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ESTABELECIMENTO DE SISTEMAS DE REGENERAÇÃO IN VITRO DE 

FLAMBOYANT [Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf.] 

 

RESUMO – Protocolos de embriogênese somática e organogênese in vitro têm sido 

estabelecidos para diversas espécies lenhosas a fim de possibilitar a propagação e 

entender os processos morfofisiológicos das mesmas. Delonix regia (Bojer ex Hook) 

Raf, popularmente conhecida como flamboyant, é uma espécie arbórea da família 

Fabaceae utilizada na arborização e paisagismo urbano. O presente trabalho 

objetivou estabelecer sistemas de regeneração para D. regia e investigar os aspectos 

morfofisiológicos envolvidos nesses processos. Foram conduzidos experimentos com 

duas fontes de explantes: ápices caulinares e cotilédones cultivados em meio 

Murashige e Skoog (MS) suplementado com diferentes concentrações de 6-

benziladenina (BA), para a indução de multibrotações e organogênese in vitro, 

respetivamente. Ao final do experimento observou-se que a concentração de 2 mg.L-

1 de BA induziu a maior porcentagem de respostas morfogenéticas, Além disso usou-

se cinetina (KIN) ou BA em cotilédones a fim de comparar a responsividade das 

mesmas, com as melhores respostas sendo obtida também com 2 mg.L-1 de 6-

benziladenina (BA). Afim de avaliar o potencial de segmentos cotiledonares em induzir 

respostas morfogenéticas avaliou-se, também, caracteres bioquímicos, anatômicos e 

fisiológicos de embriões zigóticos imaturos (EZI), cotilédones maduros (CM) e de 

cotilédones derivados de plântulas (CP), quando cultivados em meio MS com alta 

razão de auxina / citocinina. Os cotilédones apresentaram respostas morfogenéticas 

diferentes após o período de indução. EZI e CP induziram a formação de calos 

embriogênicos, CM não apresentaram nenhuma resposta morfogenética. Alterações 

estruturais, e a dinâmica de mobilização de reservas dos diferentes explantes 

avaliados foram caracterizadas. Apesar de vitroplantas não terem sido obtidas ao final, 

acredita-se que o estudo poderá contribuir para o estabelecimento de sistemas de 

regeneração e micropropagação de espécies de leguminosas lenhosas. 

 

Palavras-chave: Micropropagação, organogênese in vitro, embriogênese somática, 

Fabaceae, Royal Poinciana
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ESTABLISHMENT OF IN VITRO REGENERATION SYSTEMS OF FLAMBOYANT 

[Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf.] 

 

 

ABSTRACT - Protocols of somatic embryogenesis and organogenesis in vitro have 

been determined for several species of plants and can be propagated and understood 

as morphophysiological processes of the same. Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf, 

popularly known as flamboyant, is a tree species of the Fabaceae family in 

afforestation and urban landscaping. The present work aimed to establish regeneration 

systems to investigate the morphophysiological aspects and processes. Experiments 

were carried out with two sources of explants: proteins and diets grown in Murashige 

and Skoog (MS) medium, with different concentrations of 6-benzyladenine (BA), for 

induction of multibricks and organogenesis in vitro, respectively. At the end of the 

experiment the concentration of 2 mg.L-1 of BA induced a higher rate of morphogenic 

responses. In addition, kinetin (KIN) or BA was used in cotyledons in order to compare 

their responsibility, with such as 6-benzyladenine (BA). After all, the potential of 

cotyledonary segments to induce morphogenetic, bioenergetic, anatomical and 

physiological responses of immature zygotic embryos (EZI), mature cotyledons (CM) 

and cotyledons derived from seedlings (CP), when grown in MS with a high ratio of 

auxin / cytokinin. Cotyledons are new morphogenetic variables after the induction 

period. EZI and CP induced a formation of embryogenic calli, CM leaving no 

morphogenetic response. Changes raised, and a dynamics of mobilization of reserves 

of different explanations were characterized. Although it was not compatible with the 

final efficiency, it believes that the study can contribute to the creation of regeneration 

and micropropagation systems for woody leguminous species. 

 

Keywords: Micropropagation, organogenesis in vitro, somatic embryogenesis, 

Fabaceae, Royal Poinciana
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Técnicas de cultura de tecidos têm sido alternativamente aplicadas na 

propagação de espécies arbóreas que, em geral, apresentam dificuldades de se 

propagarem por métodos convencionais (seminais) tornando-se uma atividade usual 

e de relevância em viveiros comerciais e biofábricas (DIAS et al., 2012; OLIVEIRA, 

2013).  

O estabelecimento de sistemas de regeneração in vitro para espécies lenhosas 

pode ser aplicado de forma útil para a micropropagação, conservação ex situ, 

reflorestamento, bioprospecção e para o melhoramento genético de diversas espécies 

vegetais (SOBROSA & CORDER, 2003). A regeneração é um processo fisiológico 

que se refere à capacidade de uma célula regenerar novos tecidos, órgãos ou todo o 

indivíduo, podendo ser in vitro ou in vivo (SUGIMOTO, 2015). Dentre os tipos de 

regeneração in vitro, os sistemas baseados na organogênese in vitro e na 

embriogênese somática são amplamente utilizados (ROCHA et al., 2018). 

Em ambos os casos, a indução de organogênese in vitro ou embriogênese 

somática dependem, principalmente, de reguladores de crescimento presentes no 

meio de cultura e da fonte de explante. A sinalização molecular dos reguladores de 

crescimento adicionados no meio de cultura inicia o processo de regeneração que 

pode ocorrer a partir de dois mecanismos celulares distintos: (i) Através da reativação 

de células do corpo vegetal relativamente e indiferenciadas ou; (ii) através da 

reprogramação de células somáticas diferenciadas (IKEUCHI et al., 2016). 

A família Fabaceae, além de fornecer alimentos, forragens ricas em proteínas e 

vitaminas, também inclui espécies ornamentais (Delonix regia, Gulmohar; Cassia 

fistula, Amaltas), madeira de alta qualidade (Albizzia lebbeck; Dalbergia sissoo; 

Robinia pseudoacacia e Hardwickia binata) e importantes árvores medicinais 

(Swartzia madagascariensis e Mimosa tenuiflora). Devido à nodulação / associação 

com espécies de Rhizobio e consequente potencial de fixação de nitrogênio, 

leguminosas arbóreas são plantadas como adubo verde ou como componente do 
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sistema de cultivo em aléias (ANONYMOUS, 1986). Nos trópicos e subtrópicos essas 

espécies são usadas para reflorestamento e recuperação do solo devido a facilidade 

de adaptação, mesmo em condições de áreas degradadas e de terras inativas 

(ANONYMOUS, 1986). 

Delonix regia, popularmente conhecida como flamboyant, é uma espécie arbórea 

pertencente à família Fabaceae e subfamília Caesalpinioideae. Originária da Ilha de 

Madagascar, esta espécie foi introduzida no Brasil no início do século XIX, onde se se 

adaptou as condições edafoclimáticas do país. A espécie é conhecida por apresentar 

floração atraente e vistosa com tonalidades que variam desde alaranjando-claro até 

vermelho-sanguíneo (SILVA, 2009). 

A produção de mudas de flamboyant é realizada, principalmente, por sementes, 

sendo necessário um período de 5 a 7 anos para que a planta atinja a sua maturidade 

reprodutiva (STEBBINS, 1999). Contudo, esse método de propagação, bem como, o 

enraizamento de estacas de flamboyant tem apresentado diversas limitações 

tornando esses sistemas de propagação ineficientes (MYERS & VENDRAME, 2004). 

As sementes dessa espécie apresentam dormência causada pela impermeabilidade 

do tegumento à água e ao oxigênio (dormência física). Esta característica dificulta a 

germinação e a uniformidade da produção de plântulas dessa espécie (COSSA, 2009) 

favorecendo a utilização de outras vias para facilitar a propagação. Contudo, poucos 

trabalhos relataram sobre o comportamento in vitro de flamboyant. 

No presente trabalho, o objetivo foi a avaliar o potencial morfogenético de 

explantes de D. regia e estabelecer um sistema de regeneração in vitro para essa 

espécie. A dissertação foi dividida em três capítulos. No capítulo 1, intitulado ‘Indução 

de multibrotações e organogênese in vitro a partir de ápices caulinares e cotilédones 

de flamboyant’ é reportado a formação de gemas adventícias a partir de ápices e 

segmentos cotiledonares quando cultivados em meio contendo citocinina. No capítulo 

2, denominado “6-benziladenina e cinetina induzem diferentes respostas 

morfogenéticas em segmentos cotiledonares de flamboyant” investigou as diferenças 

de indução de respostas morfogenéticas em cotilédones de dois tipos de citocininas 

em meio de cultura 

No capítulo 3, intitulado ‘Determinação do potencial embriogênico de cotilédones 

de Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf. em diferentes estádios de desenvolvimento’, 
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evidenciou-se as diferentes respostas morfogenéticas obtidas a partir do cultivo de um 

mesmo órgão (cotilédone) coletado em diferentes estádios de desenvolvimento. 

 Acreditamos que os resultados obtidos a partir desse estudo poderão contribuir 

para a otimização do processo de micropropagação dessa espécie, como 

estabelecimento de novos protocolos atualizados, facilitação de programas de 

melhoramento, bem como, para o desenvolvimento de programas de conservação de 

germoplasma e bioprospecção de flamboyant e de outras espécies da família. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1. A importância dos métodos de propagação e melhoramento para 

espécies lenhosas da família Fabaceae. 

 

O desenvolvimento da sociedade, aumento da poluição e a demanda por 

produtos madeireiros e não madeireiros impulsionou o desenvolvimento e a 

tecnização de procedimentos silviculturais garantindo, assim, produtos e subprodutos 

florestais que atendam os anseios da população. Com a evolução da tecnologia de 

propagação e melhoramento de plantas, conseguimos resolver muitos desses 

problemas (TIMMIS, 1998). A tecnização das práticas silviculturais têm sido, em parte, 

alcançadas devido ao estabelecimento e constante aperfeiçoamento de técnicas 

biotecnológicas, como a micropropagação, transformação genética e reprodução 

assistida por marcadores moleculares, por exemplo, garantindo resultados que são 

ferramentas para melhorar geneticamente plantas lenhosas (MERKLE & DEAN, 2000; 

LELU-WALTER et al., 2013). 

A propagação da maioria das espécies florestais é realizada via seminal, 

devido à ausência de informações silviculturais das mesmas (DIAS et al., 2012). 

Porém, a propagação seminal de espécies florestais, em geral, apresenta baixa 

porcentagem de germinação, que muitas vezes é decorrente da dormência das 

sementes (FERRARI et al., 2004), além das dificuldades de obtenção e coleta de 

sementes que consigam atender a demanda de produção de mudas (DEBNATH, 

2004). 

A micropropagação in vitro é uma alternativa que pode ser empregada, em 

relação aos métodos clássicos de propagação de espécies florestais, pois ela 

consegue oferecer a possibilidade de propagação de genótipos florestais 

selecionados, além de possibilitarem a limpeza clonal conseguindo plantas livres de 

vírus por meio de ápices caulinares e meristemas, produzindo assim, mudas com 

elevada qualidade fitossanitária (WENDLING et al., 2006). 

A família Fabaceae é atualmente considerada a terceira maior família de 

Angiospermas, apresenta aproximadamente 727 gêneros e 19.327 espécies no 

mundo (LEWIS et al., 2005), superada apenas pelas famílias Asteraceae e 

Orchidaceae. No Brasil é a família com maior número de espécies e também uma das 
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principais, do ponto de vista econômico, apresentando tanto espécies herbáceas 

quanto arbóreas utilizadas em indústrias agroquímicas, alimentícia, cosmética, 

farmacêutica, ornamental e medicinal (SILVIA, 2011). Diante do potencial econômico 

da família Fabaceae, sistemas de micropropagação têm sido estabelecidos para 

diversas espécies da família, por exemplo: Robinia pseudoacacia (ARRILLAGA et al. 

1994); G. monosperma (RUFFONI et al., 1994); Sesbania rostrata (HANOWER et al. 

1986); Cercis canadensis (TRIGIANO et al., 1988; BUCKLEY & TRIGIANO, 1994). 

Uma delas de grande destaque é o Delonix regia (Flamboyant), que possui além 

de diversas utilidades de paisagísticas e ornamentais, também é relatada com fonte 

de agentes medicinais. É utilizada como diurético, vermicidas e adstringente dentre 

outros (MANIRUZZAMAN, 2010; LAWAL et al., 2015). Investigações fitoquímicas 

prévias de D. regia revelaram ocorrências de auroxantina que tem ação antioxidante 

tem coloração e a origem da coloração amarelo-laranja (CARRIE, 2001), 

A regeneração de plantas inteiras a partir de tecidos somáticos é essencial para 

tais estudos de transformação genética e bioprospecção. A regeneração de gemas 

adventícias é o melhor sistema para obter facilmente indivíduos transgênicos e um 

passo fundamental na aplicação de técnicas de engenharia genética para 

melhoramento de plantas. Porém, a recalcitrância in vitro de espécies leguminosas foi 

evidenciada por diversos autores (SOMERA et al., 2003; POPELKA et al., 2006) que 

também reportaram a dificuldade de se conseguir estabelecer sistemas de 

regeneração eficientes para esse grupo de plantas. 

 

 

1.2.2.  Tipo de explante e protocolo de desinfestação de sementes de 

espécies lenhosas 

 

Diversos tipos de explantes podem ser utilizados, desde a folha a raiz para iniciar 

a micropropagação in vitro. Porém, alguns critérios devem ser estabelecidos na 

escolha desses explantes, como por exemplo o nível de diferenciação e a finalidade 

(WENDLING et al., 2006). 

As plantas lenhosas, entre elas a maioria das frutíferas por exemplo, sofrem 

mudanças morfológicas e fisiológicas consideráveis durante a sua mudança da fase 

juvenil para a fase adulta. De acordo com Wendling & Xavier (2001), em espécies 
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lenhosas a maturação é um assunto de extrema importância por causar, 

principalmente, variações na capacidade de propagação vegetativa com foco ao 

potencial de clonagem. Na cultura de tecidos a consequência mais significativa é o 

declínio da competência da organogênese e outros processos de regeneração devido 

à utilização de explantes maduros (HUANG et al. 1990). 

Outra característica das espécies lenhosas e muito comum em leguminosas 

arbóreas é que explantes provenientes das plantas adultas tem baixa capacidade 

morfogenética (TRIGIANO et al., 1992). Outro ponto importante, mencionado por Jha 

et al. (2004) para espécies da família Fabaceae, é a recalcitrância in vitro, ou seja, 

quando a planta tem uma falta de apetência / predisposição para regeneração in vitro, 

dificultando a micropropagação dessas espécies, independentemente do tipo de 

explante. A indução in vitro de gemas adventícias tem sido alcançada para algumas 

espécies arbóreas tropicais (FERMINO JUNIOR; SCHERWINSKI-PEREIRA, 2012). 

Em Olea europaea, por exemplo, o estabelecimento e a multiplicação de brotos, a 

partir de segmentos nodais, ocorreram com o uso de zeatina (ZEA) adicionada ao 

meio de cultura WPM (DONINI et al., 2008). 

Em plantas lenhosas, a utilização de tecidos (explantes) que são obtidos de 

plantas adultas apresentam vantagem, pois eles permitem que haja a multiplicação 

de genótipos conhecidos (BHOJWANI; RAZDAN, 1983). Porém, esses explantes 

apresentam certas dificuldades para que se estabeleçam in vitro, pois podem 

apresentar agentes endofíticos difícies de eliminar e que se proliferam em contato com 

o meio de cultura. Alguns estudos envolvendo Cassia angustifólia, espécie 

leguminosa lenhosa, foi evidenciado que cotilédones (tecidos embrionários) retirados 

de sementes imaturas, quando cultivadas em meios suplementados com 2,4-ácido 

diclorofenoxiacético (2,4-D) ou ácido 1-naftalenoacético (ANA) sozinhos ou em 

combinação com citocininas desenvolvia competência para formar embriões 

somáticos, passíveis de formar um indivíduo completo. Porém, cotilédones retirados 

de sementes completamente maduras não tiveram essa capacidade. Possivelmente, 

alguns sinais específicos durante o estádio inicial do cotilédone embrionário podem 

ter desaparecido posteriormente, à medida que ele amadureceu (DURE, 1985; 

STERK; de VRIES, 1993). 

Após a escolha dos explantes, a desinfestação dos mesmos constitui um passo 

vital para o sucesso do estabelecimento in vitro.  Muitos trabalhos realizados com 
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espécies de Fabaceae reportam o uso de álcool a 70% por 1 min e solução aquosa 

de cloreto de mercúrio 0,1% (w / v) durante 10-20 min para desinfestação (JAIWAL; 

GULATI, 1991; SHARMA et al., 2017). Com Leucena (RASTOGI, 2008) a 

desinfestação ocorreu diretamente nos segmentos nodais (explante), onde foram 

cuidadosamente lavados e depois tratados com álcool absoluto por 5 segundos, 

hipoclorito de sódio 1% (v / v) por 15 min e, por fim, cloreto de mercúrio por 5 min a 

0,5% (m / v). Assim sendo, muitos dos trabalhos envolvendo a desinfestação de 

leguminosas lenhosas não enfrentam grandes contaminações. 

 

 

1.2.3.  Meio de cultura 

 

Os meios de cultura são as principais fontes de nutrientes para o 

desenvolvimento dos tecidos, além das fontes de azoto orgânico, ácidos orgânicos e 

substâncias complexas (hidrolisados de proteínas, extratos de leveduras de malta), 

que podem ser importantes em determinadas culturas, mas são opcionais, garantindo 

então que a regeneração prossiga de forma completa, com as condições necessárias 

para as respostas morfogenéticas se desenvolverem e formarem novos indivíduos 

durante o processo (CALDAS et al., 1990), tendo grande influência nas respostas 

morfofisiológicas dos explantes selecionados (Almeida et al., 2012). 

Durante o cultivo in vitro, os componentes que constituem os meios de cultura, 

não possuem efeitos exclusivamente nutritivos, mas também, configuram importantes 

agentes atuantes no crescimento celular e na morfogênese por meio de propriedades 

osmóticas (GEORGE, 1993). Na germinação in vitro, por exemplo, a concentração 

desses sais e nutrientes no meio de cultura deve influenciar na passagem de água 

durante a fase inicial de embebição da semente. 

Os meios de cultura mais conhecidos e utilizados são as formulações MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962), muito utilizados para espécies ornamentais, 

herbáceas e florestais, principalmente nativas, como por exemplo Peltophorum 

dubium (BASSAN et al. 2006), Cedrela fissilis (AMARAl, 2006), Cabralea canjerana 

(ROCHA et al., 2007), Hancornia speciosa (LÉDO et al., 2007), Ocotea porosa 

(PELEGRINI et al., 2011), Schizolobium parayba var. amazonicum (REIS et al., 2009) 

e Cassia angustifólia (SIDDIQUE et al., 2012). Porém, o meio WPM (woody plant 
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médium; LLOYD E MCCOWN, 1981) é o principal meio estabelecido para o cultivo in 

vitro de espécies lenhosas (OLIVEIRA et al., 2013), embora a maioria dos trabalhos 

com espécies da família Fabaceae utilizaram o meio MS como principal forma de 

fornecimento de nutrientes e desenvolvimento dos explantes (TRIGIANO, 2013). 

 

 

1.2.4. Reguladores de Crescimento 

 

A composição e a concentração de reguladores de crescimento no meio de 

cultura são determinantes no crescimento e no padrão de desenvolvimento na maioria 

dos sistemas de regeneração in vitro. De acordo com Grattapaglia & Machado (1990), 

dentre os fatores que influenciam na regeneração de culturas in vitro, a concentração 

dos reguladores de crescimento supridos ao meio de cultura e os produzidos pela 

planta, são os principais responsáveis por estímulos de respostas para a 

diferenciação, crescimento, multiplicação e alongamento celular. 

Na cultura de tecidos, por exemplo, os reguladores de crescimento, 

especialmente as auxinas e citocininas, desempenham um papel muito importante. As 

auxinas são utilizadas quando o propósito for o alongamento celular, a expansão dos 

tecidos, divisão celular (formação de calo), formação de raízes e a indução de 

embriogênese somática; já as citocininas são muito utilizadas para estimular o 

crescimento e desenvolvimento de brotações múltiplas (PIERIK, 1990; EINSERT, 

1991; GEORGE, 1993). 

Hoje em dia existe um número grande de meios de cultura (MS, WPM) com 

diferentes composições de sais basais utilizados para induzir e manter a 

embriogênese e organogênese de culturas de espécies lenhosas. A maioria das 

espécies da família Fabaceae requerer de alguma forma auxina, geralmente 2,4-D 

isoladamente ou em combinação com uma citocinina, por exemplo, para iniciar a via 

de indução organogênica (TRIGIANO, 2013). 

 

 

1.2.5. Organogênese in vitro 
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A organogênese in vitro refere-se à formação de estruturas monopolares, isto é, 

de meristemas caulinares ou radiculares a partir de explantes cultivados in vitro 

(DUCLERCQ et al., 2011). Esse processo pode ocorrer diretamente, através do tecido 

do explante, apresentando alta fidelidade genética; ou por via indireta, quando o 

processo de regeneração é precedido pela formação de calo, sendo o calo uma 

proliferação de células. (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). 

Poucos trabalhos foram desenvolvidos utilizando técnicas de organogênese em 

leguminosas arbóreas através de explantes e cultivo de calos (ver Tabela 1). Para a 

indução de novos órgãos como, por exemplo, em Albizzia lebbek que não usou 

nenhum fitorregulador somente meio MS (UPADHYAYA & CHANDRA, 1983). Em 

Prosopis cineraria os melhores resultados foram obtidos em meio suplementado com 

5,0 mg.L-1 de BA (6-Benziladenina, uma citocinina que causa divisão celular, muito 

utilizada para formação de parte aérea) para formação de gemas (GOYAL & ARYA, 

1981). Em Sesbania sesban e S.grandiflora foi recomendado suplementação de 0.3 

mg.L-1 de ANA (Ácido 1-naftalenoacético uma auxina, muito utilizada para indução do 

enraizamento) + 0.1 mg.L-1 de BA + 0,05 mg.L-1 de GA3 (ácido giberélico, utilizado 

para alongamento dos entrenós, maturação de frutos, dentre outros) (KHATTAR; 

MOHAN RAM, 1982; 1983). 

Quoirin & Marguerite (2003) mencionou sucesso na regeneração, via 

organogênese, de Acacia álbida, A. auriculiformis, A. mangium and A. sinuata (ABBE 

& DUHOUX, 1994; GASSAMA-DIA & DUHOUX, 1992). O processo de regeneração 

para Acacia albida foi singular, sendo alcançados somente com gemas adventícias 

formadas a partir de raízes na presença de BA e espermidina. Nas outras espécies 

citadas, as respostas organogênicas ocorreram a partir de hipocótilos, cotilédones, 

seguimentos nodais, partes de embriões maduros. Porém a maioria dos trabalhos não 

obtiveram sucesso completo na conversão das gemas em plântulas. 

 

 

1.2.6. Embriogênese somática 

 

A embriogênese somática pode ser definida como o processo pelo qual células 

somáticas desenvolvem-se por meio de diferentes estágios embriogênicos originando 

uma nova planta sem que ocorra a fusão de gametas (PINHAL et al., 2011). A 
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embriogênese somática é uma técnica de extrema importância na pesquisa biológica, 

possibilitando que estudos sobre o desenvolvimento fisiológico, resistência a doenças 

e pragas, sobre o genoma, metabolismo, proteômica, epigenético e outras áreas da 

pesquisa. (PARK & BONGA, 2010).  

Todo o processo pode ocorrer em vários tipos de explantes, como embriões 

imaturos ou maduros, obtidos a partir da semente, brotos, folhas, (TORIBIO et al., 

2004; NAWROT-CHORABIK, 2012) ou ápices caulinares (SAN-JOSÉ et al., 2010). 

Esse processo é regido por balanço de citocininas e auxinas, e alguns explantes 

podem formar tecidos específicos como por exemplo cotilédones (tecidos 

embriogênicos). 

Alguns estudos relacionados com embriogênese somática em espécies da 

familia Fabaceae como por exemplo Albizzia lebbeck (GHARYAL & MAHESHWARI, 

1981), Acacia koa (SKOLMEN, 1986), Albizia richardiana (TOMARE GUPTA, 1988), 

Cercis canadensis (TRIGIANO et al., 1988; GENEVE & KESTER, 1990), Robinia 

pseudoacácia (MERKLE & WIECKO, 1989), Genista monosperma cv. Rabassina 

(CURIR et al., 1990) e Cladrastis lutea (WEAVER & TRIGIANO, 1991) (ver Tabela 1), 

obtiveram respostas embriogênicas apenas a partir de explantes juvenis (tecidos 

jovens). Contudo, nenhuma destas espécies produziram embriões somáticos em 

grande frequência. Calliandra tweedii (Topete-de-Cardeal) foi uma das únicas 

espécies que apresentaram a capacidade de produzir embriões somáticos com 

explantes de plantas mais velhas e conseguir convertê-las a plântulas em solo 

(KUMAR et al., 2002). 

 

 

1.2.7. Aclimatação e Enraizamento 

 

Dentre os fatores de maior dificuldade no processo de micropropagação de 

espécies lenhosas, destaca-se a rizogênese. Esse processo consiste no 

desenvolvimento de raízes adventícias nas partes aéreas recém-formadas a partir dos 

explantes (seguimentos nodais, cotilédones, hipocótilos, epicótilos, folhas), 

possibilitando o transplantio para o ambiente ex vitro (SOUZA & PEREIRA, 2007). 

O enraizamento de espécies lenhosas vem obtendo dificuldades devido, 

especialmente, à maturidade dos tecidos utilizados in vitro, sendo dependente dos 
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níveis de auxina, citocinina e outros reguladores de crescimento para que se tenha 

sucesso neste ponto (ASSIS & TEIXEIRA, 1999). Alguns trabalhos já relatam a 

existência de níveis endógenos de fitohormônios, o que faz o processo de 

micropropagação trabalhar com níveis relativamente baixos e dificultando respostas 

morfogenéticas em maiores escalas. 

Silva et al. (2014), trabalhando com Acacia auriculiformis (Fabaceae), para fins 

medicinais, conseguiu brotações saudáveis e alongadas (cerca de 3-4 cm de 

comprimento) onde foram excisados e cultivados em meio MS de meia força 

suplementado com 0,1 mg L-1 de AIA (Ácido indolacético, uma auxina) para o 

enraizamento. Após isso retiraram do meio e transferiram para casa de vegetação 

para aclimatação envoltas por sacos de polietileno e foram regadas todos os dias 

alternados durante as primeiras 2 semanas seguidas por uma vez por semana. Depois 

os sacos de polietileno foram abertos após 2 semanas para que as plantas foram 

expostas diretamente ao clima externo para aclimatação em condições de campo. 

Após 8 semanas, plantas aclimatadas foram transferidas para o solo (campo) em 

condições naturais. 

Rahmani (2016) investigando a formação de novos indivíduos de Albizia 

julibrissin (Fabaceae) através da cultura de protoplastos constatou que, em média, 

61% de formação de raízes adventícias foi observado para brotos derivados de 

protoplastos de folhas após de 4-5 semanas de cultura. As gemas enraizadas foram 

então aclimatadas e mais de 60% das plantas apresentaram crescimento e 

desenvolvimento normais após 5 semanas após o transplante para o solo. 

Pradhan (1998) estudou a capacidade de enraizamento no processo final de 

regeneração de Dalbergia sissoo e constatou que as plantas enraizadas foram 

aclimatadas com sucesso em uma câmara de crescimento conseguindo em torno de 

68% de sobrevivência. Contudo, somente 8% das plantas transferidas diretamente 

para o solo sobreviveram. 

 

 

1.2.8. Transformação genética 

 

As técnicas de transformação genética podem ser definidas como a mudança 

genética permanente em uma célula após alguma incorporação de DNA externo. A 
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transformação genética de plantas contribui para que as pesquisas biológicas e 

moleculares de plantas tenham sucesso. A engenharia genética comercial e 

melhoramento molecular tem grande interesse manipular espécies de árvores 

florestais à nível celular e molecular garantindo avanços nos programas de 

melhoramento de espécies florestais comerciais e melhores características nos seus 

subprodutos para o mercado comercial (KHURANA et al., 2003). 

As técnicas mais usadas comumente são os cultivos mediados por 

Agrobacterium, e a transferência direta de genes por bombardeamento de partículas. 

A transferência gênica mediada por Agrobacterium revolucionou ainda mais a 

biotecnologia vegetal. Permitindo a introdução em culturas, características específicas 

que são de interesse para a agricultura e indústrias (ANGENON et al., 1992). Poucos 

estudos relatam transformações genéticas com leguminosas lenhosas, sendo estas 

de grande importância devidas sua ampla gama de características de interesse 

medicinal comercial e ornamental. 

Khurana & Khurana (2000), relatam após sucessos com a regeneração de 

Albizzia lebbeck (Fabaceae) a expressão transitória do gene GUS pelo 

bombardeamento de partículas. O gene reportado codifica uma enzima que pode ser 

localizada histoquimicamente in vivo fornecendo informações qualitativas e 

quantitativas. (KHURANA et al., 2003). Outro exemplo é o trabalho de Teixeira et al. 

(2018) onde constatam que calos foram transformados com um gene HIGROMICINA-

FOSFOTRANSFERASE (hpt) (marcador selecionável) em P. marsupium. 

 

 

1.3.  PERSPECTIVAS E CONCLUSÕES 

 

Apesar da família Fabaceae constituir um dos principais grupos de plantas, o 

desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas para leguminosas lenhosas ainda é 

escasso. O desenvolvimento de técnicas de cultura de tecidos pode auxiliar na 

otimização de programas de melhoramento genético e bioprospecção dessas 

espécies possibilitando que as mesmas que possam ser multiplicadas e melhor 

exploradas nos seus mais diversos aspectos ecológicos e econômicos.
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 Tabela 1: Protocolos estabelecidos para espécies da família Fabaceae por ordem de referência pesquisadas, e seus 
respectivas condições de fitohormônios utilizados 

Nº Espécie Via de Indutiva Condição Melhor Tratamento Explante Referência 

1 
Dalbergia 

sissoo 
(Jacarandá) 

Multibrotação 

Concentrações de 
citocininas para brotação: 

BA, KIN, 2iP, TDZ isoladas, 
e de auxinas para 

enraizamento: IAA, IBA, 
IPA e associadas 
(IAA+IBA+IPA) 

Meio MS + 2.2 μM BA + 
0.1 μM NAA 

Segmentos nodais 
Pradhan et 
al. (1998) 

2 

Pongamia 
pinnata 

(Arvore do 
Petróleo) 

Organogênese 
direta 

BA e KIN (1, 3, 5 e 7 mg. L-

1) e associados entre eles 
com baixas (0,5 e 1,0) e 

altas concentrações (3,0 e 
5,0) além de BA e NAA 

Maior formação de 
calos com 0,5 a 1,0 
com BA e NAA, BA 

sozinho produziu mais 
gemas de todos os 

tratamentos 

Segmentos nodais 
e epicótilos 

 

Rangan et al 
(2012) 

3 
Inga vera 
Willd (Inga 
do brejo) 

Calogênese 
0; 4,5; 9; 22 e 44µM de 2,4-

D. 
4,5 µM de 2,4-D Botões florais 

Stein et al. 
(2007) 

4 

Leucaena 
leucocephala 

(Lam.). 
 (Leucena) 

Organogênese e 
Embriogênese 

10, 15 μM de BA e 2.5, 4.0, 
5.0 de IBA. Outros 

fitohormônios foram 
utilizados como 2,4D + BA 
para formação de células 

somáticas; IAA e NAA 
associados com citocininas 
para formação de brotos. 

Melhor formação de 
gemas e alongamento 
em 20.9 μM de BA + 

5.37 μM de NAA; 
enraizamento em 14.76 
μM de IBA + 0.23 μM 

de KIN; maior 
quantidade de 

embriões somáticos 
com 15,0 e 5,0 μM 

(2,4D e BA) 

Segmento nodal, 
nó cotiledonares 

Rastogi et al. 
(2008) 
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5 
Caesalpinia 

echinata 
(Pau-Brasil) 

Calogênese 
 

50 e 100 mg/L de 2,4-D 

Foliolos juvenis 
5 e 20 mg/L de 2,4-D 

Foliolos jovens 
50 e 100 mg/L de 2,4-D 

Formam calos 

Foliólulos 
juvenis/jovens 

Werner et al 
(2009) 

6 

Acacia 
mearnsii 
(acácia-
negra) 

Organogênese 2 mg. L-1 de BAP 

2,0 mg L-1 de BAP em 
todos os tipos de meios 
(B5, MS, SP e WPM), o 

melhor foi o MS 

Segmentos nodais 
Disarz, e 
Corder 
(2009) 

7 
Caesalpinia 

echinata. 
(Pau-Brasil) 

Calogênese 
20 mg L-1 de 2,4-D + 5,0 

mg L-1 de BAP 

5 e 20 mg/L de 2,4-D e, 
50 e 100 mg/L de 2,4-D 

formam calos 

Foliólulos 
juvenis/Jovens 

Werner. Et 
al. (2010) 

8 

Erythrina 
velutina 

Wild. 
(Mulungu) 

Organogênese 
BAP - (0,0; 2,22; 4,44; 6,66; 

8,88; 17,76μM) e ANA - 
(0,0; 1,34; 2,68; 5,37μM) 

17,76μM de 
BAP+1,34μM de ANA, 

(no cotiledonar) 4,44μM 
de BAP+1,34μM de 

ANA. 

Segmentos nodais 
Costa et al. 

(2010) 

9 

Bauhinia 
cheilantha 
(pata de 

vaca) 

Organogênese 2,0mg L-1 de BAP 

2,0mg L-1 de BAP 
(BAP>TDZ e KIN), 
enraizamento com 
2,0mg L-1 de AIB. 

Segmentos nodais 
Gutiérrez et 
al. (2011) 
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10 

Amburana 
acreana 

(Ducke) A.C. 
Smith 

(Cerejeira) 

Organogênese 
0,1 mg. L-1 de ANA + 4,0 

mg.L-1 de 
BAP 

0,1 mg.L-1 de ANA + 
4,0 mg.L-1 de 

BAP 
Segmentos nodais 

Junior et al. 
(2012) 

11 
Plathymenia 

reticulata 
(Vinhatico) 

Organogênese 
0,1; 0,3 e 0,6 mg.L-1 de 

BAP combinadas com 0,01 
e 0,03 mg.L-1 de ANA. 

0,6 mg.L-1 de BAP 
Segmentos 

cotiledonares e 
segmentos nodais. 

Moura et al. 
(2012) 

12 

Acacia 
mangium 

and A. 
mangium × 

A. 
auriculiformis 

(acacia) 

Multibrotação 

Meio MS para sementes 
com 4,4 μM BA, 1 

tratamendo suplementado 
com  2,2 μM BA + 0,1 μM 

NAA 

Taxa de multiplicação 
de 3 a 5 a cada 2 

meses de subcultivo e 
taxa de enraizamento 
de 80% para tecidos 
jovens e 70% para 

maduros 

Segmentos nodais 
Monteuuis et 

al. (2012) 

13 

Bowdichia 
virgilioides 

Kunth. 
(Sucupira-pr

eta) 

Organogênese 

1 parte: (0,1, 0,3 e 0,6 mg 
L-1 de ANA, com 0,01, 0,03 
e 0,06 mg L-1 de BAP). 2 

MS: (0,3 mg L-1 de BAP e 
0,01 mg L-1 de ANA) 

0,3 mg L-1 de BAP ao 
meio de cultura 

favorecem a emissão 
de gemas axilares, 0,3 

mg L-1 de ANA e de 
0,03 mg L-1 de BAP 

Segmentos 
cotiledonares e 

segmentos nodais. 

Moura et al. 
(2012) 

14 

Albizia 
niopoides 
(farinha-

seca) 

Organogênese 
BAP 0,5; 2,5; 5,0 µM e 0,5 

µM ANA 
5,0 µM de BAP e 0,5 

µM de ANA 
Segmentos nodais 

Rossi e 
Sortoretto 

(2013) 
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15 
Mimosa 

caesalpiniifol
ia Benth. 

Organogênese 
0,0; 4,44; 8,88; 17,76; 

26,64; e 35,52 μmol/ L BAP 
Ideal 17,76 μmol/ L 

BAP 
Segmentos 

cotiledonares 
Bezerra et 
al. (2014) 

16 

Caesalpinia 
pyramidalis 

Tul. 
(catingueira) 

Organogênese 

1: (BAP (0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 
8,0 µM) e ANA (0,0; 1,0; 

2,0; 4,0 e 8,0 µM) 2: ( 0,0; 
2,0; 4,0; 8,0; 16,0 µM BAP; 
2,0; 4,0; 8,0; 16,0 µM; KIN 

e TDZ) 

1: 2,0 µM BAP + 4,0 
µM ANA. 2: 8,0 µM de 
BAP + 2,0 µM de TDZ 

Segmentos nodais 
Silva et al. 

(2014) 

17 
Acacia 

auriculiformis 
Organogênese 

0,1, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 de BA 
e CIN, e posteriormente a 
melhor com 0.1, 0.25, 0.5, 

0.75 de IAA 

1,0 mg/L de BA + 0,1 
mg/L de IAA forneceu 

melhor comprimento de 
gemas, 2,0 mg/L de BA 

+ 0,5 mg/L de IAA 
forneceu maior % de 

regeneração e 
quantidade de gemas 

Segmentos nodais 
Yadav et al 

(2015) 

18 

Albizia 
julibrissin 
Durazz 
(Acacia 
Nemu) 

Cultivo de 
Protoplasto 

10,8 μM de NAA e 4,4 μM 
BA para indução de calos 

organogênicos; 
combinações entre (1,0; 

1,5; 2,0 Pp gfw−1 para C), 
(0,3 e 0,5 para M), (0,5 e 
1,0 para P) C cellulase 

onozuka R-10, M 
macerozyme R-10, P 

pectolyase são as enzimas 

A maior produção de 
protoplastos liberados 
dos tecidos no estudo, 
variou de 0,03 a 7,77 × 

105 Pp gfw− 1 para 
folhas e 0,01– 

6,92 × 105 Pp gfw− 1 
para calos de 

hipocótilos 

Células de 
Protoplasto obtidas 

de: 
Hipocótilos 

derivados de calos 
organogênicos; 
Folhas de 4 a 5 

semanas de idade 

Rahmani et 
al. (2016) 
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Acacia 
leucophloea 

(Roxb.) 
Willd. 

(Ácacia) 

Organogênese 

Variação de BA (1 a 5 
mg/L); Variações iguais de 
KIN e BA (0,5 com 1 a 5 

BA) e vice-versa, e 
concentrações iguais de 1 
a 5 mg/L; 2,0 mg/L de KIN 
+ 0,5 mg/L BA + variações 
de IAA e NAA (0,05; 0,05; 

0,10; 0,50; 1,00 mg/L) 

Explantes cotiledonares 
foram os melhores na 

micropropagação; BA e 
KIN com IAA provou 

ser o melhor pra 
multiplicação de 

gemas; IBA induziu 
enraizamento em 80% 

das gemas 

Hipocótilos (1.0 
cm), Cotilédones 

(1.5 cm) e 
epicótilos (2,0 cm) 

Sharma et 
al. (2017) 

20 
Acacia 

(REVIEW) 

Organogênese 
direta; 

Calogênese; 
Embriogênese 

Somática; 
Enraizamento in 

vitro 

Diversas espécies de 
Acácia com diversos 

fitohormônios (IAA; IBA; 
NAA, 2,4D; BA; Zeatin; KIN 

- 
Diversos tecidos 

(maduros e 
imaturos) 

Gantait et al 
(2018) 
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CAPÍTULO 2 - INDUÇÃO DE MULTIBROTAÇÕES E ORGANOGÊNESE IN VITRO 

A PARTIR DE ÁPICES CAULINARES E COTILÉDONES DE FLAMBOYANT 

RESUMO – Técnicas de micropropagação têm sido estabelecidas para a 

multiplicação de espécies arbóreas a fim de possibilitar a propagação massal e 

compreender processos de regeneração e rejuvenescimento das mesmas. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o potencial morfogenético de ápices caulinares e 

explantes cotiledonares de Delonix regia, espécie arbórea ornamental comumente 

utilizada na arborização e paisagismo urbano, a fim de induzir a formação de 

multibrotações e organogênese in vitro, respectivamente. Ápices caulinares e 

cotilédones obtidos de plântulas germinadas in vitro foram inoculados em meio de 

cultura Murashige e Skoog (MS), suplementado com diferentes concentrações (0,125; 

0,250; 0,5; 1,0 e 2,0 mg.L-1) de 6-benziladenina (BA). No tratamento controle não foi 

adicionado reguladores de crescimento. Após 30 dias de cultivo, multibrotações e 

gemas adventícias foram observadas em ápices caulinares e segmentos 

cotiledonares de D. regia, respectivamente. Ambas as fontes de explante 

apresentaram comportamento dose dependente apresentando incremento de massa 

fresca e maior número de gemas com o aumento das doses de BA testadas. O maior 

número de gemas foi observado em explantes cultivados em meio suplementado com 

2,0 mg.L-1 de BA. Contudo, folíolulos de brotações cultivadas em concentrações 

maiores de BA apresentavam menores dimensões. Em explantes cotiledonares de D. 

regia, análises histológicas evidenciaram que a formação de gemas adventícias 

ocorreu através da reprogramação de células do mesofilo, nas regiões de 

seccionamento do explante. Os resultados obtidos fornecem novas informações para 

otimização e estabelecimento de sistemas eficientes de regeneração e 

micropropagação de flamboyant, uma importante espécie arbórea ornamental. 

 

Palavras-chave: Delonix regia, Micropropagação, Organogênese in vitro, Royal 

Poinciana, Fabaceae, Planta Ornamental.
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SHOOT PROLIFERATION INDUCTION AND IN VITRO ORGANOGENESIS FROM 

SHOOT APEX AND MATURE COTYLEDONS OF FLAMBOYANT 

ABSTRACT – Micropropagation techniques have been included for a multiplication of 

tree species and a process of mass propagation and integrated processes of 

regeneration and rejuvenation of the same. The present work had as its objective the 

morphogenetic potential of the apices and cotyledonary explorations of Delonix regia, 

arboreal, ornamental and ornamental species common in afforestation and 

landscaping, with the objective of inducing the formation of multiple shoots and 

organogenesis in vitro, respectively. Seedlings and cotyledons of in vitro germinated 

seedlings were inoculated in Murashige and Skoog (MS) culture medium, with 0,125; 

0,250; 0,5; 1,0 and 2,0 mg.L-1 of 6-benzyladenine (BA) . In control it was not growth 

regulators. After 30 days of cultivation, multiple shoots and adventitious buds were 

observed in shoot apices and cotyledonary regions of D. regia, respectively. Both 

explant sources have dose behavior dependent on fresh mass increment and higher 

number of buds with increasing doses of BA tested. The highest number of buds was 

observed in explants cultured in medium supplemented with 2,0 mg.L-1 BA. However, 

leaflets of sprouts grown in greater are cauldron applications. In cotyledonary explants 

of D. regia, analysis histological evidence that the formation of adventitious gemstones 

detected by reprogramming of mesophyll cells, in the regions of sectioning the explant. 

The results obtained contain new information for optimization and establishment of 

regeneration and micropropagation systems of flamboyant, an important ornamental 

tree condition. 

 

Keywords: Delonix regia, Micropropagation, Organogenesis in vitro, Royal Poinciana, 

Fabaceae, Ornamental Plant. 

  



28 

 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

A biotecnologia tem desempenhado um papel importante no aperfeiçoamento de 

técnicas de multiplicação em larga escala de espécies florestais para aplicação nos 

diversos segmentos econômicos e ecológicos como, por exemplo, na silvicultura 

clonal, recuperação de áreas degradadas, melhoramento genético, conservação de 

germoplasma e produção de produtos madeireiros e compostos bioativos (RATHORE 

et al. 2004; WINKELMANN, 2013; VARSHNEY & ANIS 2014). Nas últimas décadas, 

ferramentas biotecnológicas, como a micropropagação, foram estabelecidas para 

espécies florestais (RATHORE et al. 2004; OLIVEIRA et al. 2013, TEIXEIRA DA 

SILVA 2013, GANTAIT et al. 2018; SOUZA et al. 2019), embora a propagação da 

maioria das espécies arbóreas ainda seja realizada via seminal devido à ausência de 

informações silviculturais (DIAS et al. 2012).   

 A micropropagação é empregada para propagação clonal em massa de 

genótipos desejáveis, mas também, para fornecer material alvo adequado para 

programas de melhoramento genético e bioprospecção. Porém, o desenvolvimento 

de protocolos de micropropagação para as espécies arbóreas ainda se limitam aos 

primeiros passos do processo no que diz respeito à especificidade das respostas dos 

genótipos no cultivo in vitro, exigindo ajustes específicos de balanço hormonal para 

cada espécie / genótipo estudado (SOBROSA & CORDER 2003).  

Sistemas de micropropagação e regeneração in vitro já foram estabelecidos para 

importantes espécies arbóreas, por exemplo, Caesalpinia echinata (WERNER et al. 

2007; 2009), Cedrela fissilis (NUNES et al. 2002; 2007), Swietenia macrophylla 

(COUTO et al. 2004; LAMEIRA et al. 2005). Nesses sistemas, a micropropagação tem 

sido realizada, principalmente, a partir de ápices caulinares, segmentos nodais e 

tecidos embrionários, dado o menor nível de diferenciação desses explantes e a 

dificuldade em se obter material de plantas adultas livre de microrganismos 

(LAKSHMANAN & TAJI 2000; TRIGIANO 1992; SILVA et al. 2010). 

Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf., popularmente conhecida como royal 

ponciana ou flamboyant, é uma espécie arbórea da família Fabaceae amplamente 

distribuída nas regiões tropicais e subtropicais. É uma espécie de rápido crescimento 
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e de reconhecida relevância agroflorestal e ornamental sendo utilizada, 

principalmente, no paisagismo urbano. D. regia também tem sido usada como agente 

medicinal. Diversas substâncias de atividade biológica foram identificadas nos 

extratos de folhas, flores e sementes como; anti-inflamatórios, antioxidantes, 

antidiabéticos, cicatrizantes e gastroprotetivo (PAREKH et al. 2007; AQIL et al. 2006; 

SINGH et al. 2014; SHABIR et al. 2011). Diante da importância ornamental e medicinal 

de D. regia, sistemas de micropropagação têm sido estabelecidos para essa espécie. 

Trabalhos anteriores relataram o potencial de explantes embrionários de D. regia na 

indução de respostas morfogenéticas quando cultivados meios de cultura com 

elevada razão auxina / citocinina (MYERS & VENDRAME 2004; ABDI & HEDAYAT 

2011). Contudo, a micropropagação de D. regia ainda está longe de ser uma realidade 

diante da reduzida taxa de formação de respostas morfogenéticas e o comportamento 

recalcitrante da espécie quando cultivada in vitro (ABDI & HEDAYAT 2011). A 

compreensão do comportamento dessa espécie sob outras classes e concentrações 

de reguladores de crescimento pode auxiliar na otimização de sistemas de 

regeneração estabelecidos para D. regia.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial morfogenético de 

ápices caulinares e explantes cotilédonares de D. regia, a fim de induzir a formação 

de multibrotações e organogênese in vitro, respectivamente. Além de descrever as 

alterações histológicas envolvidas na formação das respostas morfogenéticas 

observadas contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas para 

essa importante espécie florestal.
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2.2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1. Material Vegetal 

 

Sementes de D. regia foram coletadas de cinco indivíduos do Instituto Federal 

Goiano, na cidade de Rio verde, GO (17°48'08.7"S e 50°54'27.0"O) e da Universidade 

Federal de Goiás, Jataí, GO, Brasil (17° 52' 51"S e 51° 42' 50"O). As sementes foram 

lavadas em água corrente para retirada do resíduo superficial, seguidas de secagem 

em temperatura ambiente, e armazenadas na geladeira em sacos plasticos. 

 

2.2.2. Germinação in vitro e obtenção de explantes 

 

Sementes de D. regia coletadas foram submetidas à escarificação mecânica, no 

lado oposto ao hilo, utilizando lixa NORTON A257 saint-gobain®. As sementes 

escarificadas foram lavadas e submersas em água estéril autoclavada, por duas 

horas.  Posteriormente, foram desinfestadas com imersão em etanol a 70% por 2 

minutos, seguido de solução de hipoclorito de sódio [água sanitária comercial - 2,5% 

de cloro ativo] por 20 minutos e lavadas 4 vezes com água deionizada autoclavada. 

Em seguida, as sementes foram inoculadas em frascos de 250 mL, contendo sais MS 

(MURASHIGE & SKOOG 1962), 3% de sacarose, 100 mg.L-1 de inositol e 0,8 % de 

ágar. O pH do meio de cultura foi ajustado em 5,7 ± 0,1 e autoclavado por 20 min a 

121 °C e 1 × 105 Pa (1,1 kg.cm-2). Foram inoculadas duas sementes por frasco. Após 

a inoculação das sementes, os frascos foram mantidos em sala de crescimento a 25 

°C ± 1°C e fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro). Quinze dias após a inoculação, ápices 

caulinares e cotilédones foram excisados das plântulas germinadas in vitro. Os ápices 

foram padronizados com ± 2 cm de comprimento e tiveram os primórdios foliares 

removidos. Os cotilédones tiveram suas bordas excisadas e foram seccionados em 3 

- 4 segmentos de aproximadamente 2 cm2 cada. 

 

 

2.2.3. Indução de multibrotações e organogênese in vitro 
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Tanto os ápices quanto os segmentos cotiledonares obtidos foram inoculados 

em frascos de 250 ml contendo meio MS, conforme descrito anteriormente, acrescido 

de diferentes concentrações (0,125; 0,250; 0,500; 1,0; 2,0 mg.L-1) de 6-benziladenina 

(BA). No tratamento controle, não houve adição de fitorreguladores (MS0). Os meios 

foram ajustados para pH 5,7 ± 0,1 e autoclavados por 20 min a 121 °C e 1 × 105 Pa 

(1,1 kg cm-2).  O BA foi adicionado antes da autoclavagem. Para cada tratamento 

foram preparados 20 frascos dos quais, 10 foram usados para inocular ápices 

caulinares e 10 para inocular cotilédones. Foram inoculados dois ápices por frasco, 

ambos na posição vertical. Os cotilédones foram colocados com a face abaxial em 

contato com o meio de cultivo, sendo inoculados 4 fragmentos por frasco. Após a 

inoculação, os frascos foram mantidos em sala de crescimento a 25 °C ± 1°C e 

fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro) durante 30 dias. 

 

 

2.2.4. Parâmetros morfométricos 

 

 As amostras foram analisadas após 30 dias de cultivo. O delineamento 

experimental foi o inteiramente casualizado. A responsividade dos ápices caulinares foi 

avaliada pelo; (i) ganho de massa fresca e (ii) número de gemas por explante. O ganho 

massa fresca foi obtido após os 30 dias de cultivo por diferença de peso. Pesaram-se 

os frascos previamente com o meio de cultura (MS) e depois de inoculado o tecido 

obtendo por diferença o peso fresco das amostras no dia da inoculação. Após 30 dias, 

as amostras de cada repetição foram pesadas diretamente obtendo-se, por diferença, 

o ganho de massa dos tecidos. Os dados foram submetidos à análise de variância 

seguida pelo teste de Tukey a um nível de significância 5% para comparar os valores 

médios. As análises foram realizadas no Software Sisvar versão 5.6. 

 A responsividade dos explantes cotiledonares foi avaliada pela; (i) Porcentagem 

de calos formados, (ii) porcentagem de explantes oxidados e (iii) número de gemas por 

explante. Os dados foram submetidos à análise de variância e avaliadas por regressão 

utilizando, também, o software Sisvar 5.6. 
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2.2.5. Análise histológica 

 

 Para caracterização estrutural, folíolulos medianos (n = 6) da primeira folha 

bipinada de ápices caulinares cultivados em meio MS0 e suplementados com 0,125; 

0,250; 0,500; 1,0 mg.L-1 de BA e explantes cotiledonares cultivados em todos os 

tratamentos avaliados foram fixados em solução de formaldeído, ácido acético e álcool 

50% (FAA50). Amostras foliolulares de ápices caulinares cultivados em meio 

suplementado com 2,0 mg.L-1 de BA não foram analisados por não terem apresentado 

folíolulos expandidos.  

 As amostras fixadas foram desidratadas em série de concentração crescente 

de etanol e incluídas em resina acrílica (Historesin, Leica Instruments, Alemanha). 

Secções transversais com 5 µm de espessura foram obtidas em micrótomo rotativo 

de avanço automático, montadas em lâminas de vidro e coradas com azul de toluidina 

(O’BRIEN & MCCULLY 1981). A captura de imagens foi realizada em microscópio de 

luz e fluorescência Zeiss Axioskope com câmera digital AxioCam HRc acoplada. 

 A fim de realizar a caracterização micromorfométrica, pelo menos 30 medidas 

da largura e da espessura foliolular foram mensuradas. As medidas para cada 

parâmetro foram realizadas a partir de pelo menos 20 secções para cada repetição 

(n=3) de cada tratamento. As análises foram realizadas com o auxílio do software 

ImageJ-win64. Em seguida os dados foram submetidos à ANOVA seguida pelo teste 

de Tukey a um nível de significância 5% utilizando o software Sisvar 5.6. 
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2.3.  RESULTADOS 

 

2.3.1. Indução de multibrotações a partir de ápices caulinares de D. regia 

 

A concentração de citocinina no meio de cultivo influenciou na indução de 

respostas morfogenéticas de ápices caulinares de D. regia (Fig. 1A-F). Tanto o 

número de gemas quanto o ganho de massa fresca apresentaram um comportamento 

crescente em relação as doses de BA testadas (Fig. 1G, H). Na ausência de BA (MS0) 

não houve ativação de gemas axilares nos ápices caulinares de D. regia (Fig. 1A). Em 

contrapartida, nos tratamentos suplementados com BA, observou-se o aumento tanto 

da formação de novas gemas quanto a indução de calogênese na base do explante, 

local de excisão (Fig. 1B-F). O maior número de gemas foi observado nos tratamentos 

suplementados com as maiores concentrações (1,0 e 2,0 mg.L-1) de BA apresentando, 

em média, 2,7 e 3,5 gemas por explante, sendo a média do tratamento de 2,0 mg.L-1 

de BA significativamente maior (Fig. 1G).   

Os ápices caulinares cultivados na presença de 2,0 mg.L-1 de BA apresentaram, 

também, maiores ganhos de massa fresca (Fig. 1H) apresentando, em média, 0,68 g 

de ganho por explante, sendo esse valor significativo em relação aos demais 

tratamentos. Na ausência de BA, os ápices caulinares permaneceram vivos até o final 

do experimento. Porém, esses explantes apresentaram o menor ganho médio de 

massa fresca, embora não tenham sido significativamente distintos dos tratamentos 

suplementados com baixas doses (0,125 e 0,250 mg.L-1) de BA (Fig. 1H). 
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Figura 1. Indução de multibrotações em ápices caulinares de Delonix regia cultivados 
em meios suplementados com diferentes concentrações de 6-benziladenina 
(BA). (a) Ápice caulinar cultivado na ausência de BA (MS0). (b-f) Ápices 
caulinares cultivados em meios suplementados com 0,125 (b), 0,250 (c), 0,5 
(d), 1,0 (e) e 2,0 mg.L-1 (f) de BA. (g) Número de gemas obtidas por explante. 
(h) Ganho médio de massa fresca        por explante. As médias representadas 
em cada um dos gráficos seguidas de letras iguais não diferem entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Barras de escala = A-F 
0,5 cm.  

 

2.3.2. Citocininas afetam a largura e espessura foliolular de vitroplantas de 

D. regia. 

 

Os ápices caulinares de D. regia cultivados na presença ou ausência de BA 

apresentaram as mesmas características histológicas. Os foliólulos possuíam uma 

epiderme unisseriada e hipoestomática. O mesofilo dorsiventral constituído por uma 

camada de parênquima paliçádico e duas a quatro camadas de parênquima lacunoso 

(Fig. 2A).  
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Contudo, alterações morfométricas foram observadas na primeira folha 

bipinada de explantes cultivados em meios suplementados com BA (Fig. 2B, C). 

Ápices caulinares cultivados em meio suplementado com BA apresentaram redução 

significativa na largura de seus foliólulos quando comparadas ao tratamento controle 

(Fig. 2A, B). Essa redução foi gradativa e inversamente proporcional a concentração 

de BA. Ápices cultivados em meio contendo as maiores concentrações de BA 

apresentaram folíolos com dimensões reduzidas (Fig. 2A, B). Porém, esse 

comportamento não foi observado para a espessura dos folíolulos. Ápices cultivados 

na presença de BA apresentaram redução significativa da espessura foliolular, em 

comparação ao tratamento controle (Fig. 2A, C). Contudo, não foi observada diferença 

significativa entre os tratamentos suplementados com BA (Fig. 2A, C). 

 

Figura 2. Caracterização micromorfométrica de folíolulos de D. regia cultivados em 
meios suplementados com diferentes concentrações de 6-Benziladenina 
(BA). (a) Secções transversais da região mediana de foliólulo médio da 
primeira folha bipinada. (b) Largura do foliólulo (cm).  (c) Espessura total 

da lâmina foliolular (m). As médias representadas em cada um dos 
gráficos seguidas de letras iguais não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. Abreviaturas: MS0, Meio MS sem 

adição de BA (controle). Barra de escala= 100 m.   
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Organogênese in vitro a partir de explantes cotiledonares 

 

Os explantes cotiledonares de D. regia apresentaram diferentes respostas 

morfogenéticas de acordo com as concentrações de BA presentes nos meios de 

cultura (Fig. 3a). Os explantes cotiledonares cultivados em meio MS na ausência de 

regulador de crescimento (MS0) não apresentaram respostas morfogenéticas (Fig. 

3a). Nos meios de cultura suplementados com diferentes concentrações de BA, a 

porcentagem de explantes responsivos e que apresentaram calos, calculada 

adotando notas de 0 a 4 por unidade experimental (frasco), foi significativamente 

diferente entre os tratamentos e variou entre 12,5 % e 94,37 % (Fig. 3b). Nesses 

tratamentos, o início da formação de calos foi observado nas bordas dos explantes 

cotiledonares de D. regia (Fig. 3a). Contudo, esses calos apresentaram um aspecto 

compacto e poucas gemas foram obtidas a partir dessa proliferação celular (Fig. 3a). 

A maior responsividade dos explantes foliares foi observada nos meios de cultura 

suplementados com 2,0 mg.L-1 de BA, uma vez que, mais de 94 % dos explantes 

apresentaram calos e gemas adventícias  após 30 dias de cultivo (Fig. 3b, c).  
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Figura 3. Organogênese in vitro a partir de segmentos cotiledonares de Delonix regia. 
(a-d) Visão geral dos explantes cotiledonares aos 30 dias cultivados em meio 
na ausência (MS0; a) e na presença de diferentes concentrações de 6-
Benziladenina (BA). (b) Porcentagem de calos; (c) número de gemas por 
explante; (I) Taxa de oxidação. Barras de escala = 0,5 cm, ns = não 
significativo. 
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Os explantes cotiledonares cultivados em meios de cultura suplementados com 

menores concentrações de BA apresentam em média maiores taxas de oxidação, 

porém para esta variável não se obteve ajuste (ns) (Fig. 3d). No tratamento 

suplementado com 0,250 mg.L-1 de BA, observou-se a maior média de oxidação (41,3 

%). Nos tratamentos suplementados com 1,0 e 2,0 de BA (Fig. 3d), a taxa de oxidação 

foi menor apresentando, em média, 24,8 e 26,0 %, respectivamente (Fig. 3d).  

 

 

2.3.3. Citocininas influenciam na proliferação celular e formação de gemas 

em cotilédones de vitroplantas de D. regia. 

 

Para caracterização estrutural das respostas morfogenéticas de D. regia, foi 

realizada uma avaliação histológica comparativa de explantes cotiledonares 

cultivados na ausência e na presença das diferentes concentrações de BA testadas 

(Fig. 4).  

Os cotilédones de D. regia eram espessos e apresentavam epiderme 

unisseriada e anfiestomática. O mesofilo era dorsiventral constituído por 3-4 camadas 

de parênquima paliçádico e cerca de 10-15 camadas de parênquima lacunoso (Fig. 

4a). Em explantes cotiledonares cultivados na ausência de BA, as análises em 

histológicas corroboraram as observações macroscópicas evidenciando que 

nenhuma resposta morfogenética foi observada na borda do explante após 30 dias de 

cultivo (Fig. 4a). Na região de secção foi observada, apenas, uma série de células 

com conteúdo escurecido, aparentemente, acúmulo de compostos fenólicos (Fig. 4a).  

Proliferação celular e formação dos calos foram observadas somente nos 

tratamentos suplementados com BA (Fig. 4b-f). Nesses tratamentos, as respostas 

morfogenéticas iniciaram-se a partir de divisões celulares do mesofilo, na região de 

secção do explante (Fig. 4b-e). Nessa região também foi observado células contendo 

acúmulo de compostos fenólicos em todos os tratamentos suplementados com BA 

(Fig. 4b, c, e). As maiores concentrações de BA promoveram maior proliferação celular 

(Fig. 3B). Porém, não foram observadas diferenças citológicas entre os calos obtidos 

nos diferentes tratamentos. As células apresentam-se volumosas, vacuolizadas e 

citoplasma hialino, aparência típica de células de calo (Fig. 4b-f). Gemas adventícias 

também foram observadas, principalmente, no tratamento suplementado com 2 mg.L-
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1 de BA. As gemas se formavam na superfície dos calos organogênicos e 

apresentaram histologicamente estruturadas, constituídas por primórdios foliares e 

um promeristema bem definido com células menores com citoplasma denso e núcleos 

evidentes, consistente com a via de regeneração organogênica (Fig. 4f). 

 

Figura 4. Caracterização histológica de explantes cotiledonares de D. regia após 30 
dias de cultivo em meios suplementados com diferentes concentrações de 
6-Benziladenina (BA). Secções transversais. (a) Explante cotiledonar 
cultivado em meio MS na ausência de reguladores de crescimento. (b-f) 
Explantes cotiledonares cultivados em meios suplementados com 0,125 
(b), 0,250 (c), 0,5 (d), 1,0 (e) e 2,0 mg.L-1 (f) de BA. Abreviaturas: asterisco 
– calo; cabeça de seta - compostos fenólicos; me – mesofilo; fp – Primórdio 

foliar. Barras de escala = A, E 500m; F 200 m.  
 

 

 

2.4.  DISCUSSÃO 

 

No presente estudo descrevemos as respostas morfogenéticas obtidas a partir 

do cultivo de ápices caulinares e cotilédones de D. regia cultivados sob diferentes 

concentrações de citocinina. A escolha desses explantes foi baseada no uso 

recorrente de ápices caulinares para a indução de multibrotações em espécies 

arbóreas (OLIVEIRA et al. 2013) e, também, nos poucos trabalhos de 

micropropagação realizados com D. regia, que utilizaram explantes embrionários 

(ABDI & HEDAYAT 2011; MYERS & VENDRAME 2004). Sabe-se que, tecidos jovens 
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como ápices caulinares e cotilédones representam fontes de explantes promissoras 

para regeneração, pois são compostos de células no início do seu caminho de 

desenvolvimento apresentando baixo nível de diferenciação (WENDLING et al. 2006; 

ELHITI & STASOLLA 2011; Rocha et al. 2015).  

O cultivo in vitro de ápices caulinares pode proporcionar maior estabilidade 

genética do genótipo, uma vez que, a ativação meristemática é menos propícia a 

eventos de variação somaclonal comumente observadas em processos de 

neoformação de órgãos (TORRES et al. 2008). O uso de segmentos apicais também 

foi reportado, com sucesso, para a multiplicação in vitro de Bauhinia cheilantha 

(GUTIÉRREZ et al. 2011) e Acacia auriculiformis (YADAV et al 2015). Já para 

Erythrina velutina (COSTA et al. 2010) e Plathymenia reticulata (MOURA et al. 2012), 

importantes espécies arbóreas da família Fabaceae, o uso de segmento cotiledonar 

foi recomendado para o estabelecimento in vitro devido a elevada capacidade de 

regeneração desse tecido. Nestes trabalhos, tanto ápices caulinares quanto explantes 

cotiledonares de D. regia se mostraram eficientes para a indução de multibrotações e 

organogênese in vitro, respectivamente. Contudo, a conversão das gemas em 

plântulas não foi observada. Futuros estudos são necessários a fim de otimizar as 

etapas de alongamento e enraizamento das gemas adventícias de D. regia. 

 Çölgeçen e Toker (2008) constataram que a formação de gemas em calos 

formados a partir do cultivo de ápices caulinares de Trifolium pratense (Fabaceae) 

começam em 2 a 3 semanas. Porém, não foi observado formação de calos ou 

quaisquer outras respostas morfogenéticas em hipocótilos, epicótilos, cotilédones ou 

folhas primarias em meio de cultura MS contendo diferentes concentrações de BA. A 

maior formação dessas gemas foi em ápices caulinares inoculados em meio MS 

suplementados com 2,5 e 3 mg.L-1 de BA, concentrações similares as utilizadas, 

também, no presente estudo. 

A presença de BA no meio de cultivo foi essencial para o sucesso da indução de 

multibrotações em ápices caulinares e organogênese in vitro em segmentos 

cotiledonares de D. regia. Na ausência de BA nenhuma resposta morfogenética foi 

observada em ambos explantes utilizados. Ao contrário, o aumento gradativo das 

concentrações de BA no meio de cultura aumentaram a frequência de formação de 

massa fresca e gemas em ambos, ápices caulinares e cotilédones, evidenciando o 

comportamento de dose-dependente de D.regia. A sinalização molecular da citocinina 
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é necessária para a manutenção e diferenciação de gemas. Durante a organogênese 

in vitro, as citocininas promovem a expressão de genes essenciais para induzir a 

formação de novos meristemas caulinares (SU et al. 2011). Porém, a concentração 

correta de fitorreguladores é essencial para a especificação e diferenciação celular. 

No presente estudo, a concentração de 2,0 mg.L-1 de BA foi a melhor concentração 

para induzir a formação de gemas, tanto em ápices quanto em segmentos 

cotiledonares. 

As citocininas também desempenham um importante papel no desenvolvimento 

foliar. Nesse órgão, as citocininas atuam como fatores de “juvenilidade” promovendo 

a morfogênese e retardando a diferenciação e a senescência. Aqui, a suplementação 

de BA no meio de cultivo promoveu a redução das dimensões foliares. Esse 

comportamento também foi observado em Arabidopsis thaliana (espécie modelo) em 

que aplicação exógena de citocinina também resultou em rosetas com folhas 

pequenas (Greenboim-Wainberg et al. 2005). Essas respostas evidenciam o efeito 

compensatório das citocininas no desenvolvimento vegetal, uma vez que, elevadas 

concentrações de citocinina induzem maior formação / ativação de gemas adventícias, 

porém apresentam órgãos com menores dimensões. 

Jaiwal e Gulati (1991) estudando os efeitos de BA em explantes cotiledonares 

de Tamarindus indica observaram que a maior proporção de gemas neoformadas 

ocorreu em meio suplementado com 1,12 mg.L-1. Valores próximos aos encontrados 

para D. regia. 

De acordo com Ikeuchi et al. (2016), o processo de regeneração pode ocorrer a 

partir da reativação de células somáticas indiferenciadas do corpo vegetal ou a partir 

da reprogramação de células somáticas diferenciadas. Nos explantes cotiledonares 

de D. regia, as análises histológicas evidenciaram que a origem das respostas 

morfogenéticas (calos e gemas adventícias) ocorreram a partir de divisões celulares 

do mesofilo. Embora os cotilédones constituam tecidos embrionários, as células 

parenquimáticas desse órgão já apresentavam certo grau de diferenciação sendo, 

inclusive, classificadas em parênquima paliçádico e lacunoso. Essa diferenciação dos 

tecidos de mesofilo cotiledonar sugere que o processo de regeneração de D. regia 

tenha ocorrido a partir da reprogramação celular. A capacidade de células do mesofilo 

foliar e/ou cotiledonar induzirem respostas morfogenéticas já foi reportada em alguns 
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estudos histológicos (SHARMA & MILLAM 2004; WANG et al. 2011), sendo 

observada, principalmente, em explantes excisados previamente a inoculação. 

 

 

2.5.  CONCLUSÕES 

 

Em resumo, a suplementação de BA foi essencial para a indução de 

multibrotações e organogênese in vitro em ápices caulinares e cotilédones de D. regia, 

respectivamente. Ambas as fontes de explante apresentaram comportamento dose-

dependente, em que, a maior formação de gemas e de massa fresca foi observada 

em meios de cultura suplementados com 2,0 mg.L-1 de BA. As alterações histológicas 

observadas em folíolulos dos ápices caulinares cultivados na presença de diferentes 

concentrações de citocininas, bem como, a origem das respostas morfogenéticas 

obtidas a partir de explantes cotiledonares também foram descritas. Os resultados 

obtidos no presente estudo poderão contribuir para o estabelecimento e otimização 

de sistemas de micropropagação dessa importante espécie arbórea ornamental. 
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CAPÍTULO 3 - 6-BENZILADENINA E CINETINA INDUZEM DIFERENTES 

RESPOSTAS MORFOGENÉTICAS EM SEGMENTOS COTILEDONARES DE 

FLAMBOYANT  

 

RESUMO – Estudos prévios evidenciaram que explantes cotiledonares de flamboyant 

são responsivos à suplementação de baixas concentrações de 6-benziladenina (BA) 

no meio de cultivo apresentando maior número de gemas com o aumento da 

concentração. Contudo, altas concentrações de BA, bem como, outras fontes de 

citocininas não foram avaliadas. O objetivo desse trabalho foi comparar as respostas 

morfogenéticas de flamboyant quando cultivados sob elevadas concentrações de BA 

e cinetina (KIN). Segmentos cotiledonares obtidos de vitroplantas foram inoculados 

em meio de cultura Murashige e Skoog (MS) suplementado com diferentes 

concentrações (1, 2, 4, 8 mg.L-1) de BA ou KIN. As culturas foram mantidas em sala 

de crescimento a 25 ºC em fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro). Após 40 dias de cultivo, 

independente da concentração utilizada, os tratamentos suplementados com BA 

apresentaram maiores porcentagens de formação de calos e massa fresca, em 

comparação aos tratamentos suplementados com KIN.  Na ausência de reguladores 

de crescimento, os explantes cotiledonares não apresentaram nenhuma resposta 

morfogenética. A formação de gemas adventícias foi observada nos tratamentos 

suplementados com BA e KIN, sendo os maiores valores observados no tratamento 

suplementado com 2 mg.L-1 de BA. Os tratamentos suplementados com KIN não 

tiveram ajuste quanto ao número de gemas. Apesar de não ter sido observado a 

conversão de gemas em plântulas, acreditamos que este estudo poderá contribuir 

para o estabelecimento de sistemas de regeneração e micropropagação de 

flamboyant e demais espécies lenhosas da família Fabaceae.  

Palavras-chave: Citocinina, Micropropagação, Organogênese de novo, Fabaceae, 

Planta Ornamental.
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6-BENZYLADENIN AND CINETINE INDUCE DIFFERENT MORPHOGENETIC 

RESPONSES IN FLAMBOYANT COTILEDONARY SEGMENTS 

ABSTRACT - Previous studies have shown that flamboyant cotyledonary explants are 

responsive to low concentration supplementation of 6-benzyladenine (BA), in order to 

increase the number of buds with increasing concentration. However, high 

concentrations of BA as well as other sources of cytokines have not been tested. The 

objective was compared to the morphogenetic responses of flamboyant when grown 

in large concentrations of BA and kinetin (KIN). Cotyledonary segments of vitroplants 

have been inoculated in Murashige and Skoog (MS) culture medium containing (1, 2, 

4 e 8 mg.L-1) BA or KIN. They were grown in a growth room at 25 ºC in a 16:8 

photoperiod (light:dark). After 40 days of cultivation, regardless of the concentration 

used, the treatments supplemented with BA presented higher percentage of callus 

formation and fresh mass in comparison to treatments supplemented with KIN. In the 

absence of growth regulators, non-cotyledonary explants have no other morphogenetic 

response. Adventitious bud formation was performed in the assays supplemented with 

BA and KIN, the highest values being observed without treatment supplemented with 

2 mg.L-1 BA. In the treatments supplemented with KIN do not adjust by itself. Although 

there was no conversion of buds to seedlings, we believe that this study may contribute 

to the establishment of regeneration and micropropagation systems of plants and other 

plant species of the Fabaceae family. 

Key words: Cytokine, Micropropagation, De novo organogenesis, Fabaceae, 

Ornamental Plant.  
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3.1.  INTRODUÇÃO 

 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf,, popularmente conhecida como flamboyant 

ou royal ponciana, é uma espécie arbórea da família Fabaceae amplamente 

distribuída nas regiões tropicais do planeta (LÓPEZ 2010). Possui rápido crescimento 

com uma copa que desenvolve em forma de ‘guarda-chuva’, tornando-se uma espécie 

de reconhecida relevância agroflorestal e ornamental, sendo utilizada, principalmente, 

no paisagismo urbano. D. regia também tem sido usada como agente medicinal 

devido o potencial para a produção de compostos com atividade antioxidante, 

antibacteriana, antinflamatória, antidiarreico, antidiabético, antimicrobial, 

gastroprotetivo (AQIL et al. 2006; PAREKH et al. 2005; SINGH et al. 2014; SHABIR et 

al. 2011). Além disso, a goma obtida a partir das suas sementes são usadas como 

ligantes na fabricação de comprimidos (ADETOGUN & ALEBIOWU, 2009). 

Diante da importância ornamental e medicinal dessa espécie, sistemas de 

micropropagação e regeneração in vitro têm sido estabelecidos a fim de contribuir com 

a multiplicação de genótipos e auxiliar em programas de bioprospecção. Trabalhos 

anteriores relataram o potencial de explantes cotiledonares de D. regia na indução de 

resposta morfogenéticas (MYERS & VENDRAME 2004; ABDI & HEDAYAT 2011). 

Costa et al. (2019) estudaram a indução de multibrotações e organogênese in vitro a 

partir de ápices caulinares e cotilédones. De acordo com os autores, as respostas 

morfogenéticas da espécie foram crescentes em relação às diferentes concentrações 

de 6-benziladenina (BA) testadas, sendo a maior taxa de gemas adventícias 

observada no tratamento de 2,0 mg.L-1.  

Contudo, concentrações maiores desse regulador de crescimento, ou mesmo, 

outro tipo de citocinina não foram testados. A cinetina (KIN), por exemplo, é capaz de 

induzir a proliferação celular e formação de novas gemas adventícias quanto 

adicionadas no meio de cultivo (FRÁGUAS et al. 2004), sendo, inclusive, 

recomendada para a micropropagação de algumas espécies lenhosas como, por 

exemplo, Ficus carica; Salix humboldtiana; Emblica officinalis (JORDAN & 

ITURRIAGA, 1980; PEREIRA et al. 2000; MISHRA et al. 1999). 

A compreensão do comportamento in vitro de flamboyant sob outras classes e 

concentrações de reguladores de crescimento pode auxiliar na otimização de 

sistemas de regeneração estabelecidos para essa espécie vegetal. O presente estudo 
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teve como objetivo avaliar o comportamento de explantes cotiledonares de D. regia 

quando cultivados na presença de elevadas concentrações de 6-Benziladenina (BA) 

e cinetina (KIN) a fim de induzir de regeneração via organogênese in vitro para D. 

regia. 

 

 

3.2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1. Material Vegetal  

 

Sementes de D. regia foram coletadas de cinco indivíduos do Instituto Federal 

Goiano, na cidade de Rio verde, GO (17°48'08.7"S e 50°54'27.0"O) e da Universidade 

Federal de Goiás, Jataí, GO, Brasil (17° 52' 51"S e 51° 42' 50"O) e submetidas à 

escarificação mecânica. Posteriormente, as sementes foram lavadas em água 

corrente e desinfestadas em etanol 70% por 2 minutos, seguido de solução de 

hipoclorito de sódio comercial - 2,5% de cloro ativo (Qboa ®) por 20 minutos. Por fim 

as sementes foram lavadas 4 vezes com água deionizada autoclavada, e inoculadas 

em frascos de 250 mL contendo 20 ml de meio de cultura composto por sais básicos 

MS (MURASHIGE & SKOOG 1962) (meia força), 100 mg L-1 de inositol, 30 g L-1 de 

sacarose e 8 g L-1 de ágar. O pH foi ajustado para 5,7 ± 0,1 e autoclavado a 121°C e 

1,5 atm. Os frascos foram acondicionadas em sala de crescimento sob temperatura 

de 27 ± 2 °C, fotoperíodo de 16 h e irradiância de 36 µmol m-2.s-1, fornecida por duas 

lâmpadas fluorescentes de 20 W (Osram® luz do dia, Brasil). Sendo inoculadas duas 

sementes por frasco. 

 

3.2.2. Obtenção dos explantes e indução da organogênese in vitro 

 

Quinze dias após a inoculação, cotilédones foram retirados de plântulas recém-

emergidas e segmentados em 4 fragmentos com aproximadamente 2 cm² cada. Os 

fragmentos cotiledonares que tiveram suas bordas removidas foram inoculados em 

novos frascos de 250 mL contendo 20 mL de meio MS (força total) conforme citado 

anteriormente. Contudo, nessa etapa os meios foram suplementados, também, com 

diferentes concentrações (1, 2, 4, 8 mg.L-1) de BA ou KIN. No tratamento controle 
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(MS0) não houve adição de regulador de crescimento. O pH foi ajustado para 5,7 ± 

0,1 anteriormente à autoclavagem. Os frascos foram mantidos em sala de crescimento 

nas mesmas condições citadas anteriormente. Os frascos foram acondicionadas em 

sala de crescimento sob temperatura de 27 ± 2°C, fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro) e 

irradiância de 36 µmol m-2.s-1. 

 

 

3.2.3. Parâmetros morfogenéticos 

 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. Os explantes 

cotiledonares foram avaliados por; (i) Formação de calos; (ii) número de gemas por 

explante (iii) ganho de massa fresca. O ganho massa fresca foi obtido após os 40 dias 

de cultivo por diferença de peso. Pesaram-se os frascos previamente com o meio de 

cultura (MS) (força total) e depois de inoculado o tecido obtendo por diferença o peso 

fresco das amostras no dia da inoculação. Após 40 dias, as amostras de cada 

repetição foram pesadas diretamente obtendo-se, por diferença, o ganho de massa 

dos tecidos. Os dados foram submetidos à análise de variância seguida por regressão 

a um nível de significância 5% para comparar as melhores respostas das 

concentrações. As análises foram realizadas no Software Sisvar versão 5.6. 

 

 

3.3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presença, concentração e tipo de citocinina, influenciaram na indução de 

respostas morfogenéticas de D. regia (Fig. 1). Calos organogênicos foram observados 

somente na presença das citocininas. Na ausência de reguladores de crescimento, os 

explantes cotiledonares não apresentaram nenhuma resposta morfogenética (Fig. 1B, 

C). A suplementação de citocinina é essencial para a indução de respostas 

morfogenéticas em explantes cotiledonares de flamboyant (COSTA et al. 2019). 

Durante a organogênese in vitro, a sinalização molecular de citocininas é necessária 

para indução de proliferação celular e ativação do crescimento de gemas axilares 

promovendo a expressão diferencial de genes essenciais para a formação desses 

órgãos (MÜLLER & LEYSER 2011; SU et al. 2011). 
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No presente estudo, as porcentagens de formação de calos dos tratamentos 

suplementados com BA e KIN ajustaram-se a um modelo quadrático. Independente 

da concentração utilizada, os tratamentos suplementados com BA apresentaram 

maiores porcentagens de formação de calos, em comparação aos tratamentos 

suplementados com KIN, na qual a maior porcentagem de formação de calo foi de 

85% na concentração de 2 mg.L-1 de BA. A maior eficiência de BA, em relação a KIN, 

na indução de respostas morfogenéticas  pode estar relacionada a variações nas 

taxas de translocação diferencial dos mesmos nos explantes. (BLAKESEY 1991), ou 

mesmo, a menor suceptibilidade de degradação enzimática (MAGYARTABORI et al. 

2010). Nos estudos envolvendo a micropropagação espécies lenhosas cultivadas em 

meio suplementado com citocininas é reportado a eficiência de citocininas mais ativas 

para a indução de respostas morfogenéticas. Em Stevia rebaudiana, Rock-Okuyucu 

(2016) reportou que apesar de todas as citocininas testadas terem aumentado a 

responsividade dos explantes, BA foi mais efetiva que KIN e Tidiazuron (TDZ) para 

proliferação de gemas em segmentos nodais da espécie. 
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Figura 1. Indução da organogênese in vitro a partir de segmentos cotiledonares de 
Delonix regia. (A) Visão geral dos explantes cotiledonares cultivados em 
meio suplementado diferentes concentrações de 6-Benziladenina (BA) ou 
Cinetina (KIN). (B) Porcentagem de calos; (C) Número de gemas; (D) 
Massa fresca. Barras de escala = 0,5 cm. 

 

A maior porcentagem de formação de calos para BA e KIN foi de 84,75% e 

55,75% nas concentrações de 2,32 e 2,23 mg.L-1 respectivamente (Fig. 1B). Em 

contrapartida, as maiores concentrações de BA e KIN testadas (8 mg.L-1)  inibiram a 

indução de calos apresentando as menores porcentagens de calos 50% e 10% 

respectivamente (Fig. 1B). Os tratamentos suplementados com BA apresentaram 
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maiores valores de massa fresca (Fig. 1D) e ajustando-se a um modelo quadrático, 

sendo o maior valor observado no tratamento suplementado com 2 mg.L-1 de BA. Os 

tratamentos suplementados com BA apresentaram maiores valores de massa fresca 

(Fig. 1D) e ajustando-se a um modelo quadrático, sendo o maior valor observado no 

tratamento suplementado com 2 mg.L-1 de BA. Esses resultados reforçam as 

evidências encontradas por Costa et al. (2019) que descreveram um comportamento 

dose-dependente de flamboyant, em que, a melhor concentração de BA para a 

indução de respostas morfogenéticas em explantes cotiledonres era 2 mg.L-1. Ibrahim 

et al. (2008), também reportou para S. rebaudiana que o maior número de respostas 

morfogenéticas foram obtidas em MS suplementado com 2 mg.L–1 BA, sendo que, as 

respostas decrescem nas maiores e menores concentrações (0 e 1, 4 e 8 mg.L-1 desse 

mesmo regulador de crescimento. 

A formação de gemas adventícias (Fig. 1C) foi observada nos tratamentos 

suplementados com BA e KIN, sendo os maiores valores observados no tratamento 

suplementado com 2 mg.L-1 de BA com 1,39 gemas, enquanto que para os 

tratamentos suplementados com KIN não tiveram ajuste. Os resultados encontrados 

para flamboyant estão de acordo com Balaraju (2008) e Iapichino e Airò (2008), em 

que a formação de gemas por explante de Vitex agnus-castus e Metrosideros excelsa, 

respectivamente, foi superior em meio de cultura suplementado com BA, em relação 

aos tratamentos suplementados com KIN. A maior formação de calos (93,71%) e 

gemas (72,34%) em explantes cotilédonares de Punica granatum L. (Romã) foi com a 

utilização de 4 e 2 mg.L-1 de BA respectivamente (PARMAR 2012), comportamento 

igual ao encontrado com D. regia. 

A eficácia do BA em comparação com outras citocininas também foram 

reportados, por exemplo, por Sharma (1981), utilizando ápices caulinares de 

Bougainvillea glabra (buganvile), uma espécie também ornamental e de difícil 

propagação in vitro. Nesse trabalho os autores observaram que a cinetina, foi 

considerada ineficaz para induzir a diferenciação de gemas adventícias além disso de 

produziu apenas calos como o reportado no presente trabalho. 

Neste estudo, a cinetina não apresentou grande capacidade de formação de 

gemas e alguns dos problemas para essa resposta pode estar relacionado a fatores, 

como a taxa de translocação diferencial das citocininas ou sensibilidade a degradação 

enzimática, como já reportado anteriormente, mas também, a necessidade de 
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associar a cinetina com outras classes de reguladores de crescimento. Trabalhos 

anteriores relataram o potencial de explantes embrionários de D. regia na indução de 

respostas morfogenéticas quando cultivados meios de cultura com elevada razão 

auxina / citocinina (MYERS & VENDRAME 2004; ABDI & HEDAYAT 2011). 

A suplementação de BA foi essencial para a indução de multibrotações e 

organogênese in vitro de cotilédones de D. regia. Em todos os tratamentos 

suplementados com BA apresentaram maior formação de gemas e calos em 

comparação com KIN, |os maiores valores foram observados quando suplementados 

com 2,0 mg.L-1 de BA. Apesar de não ter sido observado alta conversão das gemas 

obtidas em plântulas, acredita-se que os resultados obtidos poderão contribuir para o 

estabelecimento e otimização de sistemas de regeneração in vitro dessa espécie, 

dado a escassez de dados na literatura. 

 

3.4.  CONCLUSÕES 

 

O presente estudo pode confirmar que tecidos embrionários além de terem 

maiores capacidades de regeneração que outros tecidos mais juvenis, estes também 

quando suplementados em determinadas citocininas mais ativas, podem fornecer 

melhores respostas morfogenéticas, no presente estudo foi possível constatar que a 

suplementação de 2,0 mg.L-1 de 6-Benziladenina foi mais efetiva que cinetina, 

garantindo melhores repostas em todas as características morfogenéticas. O presente 

estudo pode fornecer informações de base para programas de melhoramento genético 

com espécies florestais além de programas de bioprospecção  
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CAPÍTULO 4 - DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL EMBRIOGÊNICO DE 

COTILÉDONES DE Delonix regia (BOJER EX HOOK) RAF. EM DIFERENTES 

ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento morfofisiológico de 

explantes cotiledonares em diferentes estádios de desenvolvimento durante a indução 

de embriogênese somática. Embriões zigóticos imaturos, cotilédones maduros e 

derivados de plântulas foram inoculados em meio de cultura Murashige e Skoog (MS) 

suplementado com 0,125 mg.L-1 de 6-benziladenina (BA) e 1,0 mg.L-1 de ácido 

diclorofenóxiacético (2,4D). O experimento foi mantido em sala de crescimento a 25 ± 

1ºC e com ausência de luz durante 30 dias. Os segmentos cotiledonares maduros, 

excisados de sementes, não apresentaram nenhuma resposta morfogenética, 

tampouco, alterações citológicas ao longo dos 30 dias de cultivo. Em contrapartida, 

embriões zigóticos e segmentos cotiledonares derivado de plântulas apresentaram 

formação de calos embriogênicos, apresentando ganho de massa e formação de 

estruturas pré-embriogênicas ao longo do experimento. Durante a indução 

embriogênica, a dinâmica de mobilização de reservas foi diferente entre as fontes de 

explante. Enquanto cotilédones maduros não sofreram grandes alterações nos níveis 

de proteínas, lipídios e carboidratos, esses compostos foram mobilizados em 

embriões imaturos e cotilédones derivados de plântulas. Os resultados obtidos 

poderão contribuir para a melhor compreensão do comportamento in vitro de 

explantes embrionários, bem como, para o estabelecimento de sistemas de 

regeneração e micropropagação de espécies de leguminosas lenhosas via 

embriogênese somática. 

Palavras-chave: Flamboyant, embriogênese somática, Cotilédones, Fabaceae
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DETERMINATION OF THE EMBRYOGENIC POTENTIAL OF Delonix regia 

COTYLEDONS (BOJER EX HOOK) RAF. IN DIFFERENT DEVELOPMENT 

STAGES 

ABSTRACT – The objective of this work was to evaluate the morphophysiological 

behavior of cotyledonary explants at different stages of development during the 

induction of somatic embryogenesis. Immature zygote embryo, mature cotyledons and 

cotyledons of plants grown in vitro were inoculated in Murashige and Skoog (MS) 

culture medium with 0,125 mg.L-1 of 6-benzyladenine (BA) and 1,0 mg.L-1 of 

dichlorophenacacetic acid (2,4D). The experiment was updated in room growth at 25 

± 1ºC with absence of light for 30 days. The mature cotyledonary segments, excised 

from seeds, are not identical to the morphogenetic response, nor are cytological 

changes along the 30 days of culture. In contrast, zygotic embryos and cotyledon 

derived from seedlings, evidence embryogenic formation, presenting mass gain and 

formation of pre-embryogenic structures throughout the experiment. During 

embryogenic induction, a dynamics of reserve mobilization was different between 

sources of explant. The mature cotyledons did not undergo major changes in the levels 

of proteins, lipids and carbohydrates, which were transformed into immature embryos 

and cotyledons derived from seedlings. The results obtained contribute to a better 

understanding of the in vitro behavior of embryonic explants, as well as to the 

establishment of regeneration and micropropagation systems of woody leguminous 

species via somatic embryogenesis. 

Keywords: Flamboyant, somatic embryogenesis, cotyledons, Fabaceae 
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4.1.  INTRODUÇÃO 

 

Espécies lenhosas quando micropropagadas in vitro, tem demonstrado grande 

viabilidade para produção de novas mudas em escala comercial, bem como, para 

ações de conservação de espécies nativas e exóticas e recuperação de áreas 

degradadas (MERKLE & MAIRN 2005). Dentre as diversas técnicas de 

micropropagação, a embriogênese somática é um método biotecnológico para se 

obter material clonal que pode servir como um eficiente fornecedor de propágulos para 

produção de sementes sintéticas, biorreatores e criopreservação, especialmente para 

espécies florestais (SILVA, 2012). A embriogênese somática refere-se a um processo 

de formação de estrutura bipolar em que os meristemas apicais caulinares e 

radiculares são formados de maneira sincrônica. Além de fornecerem base para o 

melhoramento genético, a embriogênese somática também tem sido usada como 

metodologia para a compreensão dos mecanismos e aspectos relacionados a 

formação de embriões em plantas (SANJEEV & STEVE 2004). 

Diversos protocolos de regeneração, via embriogênese somática, têm sido 

estabelecidos e constantemente otimizados para as espécies florestais, 

especialmente da família Fabaceae (KUMAR et al. 2002; MYERS & VENDRAME 

2004; RASTOGI et al. 2008; GANTAIT et al. 2016; ABDI & HEDAYAT 2011; 

PERVEEN et al. 2011; SILVA et al. 2017). Em geral, a indução de embriogênese 

somática depende, principalmente, dos reguladores de crescimento presentes no 

meio de cultura e o tipo de explante utilizado. A escolha do explante de espécies 

lenhosas é um fator crítico para o sucesso da maioria dos protocolos (OLIVEIRA et a. 

2013). É de conhecimento que tecidos embrionários como embriões zigóticos, e 

cotilédones têm sido frequentemente escolhidos por apresentarem menor 

diferenciação celular (TRIGIANO et al. 1999). Na literatura, um grande número de 

trabalhos que envolvem embriogênese somática relatam o uso de embriões zigóticos, 

ou parte deles, como explantes para obtenção de embriões somáticos, como em: Ilex 

aquifolium (HU & SUSSEX 1971), Fagus sylvatica (VIEITEZ et al. 1992), Liriodendron 

tuipifera (SOTAK et al. 1991) e Citrillus lonatus (COMPTON & GRAY, 1993). 



61 

 

 

 

Trabalhos anteriores relataram o potencial de embriões zigóticos imaturos para 

a indução de embriogênese somática de Delonix regia, espécie ornamental 

popularmente conhecida como flamboyant, quando cultivados em meios com elevada 

razão auxina / citocinina (MYERS E VENDRAME 2004; ABDI E HEDAYAT 2011). 

Contudo, esses sistemas embriogênicos são ineficientes e apresentaram baixa 

frequência de formação de embriões somáticos, além da limitação para a obtenção 

de explantes, uma vez que, o florescimento de D. regia é anual (PALIOTO et al. 2007).  

Considerando que cotilédone é um tecido embrionário e pode ser obtido de 

sementes maduras e recém-germinadas, esse explante torna-se uma fonte viável de 

otimização dos processos de regeneração in vitro de flamboyant. Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o potencial morfogenético de explantes 

cotiledonares imaturos, maduros e obtidos a partir de plântulas de flamboyant para a 

indução de embriogênese somática. 

 

4.2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1. Material vegetal e obtenção dos explantes 

O trabalho foi realizado com três fontes de explantes, sendo elas: embriões 

zigóticos imaturos, cotilédones maduros e cotilédones derivados de plântulas (Fig. 1). 

 

Figura 1. Fenologia de D. regia e caracterização dos explantes utilizados para a 
indução de embriogênese somática. Abreviaturas: CI = Cotilédone 
imaturo; CM = Cotilédone maduro; CP = Cotilédone derivado de plântula; 
EZI = Embrião zigótico imaturo.
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 Sementes de flamboyant foram coletadas de cinco indivíduos do Instituto 

Federal Goiano na cidade de Rio verde, GO (17°48'08.7"S e 50°54'27.0"O) e da 

Universidade Federal de Goiás, Jataí, GO, Brasil (17° 52' 51"S e 51° 42' 50"O). 

Sementes imaturas foram coletadas de frutos verdes aproximadamente 120 dias após 

o início da primavera (Fig. 1). Sementes maduras foram coletadas durante todo o ano 

a partir de frutos maduros ou do banco de sementes do solo. Sementes maduras 

foram submetidas à escarificação mecânica, no lado oposto ao hilo, utilizando lixa 

NORTON A257 saint-gobain®. Posteriormente, as sementes escarificadas foram 

lavadas e submersas em água estéril autoclavada, por oito horas.  

A desinfestação de sementes imaturas e maduras ocorreu com a imersão das 

mesmas em etanol a 70% por 2 minutos, seguido de solução de hipoclorito de sódio 

comercial [água sanitária comercial - 2,5% de cloro ativo] por 20 minutos e lavadas 4 

vezes com água estéril autoclavada. Após a desinfestação, na câmara de fluxo, as 

sementes imaturas foram excisadas, com auxílio de bisturi, para a retirada dos 

embriões imaturos. Parte das sementes maduras também foi excisada para a retirada 

dos cotilédones maduros. As demais foram inoculadas em frascos de 250 mL, 

previamente esterilizados, contendo meio de cultura para germinação e obtenção dos 

cotilédones derivados de plântulas (Fig. 1). O meio era constituído de sais MS 

(MURASHIGE E SKOOG 1962), 3% de sacarose, 100 mg.L-1 de inositol e 0,8 % de 

ágar. O pH do meio de cultura foi ajustado em 5,7 ± 0,1 e autoclavado por 20 min a 

121°C e 1 × 105 Pa (1,1 kg.cm-2). Os frascos foram mantidos em sala de crescimento 

a 25 °C ± 1°C e fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro) por 15 dias (Fig. 1). 

 

4.2.2. Indução de embriogênese somática 

 

Após a obtenção dos explantes, embriões zigóticos imaturos, cotilédones 

maduros e cotilédones derivados de plântulas com 15 dias de idade foram inoculados 

em frascos contendo meio de indução embriogênica. O meio era constituído por sais 

MS, 3 % de sacarose, 100 mg.L-1 de inositol, 0,8% de ágar, acrescido de 0,125 mg.L-

1 de 6-benzilaminopurina (BA) e 1,0 mg/L-1 de ácido diclorofenóxiacético (2,4-D), 

conforme reportado por Vendrame e Meyers (2004). Antes da inoculação, os 

cotilédones maduros e os cotilédones derivados de plântulas tiveram suas bordas 
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excisadas e foram seccionados em 3 - 4 segmentos de aproximadamente 2 cm2 cada. 

Em cada frasco foram inoculados 4 embriões imaturos ou segmentos cotiledonares 

(maduros e derivados de plântulas). As culturas foram mantidas em sala de 

crescimento a 25 °C ± 1°C no escuro durante 30 dias. 

 Considerando a ausência de respostas morfogenéticas em explantes 

cotiledonares maduros e o efeito das giberelinas na promoção de germinação, 

explantes de cotilédones maduros também foram inoculados em meio MS com 3 % 

de sacarose, 100 mg.L-1 de inositol, 0,8% de ágar, acrescido de 0,125 mg.L-1 de 6-

benzilaminopurina (BA) e 1,0 mg/L-1 de ácido diclorofenóxiacético (2,4-D) com adição 

de 0,5; 1,0 ou 2,0 mg.L-1 de GA (ácido giberélico). Os explantes tiveram suas bordas 

excisadas e foram seccionados em 3 - 4 segmentos de aproximadamente 2 cm2 cada. 

Em cada frasco foram inoculados 4 segmentos. As culturas foram mantidas em sala 

de crescimento a 25 °C ± 1°C no escuro durante 30 dias.  

 

 

4.2.3. Ganho de massa 

 

A massa fresca foi obtida após os 30 dias de cultivo por diferença de peso. 

Pesaram-se os frascos previamente com o meio de cultura (MS) e depois de inoculado 

o tecido obtendo por diferença o peso fresco das amostras no dia da inoculação. Após 

30 dias, as amostras de cada repetição foram pesadas diretamente obtendo-se, por 

diferença, o ganho de massa dos tecidos. Para cada fonte de explante avaliada, foram 

pesadas 15 repetições, sendo, cada frasco contendo quatros explantes uma unidade 

experimental. 

 

 

4.2.4. Análise histológica 

 

 Para caracterização estrutural, embriões zigóticos imaturos, cotilédones 

maduros e derivados de plântulas foram fixados em solução de formaldeído, ácido 

acético e álcool 50% (FAA50). As amostras fixadas foram desidratadas em série de 

concentração crescente de etanol e incluídas em resina acrílica (Historesin, Leica 

Instruments, Alemanha). Secções transversais com 5 µm de espessura foram obtidas 
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em micrótomo rotativo de avanço automático, montadas em lâminas de vidro e 

coradas com azul de toluidina (O’BRIEN E MCCULLY 1981). A captura de imagens 

foi realizada em microscópio de luz Zeiss Axioskope com câmera digital AxioCam HRc 

acoplada.  

 

4.2.5. Análises Bioquímicas 

 

Para as análises bioquímicas (Açúcares solúveis totais, lipídeos e proteínas), 

amostras de embriões zigóticos imaturos e segmentos de cotilédones maduros e 

derivados de plântulas foram coletados no dia da inoculação e após 5, 15 e 30 dias 

de cultivo in vitro. As amostras coletadas foram armazenadas em envelopes de papel 

alumino e congeladas em freezer a -20 ºC. Cada amostra apresentava cerca de 1 g 

de tecido, sendo coletados três repetições em cada tempo de avaliação amostrado 

por tipo de explante. Previamente às análises, as amostras foram maceradas 

utilizando nitrogênio líquido. 

 

4.2.6. Quantificação de Carboidratos totais 

 

Foram pesados 100 mg de cada amostra. Em seguida, foi adicionado 1 mL de 

ácido sulfúrico 2N, levados ao banho por 80ºC por 30 minutos. Os extratos foram 

centrifugados a 3000 rpm, por 10 minutos. Em seguida foram pipetados 20 µL do 

extrato da amostra, sendo neste adicionados diretamente na amostra, 300 µL de fenol 

5% e 1,5 mL de ácido sulfúrico concentrado. As amostras foram mantidas em banho 

termostatizado a 90 ºC durante 5 minutos e, depois, deixadas para esfriar a 

temperatura ambiente. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 490 nm, para realização da curva de calibração foi utilizada 

glicose (DUBOIS et al. 1956). 

 

4.2.7. Quantificação de lipídeos totais 

 

Os lipídeos totais foram quantificados por extração contínua de éteres, 

empregando-se éter etílico como solvente, adotando o método de extração de lipídeos 

Roese-Gottlieb modificado (AOAC 1990).  
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Tubos de ensaio foram limpos e secos, a fim de determinar o peso deles, após 

isso foram adicionados 400 mg de matéria fresca macerada. Em seguida, foram 

adicionados 2 ml de HCL 8M que foram levados ao banho termostatizado (mod. 

NT236) a 70ºC por 30 minutos. A extração foi realizada com a adição de 2,5 mL de 

éter etílico, 2,5 de éter de petróleo e 2 mL de álcool etílico PA. Após centrifugação, 

retirou-se o sobrenadante apolar e o transferiu para o tubo de ensaio (limpo e tarado) 

sendo levado a banho a 60ºC para evaporar o solvente. Após a evaporação do 

solvente, os tubos de ensaio foram levados a estufa (60ºC) para secagem completa, 

até a obtenção do peso constante. O peso dos lipídeos foram obtidos por diferença 

de peso. 

 

4.2.8. Quantificação de proteínas 

 

A quantificação de proteínas hidrossolúveis totais foi realizada de acordo com o 

protocolo de Bradford (1976) com adaptações. A extração foi realizada utilizando 100 

mg de cada uma das amostras em tubo do tipo eppendorf® (MICHIELSEN et al. 1998). 

Os pellets foram lavados com 1 mL de álcool etilico PA, em seguida foi utilizado um 

tampão de extração KOH 0,2 M, levado ao banho por 1 hora a 95ºC, em seguida 

colocados no gelo. Após isso foram adicionados Acido Acético 1M, retirado uma 

porção (sobrenadante) em novo eppendorf, adicionado KOH 0,2 M e 1,5 mL de 

reagente de Bradford para corar as proteinas. A absorbância foi determinada no 

comprimento de onda de 595 nm em um leitor de espectrofotômetro (UVM 340, 

AsysHitech). A albumina do soro bovino (BSA), foi utilizada para efeitos de curva de 

calibração, sendo os resultados expressos em µg/g de biomassa fresca.   

 

 

4.3.  RESULTADOS 

 

4.3.1. Desenvolvimento das respostas morfogenéticas 

 

Para caracterizar o processo embriogênico de D. regia, as respostas 

morfogenéticas foram acompanhadas desde o explante inicial até que as estruturas 

semelhantes a embriões se tornassem visíveis na superfície do calo. Embriões 
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zigóticos imaturos, inicialmente verdes, apresentaram grande divisão celular / 

formação de calos, tanto no eixo embrionário quanto nos cotilédones, após 5 dias de 

cultivo (Fig. 2A). Após 15 dias de cultivo em meio de indução auxina / citocinina, além 

do ganho de massa expressivo, os calos apresentaram coloração marrom-amarelada, 

quase toda a extensão dos explantes (Fig 2A). Nos 30 dias é possível verificar a 

formação de regiões embriogênicas, em toda a extensão do tecido, além da coloração 

característica (Fig 2A).  

 

Figura 2: Respostas morfogenéticas de cotilédones imaturos, maduros e derivados 
de plântulas em meio de indução embriogênica, suplementado com 
elevada razão de auxina / citocinina. (A) Aspecto morfológicos dos 
explantes ao longo de 30 dias de indução. (B) Porcentagem de calo (%). 
(C) Ganho de massa fresca. As médias seguidas de letras diferentes se 
diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Barras 
= 5 mm. 

Os segmentos de cotilédones maduros de D. regia não induziram a formação de 

nenhuma resposta morfogenética além de não apresentarem nenhuma alteração 

morfológica (Fig. 2A), não sendo observado formação de calo (Fig. 2B) e pouco ganho 

de massa fresca, devido a inchamento do tecido (Fig. 2C). Em contrapartida, 
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segmentos de cotilédones derivados de plântulas induziram respostas 

morfogenéticas, assim como os embriões zigóticos imaturos (Fig. 2A). Esses 

explantes eram inicialmente verdes e começaram a expandir após 5 dias de cultivo 

em meio de indução de auxina / citocinina (Fig. 2A). Após 15 dias de cultura, os 

explantes apresentavam uma massa celular friável marrom-amarelado que começou 

a se formar na superfície dos explantes (Fig. 2A). O crescimento do calo progrediu em 

todo o explante e, após 30 dias de cultura, os primeiros aglomerados embriogênicos 

se tornaram visíveis na superfície do calo (Fig. 2A). Todos os explantes cotiledonares 

derivados de plântulas induziram a formação de calos (Fig. 2B) e, apresentaram 

significativo ganho de massa fresca (Fig. 2C). 

 

4.3.2. GAs não induzem respostas morfogenéticas em cotilédones 

maduros de D. regia 

 

As giberelinas (GAs) constituem uma classe de fitohormônios relacionadas à 

quebra de dormência e ativação do processo germinativo (RUSSEL et al. 2000). Em 

decorrência da ausência de respostas morfogenéticas em segmentos de cotilédones 

maduros de D. regia, quando cultivados em meio com alta razão auxina / citocinina, 

esses segmentos foram inoculados no mesmo meio de indução embriogênica 

acrescido de diferentes concentrações de ácido giberélico (0,5; 1,0 e 2,0 mg.L-1). 

Contudo, após 30 dias de cultivo, os explantes mantiveram-se morfologicamente 

inalterados, não sendo observada nenhuma resposta morfogenética (dados não 

representados, por não apresentar resultados esperados). 

 

 

4.3.3. Caracterização estrutural 

 

Para caracterização estrutural das respostas morfogenéticas de D. regia foi 

realizada uma avaliação histológica comparativa dos diferentes tipos de explantes 

cotiledonares ao longo do processo de indução (Fig. 3). 

Inicialmente, os explantes cotiledonares, independente do estádio de 

desenvolvimento, eram constituídos por epiderme unisseriada e anfiestomática e 

mesofilo dorsiventral. Nos cotilédones imaturos, as células do mesofilo apresentavam 



68 

 

 

 

conteúdo hialino (Fig. 3A, B). Após 5 dias de cultivo, intensas divisões anticlinais foram 

observadas na superfíe do explante (Fig 3C, D). Essas divisões se proliferaram por 

todo explante e após 15 dias de cultivo, protuberâncias foram observadas ao longo de 

toda a superfície do explante (Fig. 3E, F). As protuberâncias apresentavam 

protoderme definida e intensa divisão no seu interior com células apresentando 

citoplasma denso (Fig. 3F). Após 30 dias, embriões somáticos foram observados. 

Nos cotilédones maduros, as células do mesofilo apresentaram-se, inicialmente, 

intensamente coradas e conteúdo denso que ocupava todo o volume celular (Fig. 3H, 

I). Ao longo do processo de indução embriogênica, os segmentos de cotilédones 

maduros não apresentaram nenhuma alteração histológica e / ou resposta 

morfogenética (Fig. 3J, K). Porém, o conteúdo celular dos cotilédones maduros 

apresentou-se menos denso e mais granular, ao longo do período avaliado (Fig. 3L-

O).  
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Figura 3: Caracterização histológica de explantes de embriões zigóticos imaturos, e 
explantes cotiledonares maduro e derivado de plântulas de D. regia durante 
o processo embriogênico.  Abreviaturas: asterisco – estruturas globulares; 
cabeça de seta – grãos de amido; círculo – zonas pró-embriogênica. Barras 

de escala = 200 m. 
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Os explantes cotiledonares derivados de plântulas apresentaram, inicialmente, 

a mesma estrutura histológica observada em cotilédones imaturos (Fig. 3P). As 

células do mesofilo possuíam citoplasma hialino e pequenos grãos de amido 

distribuídos ao longo de toda região parietal (Fig. 3Q). Cinco dias após a indução, 

intensa proliferação celular foi observada no mesofilo dos cotilédones, dando início a 

formação dos calos embriogênicos (Fig. 3R). As células do mesofilo apresentaram-se 

hipertrofiadas e em intenso processo de divisão. As células filhas possuíam 

citoplasma denso, núcleos volumosos e nucléolos evidentes (Fig. 3S).  Aos 15 dias, 

diversos grupos de células localizados na periferia dos explantes apresentaram 

características meristemáticas como tamanho pequeno e citoplasma denso, 

caracterizando a formação das estruturas proembriogênicas (Fig. 3T, U). No final do 

processo de indução, estruturas globulares foram observadas na periferia do calo (Fig. 

3V), sendo possível observar paredes mais finas e citoplasma denso, confirmando o 

padrão embriogênico. Contudo, não foi observado conteúdo de reserva no interior das 

células das estruturas globulares (Fig. 3W).  

 

4.3.4. Análises bioquímicas 

 

Considerando a natureza de reserva dos cotilédones, análises bioquímicas 

foram realizadas a fim de verificar a dinâmica de mobilização das principais classes 

de reserva observadas em sementes. 

Os teores de carboidratos totais (Fig. 3A), apresentaram um comportamento 

semelhante para imaturo e cotilédones derivados de plântulas, sendo maior teor 

observado em embriões zigóticos imaturos. Nos cotilédones maduros, o teor de 

açúcares totais foi diretamente proporcional ao longo dos dias, saindo de 4,88 no 5º 

Dia, para 17,38 aos 30 dias de cultura. Ao contrário, nos tecidos cotiledonares 

derivados de plântulas, as menores concentrações dessa variável, foi de 5,84 mg de 

glicose / g de biomassa fresca aos 15 dias, e máximo de 18,76 mg de glicose / g de 

biomassa fresca no fim do processo de indução embriogênico. Já os tecidos imaturos 

apresentaram maiores valores desta variável, alcançando 24,31 mg de glicose / g de 

biomassa fresca aos 5 dias de inoculação decrescendo ao longo do tempo. (Fig. 3A).  
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Figura 4: Dinâmica de mobilização de açúcares solúveis totais (A), Lipídeos (B), 
Proteínas (C) durante a indução de embriogênese somática a partir de EZI, 
segmentos de cotilédones maduros e derivados de plântulas de D. regia. 
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Quanto aos teores de proteínas e lipídeos (Fig. 3B, C) apresentaram a mesma 

dinâmica de mobilização. Os cotilédones maduros apresentaram valores 

significativamente maiores dessas duas classes de compostos ao longo de todo 

experimento. Porém, para essa fonte de explante não houve mobilização desses 

compostos durante a indução embriogênica. Os explantes cotiledonares derivados de 

plântulas apresentaram valores decrescentes de teores de lipídeos e proteínas ao 

longo do tempo de avaliação, devido ao consumo destas macromoléculas no período 

in vitro. Além disso, foi observada essa redução significativa dos mesmos nos 

primeiros quinze dias de cultivo (Fig. 3B, C). Os cotilédones imaturos apresentaram 

comportamento contrário, obtendo maiores valores ao longo do tempo e a partir do 5º 

Dia de avaliação em relação aos de vitroplantas. 

  

 

4.4. DISCUSSÃO 

 

A escolha da fonte de explante para a indução de vias morfogenéticas deve ser 

feita preferencialmente a partir de tecidos fisiologicamente ativos, ou em estádios 

primários de crescimento como, por exemplo cotilédones e embriões zigóticos 

(OLIVEIRA et al. 2013). No presente trabalho, optamos por analisar o potencial 

morfogenético de um mesmo órgão (cotilédone) em diferentes estádios de 

desenvolvimento. O cotilédone é um tecido de reserva embrionário. Muitos estudos 

têm proposto a utilização dessa fonte de explante para o estabelecimento de sistemas 

de regeneração de espécies lenhosas devido as brotações estarem fisiologicamente 

ativas e em estádios primários de crescimento (OLIVEIRA et al. 2013). Além disso, 

embriões zigóticos imaturos e maduros ainda se apresentam com as fontes de 

explantes mais frequentemente aplicadas à indução de embriogênese somática 

(CORREIA et al. 2016; ISAH 2016). 

Arrillaga et al. (1994) esclarece que a porcentagem de embriões somáticos 

formados a partir das embriões zigóticos imaturos de Acacia bastarda, foi 

significativamente afetada pela idade do explante e pela composição dos diferentes 

meios, as sementes coletadas de 2 a 3 semanas após a antese (2-2,5 mm de 

comprimento) responderam com maiores porcentagens de células embriogênicas, 

comprovando a eficiência dessa fonte de explante para a indução de respostas 
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morfogenéticas. Abdi e Hedayat (2011), demonstraram resultados semelhantes 

utilizando embriões zigóticos imaturos de Delonix regia (Boger.) Raf., suplementados 

com diferentes concentrações de 2,4-D e BA, em que a formação de calos 

embriogênicos foi observada em 45% dos explantes, Valor menor ao reportado no 

presente estudo. Porém, Abdi e Hedayat (2011) também relatam a formação direta de 

embriões somáticos, característica não observada aqui. Myers e Vendrame (2004), 

também estudaram a formação de embriões somáticos de flamboyant. Utilizando 

embriões zigóticos imaturos como explantes foram testados diferentes razão de 

auxina / citocinina. Os resultados demonstraram que o melhor tratamento era 

suplementado com 0.125 mg.L-1 de BA + 1,0 mg.L-1 de 2,4D, conforme usados neste 

estudo, formando 52,4% de calos com zonas pro-embriogênicas. Contudo, em todos 

os trabalhos realizados com o flamboyant (incluindo o presente estudo) evidenciaram 

a baixa de regeneração, requerendo experimentos adicionais para melhorar a 

diferenciação de embriões somáticos. 

Outro problema recorrente da utilização de explantes imaturos, mesmo que  

recomendado na literatura, é a disponibilidade destes explantes que, no caso de 

flamboyant, ocorre de janeiro - fevereiro, deixando experimentos limitados, justificando 

a utilização de cotilédones maduros e cotilédones derivados de plântulas para a 

otimização do processo embriogênico, pois estes explantes estão prontamente 

disponíveis a qualquer período do ano, seja na planta mãe (vagem) ou através do 

banco de sementes. 

Dentre os resultados encontrados, os cotilédones maduros não apresentam 

nenhuma atividade fisiológica expressiva quando em contato com o meio de cultura 

suplementado com auxina e citocinina, nem mesmo quando adicionado Giberelinas 

no meio de cultivo. Porém, os cotilédones provenientes de plântulas estabelecidas in 

vitro obtiveram grande responsividade. Estes resultados relacionados aos cotilédones 

maduros, provavelmente, estão associados com as altas taxas de compostos de 

reserva como sugerido por Trigioni et al. (1999). Esses autores mencionaram que 

Cercis canadensis apresenta elevado teor de proteínas levando a um declínio do 

potencial morfogenético dos explantes. Níveis elevados de proteínas de 

armazenamento de sementes podem estar associados à perda de potencial 

embriogênico (DAHMER et al. 1992). Como exemplo, a perda de capacidade 

embriogênica dos embriões zigóticos de Picea glauca engelmannii (ROBERTS et al. 
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1989) e Lirioderulron tulipifera (SOTAK et al. 1991) está associada ao acúmulo de 

proteínas de reserva. Além disso, concentrações elevadas de proteínas de 

armazenamento provavelmente anunciam um estado de maturidade fisiológica / 

bioquímica do embrião zigótico no qual a competência para formar embriões 

somáticos é perdida.  

A maioria dos calos encontrados neste trabalho apresentaram características de 

calos embriogênicos como mencionado por Williams e Maheswaran (1986) que 

apontam como características de calos embriogênicos a presença de células com 

pequena dimensão, conteúdo citoplasmático denso, com grandes núcleos 

proeminentes, nucléolos alargados, conforme observado durante a fomação das 

zonas pró-embriogênicas. 

Moura (2007), estudando a formação de embriões somáticos de macaúba, 

também ao longo do tempo e características anatômicas, verificou que apesar da 

região da plúmula ter sofrido muitas divisões celulares, a região distal referente ao 

cotilédone, foi a que produziu maior resposta embriogênica, e após 60 dias, 

demonstrou maior proliferação de calos embriogênicos. Guerra e Handro (1998) 

obtiveram repostas similares com calos embriogênicos na região cotiledonar de 

embriões de Euterpe edulis. O que comprova a capacidade destes tecidos em 

formarem embriões somáticos. As células do calo que, primeiramente, apresentam 

citoplasma menos denso que as células da periferia, passaram a apresentar 

citoplasma denso e núcleos e nucléolos mais evidentes. Esta mudança na morfologia 

celular é um sinal da aquisição de competência embriogênica  

Já para as variáveis bioquímicas, temos uma grande quantidade de 

macromoléculas de reservas nesses tecidos maduros que não decrescem ao longo 

dos dias de avaliação. Segundo os resultados encontrados por Rodrigues (2014) 

trabalhando com Quercus suber verificou-se que o teor de açúcares solúveis vai 

aumentando ao longo do desenvolvimento dos estádios embrionários, cerca de 7,5 

mg / g de biomassa fresca, valores semelhantes aos encontrados neste trabalho a 

partir do 15º dia; O teor lipídico também foi estudado e encontrou-se valores máximos 

de 53 mg / g de biomassa fresca em embriões somáticos maduros, valores muito 

superiores aos encontrados pra Delonix regia. Porém para proteínas, os valores se 

assemelham para cotilédones derivados de plântulas, onde atingem 5 mg / g de 

biomassa fresca. 
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A análise bioquímica dos calos maduros de aroeira-do-sertão (Myracrodruon 

urundeuva Fr. All.), uma espécie lenhosa, estudada por Vasconcelos et al. (2012) 

revelou teor de 3,157 mg de proteína total.g-1 massa fresca, valores próximos para os 

encontrados para espécie em estudo. O teor de açúcar solúvel total foi equivalente a 

43,32 mg.g-1 massa fresca, valores superiores os apresentados neste estudo com 

Delonix regia. 

As leguminosas lenhosas têm sido estudadas extensivamente com relação ao 

seu potencial para indução de embriogênese somática com pouco sucesso. No 

entanto, a indução é apenas o primeiro passo no desenvolvimento de um sistema de 

regeneração embriogênico eficiente. Assim como acontece com outras espécies 

lenhosas, as barreiras à adequada maturação e conversão embrionária colocam as 

árvores leguminosas como um grupo desafiador para o desenvolvimento de 

embriogênese somática, podendo ter uma aplicação comercial visível no futuro. 

Apesar de não ter sido obtido plântulas ao final do experimento, acreditamos que os 

resultados aqui obtidos contribuirão para a melhor compreensão dos aspectos 

morfofisiológicos associados ao potencial morfogenético de explantes cotiledonares 

de D. regia, bem como, de outras espécies arbóreas. 

 

4.5.  CONCLUSÕES 

 

Os tecidos embrionários, foram capazes de demonstrar respostas 

morfogenéticas especificas, sendo possível ver para cotilédones provenientes de 

plântulas, um maior número tanto de formação de calos, ganho de massa, divisões 

celulares, principalmente com regiões embrionárias, e pontos de consumo dessas 

variáveis bioquímicas. Para EZI, estes por sua vez, apresentaram formação de calos, 

ganho de massa,  

 

4.6.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A partir dos resultados obtidos no presente trabalho observou-se que a 

suplementação de citocinina foi essencial para a ativação de gemas axiliares em 

ápices caulinares e indução de gemas adventícias em cotilédones de Delonix regia. 

Para a indução dessas repostas morfogenéticas, 6-benziladenina (BA) demonstrou 
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ser mais efetiva que a cinetina, sendo recomendado a concentração de 2 mg.L-1 de 

BA. A regeneração de gemas adventícias nos cotilédones ocorreu a partir da 

reprogramação de células do mesofilo cotiledonar. Porém, o estádio de 

desenvolvimento dos cotilédones pode afetar o processo morfogênico. O presente 

estudo mostrou, também, que a embriogênese somática pode ser induzida a partir de 

explantes embrionários imaturos ou de segmentos cotiledonares derivados de 

plântulas. Porém, não foi observado respostas morfogenéticas a partir de cotilédones 

maduros. Apesar de não ter sido observado a conversão de gemas / embriões 

somáticos em plântulas acredita-se que os resultados aqui descritos contribuirão para 

o maior conhecimento do comportamento in vitro de flamboyant e o estabelecimento 

de sistemas de regeneração para essa importante espécie lenhosa ornamental. 
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