-benzyladenine) were applied. The treatment 

with 0.4 mg L-1 of BA responded with better results in the number of shoots, height and 

percentage of plants with roots. Seed plants, 4 weeks old, were used at concentrations 

of 0.5 mg L-1 BA and 0.5 mg L-1 BA + 0.05 mg L-1 IBA (indole-3-butyric acid), but there 

were not significant differences with these treatments. Root induction tests were also 

carried out with 5 mg water soluble IBA for 5 days in plants of adult and juvenile material. 

The results were satisfactory only for plants originating from juvenile tissue, where they 

reached above 50% of rooting. 

In the carob tree tests were performed with growth regulators in order to obtain high rates 

of in vitro proliferation and shoot quality. Initially the concentration of 1 mg L-1 BA was 

used, but there were no satisfactory results, the plants showed symptoms of necrosis. 

The experiment was performed again but with 0.5 mg L-1 BA and 0.5 mg L-1 of GA3 

(gibberellic acid) and the objective of in vitro establishment of carob tree was 

accomplished. 

Key words: Almond tree, Carob tree; micropropagation of woody plan 
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1. Introdução 

 

Os frutos secos na antiguidade foram considerados um alimento básico na 

gastronomia de diversas culturas ao redor do mundo. Os romanos apreciavam como um 

"alimento dos deuses" e acreditavam que o seu consumo estava ligado à saúde e boa 

memória. Após dois mil anos, estudos científicos confirmaram a veracidade do que os 

romanos já diziam, que, os frutos secos contêm uma concentração equilibrada de 

elementos saudáveis que cuidam e protegem nosso corpo (Díaz et al., 2007). 

O consumo de frutos secos como a castanha, amêndoa, noz, avelã e alfarroba 

apresentam uma forte tradição gastronômica e cultual na Península Ibérica. Atualmente 

a produção desses frutos representam mais que rendimentos financeiros, também 

representam a necessidade de conservar a biodiversidade dessas árvores, tendência 

que vem crescendo nos últimos anos através de políticas sociais e ambientais (FAO, 

2011). 

Na Península Ibérica existem muitas variedades de amendoeiras, porém poucas 

foram estudadas ou conservado seu material genético, apenas algumas variedades 

foram conservadas através da micropropagação (Miguel et al., 1996). Entretanto o 

enraizamento na micropropagação dessa espécie continua sendo um problema em 

alguns dos genótipos estudados, especialmente quando se inicia a partir de árvores 

adultas (Caboni e Damiano, 1994; Ainsley et al. 2001).  

Neste trabalho os materiais vegetais foram fornecidos pelo Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas de Galicia – CSIC e Fundación Internacional para la 

Restauración de Ecosistemas – FIRE. Nesse estudo propomos estudar o enraizamento 

e aclimatização de gemas micropropagadas de amêndoas a partir de duas fontes: 

algumas obtidas de uma amendoeira (Figura 1) de cerca de 300 anos localizada em 

Membrilla (região central da Espanha) e outras obtidas de sementes dessa árvore, 

anteriormente germinada in vitro. 
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A alfarrobeira (Ceratonia siliqua L) é uma 

árvore da família das leguminosas que cresce espontaneamente em algumas regiões 

da bacia do Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica (Battle e Tous, 1997). Do ponto 

de vista ecológico, pode ser usada para reabilitar terras marginais, devido à sua 

capacidade de tolerar a seca e a salinidade. Além disso, tem grande interesse devido 

às suas sementes, cuja goma, rica em galactomananos, é utilizada como aditivo 

alimentar, enquanto a vagem também é utilizada na alimentação humana e animal 

(Canhoto et al., 2006).  

Essa árvore pode ser cultivada vegetativamente ou por sementes, mas o último 

método não garante a manutenção do sexo ou as características genéticas das 

cultivares. Dentro da propagação vegetativa, a estaca apresenta problemas devido à 

baixa capacidade de enraizamento, e 

a capacidade de obter plantas 

enxertadas não é suficiente para 

satisfazer a demanda atual dessas 

plantas. A cultura in vitro ou 

micropropagação é uma alternativa 

emergente neste contexto. 

Entretanto, os estudos realizados até 

o momento, embora promissores, não 

foram aplicados a todos os genótipos 

de interesse agrônomico e ambiental 

(Romano et al. 2002; Canhoto et al. 

2006; Osorio et al. 2012).  

Nesta etapa do trabalho 

propomos o desenvolvimento de 

um protocolo de cultivo in vitro de 

genótipos de alfarrobeira selecionados e fornecidos pelo Instituto de Investigaciones 

Agrobiológicas de Galicia – CSIC e o grupo espanhol de Empresas Inovadoras do 

Garrofa (EiG).  

  

Figura 1 – Material coletado da amendoeira de cerca de 300 anos  

(Sanches et. al 2019). 
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2. Revisão bibliográfica 
 
 

2.1 Amendoeira 
 

2.1.1 Prunus dulcis L 
 

A amendoeira foi uma das primeiras árvores de fruto a ser domesticada, o seu 

fruto começou a ser produzido pelos primeiros agricultores há pelo menos 11 000 anos 

no Crescente Fértil, na última era glacial (Wilcox et al., 2008). A domesticação da 

amendoeira ao longo dos séculos trouxe muitas variedades para essa espécie, que 

foram se adaptando as suas condições ecológicas locais. Essa grande diversidade do 

gênero Prunus trouxe muitas mudanças para a espécie, como por exemplo, diferentes 

hábitos de frutificação, necessidades de horas de frio distintas para a quebra de 

dormência, datas de floração diferentes, morfologias de raízes, produtividade de frutos 

etc. Portanto essa grande diversidade morfológica e fisiológica faz das amendoeiras 

uma espécie riquíssima em variação genética, ferramenta fundamental para os estudos 

de melhoramento vegetal (CNCFS, 2017 a). 

As árvores de amendoeira normalmente atingem de 4-6 metros de altura, porém 

algumas árvores podem alcançar até os 12 metros. As folhas são caducifólias, seu 

sistema radicular possui raízes fortes que podem atingir em condições favoráveis até 4 

metros de profundidade. A forma, a ramificação e o desenvolvimento do sistema 

radicular das amendoeiras dependem do porta-enxerto usado na produção. A espécie 

Prunus dulcis apresenta um tronco liso quando jovem e um tronco rachado ao longo dos 

anos, suas flores são hermafroditas, porém as variedades mais comercializadas são 

auto-incompatíveis, nesses casos sendo fundamental o uso de polinização cruzada (uso 

de insetos) entre duas variedades diferentes. Recentemente já existem variedades 

comerciais auto-férteis, para diminuir a dependência de insetos polinizadores, porém já 

se sabe que o uso de insetos polinizadores beneficia mais na produção final de 

amendoeiras.  
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A frutificação dessa espécie é do tipo drupa, a forma do fruto é ovoide-oblonga; 

apresenta exocarpo, mesocarpo e endocarpo e no seu interior a semente, que é o 

produto comercializado. Dentro da semente existem dois cotilédones e um embrião que 

estão revestidos por um tegumento de textura razoavelmente lisa, que pode apresentar 

várias tonalidades de castanho. (AJAP, 2017). 

A árvore de amendoeira foi descrita pela primeira vez pelo botânico inglês Philip 

Miller em 1768, como Amygdalus dulcis, e proximamente 200 anos depois em 1967 pelo 

o irlandês D.A. Webb que modificou o nome do género para Prunus, por essa razão o 

nome científico se chama Prunus dulcis (Miller) Webb. (CNCFS, 2017). O gênero Prunus 

possui outras espécies como a cerejeira (P. avicum), o pessegueiro (P. persica), 

damasqueiro (P.Armenica), ameixeira (P. saliciana) e outras espécies silvestres. Este 

gênero apresenta uma divisão de três subgêneros e cada subgênero em várias seções 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Subgêneros e suas seções. Adaptado de Shi et al. (2013) 
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Por essa razão existem muitas semelhanças morfológicas entre essas espécies, 

onde nos permite fazer enxertos compatíveis, pois por regra geral quanto maior a 

proximidade taxonômica entre o enxerto e o porta-enxerto, maior probabilidade de êxito 

na enxertia. 

A prática da enxertia em amendoeiras nas regiões de climas mediterrânico 

possui poucos séculos, é algo mais recente. Os porta-enxertos de amendoeira de maior 

sucesso comercial utilizado nas últimas décadas são os híbridos de pessegueiro com a 

amendoeira, por exemplo o porta-enxerto GF 677, criado na França, na cidade de 

Bordéus pelo INRA (Institut National de La Racherche Agronomique), e apresenta ter 

compatibilidade com todas as variedades cultivadas de amendoeiras (Bernhard e 

Grasselly, 1981). Os porta-enxertos de híbridos de pessegueiro apresentam raízes bem 

desenvolvidas que dão boa sustentação para árvores (Figura 3) e elevado vigor. Por 

essa razão o diâmetro do tronco do cavalo é sempre maior do que o tronco da 

amendoeira. Esse tipo de porta-enxerto é dificilmente realizado por propagação de 

estacas semi-lenhosas, sendo normalmente propagado pela técnica de cultura in vitro 

(CNCFS, 2017 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Sistema radicular de uma planta jovem de GF-677 (CNCFS, 2017a). 

 

Atualmente nos EUA e na Espanha estão desenvolvendo pesquisas na área do 

melhoramento genético que consistem em fazer cruzamentos de espécies de 

amendoeiras selvagens com retro-cruzamento de amendoeiras domésticas, esse  
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estudo tem o objetivo de criar outros porta-enxerto de sucesso, assim como o porta-

porta enxerto de híbridos de pessegueiro (Gradziel, 2012). 

A escolha dos porta-enxertos e variedades tem um papel fundamental no cultivo 

do amendoal, pois requer grandes investimentos, sendo necessário analisar a 

viabilidade econômica e a compatibilidade de enxertos que atendam a produtividade, 

compatibilidade, fenologia, facilidade de poda, resistência a pragas e doenças e outras 

características comerciais que sejam adequadas ao cultivo da amendoeira. 

A enxertia da amendoeira normalmente não é feita por estacas, como ocorre 

com a maioria das espécies lenhosas, pois a maioria dos porta-enxertos utilizados para 

amendoeira possuem dificuldades de propagação por estaquia, por essa razão 

normalmente os porta-enxertos são produzidos por sementes ou propagação in vitro, 

essa técnica consiste em multiplicar assexuadamente qualquer parte de uma planta, 

originando indivíduos iguais a planta-mãe (clone). A utilização desse tipo de técnica já 

é empregada no mundo inteiro, permitindo maior efetividade em armazenar os ganhos 

genéticos obtidos nas pesquisas de melhoramento vegetal (Wendling, 2003). 

As principais vantagens da propagação vegetativa nas amendoeiras são a alta 

produtividade, uniformidade do pomar, a melhoria da qualidade dos frutos, a resistência 

a pragas e doenças, adaptações a novos lugares e climas. Essa técnica também nos 

permite clonar e multiplicar árvores de amendoeiras naturalmente encontradas na 

Península Ibérica, que representam um patrimônio da biodiversidade, pois são árvores 

centenárias, que necessitam ser reintroduzidas em suas áreas naturais contribuindo 

com o reflorestamento da vegetação mediterrânea na Espanha e Portugal, onde 

atualmente essas regiões se encontram degradadas ou ameaçadas de extinção. 

Portanto, a propagação vegetativa é de extrema valia tanto na área de produção vegetal 

quanto na área ambiental. 

 

2.1.2 A importância das amêndoas  

 

A amendoeira foi por séculos muito importante para alimentar várias civilizações, 

é originária de climas mediterrânicos, encontradas nas regiões montanhosas da Ásia 

Central (Irão, Tadjiquistão, Afeganistão e oeste do Paquistão). A árvore de amendoeira 

possui resistência a períodos de escassez de água no verão e tolera baixas  
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temperaturas no inverno, essas características foram fundamentais para o sucesso da 

produção dessa cultura em climas mediterrânicos.  

As sementes de amêndoas (Figura 4) podem ser classificadas em duas 

categorias: doces e amargas. As variedades que possuem amêndoas doces são 

utilizadas na culinária e indústria. Já as variedades amargas são altamente tóxicas, 

improprias para o consumo, sendo utilizada por exemplo na medicina oriental (óleos 

essenciais) e na indústria de bebidas (CNCFS, 2017 a). 

O fruto da amendoeira doce possui uma grande qualidade nutricional na sua 

composição e pode ser comido cru ou processado. (Barreira et al., 2007). A amêndoa é 

um fruto fácil de transportar, capaz de armazenar elevadas quantidades de energia, 

pode ser conservada por dois ou mais anos em casca e seu teor de óleo em algumas 

cultivares podem ultrapassar 50% do peso fresco (Yada et., 2011). 

O consumo equilibrado de amêndoas 

além de saciar a fome traz benefícios 

para saúde, pois o seu consumo 

ajuda a controlar o colesterol, o 

controle da diabetes, prevenir 

doenças cardiovasculares, retardar o 

envelhecimento da pele, fortalece os 

ossos, promove energia para o 

corpo, auxilia no emagrecimento, 

previne câncer de colón entre outros 

benefícios. (Ativo saúde, 2019). O 

valor nutricional das amêndoas e os 

benefícios que o seu consumo traz 

para a saúde, atraem cada vez mais 

a atenção dos consumidores 

impulsionando a demanda e a 

produção das amêndoas. 

  

Figura 4- Árvore de amendoeira com frutos (CNCFS, 2017 a). 
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A conservação da biodiversidade das árvores de amendoeiras é outro fator muito 

importante e que vem crescendo nos últimos anos através de políticas sociais e 

ambientais (FAO, 2011). Na Península Ibérica podemos encontrar árvores de 

amendoeiras centenárias (Sanches et al., 2019), que são verdadeiros patrimônios 

ambientais e sociais que necessitam ser preservados, e reintroduzidos em seus habitats 

naturais, principalmente em áreas que sofreram incêndios, que estão degradas ou 

ameaçadas. 

 

2.1.3 Produção 
 

A produção mundial da amendoeira (Prunus dulcis Mill) em 2014 atingiu 1732 

hectares FAOSTAT (2017) e a sua oferta foi cerca de 8 milhões de dólares (INC, 2015). 

O cultivo de amêndoas está presente nos cinco continentes, apresentando um destaque 

na produção para a América e Oceania. Em 2014 (Figura 5) a América tinha 58,5% da 

produção mundial de amêndoa com casca, seguido de Ásia 14,5%, Europa 11%, África 

10% e Oceania 6%. Esses mesmos continentes apresentavam na década anterior 

(2004) 49% da produção mundial para a América, 22% para a Ásia, 16% para a Europa, 

11% África e 2% Oceania, demostrando um crescimento de 9,8% para a América e 4% 

para a Oceania (FAOSTAT, 2016). 

Os maiores países produtores de amêndoas do mundo são EUA, seguido de 

Austrália e Espanha. A produção desses 3 países é responsável por 90% da produção 

mundial de amêndoas (CNCFS, 2017 b).  

O sucesso da produção de amêndoas nos EUA e Austrália devem-se 

principalmente ao sistema de irrigação utilizado, aliado com a fertilidade do solo 

(profundos e bem drenados) e uso de boas variedades locais. Além disso esses países 

possuem uma produção totalmente mecanizada, com baixos custos de produção e 

estratégias de marketing e comercialização bem eficientes (CNCFS, 2017 b). 

A Espanha é o país com maior área de amendoal do mundo, possui 527000 

hectares, comparado com EUA que possui 352000 hectares. Apesar de ter o maior 

amendoal do mundo Espanha ocupa o terceiro lugar de maiores produtores, revelando 

uma baixa produtividade dos amendoais espanhóis, que são constituídos geralmente 

por variedades locais pouco produtivas. 
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A área de amendoal europeia é a maior do mundo (Figura 6), está localizada 

principalmente nos países do Sul da Europa. O cultivo da amendoeira é tradicionalmente 

feito por regime de sequeiro e localizado geralmente em solos com pouca fertilidade e 

zonas marginais. As amendoeiras eram utilizadas como cultura complementar nas 

propriedades rurais, exibindo pouca produtividade, porém ocorreu um declínio 

generalizado da amendoeira nos países produtores, onde foram substituídos por 

culturas economicamente mais rentáveis. O maior produtor europeu de amêndoas é 

Espanha, seguido de Itália, Grécia e Portugal (Figura 7), os demais países europeus 

quase não apresentam amendoais ativos, em 2014 foram responsáveis por apenas 1%.  

 

 

Figura 5 - Produção mundial de amendoas (CNCFS, 2017 b). 
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Figura 6 – Área de amendoal no mundo (CNCFS, 2017 b). 

 

 

Figura 7 - Produção europeia de amêndoas (CNCFS, 2017 b).  



 

18 
 

FCUP 

Micropropagação das espécies:    

Prunus dulcis e Ceratonia siliqua 

 
 

 

2.2 Alfarrobeira 
 

2.2.1Ceratonia siliqua L. 
 

Atualmente vários estudos apontam que a origem da alfarrobeira surgiu na zona 

mediterrânica oriental (Síria, Líbano, Israel e Sul da Turquia) posteriormente sendo 

introduzida na África e Península Ibérica pelos árabes. O gênero Ceratonia é composto 

atualmente por duas espécies: C. siqua e C. oreothauma. A alfarrobeira pertence à 

família das leguminosas (Fabaceae), porém não tem a capacidade de fixar nitrogênio 

da atmosfera (simbiose) como as demais leguminosas (La Malfa et al., 2010) 

A alfarrobeira é uma árvore que podem atingir grande longevidade, em Portugal 

na Quinta da Parra localizada em Moncarapacho, podemos encontrar uma alfarrobeira 

de aproximadamente 600 anos, com uma altura de 14 metros, o seu tronco (Figura 8) é 

composto por várias galerias atingindo um diâmetro fora do comum de 13,40 metros e 

o diâmetro da copa atinge 19 metros. Essa árvore assume um papel muito importante 

no reconhecimento do valor cultural e patrimonial da alfarrobeira, é classificada pelas 

Autoridade Florestal Nacional (AFN), e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICFN) uma 

árvore monumental de 

Portugal (Árvores Portugal, 

2009). Essas árvores se 

desenvolvem em regiões 

de inverno moderado, 

podendo suportar até 10 

ºC no inverno e no verão 

podem tolerar altas 

temperaturas, como 40 ºC. 

Os fatores limitantes para o 

seu desenvolvimento e 

produtividade são baixas 

temperaturas do ar e o 

índice de precipitação, que varia de acordo com o estado fenológico da cultura (CNCFS, 

2017 c). 

  

Figura 8 – Tronco da afarrobeira de 600 anos (Árvores Portugal, 2009) 
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A espécie Cerotonia siliqua possui um sistema radicular de crescimento lento, 

porém muito ramificado e desenvolvido, o volume de suas raízes pode atingir entre dois 

ou três vezes o tamanho da sua copa, essas raízes são muito extensas e bem 

distribuídas pela superfície do solo. O tronco da alfarrobeira é espesso e robusto 

atingindo normalmente diâmetros de 1,4-1,8 metros. Sua madeira quando apresenta 

ausência de patologias, é dura, vermelha e brilhante, muito resistente a umidade 

(Salazar et al., 2002). 

A árvore de alfarrobeira apresenta flores masculinas e femininas em indivíduos 

distintos, classificadas como dióicas, também podem ser poligâmicas onde apresentam 

variedades hermafroditas. As flores são pequenas e sem forma definida, estão reunidas 

em inflorescências e número de flores por inflorescência é variável. O número e 

tamanho das folhas também são variáveis, dependem das condições de cultivo e 

ambiente do alfarrobal (CNCFS, 2017). O fruto da alfarrobeira é divido em três partes: 

exocarpo (pele), mesocarpo (polpa) e endocarpo (fibra de revestimento da semente). 

As sementes possuem dimensões de 9-10 mm de comprimento, e apresentam formato 

elíptico, cada fruto pode conter um número variável de sementes entre 6 e 18 (Salazar 

et al., 2002). 

Atualmente a Direção Regional de Agricultura e Pesca do Algarve (DRAPALG) 

estão desenvolvendo no Centro de Experimentação Agrária da cidade de Tavira uma 

segunda coleção de variedades baseadas no material genético. Esse estudo já 

identificou 44 tipos varietais de alfarrobeira, que foram iniciados desde 2013 no 

Programa PRODER nº 18642. Nessa pesquisa também foram obtidos materiais através 

da técnica de propagação in vitro, onde foi necessário otimizar um meio de cultura de 

calos para atender as demandas da alfarrobeiras, que posteriormente foram 

transplantadas com êxito para um pomar particular na região de Tavira (CNCFS, 2017 

c). 

O sucesso da propagação in vitro está intimamente ligado à escolha dos meios 

de cultura que podem variar conforme o material vegetal usado e os objetivos que se 

deseja alcançar, por essa razão foi necessário no estudo citado anteriormente adaptar 

um meio de cultura para atender as particularidades das alfarrobeiras. Nos meios de 

cultura utilizados na propagação in vitro é muito frequente o uso de fitoreguladores, 

substâncias que tem a função de interferem no metabolismo das plantas. Como  
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podemos observar através da literatura a utilização de fitoreguladores na propagação in 

vitro nas alfarrobeiras não é algo muito frequente, existem poucos estudos sobre o tema. 

Algumas pesquisas antigas foram feitas por Goodin e Stoutemeyer (1962) para 

estimular a germinação da Ceratonia silqua, e outras para controlar seu crescimento por 

Corcoran (1970) e Ilahi (1979). 

Infelizmente existe uma escassez de estudos que abordem temas da 

propagação in vitro nas alfarrobeira. O cultivo in vitro do gênero Ceratonia é de grande 

importância para o desenvolvimento e o estudo de variedades locais como citado no 

estudo acima, também é uma ferramenta fundamental para programas de 

melhoramento vegetal e a conservação e reflorestamento de árvores monumentais, que 

podem ser obtidas através da multiplicação (clones) in vitro. Essa técnica permite que 

árvores de alfarrobeiras possam ser introduzidas novamente em suas zonas naturais e 

amenizar os danos causados pelo homem na vegetação mediterrânica. 

 

2.2.2 A importância da Alfarroba 
 

A alfarroba é um fruto que esteve presente em várias civilizações, os romanos 

nomearam o fruto da alfarrobeira como siliqua graeca e depois foi substituído por siliqua 

edulis, porém alguns autores acreditam que os fenícios, árabes, e egípcios já conheciam 

esse fruto. Além da utilização dos frutos da alfarrobeira na alimentação, sua madeira 

também foi muito apreciada no passado para construção de móveis, carruagens, 

máquinas de moagem e mineração de carvão. A alfarroba era utilizada principalmente 

na alimentação de animais, porém com o passar dos anos e avanços tecnológicos o uso 

desse fruto ganhou várias utilizações, sendo a de maior destaque a extração de goma 

vegetal das sementes, (Figura 9), essa goma possui múltiplos usos na indústria 

alimentícia, farmacêutica, têxtil e cosmética (Salazar et al., 2002). 

 Atualmente a polpa do fruto além de ainda ser utilizada na alimentação animal, 

também é utilizada para fazer farinha de alfarroba (Figura 9), muito apreciada na 

gastronomia para criação de vários pratos e produtos alimentícios. A polpa da alfarroba  
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também vem sendo utilizada na indústria farmacêutica, o gérmen do fruto é muito rico 

em proteínas, usado especialmente na alimentação e elaboração de vários produtos 

dietéticos. Estes produtos apresentam um sabor naturalmente doce, que dispensa a 

adição de açúcares, possui boa coloração e por não apresentarem estimulantes como 

cafeína e teobromina encontrados no cacau, muitos afirmam ser o sucessor do 

cacaueiro.  

A polpa da alfarroba possui naturalmente açúcares fermentáveis, que são 

utilizados na confecção de licores e vinhos, a alfarroba é a matéria prima para obtenção 

de taninos, aromas e cores para bebidas amargas. Portanto graças aos avanços 

tecnológicos da indústria hoje a polpa da alfarroba pode ser utilizada na obtenção de 

açúcares e edulcorantes para uso alimentício, base para fermentação alcoólica, 

sucessor do cacau, criação de alimentos hiperenergéticos e base para biorreatores 

entre outros. Esses avanços tecnológicos possibilitaram ampliar o uso do fruto da 

alfarrobeira, que foram restringidos tradicionalmente por muitos anos apenas na 

alimentação de cavalos, bovinos, ovinos e suínos (Salazar et al., 2002). 

Costuma-se dizer que o fruto da alfarrobeira tudo pode ser aproveitado, porém 

como dito anteriormente a sua excelência ainda está ligada a sementes, produto de alta 

qualidade e bem cotizado no mercado. Das sementes da alfarroba é extraído uma goma 

vegetal, constituída por galactomanas e a formação de distintas estruturas de 

polissacarídeos (Salazar et al., 2002). A goma da alfarroba E-410 segundo o código 

alimentar possui propriedades geleficante, espessaste, estabilizante, emulsificante, 

aglomerante, espumante etc. Entre tantas propriedades as de maior destaque na  

Figura 9 – Fruto, farinha e sementes da alfarrobeira (CNCFS, 2017 e). 
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indústria são as espessantes, texturizantes e estabilizantes, utilizadas na fabricação de 

sorvetes, derivados lácteos, cremes, bolos, gelatinas, sopas, pratos congelados, molhos 

de tomate, marmelada, conserva vegetal, formulação de xaropes, creme dental, creme 

de barbear etc. (Codex alimentarius, FAO). 

A farinha de alfarroba é um produto com várias utilizações como citado 

anteriormente, além das propriedades nutricionais também apresentam propriedades 

farmacológicas quem merecem ser mencionadas como: poderoso antidiarreico, 

proteção gástrica, antiemético, antifúngico, adstringente, regulador de secreção 

gástrica, estabilizador de membranas entre outros (Salazar et al., 2002). 

Além de todos os usos mencionados anteriormente do fruto da alfarrobeira, 

também teve outras utilizações bem particulares como a melhoria do papel, tingimento 

e aperto de tecidos, técnica que já era utilizada pelos egípcios nas ataduras das múmias, 

usado no processo de mumificação. Outras partes da alfarrobeira também foram 

utilizadas, como por exemplo as inflorescências, usadas pelos apicultores com o 

objetivo de alimentar suas abelhas e melhorar a qualidade do mel (Salazar et al., 2002). 

Portanto como foi apresentado existem muitos usos para o fruto da alfarrobeira, é uma 

cultura economicamente muito viável, principalmente para os pais com clima 

mediterrânico  

 

2.2.3 Produção 
 

A Produção da Alfarroba é algo muito antigo, e um dos primeiros relatos como 

cultivos foram mencionados nos escritos do filósofo Teofrasto (371-286 a.C), um 

sucessor de Aristóteles (Salazar et al., 2002). Os árabes e gregos foram responsáveis 

por disseminar a cultura da alfarrobeira por toda a bacia mediterrânica, sendo essa a 

principal região produtora desse fruto. Também existem outras regiões com 

características edafoclimáticas que permitem a produção da alfarroba, regiões 

semiáridas encontradas na Austrália, Estados Unidos, África do Sul e Turquia (CNCFS, 

2017 d).  
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Atualmente os maiores países produtores de alfarroba (Tabela 1) são Espanha, 

Itália, Portugal e Marrocos (FAOSTAT, 2017).  

 A Espanha a maior produtora apresentava em 2014 uma área de 36731 

hectares (Tabela 2) e uma produção média nos anos de 2010-2014 de 42938 toneladas 

por ano, suas principais regiões produtoras são a Comunidade de Valenciana, Ilhas 

Baleares, Catalunha, Andaluzia e a região de Murcia. O segundo maior produtor é a 

Itália com 5769 hectares e com uma produtividade média nos anos de 2010-2014 de 

28371 toneladas por ano e sua principal região produtora é a Sicília. Portugal ocupa a 

terceira posição no ranking de maiores produtores, ocupava em 2014 uma área de 9436 

hectares e uma produtividade média nos anos de 2010-2014 de 22028 toneladas, sua 

produção está concentrada na região do Algarve (CNCFS, 2017 d). 

 

Tabela 1- Os maiores paises produtores alfarroba e a sua produtividade média entre os 

anos de 2010-2015 (FAOSTAT, 2017) 
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Tabela 2 – Maiores áreas do cultivo de alfarrobeira em 2014 (FAOSTAT, 2017) 

 

 

Na união Europeia todas as produções juntas de Espanha, Itália, Portugal, 

Grécia, Chipre e Croácia representam cerca de 75% da produção mundial de alfarrobas. 

Os derivados da alfarroba são a polpa triturada, sementes, gérmen ou goma da semente 

e tem como principal destino a exportação, que nos anos de 2010-2015 ultrapassaram  

os 12 milhões de Euros distribuídos por 19 países (Tabela 3). Esses valores não 

especificam qual derivado da alfarroba foi exportando, no entanto, as sementes são as 

principais exportações das alfarrobas e contribui de forma muito significativa para o 

saldo positivo da balança comercial de alfarrobas e seus derivados (CNCFS, 2017 d). 

A alfarroba possui várias utilizações e benefícios para saúde como já foi citado 

nesse estudo e apresentou ser uma cultura economicamente viável, principalmente as 

sementes. Porém apesar de todos esses fatores positivos, esse fruto ainda é um produto 

pouco valorizado. Acredita-se que, com a demanda da indústria, haverá mais 

investigações e investimentos para uma melhoria da produção da alfarroba. 
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Tabela 3- Exportações de alfarroba entre os anos de 2010-2015 (EUROSTAT, 2018) 
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2.3 Propagação in vitro 

 

Para a realização da propagação in vitro ou micropropagação é necessário 

utilizar a cultura de tecidos vegetais (Figura11), que são conjuntos de técnicas in vitro 

que permite o desenvolvimento (regeneração por totipotência) de todo segmento de 

tecido, ou órgão vegetal utilizado, (folhas, raízes, caules...) que são chamados de 

explantes. O desenvolvimento vegetal pode feito de duas maneiras, por organogênese 

ou embriogênese (Embrapa, 2002). 

 A organogênese é o processo de formação in vitro das partes áreas ou 

radiculares, podendo ser feita de forma direta ou indireta. Na forma direta, o órgão 

vegetal induzido se desenvolve diretamente em explantes e já na indireta, um grupo de 

células com crescimento desordenado formam um calo, e posteriormente esse calo se 

desenvolve em brotos ou raízes, dando origem a uma ou várias plantas. A outra forma 

para o desenvolvimento dos explantes, é chamada de embriogênese somática ou 

adventícia, nesta via de desenvolvimento as células dos se desenvolvem em embriões 

somáticos, não resultantes da fecundação, sendo indivíduos que não são produtos da 

fusão de gametas. Na embriogênese, assim como na organogênese também 

apresentam as formas diretas e indiretas (presença de calos) no desenvolvimento das 

plantas, (Embrapa 2002). 

A propagação in vitro consiste, em uma multiplicação rápida de indivíduos a partir 

de uma única planta matriz (clones). E essa velocidade rápida de multiplicação está 

ligada às condições fisiológicas da planta matriz, ao meio de cultura escolhido, e das 

condições ambientais, onde se conduz o tecido ou qualquer segmento vegetal. A 

maioria das plantas são capazes de responder ás condições de propagação in vitro, 

porém é necessário tomar alguns cuidados que afetam a regeneração 

(desenvolvimento) in vitro, como por exemplo a maturidade, o estádio fisiológico e o 

tecido vegetal utilizado.  

A escolha da planta matriz que se deseja multiplicar é muito importante, e por 

regra geral se escolhe tecidos jovens, e que apresentem bom crescimento. Outros 

fatores importantes para o sucesso da propagação in vitro são as condições ambientais 

como a luz, (intensidade, qualidade, fotoperíodo) temperatura, e umidade. A assepsia 

da planta matriz, também é uma etapa muito importante, ela garante a desinfestação de  
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microrganismos como bactérias, fungos e leveduras que além de competir com os 

nutrientes do meio de cultura, alguns também podem liberar toxinas que influenciam a 

regeneração in vitro, portanto prejudicando o desenvolvimento do explante (Embrapa, 

2002). 

Um dos fatores decisivos para o sucesso da propagação in vitro, é a escolha do 

meio de cultura adequado para o estudo que se deseja realizar. O meio de cultura é 

constituído por sais minerais (macronutrientes e micronutrientes) nitrogênio, carbono, 

vitaminas e reguladores de crescimento, que são responsáveis pela divisão celular dos 

explantes (Figura12) (Embrapa, 2002). Os reguladores de crescimento, como por 

exemplo, auxinas e citocininas promovem respostas morfogenéticas, que depende do 

tipo e concentrações usadas nos tecidos vegetais (Diniz, 2014).  

Os reguladores de crescimento são compostos importantes, no crescimento e 

na qualidade do desenvolvimento dos sistemas de cultura de tecidos. As auxinas, as 

citocininas e as giberelinas são os grupos de reguladores de crescimento mais 

utilizados. As auxinas usadas com maior frequência são: ácido indol-3-acético (AIA), 

ácido indole-3-butírico (AIB), ácido naftalenoacético (ANA) e ácido 2,4- 

diclorofenoxiacético (2,4D). A função das auxinas, é a indução do alongamento celular 

e na diferenciação de raízes em culturas in vitro, entre muitas outras ações como: 

indução de embriogênese, aumento da friabilidade de calos, alongamento de entre nós 

etc. Já citocininas mais utilizadas no cultivo in vitro são: kinetina (KIN), zeatina (citocinina 

natural), 6-benzilaminopurina (BAP ou BA) e 6-(g,g- dimetilalimino) purina (2iP) que 

constituem o grupo de reguladores determinantes para à divisão celular, à quebra de 

dominância apical, à indução e proliferação de gemas axilares e diferenciação de gemas 

adventícias, e à indução de parte aérea em calos.  

E por fim as giberelinas, as mais usadas são o ácido giberélico (GA3), que agem 

no crescimento de órgãos, como o alongamento de caule e de raízes, assim como no 

desenvolvimento de embriões somáticos e no florescimento. Existem também outros 

grupos de reguladores, como o ácido abcísico, que é inibidor de crescimento e indutor 

da maturação de embriões. Outro regulador muito popular é o etileno, ele é produzido 

pela própria planta na forma gasosa e é responsável pelo amadurecimento dos frutos 

(Embrapa, 2008).  
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Os reguladores de crescimento são substâncias sintéticas que apresentam a 

função semelhante ao dos hormônios vegetais. Por esse motivo devem ser adicionados 

em baixas concentrações, pois já se encontram em vários processos naturais de 

desenvolvimento da própria planta. A presença dos reguladores no meio de cultura, a 

sua composição e a sua concentração têm um papel fundamental no crescimento e na 

qualidade do desenvolvimento da cultura em sistemas de propagação in vitro (Silva, 

2010). 

 

 

Figura 10 – Princípio geral da cultura de tecidos (Kerbauy et al., 1997) 
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Figura 11 - Composição das soluções concentradas utilizadas para a preparação do meio de cultivo MS (Murashige et 

al., Skoog, 1962) 

 

2.5 Dificuldades da micropropagação em espécies lenhosas 
 

A micropropagação em árvores lenhosas e semi-lenhosas é geralmente relatada 

como problemática, pois muitas espécies de árvores não são adaptadas para a 

propagação vegetativa, algumas possuem muitas limitações e o seu desenvolvimento 

in vitro pode ser muito lento (Işikalan et al., 2008). Outra dificuldade enfrentada, é que 

existem poucos estudos que abordem as dificuldades e os graus de limitações da 

propagação in vitro em árvores, especialmente nas árvores de amendoeiras e 

alfarrobeiras, a que esse estudo se dedica. 
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As espécies lenhosas são geralmente muito difíceis de enraizar além da fase de 

plântulas, por métodos convencionais. Dessa forma a micropropagação vem se 

tornando mais atrativa e muitas vezes a solução mais rentável para um enraizamento 

eficiente. A amendoeira por exemplo, é uma árvore de difícil enraizamento na 

propagação vegetativa, sendo relatadas dificuldades de alcançar uma proliferação 

satisfatórias de brotos enraizados pelo método de estaquia, (Rugini,1983). Nos estudos 

deste autor, ele descreveu a propagação in vitro de gemas de amendoeira, onde obteve 

55% de brotos enraizáveis, um resultado bastante otimista, comparado com outros 

métodos de propagação vegetativa nessa espécie. 

O estabelecimento in vitro das espécies lenhosas é considerada outra 

dificuldade da micropropagação (Fermino Junior et al., 2009) e principalmente quando 

se utiliza plantas matrizes adultas, que foram selecionadas no campo, essas 

normalmente apresentam altas taxas de contaminação. Nos estudos de Sebastian e 

Mccomb (1986) foram propagados in vitro brotos de alfarroba, e foi observado que as 

plantas provenientes de mudas (plantas juvenis) tiveram 5% de contaminação, 

enquanto as originárias de árvores maduras tiveram 40% de contaminação e foi um fator 

limitante para obtenção de explantes originários de tecidos adultos. Portanto, é possível 

observar que a utilização de plantas matrizes adultas além de serem mais difícil de 

propagar in vitro, também apresentam mais contaminações, dificultando mais a cultura 

de tecidos em árvores adultas. 

Apesar dos estudos citados anteriormente, ainda temos poucos trabalhos ou 

progressos que tenham sido realizados na micropropagação de lenhosas, 

especialmente nas espécies Prunus dulcis e Ceratonia siliqua, por cultura de tecidos. 

Acredita-se que no futuro com as demandas desses frutos, principalmente pela 

indústria, os interesses e investimentos nessa área de pesquisa também aumentem. 
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Figura 12 – Localização dos ramos coletados da 

amendoeira, na área de círculo vermelho, CSIC (2017). 

 

 

 

3.Material e métodos 
 

3.1 Localização e coleta do material de amendoeira 
 

A coleção de plantas de amendoeiras utilizadas nesse estudo foi cedida pelo 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia - CSIC e a fundação FIRE. No dia 

15 de março de 2017 foram realizadas as coletas de materiais da amendoeira de 300 

anos ou mais, que nunca foi enxertada e de variedade desconhecida.  

A amendoeira está localizada na cidade de Membrilla, perto de San Carlos del 

Valle (Valdepeñas, Ciudad Real), na estrada entre San Carlos com Solana, em uma 

colina próxima a plantação de oliveiras (lado esquerdo da estrada), sob sequeiro. Nessa 

área não foi encontrada nenhuma outra amendoeira, apenas oliveiras, campos de 

cevada e de plantas selvagens.  

A floração já havia iniciado há alguns dias antes, a produção de flores estava em 

declínio, e a brotação das gemas já se tinha iniciado. Foram coletados diferentes ramos 

(Figura 12), de distintas localizações e espessuras, que foram numerados e mantidos 

em sacos separados para armazenamento. Esses sacos foram classificados de acordo 

com a localização de coleta de cada ramo retirado da árvore, por exemplo o ramo 1, o 

ramo 2, e assim por diante (Figuras 13). A coleta das sementes de amendoeira foi 

realizada sob a copa da árvore, no outono de 2016, e foram entregues no dia 15 de 

março de 2017 no Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia – CSIC, um 

saco com 153 amêndoas (Figura 14) com distintos tamanhos (Figura 15) e armazenadas 

por 6 meses em câmara fria (8-12 ºC).  

 

  

 

 

  

1 

Figura 13 - Desenho da localização detalhada dos 

13 ramos coletados de amendoeira, CSIC (2017). 

 



 

32 
 

FCUP 

Micropropagação das espécies:    

Prunus dulcis e Ceratonia siliqua 

 

Figura 14 – Saco com amêndoas coletadas, CSIC (2017)  

 

Figura 15 – Tamanho das sementes, CSIC (2017) 

 

 

 

 

 

3.2 Estabelecimento in vitro da amendoeira 

 

3.2.1 Material adulto 
 

O estabelecimento de material adulto da amendoeira ocorreu nos dias 16, 17 e 

22 de março de 2017 no Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia – CSIC. 

Foram utilizados brotos da árvore - mãe esterilizados com a imersão em etanol 70 vol 

por 40-50 segundos e durante 15 minutos em uma solução de 10 g L-1 de hipoclorito de 

sódio que contém 2-3 gotas de Tween 80 ®. Os rebentos foram então lavados três vezes 

em água destilada estéril. Segmentos nodais (10 mm) foram cortados a partir dos 

rebentos e inoculados em tubos de ensaio com 16,5 ml de meio MS (Murashige e Skoog, 

1962), que foram suplementado com 0,5 mg L-1 de N-6-benziladenina (BA) e 0,05 mg L-

1 de ácido indole-3-butírico (AIB), sacarose 3% e ágar bacto 0,7. O meio MS foi ajustado 

para pH 5,7 antes de ser submetido a autoclave a 121 ° C durante 20 minutos. As plantas 

foram incubadas sob um fotoperíodo de 16 horas e fornecido por lâmpadas 

fluorescentes brancas frias (50-60 µmol m-2s-1) a 25 ºC luz / 20 ˚C escuro. Os explantes 

foram transferidos a cada 2 semanas, durante as primeiras 6 semanas após o 

estabelecimento, e em seguida foram mantidos em frascos com 50 ml com o mesmo 

meio de cultura indicado acima, onde foram sub cultivados (multiplicadas) a cada 4-5 

semanas.  
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3.2.2 Material juvenil 

 

O estabelecimento in vitro das sementes iniciou-se nos dias 20 a 28 de setembro 

de 2017 e o primeiro passo foi a remoção das cascas das sementes (Figuras 16,17 e 

18) e a lavagem, que foi feita com água da torneira. Após a limpeza, iniciou-se a fase 

de esterilização do material, e o protocolo utilizado foi o mesmo descrito anteriormente 

para os brotos, porém com 60 segundos de tratamento com etanol, e de 20-40 minutos 

numa solução de 10-15 g L-1 de hipoclorito de sódio. Os embriões foram isolados e 

inoculados em tubos de ensaio, com 16,5 ml de meio MS com 0,5 ou 1 mg L-1 BA, e 

após 7-9 meses da estabilização in vitro, foram testados os efeitos das diferentes 

combinações e concentrações de reguladores de crescimento de plantas (BA, AIB e 

GA3).  

Os rebentos obtidos a partir de embriões germinados (Figura 20) foram utilizados 

para iniciar as linhagens juvenis, que foram mantidas em frascos como descrito 

anteriormente para o material adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 16, 17 e 18 Remoção da casca, CSIC (2017). 

 

Figura 19 – inoculação em meio MS, CSIC (2017). 

 

Figura 20 – Brotos obtidos a partir de embriões 

germinados, CSIC (2017). 
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3.3 Descrição dos experimentos de amendoeira 
 

Os experimentos foram todos realizados nos laboratórios do Instituto de 

Investigaciones Agrobiológicas de Galicia – CSIC. Os explantes de amendoeiras 

utilizados nesse experimento foram estabelecidos in vitro em 2017, os detalhes da 

instalação dessas plantas foram explicados anteriormente. A elaboração desse 

experimento foi dívida em duas etapas: 

1º Etapa: Foram realizados 6 meses de micropropagação in vitro em meio de cultura 

MS (Murashige e Skoog 1962), que foram suplementado com 0,4 mg L-1 de N-6-

benziladenina (BA), 0,2mg L-1 de N-6-benziladenina (BA), e 0,1 mg L-1 de ácido indole-

3-butírico (AIB), com sacarose 3% e ágar vitro 0,7, para o material adulto. Já para os 

explantes oriundos das sementes foram usados 0,5 mg L-1 de BA e 0,05 mg L-1 de AIB, 

com sacarose 3% e ágar vitro 0,7. Todos os meios de cultura foram ajustados para pH 

5,7 (Figura 21) antes de ser submetido a autoclave (Figura 22) a 121 ° C durante 20 

minutos. As plantas foram incubadas 6 explantes por cada frasco com aproximadamente 

50 ml de meio MS (Figuras 23 e 24), sob um fotoperíodo de 16 h fornecido por lâmpadas 

fluorescentes brancas frias (50-60 µmol m-2s-1) 25 ºC luz / 20 ˚C escuro, que foram sub 

cultivados (Figura 25) no período de 05/02/2019 a 22/08/19. O objetivo da 1ª primeira 

etapa desse experimento, foi testar os efeitos das diferentes concentrações de 

reguladores de crescimento nas brotações e enraizamentos in vitro, das linhagens de 

clones provenientes de sementes e árvore. 

 2º Etapa: Foram selecionadas apenas as melhores linhagens de clones da 1ª etapa, o 

objetivo dessa fase foi testar o poder de enraizamento dos melhores explantes (clones) 

oriundos de árvore e de sementes. O meio de cultura utilizado e as condições 

ambientais foram as mesmas do experimento anterior, porém suplementado com 5 mg 

AIB hidrossolúvel, onde permaneceram por 5 dias nesse meio de cultura. Após esse 

período de indução do enraizamento, os explantes foram transferidos para um novo 

meio MS (sem reguladores), para iniciar a fase de expressão, que teve duração de 4 

semanas, e os que apresentaram raízes foram transferidos e aclimatados no Phytotron 

(Figura 25) e posteriormente para as estufas.  
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Figura 21 – Ajuste de pH do meio MS 

 

Figura 22 – Autoclave com meio MS 

 

Figuras 23 e 24 – Explantes incubados em 50 ml de meio de cultura MS 

 

Figura 25 – Cultivos in vitro de amendoeiras 

 

Figura 26 – Aclimatação das plantas no Phytotron 
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3.4 Coleta e estabelecimento in vitro da alfarrobeira 

 

A árvore de alfarrobeira utlizada nesse experimento está estabelecida em vaso 

(Figura 27), localizada na estufa do Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 

Galicia – CSIC, que foi fornecida pelo grupo espanhol de Empresas Inovadoras do 

Garrofa (EiG). 

A 1ª coleta e estabelecimento in vitro do material foi realizada no dia 10 de junho 

de 2019, tendo sido selecionados 5 brotos da árvore - mãe, que resultaram 27 

segmentos nodais. A esterilização do material foi feita em uma imersão de etanol 70% 

por 1 minuto, e depois 12 minutos em uma solução de 14 g L-1 de cloro ativo, onde foi 

adicionado 2-3 gotas de Tween 80 ®. Os brotos foram lavados três vezes em água 

destilada estéril, e no terceiro lavado permaneceram 

10 minutos de molho em água estéril. Foram 

cortados segmentos nodais de aproximadamente 10 

mm, e inoculados em tubos de ensaio, com 16,5 ml 

de meio MS (Murashige e Skoog, 1962). O meio de 

cultura foi suplementado com 1 mg L-1 de N-6-

benziladenina (BA), com sacarose 3% e ágar vitro 

0,7. O pH foi ajustado para 5,7 antes de ser 

submetido a autoclave a 121 ° C por 20 minutos. Os 

explantes incubados permaneceram sob um 

fotoperíodo de 16 horas, fornecido por lâmpadas 

fluorescentes brancas frias (50-60 µmol m-2 s-1) a 25 

ºC luz / 20 ˚C escuro. As plantas foram transferidas 

na primeira semana, porque liberaram muitos 

compostos fenólicos, e poderiam prejudicar a 

germinação do material. Esse experimento foi 

conduzido até 13 de agosto de 2019. 

A 2ª coleta e estabelecimento in vitro ocorreu no dia 18 de julho de 2019 e foram 

selecionados 4 brotos (Figuras 28, 29, 30 e 31), que deram origem a 17 segmentos 

nodais. Foram feitos os mesmos procedimentos e protocolos anteriores, porém, foi 

mudado o tempo de esterilização do material para 45 segundos na imersão de etanol 

70% e 10 minutos na solução de cloro ativo. Também foi alterada a concentração de BA 

para 0,5 mg L-1 e acrescentados novos reguladores de crescimento, AIB 0,1 mg L-1  

Figura 27 –Árvore de alfarrobeira 
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e ácido giberélico (GA3) 0,5 mg L-1, que foram conduzidos até 13 de outubro de 2019. 

A 3ª e última coleta de material e estabelecimento foi no dia 13 de agosto de 

2019, e foram utilizados 3 brotos, que resultaram em 15 segmentos nodais. Nesse 

estabelecimento in vitro foram mantidos os procedimentos e protocolos da 2ª instalação 

e esse experimento ainda está em andamento no laboratório do CSIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Figura 30 e 31 – Brotos para o 2º estabelecimento in vitro da alfarrobeira. 

 

Figura 28 e 29 – Retirada dos brotos para o 2º estabelecimento in vitro da alfarrobeira. 
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3.5 Análise estatística dos resultados 
 

A análise dos dados recolhidos foi realizada com recurso ao programa SPSS 

tendo sido submetido a análise de variâncias das médias (ANOVA). que foi utilizada nos 

dois sentidos (linhagem e meio de cultura MS) para as linhagens de 4 semanas. A linha 

G6-L9 foi removida da análise, porque não havia dados suficientes para o meio com BA 

0,2 mg L-1 nas culturas de 8 semanas. Nas situações de interação significativa entre 

linhagem e meio, o ajuste de Bonferroni foi aplicado para detectar efeitos principais 

simples. Já nos casos em que os requisitos de homogeneidade e / ou normalidade não 

foram atendidos, foram realizados testes não paramétricos de Kruskal-Wallis com 

resultados semelhantes. 

 

 

 

 

  

Figura 32 – 2º Estabelecimento in vitro da alfarrobeira. 

 



 

39 
 

FCUP 

Micropropagação das espécies:    

Prunus dulcis e Ceratonia siliqua 

 
 

 

4. Resultados e discussão 
 

4.1 Amendoeira 
 

4.1.1 Material adulto 
 

4.1.2 1º Etapa: propagação in vitro  
 

O material adulto foi trabalhado com 10 linhagens de clones: G1-L2, G1-L8, G6-

L2, G6-L9, G6-L10, G7-L2, G7-L3, G8-L5, G12-L7 e G13-L2. A letra G representa o 

nome da árvore, que se chama Gladiador, e o número ao lado da letra, representa a 

posição do ramo na amendoeira. Já a letra L, representa que possui uma gema lateral 

e o número ao lado da letra significa a localização das gemas nos ramos.A primeira 

parte desse experimento teve duração de seis meses (fevereiro-agosto) e as datas 

podem ser visualizadas na tabela 5. 

 

 

 

Na tabela acima é possível observar que houve meses que foram feitas apenas 

multiplicação in vitro (micropropagação), e outros que além de fazer a multiplicação  

Tabela 4 – Datas da 1ª etapa do experimento de propagação in vitro do material 
adulto 

. 
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mensal, também tiveram a necessidade de ser trocados no mesmo mês para um novo 

meio Ms. Essas diferenças ocorreram conforme o desenvolvimento e as necessidades 

apresentadas por cada linhagem. 

Para a micropropagação in vitro das linhagens apresentadas acima, foram 

utilizados nessa fase dois tratamentos diferentes de meio de cultura MS (Murashige e 

Skoog, 1962). O 1º tratamento de meio MS foi suplementado com 0,2 mg L-1 de N-6-

benziladenina (BA) e 1 mg L-1 de ácido indole-3-butírico (AIB). Para o 2º tratamento MS 

foi usado 0,4 mg L-1 de BA e 0,1 mg L-1 de AIB (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

O objetivo de usar dois tratamentos com concentrações de reguladores 

diferentes, foi para poder avaliar se havia diferenças significativas nos números de 

brotações, número de raízes, comprimento dos brotos, comprimento das raízes e o 

percentual de plantas enraizadas. As coletas dessas medições foram realizadas nos 

meses de março, maio, junho e agosto. Os explantes utilizados nesse experimento 

tinham 4 e 8 semanas de idade e serão discutidos a seguir. 

Na figura 33 é observado que o número de brotos é aproximadamente 80% maior 

nas linhagens que receberam MS BA 0,4 mg L-1 + AIB 0,1 mg L-1. Esses valores eram 

esperados, pois com o aumento de BA, também se esperava um maior número de 

brotos nos explantes. A linha clonal G7-L2 foi a única que apresentou o maior número 

de brotos com o tratamento MS BA 0,2 mg L-1 + AIB 0,1 mg L-1. Já a linha G7-L3 

demostrou através dos dados da figura 34, um número de brotos quase igual nos dois 

tratamentos utilizados nesse experimento. 

 

 

 

Tabela 5 – Meio MS suplementado com BA e AIB em mg L-1. 
. 
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Na figura 34, observamos que a altura dos brotos é aproximadamente 70% maior 

quando usamos o meio MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. Já na linha G12-L7 podemos 

observar que foi a única linha que apresentou maior altura com tratamento MS BA 0,2 

mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. As linhas G6-L2 e G6-L10 demonstram através da figura abaixo, 

um efeito muito semelhante com os dois tratamentos. 

 

 

 

  

 Figura 33 – Número de brotos em 4 semanas nos meio MS BA 0,2 e 0,4 + 0,1 de AIB em mg L-1. 
. 
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Figura 34 – Altura dos brotos em 4 semanas nos meio MS BA 0,2 e 0,4 + 0,1 AIB em mg L-1 semanas. 
. 

 

As letras maiúsculas representam as linhagens 
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Na figura 35 é observado que a linha G8-L5 com tratamento MS BA 0,2 mg L-1 

não apresentou brotos com raízes e a linha G13-L2 também não apresentou 

enraizamento com o tratamento MS BA 0,4 mg L-1. As linhas G1-L2, G1-L8, G6-L2 e 

G7-L3 apresentaram maior percentual de raízes com o tratamento MS BA 0,2 mg L-1 + 

AIB 0,1 mg L-1 e as linhas G6-L10, G7-L2 e G12-L7 apresentaram maior percentual com 

o tratamento MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. Também foi verificado através da figura 

que o maior percentual de enraizamento foi nas linhas G6-L10 e G12-L7, ambas como 

o tratamento MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. Porém, apesar dos resultados 

demostrarem que o tratamento BA 0,4 mg L-1 apresentou de forma geral maior 

percentual de enraizamento, acredita-se que esses resultados obtidos possivelmente 

não estão ligados com a utilização dos tratamentos com BA. Em ambos os tratamentos 

possuem a mesma concentração de AIB, regulador de crescimento responsável pelo 

crescimento radicular e acredita-se que as raízes nasceram de formas espontâneas, de 

uma maneira aleatória, sem critérios definidos. Essas raízes também apresentaram 

estruturas muito frágeis, quebravam com muita facilidade ao maneja-las.  

 

 

 

Nas figuras seguintes verificaremos os resultados da ANOVA nos dois sentidos 

(linha e médio) para as linhas de 8 semanas. Lembrando que a linha G6-L9 foi removida 

da análise, porque não havia dados suficientes para o tratamento com BA 0,2 mg L-1. 

As diferentes letras maiúsculas nas figuras abaixo indicam as diferenças significativa  
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em relação às linhagens das árvores, e as letras minúsculas diferentes indicam 

diferenças significativas em relação ao meio de cultura MS. Nos casos que houve de 

interação significativa entre linha e meio, o ajuste de Bonferroni foi aplicado para 

detectar efeitos principais simples. Já nas situações em que os requisitos de 

homogeneidade e / ou normalidade não foram atendidos, foram realizados testes não 

paramétricos de Kruskal-Wallis com resultados semelhantes. 

O número de brotos em 8 semanas apresentado na figura 36, demonstrou um 

aumento de brotos em todas linhas com o tratamento MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-

1. Um resultado semelhante foi encontrado com o experimento de 4 semanas, portanto 

é possível verificar que com a maior a concentração de BA, gera um maior de número 

de brotos. Também é observado um destaque para as linhas G8-L5 e G13-L2 que 

apresentam um número alto de brotos. 

 

 

 

Na figura 37 é observado a altura dos explantes em 8 semanas, e ao contrário 

do experimento que foi realizado com brotos de 4 semanas de idade, nesse experimento 

o tratamento MS BA 0,2 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1 apresentou alturas dos brotos maiores 

com esse tratamento. Porém também é possível verificar na figura abaixo que o 

tratamento MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1 apresentou valores de altura dos brotos 

não muito distantes do tratamento MS BA 0,2 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. Para selecionar o 

melhor tratamento nesse caso, seria necessário fazer novamente outro experimento  
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com explantes de 8 semanas ou mais, para analisar se esse comportamento se repete. 

Entretanto, apesar do  Figura apresentar que o tratamento com BA 0,2 mg L-1 demostrou 

melhor altura para os explantes de 8 semanas, nas práticas laboratoriais os explantes 

que usavam o tratamento BA 0,2 mg L-1, depois de algumas semanas in vitro 

apresentavam aspectos menos saudáveis, necroses apical, muitas folhas amarelas até 

a queda total das folhas. Portanto partindo das observações visuais, parece-nos que ao 

logo do tempo o melhor tratamento seria BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1. 

 

 

 

 

Na figura 38 é possível verificar que as linhas com 8 semanas de idade G1-L2, 

G1-L8, G6-L10 e G7-L2 apresentaram percentual de enraizamento. E de acordo com a 

figura, o tratamento MS BA 0,4 mg L-1+ AIB 0,1 mg L-1 foi o que respondeu melhor para 

o enraizamento. A linha G6-L10 foi a que apresentou maior percentual de enraizamento 

com o tratamento BA 0,4 mg L-1, e a linha G7-L2 foi a única que apresentou 

enraizamento para os dois tratamentos. Segundo a figura, podemos concluir que o 

experimento com 8 semanas de idade apresentou menos linhas enraizadas, comparado 

com o experimento de 4 semanas. Portanto reforçando a hipótese do experimento de 

enraizamento anterior (Figura 35), onde o enraizamento das amendoeiras 

possivelmente é causado de forma aleatória, sem critérios definidos, ou algumas linhas 

podem possuir genótipos favoráveis para o enraizamento. 
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4.1.3 2º Etapa: enraizamento in vitro  
 

Nessa etapa foram selecionadas as linhas G1-L2, G1-L8, G6-L2 e G6-L10. Os 

critérios de seleção usados para a escolha das linhagens acima foram, tamanho da 

população, saúde dos explantes e se os resultados estatísticos eram promissores. O 

experimento foi realizado nos dias 04 e 05/09 e os explantes utilizados tinham 3 

semanas de idade. O tratamento utilizado nesse meio MS foi 5 mg L-1 AIB hidrossolúvel, 

onde permaneceram por 5 dias. Após esse período de indução do enraizamento, os 

explantes foram transferidos para um novo meio MS 0, sem reguladores de crescimento, 

e permaneceram por 5 semanas. Infelizmente os explantes ficaram amarelos e com 

queda prematura das folhas e nenhuma das linhagens selecionadas acima 

apresentaram raízes, sendo necessário realizar novos testes (Figuras 39, 40, 41 e 42). 
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. 

 

Figura 39 – Explantes da linha G1-L2 após 5 semanas 
. 

 

Figura 40 – Explantes da linha G1-L8 após 5 semanas 
. 
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4.1.4 Material juvenil 
 

4.1.5 1º Etapa: propagação in vitro  
 

Nesse experimento foram trabalhados com três linhas originárias de sementes, 

onde foram classificadas como SG1, SG2 e SG6. Para realização desse estudo foram 

feitas multiplicações e transferências in vitro por 6 meses (Tabela 6) nas linhas citadas 

acima. Durante esse período foram utilizados dois tratamentos de meio MS 

suplementados. O 1º tratamento foi utilizado 0,5 mg L-1 BA e para o 2º tratamento foi 

suplemento com 0,5 mg L-1 de BA + 0,1 mg L-1 de AIB e também foram realizados testes 

com esses tratamentos em plantas originárias de tecido adulto, classificadas como G3 

e G8. O uso desses tratamentos tinha o objetivo de verificar os efeitos em plantas de 

origem juvenil e adulta. 

 

 

Figura 41 – Explantes da linha G6-L2 após 5 semanas 
. 

 

Figura 42 – Explantes da linha G6-L10 após 5 semanas 
. 

 

Tabela 6 – Datas dos cultivos in vitro do material juvenil 

 
. 
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4.1.6 2º Etapa: enraizamento in vitro 
 

Nessa etapa usamos todas as linhas de sementes da fase anterior SG1, SG2 e 

SG6. A idade dos explantes usados nesse estudo foram de 3 semanas e datas da 

realização de cada experimento de enraizamento estão detalhados na tabela 6. Os 

tratamentos e procedimentos utilizados nesse trabalho foram os mesmos da etapa de 

enraizamento em material adulto, meio MS com 5 mg L-1 AIB hidrossolúvel, onde 

permaneceram por 5 dias em fase de indução para o enraizamento. Após esse período, 

os explantes foram transferidos para um novo meio MS 0, sem reguladores de 

crescimento, e permaneceram por 5 semanas em fase de expressão. Os resultados 

podem ser visualizados na tabela. 

 

 

 

O objetivo geral desse trabalho foi induzir o enraizamento in vitro das sementes 

de uma árvore de 300 anos. Na tabela é possivel verificar um valor médio de 55% de 

enraizamentos para linha SG1. A utilização do tratamento meio MS com 5 mg L-1 de 

AIB, induziu as primeiras raízes em aproximadamente 2 dias após a fase de indução, e 

as plantas originárias de meio de cultivo MS BA 0,5 mg L-1 (Figura 43) segundo os 

cálculos presentaram resultados mais satisfatórios que as plantas que vieram do meio 

MS BA 0,5 mg L-1 + AIB 0,05 mg L-1 . 

O experimento foi repetido com a linha SG1, apenas com as plantas originadas 

de meio MS BA 0,5 mg L-1 e com uma nova concentração de AIB a 0,3 mg L-1, que  

Tabela 7 – Médias finais do experimento de enraizamento em sementes 
. 
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apresentou em geral resultados semelhantes comparados com o meio MS BA 0,5 mg L-

1. Porém as plantas demorarm mais dias para aparição da primeira raiz, cerca de 4 dias, 

e também apresentaram um tamanho menor de raizes. Portanto como podemos 

observar nos dados acima a quantidade de brotos enraizados no 2º experimento com a 

linha SG1, foi maior comprado com o experimento anterior. E plantas que apresentaram 

boas raizes (Figura 44) foram transplantadas para vasos (Figura 45) e aclimatdas no 

phytotron.  

Serão realizados novos experimentos com essas linhas de sementes, porém 

acredita-se que a linhagem de clones SG1 possuem um bom genótipo para o 

enraizamento, comparado com os demais clones de sementes que não apresentaram 

resultados significativos. E infelizmente também apresentaram explantes menos 

saudáveis, com valores médios elevados para folhas amarelas, caimento prematuro de 

folhas e necrose apical. 

 

 

 

 

  

Figura 43 – 1º experimento da linha clonal SG1 
. 

 

Figura 44 – 1º experimento da linha clonal SG1 
. 

 

Figura 45 – Transplantes de explantes com raízes para terra 
. 

 

Figura 46 – comprimento da maior raiz. 
. 
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Esses tratamentos também foram usados nas linhas Gladiador 3 e 8, linhas 

originárias diretamente da árvore-mãe. Para a 1ª etapa desse experimento foram 

utilizados 130 explantes da linhagem G3 e cultivados nos tratamentos meio MS com BA 

0,5 mg L-1 ou BA 0,5 mg L-1 + AIB 0,05 mg L-1 e transferidos em 4 semanas para o 

mesmo meio. Os dados foram coletados 8 semanas após o início do experimento. Todas 

as variações foram homogêneas, por esse motivo foi aplicado a ANOVA, porém não 

houve diferenças significativas para nenhum dos parâmetros avaliados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 47 é possível observar um aumento sutil do número de brotos com o 

tratamento MS BA 0,5 mg L-1 + 0,1 de AIB mg L-1. Já na figura 48 que avalia a altura dos 

brotos os tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 + 0,1 de AIB mg L-1 e MS BA 0,5 mg L-1 sem 

AIB são iguais os resultados. 

Na figura 47 podemos verificar que o percentual de brotos enraizados é um 

pouco superior com o tratamento MS BA 0,5 mg L-1 + 0,1 de AIB mg L-1, e acredita-se 

que esse pequeno aumento está ligado com o maior número de brotos que esse 

tratamento apresentou no Figura anterior. Já na figura 50 o tratamento que utiliza 

apenas BA 0,5 mg L-1 apresenta maior número de raízes, porém assim como nas demais 

figuras, esses resultados também não são significativos para selecionar o melhor 

tratamento. 
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Figura 47 – Nº de brotos com os 
tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 e BA 0,5 
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. 

 

Figura 48 – Altura dos brotos com os 
tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 e BA 0,5 mg 
L-1 + 0,1 AIB mg L-1 
. 
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Para a 1ª etapa do experimento com a linha G8 foram usados os mesmos 

procedimentos utilizados na linha G3, porém com essa linhagem foram usados 100 

explantes. Nas figuras 51 e 52 podemos verificar que o número de brotos e a altura 

também não apresentam valores significativamente diferentes. 
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Figura 50– Nº de raízes com os 
tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 e BA 0,5 
mg L-1 + 0,1 AIB mg L-1 
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. 

 

Figura 52 – Altura dos brotos com os 
tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 e BA 0,5 mg 
L-1 + 0,1 AIB mg L-1 
 

. 
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Na figura 53 observamos um percentual de brotos enraizados maior com o 

tratamento MS BA 0,5 + 0,1 de AIB em mg L-1, porém os valores estatisticamente não 

são significativos. Na figura 54 o número de raízes também é maior com tratamento MS 

BA 0,5 + 0,1 de AIB em mg L-1, porém nesse caso os valores são considerados 

estatisticamente significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2ª etapa para o enraizamento in vitro foram utilizadas as linhas G3 e G8, 

porém os explantes não apresentaram raízes e ficaram com aspectos não saudáveis 

com folhas amarelas, caídas e com necrose apical, portanto, sendo necessário a 

realização de novos testes com essas linhas de clones. 
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. 

 

Figura 54 – Nº de raízes com os 
tratamentos MS BA 0,5 mg L-1 e BA 0,5 
mg L-1 + 0,1 AIB mg L-1 
 

. 
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4.2 Alfarrobeira 
 

4.2.1 Estabelecimento e propagação in vitro  
 

Para o estabelecimento in vitro da alfarrobeira foram realizados 3 experimentos 

com duração de 8 semanas cada um. Os resultados dos estabelecimentos in vitro da 

alfarrobeira podem ser vistos nas figuras seguintes: 

 Na figura 55 observamos o 1º experimento da propagação in vitro da alfarrobeira, 

que teve início dia 10 de junho de 2019 até 13 de agosto de 2019. Nesse experimento 

não houve brotações e consequentemente um alto percentual de explantes com cor 

preta (necrosados). Possivelmente não houve brotações no 1º experimento porque a 

suplementação do meio MS com 1 mg L-1 de BA, mais o tempo de assepsia de 1 minuto 

de etanol 70%, e depois 12 minutos em uma solução de 14 g L-1 de cloro ativo, foram 

um pouco fortes para os explantes. E infelizmente não foram encontrados muitos 

trabalhos para orientação desse estudo. e por essa razão tivemos que repetir o 

experimento. 

 

 

 

 

 

Figura 55 – 1º Experimento da propagação in vitro com 27 explantes de alfarrobeira  

 
. 

 

4%

15%

81%

59%

0%

33%

Explante de cor verde

Explante de cor amarela

Explante de cor preta

Presença de calos

Presença de brotos

Contaminados

1º Experimento da propagaçao in vitro da Alfarrobeira em 
meio MS 1 mg L-1 de BA



 

53 
 

FCUP 

Micropropagação das espécies:    

Prunus dulcis e Ceratonia siliqua 

 
 

 

No 2º experimento visualizado na figura 56, esse experimento iniciou dia 18 de 

julho de 2019 e foram conduzidos até 13 de outubro de 2019. Os procedimentos e 

protocolos do experimento anterior foram feitos de formas semelhantes nesse estudo, 

porém foram alterados o tempo de esterilização do material vegetal para 45 segundos 

na imersão de etanol 70%, e 10 minutos na solução de cloro ativo. Também foi diminuída 

a concentração de BA para 0,5 mg L-1 e acrescentados novos reguladores de 

crescimento, 0,1 mg L-1 de AIB e 0,5 mg L-1 de ácido giberélico (GA3). Acredita-se que 

esse percentual de 12% de brotações, visualizado na figura, pode ser uma resposta as 

alterações feitas nesse experimento, porém serão necessários novos estudos para 

comprovar essa hipótese.  

 

 

 

Objetivo desse trabalho era estabelecer in vitro a cultura da alfarrobeira e no dia 

21 de agosto de 2019 foi obtido o primeiro broto (figura 57), localizado no 4º ramo da 4ª 

gema lateral classificada como 4n4 (figura 58). Nesse explante foram feitas 

transferências para um meio MS fresco (mesmo meio MS anterior) nas datas 02 de 

agosto, 21 de agosto, 19 de setembro e 4 de outubro de 2019. Essas transferências 

foram necessárias para evitar os exsudatos, compostos fenólicos liberado com 

frequência por essa espécie de lenhosa. O broto (figura 59) ainda continua em fase de 

multiplicação, e assim que o estabelecimento in vitro dessa cultura esteja estável serão 

aplicados outros experimentos nesse cultivo, como por exemplo o enraizamento. 
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Figura 57 – 1º Broto do da alfarrobeira 

 
. 

 

Figura 59 – Localização de coleta do 1º broto da alfarrobeira 

 
. 

 

Figura 58 – Foto do 1º Broto tirada 04/10/2019 

 
. 
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5. Conclusões 
 

1. A multiplicação in vitro do material adulto da amendoeira de 300 anos 

demonstrou valores de forma geral mais satisfatórios com os tratamentos de BA 

(0,4 mg L-1) e AIB (0,1 mg L-1) nos parâmetros avaliados: número de brotos, 

altura dos brotos, número de raízes, comprimento das raízes, percentual de 

enraizamento in vitro. Também nesse tratamento os explantes apresentaram 

aspectos visuais mais saudáveis comparado com o outro. 

 

2. No experimento de enraizamento do material adulto com o uso de AIB 

hidrossolúvel (5 mg) não foi possível obter resultados, sendo necessário realizar 

novos testes com as linhas clonais já existentes. 

 

3. O material juvenil (sementes) foi multiplicado com tratamentos BA (0,5 mg L-1) e 

BA (0,5 mg L-1) + AIB (0,1 mg L-1), não houve muitas diferenças entre os 

tratamentos, porém o uso de BA sem adição de AIB teve sutilmente melhores 

resultados. 

 

4. No enraizamento in vitro do material de origem juvenil, a linha SG1 atingiu mais 

de 50% de brotos enraizados, as demais linhas não obtiveram sucesso no 

enraizamento. 

 

5.  O estabelecimento e a propagação in vitro da alfarrobeira foi atingido no 2º 

experimento, pois há uma escassez de informações da micropropagação nessa 

cultura, e dificultou um pouco a condução do experimento que felizmente 

conseguiu realizar o objetivo esperado.  

 
6. A micropropagação de espécies lenhosas em geral apresenta muitas 

dificuldades, principalmente quando se utiliza plantas matrizes adultas, portanto 

sendo necessário mais estudos que abordem esse tema, para melhorar 

condução in vitro das espécies arbóreas. 
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