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Pupunha
Lá no horizonte por cima da mata
o vento assanha a mais alta palmeira
que, embelezando a vista com balanços,
é conhecida como a pupunheira.
As pupunhas às vezes dão lá no alto.
mas o caboclo não perde o manjar,
sobe no tronco, vai buscar o cacho
e põe os frutos para cozinhar.
É com a unha que quem sabe se testa
o tanto de óleo que os frutos contêm;
entre tons de vermelho e amarelo
pintam as cascas, as polpas também.
Cozidos e sem casca na hora do lanche
é com café que fazem tradição,
mas se moídos dão boa farinha
que dá a receitas toques de inovação.
Da planta-mãe colhemos os perfilhos
para palmito de fino sabor,
que em saladas, assados ou cozidos
são novidades de grande valor.
Mas a pupunha já deixou a floresta,
mesmo se veio de nossos ancestrais
e assim as vemos por nossas estradas
com balanço mais manso nos quintais.

Rosa Clement
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RESUMO
Análises anátomo-fisiológicas de folhas de pupunheiras cultivadas
in vitro, ex vitro e in vivo visando otimizar o protocolo de aclimatização
A pupunha (Bactris gasipaes Kunth-Arecaceae) é uma palmeira de extrema
importância ecológica e na agroindústria palmiteira, sendo essencialmente propagada
por sementes, uma vez que, devido às sérias dificuldades na aclimatização, a
micropropagação dessa espécie é prejudicada. Neste contexto, foram comparadas por
meio de análises anatômicas e fisiológicas, folhas de pupunheiras cultivadas in vitro, ex
vitro e in vivo, com o intuito de verificar as prováveis alterações, que possam influenciar
na adaptação das microplantas às condições ex vitro, uma vez que a lâmina foliar é o
órgão que mais se modifica em resposta as alterações ambientais. As plantas cultivadas
in vitro e posteriormente transferidas para ambiente ex vitro, passaram por um processo
de aclimatização constituído de três etapas de rustificação, onde na 1ª etapa as
microplantas foram mantidas por três dias na sala de crescimento com os tubos de
ensaio abertos, apresentando 100% de sobrevivência. Na 2ª etapa (50 dias de
aclimatização) as microplantas permaneceram por quarenta e sete dias em sala de
crescimento com temperatura e luminosidade controladas, apresentando 95% de
sobrevivência. Na 3ª etapa (180 dias de aclimatização), onde as microplantas
permaneceram por 130 dias no ripado sob condições de sombra (sombrite com malha
50%), com percentual de 70% de sobrevivência. Durante o processo de aclimatização
foram coletadas amostras de folhas sob condição in vitro, ex vitro (aos 50, 90 e 180
dias de aclimatização) e in vivo, onde foram realizadas análises anatômicas por meio de
microscopia eletrônica de varredura e de luz, e fisiológicas, pela taxa de condutância
estomática, transpiração e fotossíntese, obtidas pelo IRGA (analisador de gás
infravermelho), e o teor de clorofila, obtida pelo SPAD-502 (Soil and Plant Analysis
Development). Os dados analisados foram comparados entre si, e suas médias
submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de Tukey. As folhas das
pupunheiras apresentaram as mesmas estruturas anatômicas básicas em todas as
condições de cultivo, e como resposta a aclimatização observou-se o aumento na
espessura do mesofilo e na quantidade fibras vasculares (área ocupada pelas fibras na
lâmina foliar). Também foram observadas alterações fisiológicas, como a diminuição da
condutância estomática, com conseqüente queda na taxa de transpiração e
fotossíntese logo após o transplante das microplantas para as condições ex vitro; sendo
que no decorrer do processo de aclimatização observou-se a recuperação destes
fatores com a taxa de fotossíntese se igualando as das plantas in vivo. O mesmo
verificou-se em relação ao teor de clorofila que apresentou um aumentou gradativo em
relação ao tempo de aclimatização. As alterações anatômicas e fisiológicas não
afetaram de forma significativa o processo de aclimatização, ao contrário evidenciaram
um mecanismo de adaptação da espécie às condições de cultivo, permitindo considerar
como fatores determinantes para o estabelecimento do protocolo de aclimatização, o
ambiente com elevada umidade relativa do ar (ex vitro), o substrato composto de solo
tipo latossolo vermelho-amarelo e o tratamento profilático com fungicidas.
Palavras-chave: Pejibaye; Rustificação; Histologia; Fotossíntese
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ABSTRACT
Anatomical and physiological analyses of peach palm leaves from in vitro, ex vitro
and in vivo cultivated plants designed to optimize the acclimatization protocol
The peach palm (Bactris gasipaes Kunth-Arecaceae) is a palm of extreme
importance in ecological and palm tree agribusiness and is being mainly propagated by
seed, once; due to serious difficulties in acclimatization, the micropropagation of this
species is a hard process. In this context, pejibaye leaves from in vitro, ex vitro and in
vivo cultivated plants were compared using anatomical and physiological analysis in
order to detect probable alterations that would influence the microplants adaptation to ex
vitro conditions, since the leaf blade is the plant organ that more is modifying in
response to environmental changes. The in vitro cultivated plants that were
subsequently transferred to ex vitro environment went through an acclimatization
process that consisted of three rustification phases. In the first stage the microplants
were maintained in the growth room for three days in opened test tubes, featuring 100 %
of survival. In the second stage (50 days of acclimatization) the microplants remained for
forty-seven days in the growth room with controlled lighting and temperature, resulting in
95% of survival. In the third stage (180 days of acclimatization) the microplants
remained for 130 days covered with black shadow screen (“sombrite” mesh with 50%)
on the sides, resulting in 70% of survival. During the acclimatization process leaves
samples of in vitro, ex vitro (to 50, 90 and 180 days of acclimatization) and in vivo
cultivated plants were collected and used for anatomical analyses using light and
scanning electron microscopy and for physiological analyses using stomatal
conductance, transpiration and photosynthesis rates, obtained by IRGA (infrared gas
analyzer), and the content of chlorophyll, obtained by the SPAD-502 (Soil and Plant
Analysis Development). The analyzed data were compared with each other, and their
average subjected to analysis of variance and compared by Tukey test. The peach palm
had the same basic anatomical structures in all conditions of cultivation, and in response
to the acclimatization process there was an increase in the thickness of the mesophyll
and in quantity of vascular fibers (area occupied by the fibers in leaf blade).
Physiological changes were also observed, as the decrease in stomatal conductance,
with a consequent fall in the photosynthesis and transpiration rates soon after the
microplants transplant to ex vitro conditions. During the acclimatization process was the
recovery of these factors with the photosynthesis rate equaling the rate of in vivo plants.
The same occurred in relation to the level of chlorophyll which showed a gradual
increase in relation to the period of acclimatization. These anatomical and physiological
changes did not affect significantly the acclimatization process, on the contrary, showed
a adaptation mechanism of the species to the cultivation conditions, allowing consider
as determining factors for the establishment of a acclimatization protocol, the
environment with high relative humidity (ex vitro), the substrate consisting of Red Yellow
latosol and the fungicide prophylactic treatment.
Keywords: Pejibaye; Rustification phases; Histology, Photosynthesis.
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1 INTRODUÇÃO
Os métodos de produção de palmito mais freqüentes são realizados por
explorações extrativistas e irracionais, ocasionando a extinção das espécies produtoras
Euterpe oleracea e E. edulis. Essa é uma das razões pela qual o cultivo da pupunheira
(Bactris gasipaes Kunth–Arecaceae) vem se expandindo consideravelmente, tornando
a principal produção de palmito no mercado interno e externo. Sua produção vem se
destacando devido a suas qualidades agronômicas, industriais e comerciais, levando-se
em consideração que seu cultivo apresenta excelente alternativa para o pequeno
agricultor devido sua alta rentabilidade.
Entretanto, muitas são as dificuldades encontradas para a expansão dessa cultura
no Brasil, como por exemplo, a ausência de campos de produção de sementes de
matrizes que apresentem superioridade agronômica para produção do palmito, pois,
normalmente as sementes comercializadas não são de plantas selecionadas,
resultando em plantios heterogêneos, onde as plantas apresentam variação no número
de perfilhos, presença de espinhos no pecíolo, diâmetro irregular do estipe, baixa
produção e qualidade do palmito.
Por essa razão, a técnica de micropropagação pode ser considerada uma
excelente ferramenta para a produção maciça desta espécie, uma vez que, além da
clonagem de plantas selecionadas, há uma produção contínua de mudas,
independentemente da disponibilidade de sementes no mercado. Entretanto, essa
técnica, até o prezado momento mostra-se prejudicada pela eleva perda de
microplantas quando transferidas para as condições ex vitro.
Poucos são os trabalhos sobre aclimatização de pupunheiras, bem como estudos
relacionados à anatomia e fisiologia desta espécie, no entanto o conhecimento da
anatomia foliar bem como de seus aspectos fisiológicos pode ser relevante, por
exemplo, para relacionar as estratégias de adaptação destas plantas a diferentes
ambientes.
Não obstante, sendo a lâmina foliar a estrutura que mais se modifica em resposta
às alterações ambientais, constituindo o principal sítio de produção de fotossimilados, o
presente trabalho teve por objetivo avaliar as características anatômicas de folhas de
pupunheiras cultivadas in vitro, ex vitro e in vivo, bem como verificar as alterações
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fisiológicas constatadas pelas análises da taxa de fotossíntese, taxa de transpiração,
condutância estomática e teor de clorofila, com o intuito de melhor compreender as
dificuldades adaptativas das microplantas quando submetidas às condições ex vitro,
visando o estabelecimento de um protocolo de aclimatização para esta espécie.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Pupunheira (Bactris gasipaes KUNTH-ARECACEAE)
2.1.1 Características gerais
A espécie Bactris gasipaes (Kunth-Arecaceae) é nativa da região Amazônica, mais
especificamente da Amazônia Peruana, conhecida popularmente no Brasil como
pupunha ou pupunheira. Durante o decorrer dos séculos, a pupunha tornou-se a
palmeira mais domesticada nas Américas, tendo como testemunha da grande
diversidade, os vários nomes da planta, os diversos tamanhos e composição dos frutos,
além de suas inúmeras utilidades. Seu uso principal, inicialmente foi o fruto amidoso na
forma cozida (para consumo direto), fermentado para fazer “chicha” (bebida alcoólica),
ou moído e seco para produção de farinha. Os usos potenciais dessa planta são
dirigidos à exploração mais ampla dos usos indígenas do palmito e do fruto para
consumo direto pelo homem, para ração animal, farinha e extração de óleo (CLEMENT;
CHAVEZ FLORES; GOMES, 1987).
Embora o maior uso da pupunha na Amazônia seja o fruto, por ser rico em energia
e β-caroteno (YUYAMA et al., 1999), atualmente o palmito é o principal motivo de seu
plantio em larga escala. As pesquisas com pupunheiras, visando à produção de palmito
tiveram inicio na Costa Rica durante a década de 60 (século passado) sendo que nesta
época a extração predatória já havia inviabilizado a colheita econômica de palmitos das
populações silvestres de Euterpe precatoria (Mart.) (CAMACHO; SORIA, 1970).
Ao longo da década de 70, os plantios costarriquenhos expandiram lentamente e
ensaios foram instalados em numerosas áreas da América tropical. As pesquisas no
Brasil com a pupunheira para esta finalidade se iniciaram nesta mesma década no
Instituto Agronômico de Campinas estendendo-se para o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (MOREIRA GOMES; ARKCOLL, 1988).
No início da década de 90, o plantio da pupunheira no Brasil visando a produção
de palmito, apresentou grande expansão e o número de grupos de pesquisa e
produção dessa espécie cresceu rapidamente (KULCHETSCKI; CHAIMSOHN;
GARDINGO, 2001).
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A pupunha é uma planta perenifólia, com estipe ereto com diâmetro que varia
entre 15 e 30 centímetros, 15 a 20 metros de altura, e em alguns casos, até 25 m
(CAVALCANTE, 1991). A espécie apresenta notável perfilhamento, ou seja, brotações
múltiplas formadas a partir da base do seu caule. Entretanto, à medida que a planta
envelhece, o rizoma perde a capacidade de produzir novas brotações. No entanto, tal
capacidade pode ser mantida e preservada indefinidamente através de podas
sucessivas (MORA-URPI et al., 1984). Segundo Villachica (1996), pode ocorrer de 1 a
20 perfilhos por planta, e raramente são encontradas plantas que não perfilham.
Outro caráter marcante em pupunheira é a presença de espinhos nos entrenós,
recobrindo também as folhas nas duas porções, superior e inferior. Mesmo esta sendo
uma característica dominante na espécie há, entretanto, plantas com poucos ou
nenhum espinhos (MORERA MONGE, 1981; BONACCINI, 1997; CLEMENT;
MANSHARDT, 2000; KALIL FILHO et al. 2002). A madeira de seu caule é
moderadamente pesada, dura e dotada de grande resistência contra as intempéries da
região tropical, especialmente quando mantida em ambiente seco ou moderadamente
seco (KULCHETSCKI; CHAIMSOHN; GARDINGO, 2001).
A copa tem forma de coroa e possui uma média de 20 folhas que medem de 3 a 4
metros, com 1 a 1,5 metros de largura (BONACCINI, 1997, BERGO; LUNZ, 2000). A
coroa é formada de folhas pinadas, curvadas, em arranjo espiral. O pecíolo é
caniculado, variando de 70 a 130 cm de comprimento. A ráquis inicialmente côncava na
superfície torna-se bifacial após o primeiro terço de seu comprimento, o qual pode
variar de 1,5 a 3 metros, com numerosos espinhos no pecíolo e na ráquis (MORERA
MONGE, 1981; CLEMENT; MANSHARDT, 2000).
Qualquer que seja a idade da planta, todas as folhas apresentam uma gema
axilar, dormente ou não. Isso vale mesmo para as folhas que ainda se encontram em
estado embrionário. Essa gema desenvolve-se concomitantemente com a folha que a
protege, e ambas são originárias dos tecidos meristemáticos da planta, em seu
crescimento apical. As gemas axilares situadas na altura do rizoma das plantas juvenis
se diferenciam, formando novos perfilhos (FERREIRA et al., 1995)
Na época de florescimento seus cachos apresentam as flores femininas e
masculinas juntas, sendo classificada como espécie monóica. Os cachos medem de 50
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a 80 cm de comprimento, com 20 a 60 espigas, produzindo de 50 a 1.000 flores
femininas e de 10 mil a 30 mil masculinas, aparecendo após três ou quatro anos da
germinação da semente (BONACCINI, 1997). A inflorescência é do tipo racemo, com
flores estaminadas de cor branco-amarelada distribuídas geralmente em tríades, com
bractéolas florais diminutas, sésseis ou raramente com pedicelos desiguais. O
androceu é constituído por seis estames de filete delgado, com anteras curtas e
dorsifixas. As flores pistiladas são de cor branca-amarelada; normalmente solitárias
entre as tríades masculinas (UHL, 1987).
A pupunheira apresenta fruto normalmente monospérmico, com tamanho variável,
ovóide, podendo apresentar cor verde quando jovem. Quando maduro é amarelo,
vermelho ou de alguma combinação destas cores. O epicarpo é liso, o mesocarpo
farináceo com fibras e o endocarpo liso com três poros (MORA-URPI, 1982; MORAURPI, 1983). A produção de frutos é determinada pelos períodos de chuva e seca,
razão pela qual a época de colheita pode variar de ano para ano em uma mesma
região. A semente tem coloração marrom-escura, com um tamanho médio de 2cm, e
sua polpa assemelha-se com cor e sabor ao coco-da-baía (BONACCINI, 1997;
YUYAMA et al., 2003). Cabe ressaltar que, de acordo com o tamanho dos frutos a
pupunheira é agrupada em três raças distintas, microcarpa, que produz frutos
pequenos pesando até 20 g; mesocarpa, cujo tamanho dos seus frutos são
intermediários, com peso entre 20 e 70 g e macrocarpa, cujos frutos variam entre 70 e
150 g.
As sementes apresentam dimensões e formas que variam consideravelmente,
devida à condição alógama da planta, com variada segregação genética. Apresentam
formatos diversos, podendo ser delgado, ovóide, elíptico, cuneiforme, oblongo, ou
arredondados (MORA-URPÍ; WEBER; CLEMENT, 1997).
O sistema radicular da pupunha apresenta na literatura resultados contraditórios,
pois, segundo Morales; Vargas (1990) o sistema radicular é superficial e expandido,
apresentando maior concentração de raízes da planta estudada num raio e
profundidade de 40 cm, e segundo Ferreira et al. (1995) a partir do centro da planta o
5sistema radicular das pupunheiras é mais extenso e mais profundo, embora a maior
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biomassa radicular tenha sido encontrada dentro da área de projeção da copa, a maior
área superficial absorvente foi encontrada fora desta área.
É importante ressaltar que o sistema radicular desta espécie é bastante fibroso e
sua regeneração após qualquer injúria é muito difícil (KULCHETSCKI; CHAIMSOHN;
GARDINGO, 2001).
2.1.2 Aspectos ecológicos
Embora a pupunheira tenha ocorrência original em floresta, ela necessita de ampla
exposição ao sol para seu desenvolvimento. Quando se desenvolve naturalmente na
floresta, sob condição de sombra, seu crescimento é lento e pouco vigoroso, de forma
que são necessários muitos anos para que atinja seu estado adulto. É uma planta
umbrófila somente nos primeiros estádios de desenvolvimento em condições naturais
na floresta, mas quando cultivado em plantios artificiais, em regime de monocultura, não
requer sombra em nenhuma etapa de seu desenvolvimento (KULCHETSCKI;
CHAIMSOHN; GARDINGO, 2001).
A pupunheira é encontrada naturalmente em extensas porções geográficas, sendo
que a densidade desta palmeira se concentra entre os limites das regiões baixas do
neotrópico úmido da Amazônia circunscrito pelos paralelos 16º - 17º N (região noroeste
de Honduras) e 17º S (região central boliviana), que atinge a foz do Rio Amazonas e se
estende até as Guianas, chegando à costa do Pacífico, no Equador, e as regiões da
costa colombiana (MORA-URPÍ; CLEMENT, 1981). No território brasileiro, esta espécie,
com suas variedades e ecótipos, é encontrada comumente, na forma nativa, em toda a
Bacia Amazônica, compreendendo os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão,
Amapá, Roraima e Rondônia, bem como o norte do Mato Grosso (MOTA, 1994).
Devido originar-se em regiões tropicais de alta densidade pluviométrica, com solos
ácidos de baixa fertilidade, desenvolve-se bem em regiões onde há abundância de
chuva (1900 a 6000 mm anuais) e apresenta relativa resistência a períodos secos ou de
baixa

pluviosidade

de

três

a

quatro

meses

(KULCHETSCKI;

CHAIMSOHN;

GARDINGO, 2001). Embora o cultivo da pupunha possa ser implantado nas mais
diferentes condições climáticas, é nas regiões de clima quente e úmido, com
temperatura média anual de 22º C e precipitação bem distribuída, que se obtém maior
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desenvolvimento vegetativo e peso em palmito por planta e por área (BOVI, 1998;
DEENIK et al., 2000; GUERREIRO, 2002).
De maneira geral, a pupunha se desenvolve melhor em solos mais arenosos e
friáveis, do que em solos pesados e argilosos, e mesmo sendo exigente em água, não
resiste a solos encharcados, exigindo local com boa drenagem (FERREIRA, 1987).
2.1.3 Relação microrganismos x pupunheiras
2.1.3.1 Patógenos
Os principais agentes etiológicos causadores de doenças em plantas em geral são
fungos, bactérias, vírus e nematóides, responsáveis por pequenas ou grandes perdas
que podem ser fatores limitantes a uma determinada cultura (POZZA et al.,1999)
No caso específico de pupunheiras, noventa por cento das sementes distribuídas
para todo Brasil são provenientes do Peru, e eventualmente não recebem tratamento
fitossanitário, resultando muitos problemas no período de germinação e formação de
mudas. Dentre os patógenos já isolados de pupunheiras, destacam-se: o fungo Monilia
spp, causador da podridão branca em frutos, Diplodia spp., responsável pela podridão
basal dos frutos; Ceratocystis spp., o fungo da ráquila negra; Thielaviopsis paradoxa e
Chalaropsis spp. causadores da podridão negra dos frutos colhidos que destroem
também as sementes.
Não obstante, foram isolados das folhas outros fungos, tais como o Pestaliopsis
spp. (fungo da mancha amarela), Mycosphaerella spp. (fungo da mancha parda),
Colletotrichum spp. (fungo da mancha negra), Deschlera incurvata (fungo da mancha
anelar) e Fusarium moniliformae (fungo do espessamento das nervuras). A ocorrência
de antracnose nas folhas mais jovens das pupunheiras, caracteriza-se por causar
manchas arredondadas e deprimidas, coloração marrom, com anéis concêntricos onde
aparecem as estruturas do fungo. Além disso, condições abióticas adversas como vento
frio, substratos inapropriados, falta d’água e correta fertilização do solo parecem
favorecer sua ocorrência.
No caso específico de palmeiras, a podridão da medula é causada pelo fungo
Fusarium sp., causando a perda do palmito. Este sintoma assemelha-se ao do
Phytophthora sp. (SANTOS et al., 2001), descrito por Pizzinatto et al. (2002) no
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Município de Mogi Mirim – SP, cujos sintomas são de podridão do estipe e
amarelecimento de folhas de pupunheiras no campo.
No caule foi relatado por Santos et al. (2004) a primeira ocorrência no estado do
Paraná de Phytophthora palmivora, responsável pela podridão do estipe, resultado
confirmado pelo teste de patogenicidade com subseqüente re-isolamento do fungo. A
maioria das doenças que são observadas em pupunheiras no Brasil e também em
outros países é atribuída principalmente a fungos do gênero Fusarium ou
Colletotrichum, além de algumas bactérias como a Erwinia que também ocasionam a
podridão do estipe (BOVI, 1997).
2.1.3.2 Endófitos
De acordo com as observações de Azevedo (1998), foi Bary em 1866, quem
primeiro propôs uma possível distinção entre endófitos e patógenos de plantas. Embora
eles tenham sido descritos há dois séculos, os microrganismos endofíticos somente
receberam considerável atenção a partir dos anos 80, quando foi reconhecida sua
capacidade de proteger as plantas contra patógenos e insetos (JACOBS; BUGBEE;
GABRIELSON, 1985; MISAGHI; DONNDELINGER, 1990; HALLMANN et al., 1997;
AZEVEDO et al., 2000). Esses microrganismos são, portanto, definidos como aqueles
que colonizam os tecidos internos de plantas sem causar danos ao hospedeiro e sem
desenvolver estruturas externas (AZEVEDO; MACCHERONI JUNIOR;ARAÚJO, 2003).
A constatação de bactérias endofíticas em tecidos de plantas saudáveis tem sido
relatada para muitas espécies cultivadas, e em diferentes estádios de desenvolvimento
(JACOBS; BUGBEE; GABRIELSON, 1985; STURZ, 1995; PALUS et al., 1996). As
plantas fornecem um habitat para inúmeras populações de bactérias endofíticas, muitas
das quais não são cultiváveis e, portanto não são identificadas. A presença dos
endófitos pode afetar a fisiologia do hospedeiro, consumindo produtos de fotossíntese
(considerando-se que endófitos são heterótrofos) ou metabólitos tóxicos.
Inúmeros endófitos foram isolados de espécies da família Arecaceae, sendo a
primeira ocorrência citada por Rodrigues; Samuels (1990).
Dentre as palmeiras a espécie Bactris gasipaes já teve os seguintes
microrganismos endofíticos isolados: Thielaviopsis paradoxa, Ceratocystis paradoxa,
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Phomopsis sp., Fusarium sp. e Penicillium sp. (COSTA NETO, 2002) de plantas
cultivadas no campo (in vivo); Fusarim sp., Fusarim oxysporum, Fusarim proliferatum,
Neotyphodium sp., Epicoccum nigrum, Colletotrichum sp. e Alternaria gaisen de plantas
cultivadas in vitro e in vivo, além das leveduras Rhodothurula mucilaginosa,
Debaromyces hansenii var. fabryi, Pichia guilliermondii, Candida xestobii, Candida
fermentati e as bactérias Bacterium sp., Staphylococcus xylosus, Enterobacter sp.,
Enterobacter cloacae, Enterobacter glomerans, Enterobacter hormaechei e Pantoea sp.
(ALMEIDA; YARA; ALMEIDA, 2005).
Cabe salientar que, as perdas de pupunheiras micropropagadas, segundo Almeida
et al. (2005), ocorrem principalmente pela presença de microrganismos, responsáveis
pela morte das plantas no início da cultura ou em seu estabelecimento ex vitro durante
a aclimatização. Por meio de taxonomia clássica e de técnicas moleculares, os autores
identificaram fungos presentes nos ápices caulinares de pupunheiras sadias cultivadas
no campo e em plantas propagadas in vitro, evidenciando a presença de Fusarium
oxysporum, Neotyphodium sp. e Epicoccum nigrum na plantas do campo, e nas plantas
in vivo a presença de Fusarium sp., F. Proliferatum, F. Oxysporum, Colletotrichum sp.,
Alternaria gaisen, Neotyphodium sp. e Epicoccum nigrum. As sete espécies de fungos
foram re-introduzidas em plantas axênicas, demonstrando diferentes comportamentos,
evidenciando que Neotyphodium sp e E. nigrum estabelecem uma interação endofítica
e as demais se comportam como patógenos. Além disso, as espécies endofíticas
mostraram potencial para o uso no controle biológico de patógenos de pupunheiras.
2.1.4 Importância econômica
Mesmo sendo o Brasil o maior produtor, consumidor e exportador de palmito do
mundo, ainda é utilizada a exploração predatória de palmeiras nativas da Mata Atlântica
para atender esta demanda (BOVI, 1998). Com o intuito de diminuir esta exploração, a
pupunha tem chamado a atenção dos agricultores por suas características de
precocidade, sendo o primeiro corte efetuado a partir de 18 meses do plantio, e
perfilhamento, ou seja, a planta forma touceira como a bananeira e, após o primeiro
corte, os perfilhos crescem permitindo a produção permanente. Isso não acontece com
a espécie juçara, palmeira de estipe único, excessivamente explorada (VILLACHICA,
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1996; MORA-URPÍ; WEBER; CLEMENT, 1997; BOVI, 1998; MARQUES; COELHO,
2003).
Além do palmito que é extraído da parte cilíndrica, localizada na parte superior do
estipe, representada pelo conjunto de bainhas das folhas, onde no centro se encontra a
parte comestível, da pupunha aproveita-se quase tudo, como por exemplo, o já
mencionado fruto, que é rico em vitamina A (AGUIAR et al., 1980) e em amido
(CARRERA, 1999), que pode ser consumido ao natural, cozido em água ou fermentado
na água para refresco. Do fruto, ainda pode se obter vinho, vinagre, manteiga, azeite,
além de excelente farinha para consumo ao natural ou o preparo de mingaus, bolos e
outros pratos. Do mesocarpo, ou seja, da polpa dos frutos preparam-se picles. Os
níveis médios da proteína dos frutos variam de 1,8 a 2,7%, os níveis de lipídio de 3,5 a
11,1%, a fração livre do nitrogênio 24,3 a 35%, a fibra do alimento varia de 5,2% a
8,7%, considerando o potencial nutritivo desta fruta, importantes na incorporação mais
freqüente na dieta (YUYAMA et al., 2003).
As inflorescências são utilizadas em alguns países para o consumo humano como
saladas e condimento; o pólen é empregado na apicultura e consumo humano (COUTO
et al., 1999); as raízes são usadas na medicina popular como lenitivo para dores de
cabeça e desarranjos intestinais além do preparo de vermífugos. As folhas podem ser
usadas para confecção de artesanato, em cobertura de habitações além de
arraçoamento animal, sendo uma fonte adicional de proteína, em média com 7,5% de
proteína bruta (COUTO et al., 1999; CHAIMSOHN, 2001).
Segundo Hartley (1977), o óleo de pupunha contém maior quantidade de ácidos
graxos insaturados do que o azeite-de-dendê. Atualmente, o óleo insaturado possui
excelente valor de mercado, sendo interessante no ponto de vista nutricional e
industrial (CHAIMSOHN, 2001).
Do tronco pode-se extrair a celulose, e sua madeira também é aproveitada por ser
moderadamente pesada, de grande resistência às intempéries e elasticidade (MORA
URPÍ, 1984; CLEMENT; BOVI, 1999). Quando beneficiada é usada na fabricação de
instrumentos musicais, cabos de ferramentas, pisos, peças de artesanato, produção de
celulose para papel e também pode ser transformada em celofane e crayon (COUTO et
al., 1999; CHAIMSOHN, 2001).
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De acordo com Bovi (1998) e Tonet; Ferreira; Otoboni, (1999), o interesse
comercial pela pupunheira, além de ser uma cultura perene, destaca-se por apresentar
crescimento a pleno sol, precocidade, rusticidade, perfilhamento, palatabilidade, sem
escurecimento do palmito após o corte
A pupunheira pode ser propagada por sementes, onde é obtida uma grande
quantidade de mudas com menor custo, ou por perfilhos, embora este apresente alta
percentagem de perdas (NOGUEIRA et al., 1995; VILLACHICA, 1996). A propagação
da pupunha por sementes é lenta e desuniforme, uma vez que algumas sementes
completam a germinação aos 150 dias (NOGUEIRA et al. 1995), prolongando o período
de formação de mudas. A viabilidade e o vigor das sementes estão associados com a
perda de umidade, partindo de um teor de umidade inicial de 45%, observou-se que
abaixo de 38% a emergência e o vigor das sementes são afetados negativamente de
maneira significativa. Abaixo de 17% de umidade a emergência é praticamente nula, o
que caracteriza as sementes de pupunha como recalcitrantes (FERREIRA; SANTOS,
1992; BOVI; MARTINS; SPIERING, 2004).
O esforço na conservação de banco de germoplasma segundo Bovi; Martins;
Spiering (2004) é devido a dificuldade para manter o banco de sementes, uma vez que
essa espécie como algumas palmeiras apresenta sementes recalcitrantes, sensíveis ao
dessecamento, o que impede a execução de programas de conservação a longo prazo,
que se baseiam na desidratação da semente antes do armazenamento (CHIN;
ROBERTS, 1980). Sendo assim a conservação in vitro mostra-se como uma técnica
promissora (MORA-URPI; WEBER; CLEMENT, 1997).
Não obstante, mesmo a pupunheira apresentando um caráter perene, a ocorrência
de partenocarpia e polinização é deficiente, o que colabora para a formação de cachos
com poucos frutos com sementes variáveis (ALMEIDA, 1994). Neste aspecto, a técnica
de micropropagação ou propagação in vitro, é uma excelente alternativa não só para a
produção maciça de mudas como também para a obtenção de clones de matrizes
selecionadas, adaptadas às mais diversas regiões de cultivo.
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2.2 Micropropagação
A cultura in vitro é um conjunto de técnicas em que pequenos fragmentos de
tecido vivo são isolados e cultivados assepticamente, por períodos indeterminados, em
um meio nutritivo e incubado em condições ambientais controladas. Para o caso de
tecidos vegetais, esta definição original deve ser ampliada, de modo a incluir toda uma
gama de explantes que vai desde plântulas e órgãos a células isoladas e protoplastos
(TORRES; CALDAS, 1990; MROGINSKI; ROCA, 1993).
Em virtude do tamanho do propágulo ser tão pequeno e o método ser asséptico,
o termo micropropagação é referido para técnica de propagação assexual in vitro (HU;
WANG, 1983). Essa técnica é utilizada como uma importante ferramenta, não só
geneticamente e no melhoramento de plantas como também auxiliando em inúmeras
outras áreas da agricultura, fornecendo grandes vantagens, como a de obter milhares
de plantas, independentemente das estações do ano (GRATTAPAGLIA; MACHADO,
1998; NICOLOSO et al., 2001), onde as condições ambientais e nutricionais podem
ser facilmente controladas (DRUART, 1981); reduzir do tempo necessário à
propagação da espécie (MURASHIGE, 1974; ERIG; SCHUCH, 2005); fornecer
melhores condições sanitárias através do cultivo de meristemas previamente tratados
por termoterapia para eliminação de doenças (VISEUR; DRUART, 1988); reprodução
do genótipo da planta mãe com fidelidade durante a multiplicação, bem como o
aumento da variabilidade genética para fins de seleção, obtenção de plantas livres de
vírus e outros patógenos, conservação e avaliação de germoplasma (FERREIRA;
CALDAS; PEREIRA, 1998).
Potencialmente, plantas de todas as espécies podem ser formadas por meio
desta técnica, desde que as exigências nutricionais, hormonais e climáticas sejam
satisfeitas (HARTMANN; KESTER; DAVIES, 1997). Entre os princípios que se baseia
a cultura de tecidos, os dois mais importantes, sem dúvida, são a totipotencialidade
celular e o balanço hormonal (VILLALOBOS; THORPE, 1993; KERBAUY, 1999).
Pelo princípio da totipotencialidade das células somáticas vegetais, teoricamente,
qualquer célula viva possui suficiente informação genética para produzir uma planta
normal, desde que lhe sejam propiciadas condições nutricionais e ambientais
adequadas. A cultura de tecidos, dessa forma, pode propiciar a regeneração de uma
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planta inteira a partir de fragmentos de outra planta (GRATTAPAGLIA; MACHADO,
1998).
Um dos primeiros protocolos de cultura de embriões envolvendo palmeiras foi
publicado por De Guzman; Del Rosário (1964) para o coqueiro Makapuno, e outros
foram estabelecidos posteriormente (ASSY-BAH; DURAND-GASSELIN; PANNETIER,
1987; RILLO; PALOMA, 1992; ASHBURNER et al., 1995; SIQUEIRA et al., 1998;
SILVA, 2002; ANGELO; LEAL; GOMES, 2003; SANTANA; TEIXEIRA, 2004).
Em

pupunheiras,

ambos

os

protocolos,

de

embriogênese

somática

e

organogênese foram descritos previamente por Arias; Huete (1983); Stein; Stephens,
(1991); Almeida (1994) e Almeida; Kerbauy (1996) induziram a reversão de botões
florais de pupunha em gemas vegetativas e a obtenção de plântulas via embriogênese
somática.

Atualmente

vem

sendo

desenvolvidos

estudos

envolvendo

a

micropropagação de matrizes de pupunheiras selecionadas, bem como avaliações
sobre o isolamento e a relação entre microrganismos endofíticos com essa espécie
(ALMEIDA; YARA; ALMEIDA, 2005; ALMEIDA; ALMEIDA, 2006).
Mesmo sendo o cultivo in vitro uma importante técnica na propagação de plantas
em larga escala, o processo de micropropagação tem como um dos seus principais
problemas a adaptação das plantas micropropagadas nas condições ex vitro (GROUT
et al., 1975; DONNELY; VIDABER; LEE, 1985; ZIMMERMAN, 1988). Por essa razão
essa transferência para as condições naturais, deve ser progressiva evitando
estresses (SILVA et al., 1995).
2.3 Aclimatização
Um número expressivo de espécies vegetais micropropagadas não consegue
sobreviver à transferência brusca do ambiente in vitro para o ripado ou para o campo
(HARARIKA, 2003). A mudança de um ambiente protegido, estéril, com açúcares e com
umidade saturada, para um ambiente não-estéril, sem açúcares e com reduzida
umidade, tem resultado a perda de muitas plantas, baixa taxa de crescimento e período
prolongado na obtenção de plantas completamente aclimatadas (SOUZA JÚNIOR;
BARBOZA; SOUZA, 2001). Devido a esses efeitos é necessário um processo de
aclimatização, o qual consiste em modificações morfológicas, anatômicas e fisiológicas
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das plantas, como forma de diminuir a possibilidade de estresse, para que as mesmas
possam sobreviver e crescer vigorosamente em um novo ambiente (BRAINERD;
FUCHIMGAMI, 1981; GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; CARVALHO et al., 1999;
HARARIKA, 2003).
Segundo ZIMMERMAN (1988) são as alterações no metabolismo da planta, de
um estádio heterotrófico para autotrófico que promovem as alterações anatômicas e
fisiológicas nas microplantas. Essas alterações, por vez podem ser observadas na
cutícula, na cera epicuticular, na não funcionalidade do aparato estomático e,
conseqüentemente, na perda expressiva de água das células e diminuição do
processo fotossintético (MARÍN; GELLA; HERRERO, 1988; PREECE; SUTTER, 1991;
DESJARDINS, 1995; POSPÍSILOVÁ et al., 1999 e 2000). Por essa razão, a
transferência para as condições naturais, deve ser progressiva evitando possíveis
estresses (SILVA et al., 1995), uma vez que esse processo pode ser o fator limitante
para o fechamento do ciclo da micropropagação (GRATTAPAGLIA; MACHADO,
1990).
Pereira; Fortes; Silva (2001) trabalhando com macieira mencionaram que certos
órgãos da planta, como as folhas, podem apresentar influência sobre o crescimento das
plantas durante as primeiras semanas de aclimatização por causarem um efeito
inibitório sobre o alongamento dos entrenós, anulando a organogênese e,
conseqüentemente, o crescimento por completo das plantas.
De acordo com Sutter (1988), quando transferidas para aclimatização, plantas
enraizadas in vitro são submetidas a uma condição de alta transpiração que, associada
à alta condutividade hídrica, provoca baixa funcionalidade ou ausência de controle
sobre o fechamento dos estômatos. Além disso, as raízes produzidas in vitro segundo
Pierik (1990) são fracas e pouco funcionais, devendo ser substituídas o mais rápido
possível, fato este que só ocorrerá mantendo a planta com baixa transpiração. Para
MacClelland (1990), as raízes formadas in vitro são pouco funcionais por não
apresentarem pêlos radiculares, além de propiciarem pobre conexão vascular com a
parte aérea das plantas, resultando numa restrita transferência de água e nutrientes
para a parte aérea, comprometendo o crescimento.
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Pereira; Fortes (2000) questionaram que o crescimento deficiente de plantas de
macieira recém aclimatizadas deve-se além das condições adversas no momento do
transplante, ao estado funcional das raízes, no que diz respeito à nutrição destas logo
após o transplante e também possíveis inibições correlativas exercidas por diferentes
órgãos da planta. Por essa razão, o tipo e a qualidade do sistema radicular obtidos são
importantes para se obter sucesso na sobrevivência. Raízes curtas, em geral, são mais
desejáveis, pois, além de facilitarem seu manuseio no momento do plantio,
normalmente estão numa fase de crescimento ativo, o que facilita o pegamento da
planta (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1990).
O substrato utilizado na preparação das mudas é de grande importância na
aclimatização, uma vez que pode facilitar ou impedir o crescimento das raízes conforme
suas propriedades físico-químicas, o espaço de aeração e a sua capacidade de
retenção de água (CALVETE,1998). Por essa razão, os substratos em geral
representam a mistura de dois ou mais materiais, sendo que um destes, o
condicionador de substratos, irá promover a correção das características de forma a
otimizar as condições de uso (KÄMPF, 2000).
Várias são as misturas utilizadas na composição de substratos para plantas
micropropagadas, devendo-se levar em consideração as propriedades químicas e
físico-hídricas, pois essas influenciam na relação água/ar do substrato e na
disponibilidade e absorção de nutrientes (FERNANDES; CORÁ, 2000).
Muitas vezes são utilizados substratos comerciais, como vermiculita, plugmax,
Plantmax® e os bioadubos, porém estes apresentam elevado custo. Como medida,
utiliza-se substratos regionais que podem ser obtidos facilmente, tais como casca de
Pinus, esterco bovino, casca de arroz carbonizada ou solos da própria região de cultivo.
Os resíduos orgânicos têm sido utilizados como uma alternativa para a redução dos
custos, com resultados positivos no desenvolvimento de plântulas de diversas culturas
(BEZERRA; ROSA, 2002). Além desses, são utilizadas misturas de matéria orgânica e
solos, como descritos por Mercier; Kerbauy (1993) e uma mistura composta de fibras de
xaxim, areia e vermiculita (POMPELLI et al., 2001).
Entretanto, materiais orgânicos podem causar excesso ou deficiência de
nutrientes, devido a não quantificação precisa destes existentes na matéria orgânica,
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além da necessidade de estarem bem curtidos, não sendo aconselhável o uso de
resíduos em fermentação ou com elevada relação C/N (HOFFMANN et al., 1996). O
húmus ou a matéria orgânica não são apenas fontes de nutrientes, mas também têm
propriedades de natureza coloidal, decorrentes de sua estrutura orgânica complexa,
aliada a uma fina subdivisão de partículas (RAIJ, 1991).
A maioria dos protocolos publicados, sobre o cultivo in vitro de embriões de
palmeiras, cita a areia esterilizada como substrato na fase de aclimatização, e os
resultados obtidos indicam baixa porcentagem de sobrevivência das plantas
(ENGELMANN; BATUGAL, 2002). Para pupunheiras, Steinmacher et al.(2007), indicam
o substrato comercial PlantMax® .
Teixeira; Paiva (1997), entretanto, estudando a situação atual do cultivo in vivo
de palmito pupunha no Estado do Espírito Santo/Brasil, mencionam que os solos mais
frequentemente utilizados na implantação de pupunheiras são Latossolo Amarelo,
Podzólico Amarelo e o Latossolo Vermelho Escuro, os quais são altamente
intemperizados (ALLEONI; CAMARGO; CASAGRANDE, 1998), informações essas de
extrema importância para testes referentes à aclimatização de microplantas.
Em se tratando especificamente da pupunha, a etapa de aclimatização é
considerada um passo crítico para o estabelecimento de protocolos regenerativos
(ALMEIDA;

YARA;

ALMEIDA,

2005),

devido

às

sérias dificuldades

de

se

estabelecerem no ambiente ex vitro. Segundo Steinmacher et al. (2007), o ambiente
de alta umidade, ao qual as plantas micropropagadas são transferidas é o fator mais
importante na aclimatização de pupunheiras, enquanto que para Caprestano et al.
(2006), o tamanho das microplantas é que influencia no sucesso da aclimatização.
Outra hipótese para perda dessas plantas durante a aclimatização da cultura, ou
seja, em seu estabelecimento no campo é devido à presença de microrganismos
endofíticos latentes que se tornam patogênicos após o estresse fisiológico que ocorre
na fase adaptativa das microplantas (ALMEIDA; YARA; ALMEIDA, 2005).
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2.4 Plasticidade Fenotípica (Anatomia e Fisiologia Foliar)
O efeito fenotípico provocado pela interação do ambiente e o genótipo foi chamado
por Falconer (1989), de plasticidade fenotípica. Essa terminologia também retrata a
habilidade de um organismo em alterar sua fisiologia e/ou morfologia em resposta a
interação com o ambiente a que está sujeita (SCHEINER, 1993). É esperado que uma
população que ocupe um ambiente heterogêneo apresente grande potencial plástico
em suas características morfofisiológicas (FUZETO; LOMÔNACO, 2000).
As variações fenotípicas podem ser decorrentes tanto das propriedades genéticas
da população, quanto da influência do ambiente na expressão de seus genótipos.
Exemplos clássicos descrevem variações na forma e no tamanho de folhas em plantas
terrestres e heterofilia em folhas aéreas e submersas de espécies aquáticas
(BRADSHAW, 1965).
Uma variedade de fatores ambientais, especialmente a disponibilidade de
radiação, pode causar alterações nas características estruturais e funcionais das folhas,
culminando com alterações no padrão de crescimento e produção das plantas
(BJÖRKMAN, 1981). Plantas que apresentam plasticidade morfofisiológica, ou seja,
capacidade de aclimatização a diferentes condições de ambiente, são capazes de
responder diferencialmente a níveis de radiação no ambiente por alterações
anatômicas, morfológicas e fotossintéticas (PANDEY; KUSHWAHA, 2005). Além disso,
algumas alterações manifestadas sobre a fisiologia das plantas, e expressas
principalmente no crescimento vegetativo, podem afetar a qualidade dos frutos
produzidos (PURQUERIO; CECÍLIO FILHO, 2005).
O cultivo in vitro tradicional, especificamente a micropropagação, como já
mencionado, é uma importante técnica na propagação de plantas em larga escala.
Nesta condição, os explantes estabelecidos sofrem alterações quanto ao aspecto
anatômico e fisiológico (LEES; EVANS; NICHOLAS, 1991) e por essa razão a análise
destas alterações permite verificar a origem e as características de órgãos adventícios,
detectar o desenvolvimento anormal de estruturas, monitorar o acúmulo e consumo de
substâncias durante o processo de desenvolvimento e otimização dos protocolos in
vitro, facilitando a determinação de suas etapas limitantes (GRATTAPAGLIA;
MACHADO, 1998).
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O conhecimento da anatomia foliar é altamente relevante quando se almeja
relacionar as estratégias de adaptação das plantas em ambientes com condições
adversas, uma vez que a lâmina foliar é a estrutura que mais se modifica em resposta
às alterações ambientais (MORRETES; FERRI, 1959) e constitui o principal sítio na
produção dos fotossintatos (DALE, 1992). Além disso, pode-se estabelecer o grau de
distinção e similaridade entre as plantas, contribuindo para o conhecimento da
morfologia da espécie e para a taxonomia, fornecendo também dados que poderão
subsidiar uma melhor compreensão do estabelecimento inicial de espécies ameaçadas
ou de difícil propagação. Destaca-se também a contribuição para os estudos de
desenvolvimento ontogenético (DEDECCA, 1957).
De acordo com ESAU (1977), o crescimento e a organização da lâmina foliar
sofrem grande influência de fatores ambientais como a temperatura, a intensidade
luminosa e a disponibilidade de água. A plasticidade fenotípica, que é uma propriedade
do genótipo, é a capacidade da planta de alterar seu desenvolvimento em resposta à
mudança ambiental. Alterações fenotípicas relacionadas à limitação de recurso
representam uma resposta às condições adversas e podem ser uma vantagem para a
planta (WELLS; PIGLIUCCI, 2000).
Dentre as funções da folha, estão a fotossíntese e a transpiração, sendo esta
composta por três tipos de tecidos: epiderme, mesofilo e vasculares. Nas plantas é
possível encontrar diferentes tipos de células epidérmicas, por exemplo, células típicas
de epiderme; células ou grupo de células com estruturas, forma ou conteúdo especial;
células estomáticas e apêndices epidérmicos ou tricomas (FAHN, 1990).
A epiderme por si, tem como principais funções a regulação da água na planta, a
proteção contra microrganismos, a proteção contra danos ambientais e como atrativos
aos insetos para a reprodução das plantas, e é na epiderme que se localiza a interface
entre a planta e o meio ambiente (MAUSETH, 1988).
Devido às relações com o ambiente, a epiderme foliar pode apresentar
diferenciação, e muitas vezes, é depositada sob ela uma camada de material
gorduroso, a cutícula que desempenha o papel de relativa importância na diminuição da
transpiração, além da função de proteção contra microrganismos (CUTTER, 1987;
BUKOVAC et al., 1990), também se caracteriza como a principal barreira foliar potencial
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à penetração de herbicidas (PROCOPIO et al., 2003). A deposição de cutícula é
afetada pela intensidade de luz e pela disponibilidade de água, estando presente tanto
nas plantas sob estresse híbrido, como nas plantas crescidas sob regime ótimo de água
(CUTTER, 1987).
De acordo com as observações de Preece; Sutter (1991), a perda de água é
maior em mudas produzidas in vitro do que em mudas já aclimatizadas devido à
pequena quantidade de cera epicuticular encontrada em plantas sob condições in
vitro, atingindo até 25% do total encontrado em plantas no ripado. Embora a presença
de cera epicuticular não seja um indicativo suficiente da sobrevivência das plantas na
aclimatização, os autores afirmaram, que a alta umidade no interior dos frascos é um
dos principais fatores que provocam alterações significativas na estrutura e
funcionamento dos tecidos, levando à incapacidade das mudas em controlar as perdas
de água. A redução de umidade relativa aumenta a capacidade de resposta dos
estômatos, a deposição de ceras epicuticulares, além de reduzir o murchamento após
a transferência para o solo.
Segundo Lima (1996), a epiderme também contém grande quantidade de
estômatos, cuja resposta, mediante a regulação da condutância estomática, controla a
transpiração da folha e é influenciada pela luz, concentração de gás carbônico
atmosférico, umidade e temperatura.
Os tricomas, tal como a cutícula e os estômatos, também se manifestam de
diferentes maneiras de acordo com as condições oferecidas às plantas. Tais estruturas
podem representar adaptações morfológicas que atuam no sentido de restringir a
perda de água pelas folhas, através da regulação da temperatura, pela reflexão da luz
que chega às folhas (LARCHER, 1986). Além disso, sabe-se que a freqüência de
tricomas pode aumentar com a intensidade de luz solar, exposição ao vento, umidade
do solo ou do ar e altitudes (ELLIS, 1976).
As condições do solo, água, luz e temperatura, exercem influência sobre as
características estruturais do vegetal. Os mecanismos de adaptação de plantas a
diferentes ambientes compreendem na folha principalmente, a redução do tamanho,
capacidade de enrolamento, alta densidade de tricomas, estômatos profundos, acúmulo
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de mucilagem e outros metabólitos secundários, além do aumento da compactação do
mesofilo (BOSABALIDIS; KOFIDIS, 2002).
Não obstante, sabe-se que a estrutura da folha pode ser muito influenciada pelo
nível de luz durante o crescimento, o que pode proporcionar aumentos na espessura da
folha, na massa foliar específica, no desenvolvimento da epiderme e do parênquima, e
no número total de células (ESAU, 1977; BJORKMAN, 1981; CUTTER, 1987). A
capacidade de alterar a estrutura das folhas em resposta a diferentes níveis de luz é um
atributo comum das espécies que apresentam amplo potencial de aclimatização
(BJORKMAN, 1981).
O ambiente de luz em que a planta cresce é de grande importância, pois a
adaptação destas depende do ajuste do seu aparelho fotossintético, de modo que a
luminosidade seja utilizada da maneira mais eficiente possível. Por essa razão, o
sucesso na adaptação de uma espécie a ambientes com baixa ou alta radiação pode
ser baseado na eficácia e na rapidez dos padrões de alocação e comportamento
fisiológicos serem ajustados em ordem, para aumentar a aquisição de recursos em um
determinado ambiente (DIAS-FILHO, 1997).
O crescimento e a adaptação de plantas a diferentes condições ambientais
relacionam-se a sua eficiência fotossintética que, por sua vez, está associada, entre
outros fatores, aos teores de clorofila foliar. Diversos fatores externos e internos afetam
a biossíntese de clorofilas, por esse motivo, os seus conteúdos foliares podem variar de
maneira significativa. Entre estes fatores, a luz é essencial a sua síntese (WHATLEY;
WHATLEY, 1982). A clorofila está sendo constantemente sintetizada e destruída (fotooxidação) em presença de luz, porém sob intensidades luminosas mais elevadas ocorre
maior degradação, e o equilíbrio é estabelecido a uma concentração mais baixa.
Portanto, folhas de sombra possuem concentração maior de clorofila do que as folhas
expostas ao sol (KRAMER; KOSLOWSKI, 1979).
A relação existente entre a produção de matéria seca e a quantidade de radiação
fotossinteticamente ativa (RFA) interceptada ou absorvida tem sido amplamente usada
para definir a eficiência de uso da radiação pelas culturas (SIVAKUMAR; VIRMANI,
1984; COSTA et al., 1996). Considera-se que, em plantas sadias adequadamente
supridas de água e nutrientes, a fotossíntese líquida e a produção de fitomassa sejam
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proporcionais à quantidade de RFA absorvida pelo dossel (MONTEITH, 1977).
Entretanto, cuidados são necessários quando se compara a produtividade da cultura
em diferentes níveis de radiação. pois a taxa fotossintética e a densidade de fluxo de
radiação não têm relação linear dentro do dossel, já que a maioria das folhas está
exposta a baixos níveis de radiação.
Em condições normais, a taxa de transpiração nas folhas é determinada
especialmente pela radiação, déficit de saturação e pela condutância estomática
(SANTOS FILHO, 1984). O fechamento dos estômatos é a estratégia mais comumente
utilizada pela planta para manter a turgescência durante as horas mais quentes do dia e
para diminuir a taxa de transpiração (HSIAO, 1973). Esse mecanismo prejudica a
atividade fotossintética devido ao impedimento da entrada de CO2, com conseqüente
redução do crescimento da planta (BOYER, 1971). A resistência difusiva (Rs) mede o
comportamento dos estômatos em resposta à perda de vapor d'água. Altas resistências
indicam o fechamento estomático, o qual torna mais lenta a perda do vapor d'água,
reduz a absorção de CO2 e, conseqüentemente, a fotossíntese (NOGUEIRA, 1997).
Poucos são os trabalhos realizados envolvendo os aspectos fisiológicos das
pupunheiras, entretanto em estudo sobre fotossíntese, condutância estomática e
transpiração em plantas provenientes de sementes, sob deficiência hídrica, realizado
por Oliveira et al. (2002), observou-se a diminuição da condutância estomática e uma
queda mais rápida da taxa de transpiração que a queda observada na fotossíntese,
indicando a existência de mecanismos de aclimatização em pupunheiras provenientes
de sementes, no sentido de diminuir as perdas de água, quando sob condição de
estresse hídrico moderado (BENTES-GAMA et al., 2005).
O uso de recipientes fechados, no caso de plantas cultivadas in vitro, dificulta as
trocas gasosas entre a atmosfera do recipiente de cultivo e o meio exterior, podendo
resultar em alterações no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Nestas
condições, as microplantas podem não se desenvolver plenamente por limitações
impostas pela composição da atmosfera dos frascos (BUDDENDORF-JOOSTEN;
WOLTERING, 1994).
A redução do crescimento das plantas in vitro, conseqüentemente pode ser em
decorrência a alguns fatores como, a baixa capacidade fotossintética, devido à rápida
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queda da concentração do CO2 no recipiente (POSPISILOVÁ; SOLAROVÁ; CATSKY,
1992); baixa irradiância (LAKSO et al., 1986), altos níveis de açúcar do meio (GROUT,
1988), alta umidade relativa, bem como pela ação do etileno, gerado e acumulado no
interior dos frascos (BUDDENDORF-JOOSTEN; WOLTERING, 1994).
Outro fator limitante é a fonte de carboidrato do meio de cultura, que pode inibir o
metabolismo fotossintético do carbono. A adição de sacarose ao meio pode inibir a
fotossíntese potencial das plantas cultivas in vitro (LEES; EVANS; NICHOLAS, 1991),
além de reduzir a atividade da RUBISCO e inibir o acúmulo de clorofila (LA ROSA et al.,
1984).
As clorofilas são os principais pigmentos cloroplastídicos responsáveis pela
captação de radiação solar que durante o processo de fotossíntese é convertida em
energia química na forma de ATP e NADPH (MARENCO; LOPES, 2005). Por essa
razão a determinação dos teores de clorofila da folha é importante porque a atividade
fotossintética da planta depende em parte da capacidade da folha para absorver luz.
Não obstante, a determinação do teor de clorofila é tradicionalmente realizada pela
extração dos solutos foliares e posterior determinação espectrofotométrica, utilizando
comprimentos de onda na região do vermelho do espectro de luz visível. Na busca de
métodos não destrutivos de amostras para determinação do conteúdo de pigmentos,
estudos em diversas culturas têm sido conduzidos para a avaliação do conteúdo de
pigmentos fotossintéticos com a aplicação do medidor indireto de clorofila (MINOLTA,
1989) designado SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development) que fornece leituras que
se correlacionam com o teor de clorofila presente na folha. Os valores são calculados
pela leitura diferencial da quantidade de luz transmitida pela folha em duas regiões de
comprimento de onda: a 650 nm, onde ocorre absorção de luz pela molécula de
clorofila e a 940 nm, onde não ocorre absorção. Com estes dois valores, o equipamento
calcula um número ou índice SPAD que, normalmente, é altamente correlacionado com
os teores de clorofila. Correlações positivas foram observadas em folhas de tomateiro
(GUIMARAES et al., 1999), milho (ARGENTA et al., 2001), mamoneiro (NETTO et al.,
2002), pau-rosa, mogno e acariquara (SALLA; RODRIGUES; MARENCO, 2007). No
entanto, não foram relatadas informações a respeito de sua utilização em folhas de
pupunheiras.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Local de realização do experimento
O trabalho foi desenvolvido em sala de crescimento e no ripado, pertencentes ao
Laboratório de Morfogênese e Biologia Reprodutiva de Plantas e Laboratório de
Fisiologia de Plantas em Condições de Estresse, respectivamente, ambos pertencentes
ao Departamento de Ciências Biológicas, na Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba-SP.
3.2 Material vegetal
Foram utilizadas cinqüenta microplantas provenientes de cultura de tecido e
cinqüenta plântulas de pupunheiras oriundas de sementes (Bactris gasipaes KunthArecaceae). O experimento foi conduzido no período de março a setembro de 2007.

3.3 Condições de cultivo
3.3.1 Cultivo in vitro
As cinqüenta plantas in vitro (microplantas), foram obtidas a partir da germinação
de embriões excisados de sementes de Bactris gasipaes oriundas de Yurimáguas
(Amazônia Peruana) em tubos de ensaios contendo 10 mL de meio de cultura MS
(MURASHIGE; SKOOG, 1962) acrescido de 2,4 mg.L-1 de ácido naftalenoacético (ANA)
e 0,8 mg.L-1 de 6-benzinoaminopurina (6-BAP), geleificado com 0,6% de agar, sendo o
pH ajustado para 5,8 antes da autoclavagem a 120oC e 1,2 atm durante 20 minutos.
Os explantes foram mantidos em sala de crescimento com temperatura e
luminosidade controladas (27±1ºC; irradiância de 42 µmol.m-2.s-1 de radiação
fotossinteticamente ativa (PAR), fotoperíodo de 16 horas. As culturas foram mantidas
no mesmo meio de cultura renovados a cada oito semanas, durante um ano e meio
(Figura 1A). Após esse período as microplantas foram transferidas para ambiente o ex
vitro onde passaram pelas etapas de rustificação.
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3.3.2 Cultivo ex vitro (Processo de aclimatização)
3.3.2.1 Testes preliminares
Foram realizados testes preliminares para definição do substrato adequado para o
estabelecimento das microplantas às condições ex vitro. Para tanto foram testados: o
substrato comercial (PlantMax®); PlantMax® + vermiculita (1:1); casca de Pinus;
composto de areia fina + argila + esterco (30%, 50%, 20%); apenas areia fina e solo do
tipo latossolo vermelho-amarelo. Todos os substratos foram autoclavados por uma hora
(120oC e 1,2 atm).
Foram transferidas 10 microplantas em cada um dos substratos distribuídos em
sacos plásticos (5 x 7,5 x 13cm) e acondicionadas por trinta dias em ambiente
controlado, com as condições de luminosidade, temperatura e fotoperíodo iguais as
utilizadas nas microplantas sob condição in vitro.
A irrigação foi manual duas vezes ao dia, no período da manhã (9 horas) e da
tarde (5 horas). A determinação da capacidade de campo foi feita de acordo com
Bernardo (1995), aferindo-se o peso seco de cada um dos substratos e em seguida os
mesmos foram imersos em água por quarenta e oito horas (¾ de água em relação ao
saco plático). Decorrido o referido período os sacos pláticos foram vedados por vinte e
quatro horas com filme de PVC (“Magipac”) para evitar a evaporação. A diferença entre
o peso úmido e o peso seco estabeleceu o valor da capacidade de campo dos
diferentes substratos.

3.3.2.2 Etapas de rustificação
As cinqüenta microplantas de pupunheiras cultivadas in vitro foram transferidas
para o ambiente ex vitro, onde foram submetidas a três etapas de rustificação:
 1ª Etapa - As microplantas foram mantidas em sala de crescimento por três dias,
com os tubos de ensaio abertos, deixando-as expostas ao ambiente da sala
climatizada (Figura 1B);
 2ª Etapa - As microplantas foram transferidas para sacos plásticos (Figura 1C),
contendo

latossolo

vermelho-amarelo,

cuja

densidade

relativa

é

de

2,86 g.cm-³, e constituído de 82% de areia, 14% de argila e 4% silte. As
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microplantas permaneceram por quarenta e sete dias em uma estrutura fechada
com plástico, (Figura 1D), totalizando cinqüenta dias de aclimatização (50 dda).
Nessas duas primeiras etapas, as condições de luminosidade, temperatura e
fotoperíodo foram as mesmas do cultivo in vitro.
 3ª Etapa - As microplantas foram transferidas para o ripado sob condições de
sombra (sombrite com malha 50%), por um período de cento e trinta dias (Figura
1E) totalizando assim cento e oitenta dias de aclimatização (180 dda).
3.3.3 Cultivo in vivo
As cinqüenta plântulas de pupunheira utilizadas foram provenientes de matrizes de
Yurimáguas (Amazônia Peruana), cultivadas em canteiros forrados com areia e
cobertas com serragem curtida. As plântulas foram gentilmente cedidas pelo Sr. Júlio
Cirino, proprietário do viveiro de mudas “Flora pau-brasil”, localizado em São Pedro
(SP), cuja latitude é de 22º32'55" sul e a uma longitude 47º54'50" oeste, estando a uma
altitude de 550 metros.
As plântulas foram mantidas em sementeira por 90 dias seguindo as metodologias
adotadas pelo viveiro acima descrito, e então transferidas para sacos plásticos
contendo latossolo vermelho-amarelo e mantidas por seis meses em viveiro sob tela de
sombrite 50%, nas mesmas condições das microplantas ex vitro, na 3ª etapa de
rustificação (item 3.3.2.2.).
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1 ,7 5 c m

E
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Figura 1 - Pupunheiras acondicionadas em diferentes condições de cultivo. A. in vitro; B. ex vitro na 1ª
etapa de rustificação (a seta evidencia a ausência de tampas); C. microplantas transferidas
para sacos plásticos, e acondicionada às condições ex vitro (início da 2ª etapa de
rustificação); D. estrutura de acondicionamento das microplantas na 2ª etapa de rustificação
(a seta evidencia a presença de um plástico removível na estrutura); E. microplantas
acondicionadas as condições ex vitro quando transferidas para ripado (3ª etapa de
rustificação) F. plantas cultivadas in vivo e acondicionadas em ripado

39
3.4 Tratos culturais
Durante todo processo de aclimatização, as microplantas acondicionadas ex vitro,
bem como as plantas provenientes de sementes (in vivo) receberam os mesmos tratos
culturais como forma de padronizar e evitar possíveis variáveis resposta.
3.4.1 Adubação
Tanto nas microplantas em processo de aclimatização (ex vitro) quanto nas
plantas in vivo, foram aplicadas semanalmente 20ml de solução nutritiva de Sarruge
(1975).
3.4.2 Irrigação
A irrigação das microplantas foi realizada manualmente, no período da manhã (9
horas) e da tarde (5 horas).
3.4.3 Tratamento profilático
Em intervalos de duas semanas aplicou-se nas folhas e no substrato (10
mL.saquinho-1) 1,5 mg.L-1 de fungicida comercial Dithane (mancozebe).
3.4.4 Aspecto sanitário das plantas
O aspecto sanitário das pupunheiras foi monitorado durante todo o período
experimental. Quando verificadas lesões provenientes da ação de fungos, as folhas
foram retiradas das plantas e os fragmentos foliares foram submetidos à desinfestação
em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. Em seguida esses fragmentos
foram inoculados em meio agar-água. As colônias fúngicas foram purificadas em meio
de cultura BDA (batata-dextrose-agar) e mantidos em câmara BOD a 25ºC por 7 dias.
De cada placa foram feitas lâminas com azul de metileno e observadas ao microscópio
de luz Zeiss Axioskop 2.
A caracterização morfológica dos fungos foram realizadas em conjunto com o
trabalho de pós-doutoramento do fitopatologista Dr. Francisco André Ossamu Tanaka.
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3.5 Coleta de dados
Os dados referentes às análises anatômicas e fisiológicas do desenvolvimento das
microplantas sob condição in vitro foram coletados no momento que estas foram
transferidas para o ambiente ex vitro. Durante o processo de aclimatização os dados
referentes às microplantas mantidas em condições ex vitro foram realizadas em
intervalos de 15, 30, 50, 90 e 180 dias de aclimatização (dda). Enquanto que os dados
das plantas in vivo foram coletados concomitantes com os das microplantas com 180
dda.
3.5.1 Análises anatômicas
As análises anatômicas foram realizadas por meio de microscopia eletrônica de
varredura e de luz na primeira folha totalmente expandida (+1) das pupunheiras
acondicionadas nas diferentes condições de cultivo: in vitro, ex vitro e in vivo (Figura
2A).

Figura 2 - Plantas de pupunheiras evidenciando a região onde foram coletados os dados para
análises anatômicas e fisiológicas. A. Em evidencia a primeira folha totalmente
expandida (+1); B. Detalhe da primeira folha totalmente expandida, evidenciando
as regiões onde foram retiradas amostras concomitantes para análises em
Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia de Luz, no terço mediano do
folíolo esquerdo (R1); Histoquímica, na porção basal do terço apical do folíolo
esquerdo (R2); Impressão epidérmica após coleta dos dados fisiológicos, por meio
da leitura do equipamento IRGA e SPAD, no terço mediano do folíolo direito (R3)
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3.5.1.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A avaliação das folhas de pupunheiras por meio de microscopia eletrônica de
varredura foi realizada no Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica
Aplicada a Agricultura (NAP/MEPA - ESALQ/USP), de acordo com a metodologia de
Kitajima; Leite (1999).
As amostras do terço mediano do folíolo esquerdo (R1) de cada condição
ambiental (Figura 2B), as quais foram cortadas em segmentos de folhas com
aproximadamente 5mm. Os segmentos foram fixados em solução de Karnovsky (1965)
modificado (glutaraldeído 2,5%, formaldeído 2,5% em tampão cacodilato de sódio 0,05
M, pH 7,2), por 24 horas.
Decorrido esse período as amostras foram desidratadas em série crescente de
acetona (30, 50, 70, 90 e 100%). A secagem foi realizada ao ponto crítico (BALZERS
CPD 030) tendo como meio de desidratação, o CO2 e, em seguida, foram metalizadas
com ouro (metalizador MED 010 BALZERS), e examinadas em microscópio eletrônico
de varredura LEO 435 VP.
3.5.1.2 Microscopia de luz
3.5.1.2.1 Impressão epidérmica
Para confecção das lâminas da impressão das epidermes foi utilizado o terço
mediano dos folíolo direito (R3), o qual foi impresso sobre películas de éster de
cianoacrilato

(Adesivo

Instantâneo

Universal

-

Loctite®)

e

pressionadas

por

aproximadamente dez segundos, tempo necessário para que o adesivo se espalhe
(SEGATTO; BISOGNIN; BENEDETTI, 2004).
Com a impressão da epiderme deixada sobre a lâmina, foi possível obter as
densidades estomática e de tricomas. As lâminas foram analisadas em microscópio de
luz equipado com ocular quadriculada com área foliar de 0,78 mm2. O tamanho dos
estômatos e seus diâmetros polares e equatoriais foram medidos também em
microscópio de luz com aumento 45x, equipado com ocular com régua micrométrica.
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3.5.1.2.2 Análise histológica
Amostras do terço mediano do folíolo esquerdo (R1) das plantas de pupunheiras
mantidas nas diferentes condições de cultivo (Figura 2B) foram fixadas em solução de
Karnovsky (1965), seguida de desidratação crescente em série etílica (10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 e 100%). Em seguida as amostras foram inclusas em resina de
hidroxietilmetacrilato (LEICA-HISTORESIN) de acordo com as recomendações do
fabricante. Os blocos com as amostras foram cortados em secções transversais em
micrótomo rotativo com aproximadamente 5 µm de espessura.
Os cortes foram corados com azul de toluidina (0,05%) em tampão fosfato e ácido
cítrico (SAKAI, 1973). Finalmente confeccionou-se as lâminas histológicas com resina
sintética (Entellan®). As lâminas histológicas foram analisadas e fotomicrografadas em
microscópio de luz (ZEISS-JENEMED2) sendo as imagens capturadas na mesma
escala com câmera SAMSUNG (SDC-313), e avaliadas para obtenção da área ocupada
pelo tecido na folha e a sua respectiva espessura.
As áreas foliares correspondentes a epiderme, hipoderme, mesofilo, fibras, bainha
do feixe e tecidos vasculares foram avaliadas por meio de adaptações da técnica usual
do programa Quant® (VALE; FERNANDES FILHO; LIBERATO, 2003), e as espessuras
dos tecidos foram medidas com o auxilio de um microscópio de luz em aumento 45x,
equipado com ocular micrométrica.
3.5.1.2.3 Análise histoquímica
Os cortes histológicos a mão livre foram confeccionados com o auxílio de medula
de Imbaúba, utilizando a porção basal do terço apical do folíolo esquerdo (R2) de cada
condição ambiental (Figura 2B) cortada com uma lâmina de aço (Gillette®) em fatias
finas, e mantidas em água destilada. Os cortes obtidos foram clarificados com
hipoclorito de sódio a 20% (v/v) e corados com dupla coloração: fucsina básica
0,0125% e azul de Astra 1,0% (ALVES de BRITO; ALQUINI, 1996). Uma vez efetuada a
dupla coloração, as lâminas foram lavadas, secas em estufa a 40ºC, submetidas à
montagem convencional e recobertas com lamínula.
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3.5.2 Análises fisiológicas
3.5.2.1 Fotossíntese, transpiração e condutância estomática
As variáveis: taxa de fotossíntese líquida foliar, taxa transpiratória e condutância
estomática foram medidas no terço mediano do folíolo direito (R3) de cada condição
ambiental (Figura 2B) pela curva de luz, obtidas pelo IRGA (analisador de gás
infravermelho), sistema aberto, portátil, modelo LI-COR 6400, conforme a metodologia
descrita por Marenco; Gonçalves; Vieira (2001).

3.5.2.2 Avaliação indireta do teor de clorofila
Foi utilizado o método não destrutivo para quantificação do conteúdo de pigmentos
fotossintéticos com a aplicação do medidor indireto de clorofila o clorofilômetro SPAD502 - Soil and Plant Analysis Development (MINOLTA, 1989).
Por não haver trabalhos sobre a calibração do equipamento SPAD para
determinação do teor relativo de clorofila da espécie Bactris gasipaes, foi necessário
antes de retirar as medidas nos respectivos períodos e condições de cultivo, fazer uma
análise comparativa dos dados do teor relativo de clorofila obtido pelo SPAD com o teor
de clorofila obtido pelo método de Arnon (1949). A absorbância da clorofila foi medida
em 645 e 663 mm. Para tais análises foram utilizadas dez plantas de pupunheiras, com
nove meses de idade, onde foram medidos sete pontos da região mediana do terceiro
folíolo direito da primeira folha mais estendida.
As amostras coletadas e armazenadas conforme descrito anteriormente, foram
homogeinizadas em almofariz de porcelana com 2ml de acetona 80% (v/v) à 4ºC e
protegidas da luz, filtradas em papel de filtro Whatman nº 1 e o filtrado levado ao
volume final de 5 ml com acetona 80%. Em seguida, fez-se a leitura de absorbância do
filtrado a 645 e 663 nm (ARNON, 1949), utilizando um espectrofotômetro (Biochrom,
modelo libra S22)
A concentração de clorofila total foi calculada pela fórmula:
mg clorofila total/ AVR = [20,2 (A 645) + 8,02 (A 663)] x V/(1000 x AVR)
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onde:
- A645 e A663: absorbância a 645 e 663 nm;
- V: volume final do extrato (mL)
- AVR: área verde correspondente a 10 cm²
Após análise previa da correlação entre os valores SPAD e a concentração de
clorofila, os dados de valores SPAD foram coletados das microplantas acondicionadas
nas diferentes condições de cultivo (in vitro, ex vitro (15, 30, 50, 90 e 180 dda) e in
vivo), onde foram realizadas sete leituras de unidades SPAD por terço mediano do
folíolo direito (R3) de 10 plantas por condição de cultivo, conforme discriminado na
Figura 2B.
3.6 Delineamento estatístico
O delineamento estatístico foi inteiramente aleatorizado em todos os métodos
anteriormente descritos, entretanto foram empregados diferentes números de
repetições para cada método. Para as análises histológicas (item 3.5.1.2.1.) utilizou-se
cinco repetições (1 folha.planta -1) por condição de cultivo.
A densidade estomática e de tricomas (item 3.5.1.2.2.), por sua vez, foi composta
de dez repetições (1 folha.planta-1) por condição de cultivo, onde foram analisados
cinco campos de contagens por região amostrada (adaxial e abaxial), por folha,
totalizando duzentas contagens por ambiente de cultivo.
No que diz respeito ao tamanho dos estômatos (item 3.5.1.2.2.) utilizou-se a média
de dez repetições (1 folha.planta-1) por condição de cultivo, onde, dentro de cada
repetição foram medidos os diâmetros polares e equatoriais de cinco estômatos.
A curva de luz, que determinou a taxa de fotossíntese, transpiração e condutância
estomática (3.5.2.1.), foi obtida a partir da média de quatro repetições (1 folha.planta-1)
por condição de cultivo. Não obstante, o teor de clorofila (item 3.5.2.2.) tanto no teste de
calibração do SPAD, quanto nas plantas mantidas nas diferentes condições ambientais
foi determinado a partir da média da leitura de sete pontos por folha, de dez plantas,
sendo medidas 1 folha por planta. Todos os dados coletados foram submetidos à
análise de variância e as médias, comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade, pelo programa SAS (SAS INSTITUTE, 1998).
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4 RESULTADOS
4.1 Condições de Cultivo
4.1.1 Cultivo in vitro
As plantas de pupunheiras acondicionadas in vitro (microplantas) foram
caracterizadas como sadias por apresentarem-se assintomáticas e completas, providas
de parte aérea e sistema radicular totalmente desenvolvidos.
4.1.2 Cultivo ex vitro (Processo de aclimatização)
4.1.2.1 Testes preliminares
O substrato que apresentou melhor desenvolvimento ex vitro das microplantas foi
o constituído de latossolo vermelho-amarelo, apresentando maior número de
microplantas sobreviventes em comparação com os demais substratos (Figura 3).
Durante esse período foi observada a ocorrência de fungos na base do estipe das

Número de plantas sobreviventes

microplantas em todos os substratos.
Plantmax

12

Plantmax e vermiculita
Casca de pinus
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Composto de areia, argila e esterco
Latossolo vermelho amarelo

6
4
2
0
0

1

2

3

4
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Figura 3 - Número de microplantas de pupunheiras sobreviventes ao processo de aclimatização em
diferentes substratos
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4.1.2.2 Etapas de rustificação
Na primeira etapa de rustificação das microplantas de pupunheiras (3 dda), não foi
observada nenhuma resposta que evidenciasse estresse proporcionado pela alteração
das condições ambientais, ou seja, a exposição das microplantas a um ambiente não
asséptico, não causou neste período, o desenvolvimento de microrganismos, tão
pouco, uma resposta imediata das plantas (Figura 1B), com 100% de sobrevivência
(Figura 4).
Na 2ª etapa de rustificação (50 dda), as microplantas transferidas para sacos
plásticos, permaneceram por quarenta e sete dias em sala de crescimento sem
aparentar qualquer tipo de estresse, sendo que apenas observada a perda de 3
microplantas das cinqüenta transferidas para as condições ex vitro (estrutura fechada
com plástico removível), evidenciando desta forma 95% de sobrevivência (Figura 4).
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Figura 4 - Percentual de sobrevivência de microplantas de pupunheiras transferidas para ambientes não
assépticos ex vitro, ao final de cada etapa do processo de rustificação: 1ª etapa (3 dda); 2ª
etapa (50 dda) e 3ª etapa (180 dda)

Na 3ª etapa em condições não assépticas, o percentual de sobrevivência diminuiu
para 70% (Figura 4), devido a presença de fungos que propagaram na base do estipe
(Figura 5A, 5B e 5C) causando o tombamento da planta, e no limbo foliar (Figura 5D,
5E e 6) ocasionando manchas foliares. Ao final dessa etapa, constatou-se a
sobrevivência de trinta e cinco microplantas, das cinqüenta transplantadas para o
ambiente ex vitro (ripado).
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0,80 cm
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D
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Figura 5 - Microplanta de pupunheira acondicionada ex vitro (90 dda) no ripado, apresentando
sintomas de ocorrência de fungos. A. Planta com sintomas da ação fúngica;
B. Detalhe da base do estipe onde ocorreu o tombamento, evidenciando raiz intacta;
C. Detalhe da base do estipe onde ocorreu o tombamento; D. Limbo foliar de
pupunheira cultivada ex vitro apresentando mancha causada pela presença de fungo
(seta); E - Detalhe da lesão foliar (seta)
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Figura 6 - Plantas de pupunheiras provenientes de sementes (in vivo), apresentando sintomas de
ocorrência de fungos. A. Manchas de cor parda claro que evoluem para manchas de
cor parda escuro com centro branco (setas brancas), necrose com início no ápice foliar
em direção à base (seta vazia). B. Pontos cloróticos (seta branca), necrose com início
no ápice foliar em direção à base (seta vazia), necrose ao longo do limbo (seta preta);
C. Manchas com coloração branca que evoluem para membrana translúcida que se
rompem (seta branca); D. Pontos cloróticos em toda extensão do limbo (seta preta);
alguns pontos mais escuros caracterizando colônias de fungos saprófitas (seta branca)

4.1.3 Cultivo in vivo
As plantas de pupunheiras provenientes de sementes (in vivo) apresentaram ótimo
desenvolvimento, com 100% de sobrevivência, mesmo apresentando alguns sintomas
de ação fúngica nas folhas (Figura 6).
Foram observadas em algumas plantas, manchas de cor parda claro que
evoluíram para manchas de cor parda escuro com centro branco e necrose com início
no ápice foliar em direção à base (Figura 6A e 6B). Na Figura 6C pode se observar
manchas com coloração branca que evoluíram para membrana translúcida (totalmente
desclorofilada) que se romperam. Em algumas plantas também foram observados
pontos cloróticos em toda extensão do limbo e alguns pontos mais escuros,
caracterizando colônias de fungos saprófitas (Figura 6D).
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4.2 Tratos culturais
Tanto as microplantas mantidas ex vitro quanto as plantas in vivo responderam
bem a adubação com solução de Sarruge, não apresentando sinais de deficiência
nutricional.
O valor de 50 mL.planta-1.dia-1 correspondeu a 25% de água disponível no
substrato, valor esse estabelecido a partir do cálculo da capacidade de campo. Essa
forma de irrigação mostrou-se eficiente uma fez que não foi observado nenhum sintoma
de estresse hídrico, tanto nas microplantas acondicionadas ex vitro, quanto nas plantas
in vivo.
As aplicações de fungicida mostraram-se eficientes para minimizar a presença de
fungos tanto nas microplantas (ex vitro) quanto nas plantas in vivo. As folhas onde
foram detectadas lesões decorrentes da presença de fungos (Figuras 5 e 6) foram
extraídas da planta e essas pulverizadas novamente com Dithane.
A caracterização morfológica dos fungos causadores das lesões foliares
permitiram identificar os gêneros: Colletotrichum sp., Rhizoctonia sp., Helmintosporium
sp. Phoma sp., conforme pode se observar na Figura 7.
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Figura 7 - Características morfológicas dos fungos isolados das lesões foliares de pupunheiras em
condições ex vitro e in vivo observadas por meio de microscopia de luz. A. Evidencia
os apressórios (seta) de Colletotrichum sp; B. Esporos (seta branca) e apressórios
(seta preta) de Colletotrichum sp.; C. Hifas (seta preta) e esporos septados (seta
branca) de Helmintosporium sp.; D. Hifas com ramificação em ângulo de 90º (seta) de
Rhizoctonia sp.; E. Hifa de Phoma sp (seta); F. Esporos de Phoma sp (seta)
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4.3 Coleta de dados
As coletas dos dados referentes às análises anatômicas e fisiológicas das
microplantas mantidas nas condições ex vitro, nos intervalos de 15 e 30 dias de
aclimatização (dda), não apresentaram alteração quando comparadas as plantas sob
condições in vitro, razão pela qual não houve a necessidade da divulgação dos dados,
sendo apresentados os resultados das análises referentes ao término da 2ª e 3ª etapa
de rustificação (50 e 180 dda, respectivamente), bem como aos 90 dda, devido a 3ª
etapa corresponder ao maior período de acondicionamento das microplantas ao
ambiente ex vitro. Já, a coleta dos dados referentes às plantas sob condições in vitro e
in vivo, seguiram o período pré-estabelecido, ou seja, quando as microplantas foram
transferidas para o ambiente ex vitro e ao termino da 3ª etapa de rustificação do
processo de aclimatização, respectivamente.
4.3.1 Análises anatômicas
As análises em microscopia eletrônica de varredura evidenciaram em vista frontal
a presença de células epidérmicas irregulares, heterodimensionais, de paredes retas,
com tamanhos variados, sendo ambas as extremidades agudas, justapostas e seguindo
em seu maior eixo o sentido das nervuras, tanto na face adaxial como abaxial das
pupunheiras em todas as condições de cultivo (in vitro, ex vitro e in vivo). Pode-se
observar ainda que os estômatos apresentam-se ao longo de todo o limbo, estando as
células estomáticas situadas no mesmo nível das demais células epidérmicas, tanto na
nervura de maior porte, como em toda a lâmina foliar organizados em fileiras
longitudinais paralelas às nervuras (Figura 8).
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B

C

Figura 8 - Eletromicrografia de varredura da superfície foliar de pupunheira. A. Vista frontal da
lâmina foliar; B. Detalhe da nervura foliar evidenciando a presença de estômatos;
C. Detalhe da superfície foliar entre as nervuras evidenciando os estômatos.
Epiderme (EP), Estômato (Es) e Tricoma glandular (TG)

Nas pupunheiras cultivadas in vitro e nas microplantas transferidas para as
condições ex vitro, nos diferentes períodos de aclimatização, foi observada a ausência
e/ou reduzida deposição de cera epicuticular em ambas as epidermes foliares em
comparação com as plantas cultivadas in vivo (Figuras 9 e 10).
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Cep

E
Figura 9 -

Eletromicrografias de varredura da superfície adaxial de folhas de pupunheiras
evidenciando a presença de tricomas e estômatos e ausência de cera epiculticular nas
microplantas in vitro e ex vitro, e a presença desta nas planas in vivo. A. pupunheiras
cultivadas in vitro; B. microplantas de pupunheiras cultivadas ex vitro (50 dda);
C. microplantas de pupunheiras cultivadas ex vitro (90 dda); D. microplantas de
pupunheiras cultivadas ex vitro (180 dda); E. pupunheiras cultivadas in vivo. Legenda:
Tricomas glandulares (TG); Estômatos (Es); Cera epiculticular (Cep)
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C

D

E
Figura 10 - Eletromicrografias de varredura da superfície abaxial de folhas de pupunheiras
evidenciando a presença de tricomas e estômatos e ausência de cera epiculticular nas
microplantas in vitro e ex vitro, e a presença desta nas planas in vivo. A. pupunheiras
cultivadas in vitro; B. microplantas de pupunheiras cultivadas ex vitro (50 dda);
C. microplantas de pupunheiras cultivadas ex vitro (90 dda); D. microplantas de
pupunheiras cultivadas ex vitro (180 dda); E. pupunheiras cultivadas in vivo.
Legenda: Tricomas glandulares (TG); Estômatos (Es); Cera epiculticular (Cep)

55
Por meio da técnica de impressão epidérmica constatou-se que as condições
ambientais

de

acondicionamento

das

plantas

de

pupunheiras

influenciou

estatisticamente apenas em relação ao número de estômatos nas faces adaxiais dos
folíolos como se pode observar na Tabela 1. No entanto, em ambas as faces a maior
densidade estomática foi observada na planta cultivada in vivo.
Ainda, por meio da técnica de impressão foram analisados os diâmetros polares e
equatoriais dos estômatos, onde se observou que só apresentaram diferenças
significativas, quando comparadas às plantas in vivo com as demais condições
ambientais.
Tabela 1 - Médias da densidade e dos diâmetros polares e equatoriais dos estômatos nas faces adaxial
e abaxial de pupunheiras cultivadas in vitro, acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e
cultivadas in vivo
Densidade estomática
Diâmetro dos estômatos (µm)
(mm²)
Condições ambientais
Face adaxial
Face adaxial
Faces
Faces
adaxiais
abaxiais
equatorial
polar
equatorial
polar
in vitro
7,51Aab
55,54Ba
10,00 Aa
24,67 Aa 12,67 Ba 25,00 Aa
50 dda
7,15Aab
54,87Ba
10,00 Aa
24,00 Aa 12,67 Ba 25,33 Aa
90 dda
180 dda
in vivo

ex vitro

6,61Abc
8,51Aa
11,00Aa

52,36Ba
57,77Ba
58,05Ba

10,67 Aa
11,33 Aa
16,00 Ab

24,00 Aa
25,00 Aa
28,67 Ab

13,33 Ba
13,33 Ba
16,00 Ab

26,67 Ba
27,00 Ba
30,00 Bb

Médias seguidas pelas letras minúsculas diferentes na linha e maiúscula na coluna indicam diferenças significativas em 5% de
probabilidade pelo Tukey.

Análises por meio de microscopia eletrônica de varredura e microscopia de luz,
pela técnica de impressão epidérmica da lâmina foliar das pupunheiras cultivadas in
vitro, ex vitro e in vivo permitiram evidenciar a presença de um complexo estomático em
todas as condições ambientais sendo constituído por um par de células guardas, um
par de células subsidiárias polares menores nas extremidades, e duas outras células
subsidiárias paralelas maiores às células-guarda (Figura 11).
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A

B

Figura 11 - Vista frontal da lâmina foliar em microscopia eletrônica de varredura e impressão epidérmica
evidenciando a presença de estômato tipo tetracítico. A. Eletromicrografia de varredura;
B. impressão epidérmica. Legenda: Par de células guardas (CG); um par de células
subsidiárias polares (CSpol); um par de células subsidiárias paralelas (CSpar); ostíolo (Os)

Foram observadas em ambas as epidermes de todas as plantas analisadas, ou
seja, em qualquer condição de cultivo, a presença de tricomas glandulares com base
multicelular e cabeça unicelular (Figura 12A), e acúleos multicelulares (Figura 12B).

Cep
TT

A

100µm

B

Figura 12 - Eletromicrografia de varredura destacando a superfície foliar de pupunheira cultivada in vivo
evidenciando os tipos de tricomas. A. Tricoma glandular (TG); B. Acúleo (Ac).
Legenda: Células epidérmicas (Ep); Estômatos (Es); Cera epicuticular (Cep)

Observou-se que estatisticamente houve apenas diferença significativa quanto à
média da densidade de tricomas das plantas in vivo quando comparada com a média
das demais condições ambientais (Tabela 2).
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Tabela 2 -

-

Médias do número de tricomas.mm ² presentes nas faces adaxiais e abaxiais de
pupunheiras cultivadas in vitro, acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas
in vivo

Densidade de tricomas (mm²)

Condições ambientais

Faces adaxiais
1,41 Aa
1,53 Aa
2,25 Ab
1,69 Aa
4,00 Ac

in vitro
50 dda
ex vitro
90 dda
180 dda
in vivo

Faces abaxiais
3,46 Bab
3,65 Bab
4,18 Bb
3,21 Ba
5,87 Bc

Médias seguidas pelas letras minúsculas diferentes na linha e maiúscula na coluna indicam diferenças
significativas em 5% de probabilidade pelo Tukey.

Quanto à área ocupada pelos tecidos foliares apenas verificou-se diferenças
significativas entre a epiderme das plantas cultivadas in vivo em relação às demais (in
vitro e ex vitro); a hipoderme das microplantas com 90 dda; as fibras do feixe das
microplantas com 90 e 180 dda e as in vivo; e os tecidos vasculares das plantas
cultivadas in vivo (Tabela 3).

Tabela 3 - Médias das áreas dos tecidos (µm²) ocupadas na lâmina foliar de pupunheiras cultivadas in
vitro, acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas in vivo
Área dos tecidos foliares (µm²)
Condições de cultivo

Epiderme Hipoderme

Parênquima
clorofiliano

Fibras

Fibras do
feixe

Bainha
foliar

Tecidos
vasculares

in vitro
50 dda

66,77 a
67,88 a

130,30 a
131,41 a

192,38 a
193,50 a

16,16 a
17,28 a

60,75 a
62,86 a

74,35 a
76,06 a

111,80 a
114,03 a

90 dda

63,09 a

106,89 b

186,92 a

9,81 a

90,84 b

64,20 a

97,86 a

180 dda
in vivo

65,87 a

128,07 a

216,35 a

16,50 a

115,70 bc

68,88 a

103,10 a

82,82 b

139,10 a

233,07 a

18,73 a

126,84 c

76,46 a

158,39 b

ex vitro

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade

Mesmo os tecidos que não apresentaram diferenças significativas entre as
diferentes condições de cultivo, pode se observar que a área ocupada pelos mesmos
na folha das plantas in vivo foram maiores que nas demais condições ambientais,
conforme pode se observar na Figura 13.
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in vivo
ex vitro (180 dda)
ex vitro (90 dda)
ex vitro (50 dda)
in vitro

Área ocupada no tecido foliar (µm²)

250
200
150
100
50
0
Ep

Hip

PC

Fi

FF

BF

TV

Tecidos Foliares

Figura 13 - Médias das áreas ocupadas pelos diferentes tecidos foliares nas folhas de pupunheiras
cultivadas in vitro, acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas in vivo. Legenda:
Epiderme (Ep); Hipoderme (Hip); Parênquima clorofiliano (PC); Fibra (Fi); Fibra do feixe
(FF); Bainha do feixe (BF) e Tecido vascular (TV)

Observou-se que as plantas in vivo apresentaram maiores espessuras nos tecidos
das folhas analisadas, exceto quanto às epidermes (adaxial e abaxial), conforme pode
se observar na Tabela 4.
Tabela 4 -

Média das espessuras dos tecidos (µm²) constituintes da lâmina foliar, de pupunheiras
cultivadas in vitro, acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas in vivo

Condições de
cultivo
in vitro
50 dda
90 dda
180 dda
in vivo

ex vitro

Espessura dos tecidos foliares (µm)
Epiderme
adaxial
10,83 a
11,66 a
10,83 a
11,67 a
9,17 a

Hipoderme
adaxial
28,33 a
26,67 a
25,83 a
28,33 a
29,17 a

Parênquima
clorofiliano
43,33 a
43,33 a
49,17 a
54,17 a
61,67 b

Hipoderme
abaxial
22,50 a
20,00 a
19,17 a
15,83 b
24,17 a

Epiderme
abaxial
10,83 a
10,83 a
11,67 a
9,17 a
8,33 a

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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As microplantas transferidas para as condições ex vitro, apresentaram no decorrer
das etapas de rustificação, aumento na espessura do mesofilo e redução da hipoderme
abaxial, enquanto que nos demais tecidos houve reduzida variação. As plantas
cultivadas in vivo, por sua vez, apresentaram menor espessura epidérmica (Figura 14).

in vivo
ex vitro (180 dda)
ex vitro (90 dda)
ex vitro (50 dda)
in vitro

Espessura dos tecidos na
lâmina foliar (µm)

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ep. ada.

Hip. ada.

Mes

Hip. aba.

Ep. aba.

Tecidos Foliares

Figura 14 - Médias das espessuras dos tecidos (µm²) na lâmina foliar, de pupunheiras cultivadas in vitro,
acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas in vivo. Legenda: Epiderme adaxial
(Ep.ada.); Epiderme abaxial (Ep.aba.); Hipoderme adaxial (Hip.ada.); Hipoderme abaxial
(Hip.aba.); mesofilo (Mes)

As folhas estudadas apresentaram em corte transversal, epiderme uniestratificada
em ambas as faces, sendo que na face adaxial as células mostraram-se mais uniformes
quando comparadas às da face abaxial (Figura 15).
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Figura 15 - Cortes transversais das lâminas foliares de pupunheiras nas diferentes condições de
cultivo. A. Pupunheiras cultivadas in vitro , B. Pupunheiras acondicionadas ex vitro (50
dda); C. Pupunheiras acondicionadas ex vitro (90 dda); D. Pupunheiras acondicionadas
ex vitro (180 dda); E. Pupunheiras cultivadas in vivo. Epiderme (Ep); Hipoderme (Hip);
Mesofilo (Mes); Fibra (Fi); Estômato (Es)

Observou-se que em todas as condições de cultivo das pupunheiras a lâmina foliar
apresentou fina camada de cutícula, células epidérmicas com paredes delgadas e
estômatos no mesmo nível das demais células epidérmicas, ou em posição ligeiramente
elevada. As células-guarda apresentaram-se reniformes e abaixo dessas, como pode
se observar na Figura 16, a presença da câmara sub-estomática.
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Fi
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10µ m
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Figura 16 - Corte transversal da lâmina foliar de pupunheira
cultivada in vivo, evidenciando o complexo
estomático. Legenda: Células-guarda (CG);
cutícula (Ct); Células subsidiárias paralelas
(CSpar); Câmera sub-estomática (CS); Ostíolo
(Os); mesofilo (Mes); fibras não vasculares (Fi)

Abaixo das epidermes foliares das pupunheiras em todas as condições de
cultivo, constatou-se a presença de hipoderme uniestratificada constituída de células
grandes com paredes delgadas com formas irregulares, tanto na face adaxial, quanto
na face abaxial (Figuras 15 e 17).

Figura 17 - Eletromicrografia em vista lateral da lâmina foliar de
pupunheira cultivada in vivo evidenciando a presença
de hipoderme uniestratificada com forma irregular.
Legenda: Epiderme (Ep); Hipoderme (Hip); Mesofilo
(Mes)
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O mesofilo de todas as plantas analisadas é homogêneo, constituído de células
parenquimáticas intercaladas com espaços intercelulares (Figura 15), caracterizando o
parênquima lacunoso. Constatou-se que houve diferença significativa na espessura do
mesofilo da planta in vivo em relação as demais condições ambientais, com aumento
deste tecido nas microplantas com maior tempo de aclimatização (Tabela 4).
Foram encontradas dispersas pelo mesofilo, as fibras não vasculares (Fi) que
diferentemente das demais fibras encontradas junto aos feixes vasculares são
constituídas de celulose (Figura 18). Essas fibras não vasculares, entretanto, não
apresentaram diferença significativa entre as diferentes condições ambientais
(Tabela 3).

A

B

Figura 18 - Corte transversal de folhas de pupunheiras em microscopia de luz e eletrônica de varredura.
A. Eletromicrografia de varredura evidenciando o limbo foliar de pupunheira;
B. Fotomicrografia de luz do limbo foliar de pupunheira com dupla coloração de azul de
astra e fucsina básica, onde as Fibras não vasculares (Fi), apresentaram coloração
avermelhada e as Fibras do feixe (FF) azul. Legenda: Epiderme (Ep); Estômato (Es);
Hipoderme (Hip); Mesofilo (Mes); Bainha do feixe (BF) e Tecido vascular (TV)

Observou-se também a presença de idioblastos com ráfides dispersos no
mesofilo, como se verifica na Figura 19, estrutura essa presente nas folhas em todas as
condições ambientais.
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Id

Figura 19 - Eletromicrografia de varredura evidenciando a presença de idioblastos (Id) com
ráfides (Rf) no mesofilo de microplantas de pupunheira

Os feixes vasculares apresentaram tamanhos variados, onde os menores
encontravam-se centralizados no mesofilo e os maiores que se encontravam na
nervura de maior porte, localizavam-se ao longo do limbo, estando sua maior
proeminência voltada para a face adaxial (Figura 20), sendo caracterizados como feixes
bicolaterais.
Medidas dos diferentes tecidos que compunham o feixe vascular foram
realizadas, como as fibras esclerenquimáticas (fibras vasculares), a bainha vascular e
os tecidos do xilema e floema, que foram medidos em conjunto, e considerados como
tecidos vasculares. Nenhum destes tecidos estatisticamente diferiu quanto à área
ocupada na lâmina foliar em relação à condição ambiental a qual as plantas foram
mantidas, conforme se pode observar na Figura 21.
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Figura 20 - Eletromicrografia de varredura da lâmina foliar de microplantas de pupunheiras, evidenciando
os diferentes tamanhos de feixes vasculares. A. Feixe vascular de menor tamanho
centralizado no mesofilo; B. Feixe de tamanho médio, ocupando todo o mesofilo; C. Feixe de
maior tamanho caracterizando as nervuras das folhas (C). Epiderme adaxial (Ep. ada);
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Epiderme abaxial (Ep. aba); Hipoderme (Hip); Mesofilo (Mes); Feixe vascular (FV); Fibra do
feixe (FF); Tecido Vascular (TV)
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Figura 21 -

E

Corte transversal da lâmina foliar de pupunheiras acondicionadas em diferentes condições
ambientais, evidenciando a região do feixe vascular. A. Pupunheiras cultivadas in vitro;
B. Pupunheiras acondicionadas ex vitro (50 dda); C. Pupunheiras acondicionadas ex vitro
(90 dda); D. Pupunheiras acondicionadas ex vitro (180 dda); E. Pupunheiras cultivadas in
vivo. Legenda: Câmara Subestomática (CS); Epiderme adaxial (Ep. ada); Epiderme abaxial
(Ep. aba); Estômato (Es); Hipoderme adaxial (Hip. ada); Hipoderme abaxial (Hip. Aba),
Mesofilo (Mes), Fibra (Fi), Fibras do Feixe (FF), Tecido Vascular (TV)
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4.3.2 Análises fisiológicas
4.3.2.1 Taxa de fotossíntese, taxa de transpiração e condutância estomática
Por meio da curva de luz obtida pela análise do IRGA pode-se observar que ao
longo do processo de aclimatização as microplantas apresentaram alterações quanto
às atividades fisiológicas. Aos 50 dda (dias de aclimatização), as microplantas
transferidas

para as

condições ex

vitro

mostraram

uma taxa

fotossintética

consideravelmente reduzida e inconstante quando comparada com a in vitro (Figuras
22 e 23).
No decorrer do processo de aclimatização as microplantas mantidas por 90 dda
em condições ex vitro mostraram um aumento significativo da taxa de fotossíntese
quando comparado com as microplantas ex vitro (50 dda), entretanto apresentaram
forte inconstância, com picos de saturação. Concomitante à taxa de fotossíntese a taxa
de transpiração e condutância também aumentaram (Figura 22).
Decorridos 180 dda, nas microplantas, o ponto de compensação da luz foi bem
próximo ao das plantas cultivadas in vivo, apresentando dessa forma taxa de
fotossíntese liquida equivalente. A taxa de transpiração, entretanto, mostrou-se
intermediária, ou seja, entre as microplantas sob condição in vitro e as plantas in vivo
(Figura 23).
Tanto a taxa de fotossíntese liquida quanto a taxa de transpiração evidenciaram
resultados independentes da condutância estomática, uma vez que, essa se
apresentou menor que a das microplantas sob condição in vitro (Figura 23).

Fotossíntese líquida (µmol.m-².s-²)
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Figura 22 -

Dados relativos as análises fisiológicas das microplantas de pupunheiras acondicionadas
nas diferentes condições ex vitro (com 50, 90 e 180 dias de aclimatização). A. Taxa de
fotossíntese liquida; B. Taxa de transpiração; C. Condutância estomática
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Figura 23 -

Dados relativos as análises fisiológicas em plantas de pupunheiras cultivadas in vitro, ex
vitro (180 dda) e in vivo. A. Taxa de fotossíntese liquida; B. Taxa de transpiração;
C. Condutância estomática
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4.3.2.2 Avaliação indireta do teor de clorofila
Por meio da análise previa de calibração do equipamento SPAD, utilizando o
terceiro folíolo direito da primeira folha mais estendida das plantas de pupunheiras
oriundas de sementes, com nove meses de idade, foi estabelecida uma equação que
associou os valores de SPAD e os teores de clorofila total da folha, observando uma
correlação entre as variáveis analisadas (Figura 24).

Clorofila total (mg. mm-1)
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Figura 24 - Teores de clorofila total em função dos valores de clorofilômetro (SPAD-502), obtidos do
folíolo da folha mais estendida de pupunheira oriundas de sementes

Quanto às unidades SPAD obtidas dos folíolos recém-expandidos das
pupunheiras analisadas, não houve diferença significativa em relação às diferentes
condições de cultivo (Tabela 5). No entanto, observou-se um aumento gradual em
unidades SPAD nas microplantas ex vitro, durante as etapas de rustificação,
equivalendo-se a planta in vivo (Figura 25)
Tabela 5 - Média dos valores obtidos pelo clorofilômetro (SPAD-502) em folhas de cultivadas in vitro,
acondicionadas ex vitro (50, 90, 180 dda) e cultivadas in vivo

Condições ambientais
in vitro
50 dda
ex vitro
90 dda
180 dda
in vivo

Unidades SPAD
38,14 a
38,97 a
40,93 a
40,98 a
41,40 a

Médias seguidas pelas letras diferentes indicam diferenças significativas em 5% de probabilidade pelo Tukey.
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Teor relativo de clorofila
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Figura 25 - Representação gráfica da média dos valores obtidos pelo clorofilômetro
(SPAD-502) em folhas de pupunheira em diferentes condições de cultivo

É importante relatar que alguns dias após o acondicionamento das microplantas as
condições ex vitro, sob sombrite (com malha 50%) observou-se em algumas delas, a
ocorrência de clorose nas folhas mais velhas. Essa clorose foi nitidamente diferente da
clorose ocasionada por fungos, como pode se observar na Figura 26.

0,75 cm
Figura 26 - Microplanta de pupunheira acondicionada ex vitro
(90 dda) apresentando severa clorose foliar
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5. DISCUSSÃO
As microplantas de pupunheiras avaliadas neste trabalho apresentaram-se sadias,
com bom desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular, sem expressar
qualquer sintoma de patogenicidade ou deficiência nutricional quando cultivadas in
vitro. Entretanto, a técnica de micropropagação por meio de embriogênese somática
e/ou organogênese diretas a partir de ápices caulinares de plantas adultas, poderia ser
considerada estabelecida, se não fossem as dificuldades encontradas para a
aclimatização das microplantas, considerado um dos gargalos atuais mais sérios
referentes à aplicação dessa técnica para a multiplicação clonal de pupunheiras.
No decorrer do estabelecimento do protocolo de aclimatização das pupunheiras
micropropagadas foram encontradas algumas dificuldades, tais como: substrato,
irrigação e adubação apropriados para o desenvolvimento das microplantas, quando
transferidas para as condições ex vitro, e por essa razão foram realizados testes
preliminares visando instituir a melhor metodologia para o estabelecimento neste
ambiente.
Dentre as hipóteses para a redução do percentual de sobrevivência das
microplantas ao ambiente ex vitro, o enraizamento é mencionado em alguns trabalhos
como um fator limitante no processo de aclimatização (ZIV, 1995; MARTINS;
PEDROTTI, 2001; BOSA et al., 2003). Segundo Debergh; Maene (1981), apenas em
algumas espécies as raízes produzidas in vitro são funcionais e mantêm-se após serem
transferidas para a condição ex vitro. George (1996), entretanto, afirma que algumas
microplantas enraízam, sobrevivem e tem alta taxa de crescimento quando enraizadas
in vitro. Neste contexto, os resultados encontrados no presente trabalho, indicaram que
as pupunheiras correspondem ao grupo de plantas que as raízes produzidas in vitro
sobrevivem e mostram sinais de funcionalidade após transferência para o ambiente ex
vitro, como pode se observar na Figura 5, que evidencia a raiz intacta mesmo após a
ocorrência de fungos no colo do estipe. É importante, entretanto, ressaltar que tanto o
desenvolvimento e crescimento da raiz, quanto da parte aérea das microplantas
mostraram-se lento, corroborando as informações de Ferreira; Santos (1992) que
caracterizam esta espécie como recalcitrante.
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Muitos são os tipos de substratos utilizados na aclimatização de espécies
micropropagadas, por essa razão foram testados, o substrato comercial (PlantMax®);
PlantMax® + vermiculita (1:1); casca de Pinus; composto de areia fina + argila + esterco
(30%, 50%, 20%); apenas areia fina, substratos esses citados em diversos trabalhos de
aclimatização de microplantas (HOFFMANN et al., 2001; MORAES; CAVALCANTE;
FARIA, 2002; SILVA et al., 2003; BOSA et al., 2003; SILVA et al., 2006; SKREBSKY;
NICOLOSO; MALDANER, 2006; PEIXOTO et al., 2006; SOUZA SOBRINHO et al.,
2007). Além desses substratos, foi testado o solo tipo latossolo vermelho-amarelo,
utilizado no viveiro “Flora pau-brasil” para obtenção de mudas de pupunheiras oriundas
de sementes, as quais apresentam ótimo desenvolvimento.
O substrato que evidenciou o menor índice de sobrevivência das microplantas de
pupunheira foi o constituído por casca de Pinus, e embora, em alguns trabalhos
(MORAES; CAVALCANTE; FARIA, 2002; SILVA et al., 2003; SKREBSKY; NICOLOSO;
MALDANER, 2006) o substrato comercial PlantMax® seja citado como o melhor para a
aclimatização

das

microplantas,

neste

trabalho,

tanto

o

substrato

utilizado

isoladamente, como o acrescido com vermiculita, apresentaram baixo índice de
sobrevivência e a maior incidência de fungos na base do estipe, com conseqüente
tombamento (Figura 5). O presente trabalho apresenta resultados contraditórios aos
obtidos por Steinmacher et al.(2007), que utilizaram o substrato comercial PlantMax® na
aclimatização de pupunheiras e obtiveram sucesso, entretanto, os autores não citam
dados referentes à amostragem, o que não permite inferir que se trata de um resultado
totalmente promissor.
Os substratos que apresentaram maior índice de sobrevivência neste experimento
foram o latossolo vermelho-amarelo, areia fina e o combinado de areia fina + argila +
esterco. Provavelmente, tal fato deve-se as características em comum destes solos,
uma vez que, segundo Wraigth; Wraigth (1998) a porosidade, a capacidade de retenção
de água e a aeração do substrato melhoram a arquitetura do sistema radicular, o
crescimento da planta e sua adaptação às condições ex vitro. Os três substratos são
essencialmente constituídos de areia, que segundo Sodre; Cora; Souza Júnior (2007)
apresentam como principais vantagens a estabilidade física e a inatividade química,
mas por outro lado, tem como inconveniente a baixa retenção de água e nutrientes.
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Entretanto, para a pupunheira a não retenção de água no substrato mostrou ser
benéfica, pois, embora a área de ocorrência natural desta espécie seja encontrada sob
regimes pluviométricos que vão de 1.500 a 6.000 mm por ano, e cultivada com sucesso
em regiões com pluviosidade média de 1.700 a 4.000 mm por ano, é fato conhecido
que esta palmeira não suporta solos mal drenados (VILLACHICA et al., 1996).
Dentre os três tipos de substratos que apresentaram maior índice de
sobrevivência, o solo tipo latossolo vermelho-amarelo foi o que se sobressaiu conforme
pode se observar na Figura 3. Esse tipo de solo apresenta baixa fertilidade natural e
textura arenosa (82%), sendo característico de solo de floresta, apresentando-se
altamente intemperizado (SIOLI, 1985). Segundo Teixeira; Paiva (1997), os solos mais
frequentemente utilizados na implantação de pupunheiras oriundas de sementes são
latossolo amarelo, podzólico amarelo e o latossolo vermelho escuro, que também são
intemperizados (ALLEONI; CAMARGO; CASAGRANDE, 1998).
Com base nos testes preliminares utilizou-se o substrato constituído de latossolo
vermelho-amarelo, mantendo-se 25% de água disponível, por meio de irrigações
manuais com água destilada. Esse percentual de água foi estabelecido a partir do
cálculo da capacidade de campo embasado no trabalho de Ramos; Bovi; Folegatti
(2002). Além da pupunha não resistir ao encharcamento do solo, a elevada umidade
tanto do substrato quanto do ar, proporciona o desenvolvimento da microbiota fúngica
epifítica e endofítica latente, razão pela qual optou-se pela utilização de um plástico
removível na estrutura onde as microplantas foram acondicionadas na 2ª etapa de
rustificação (Figura 1D), e
Segundo Steinmacher et al. (2007) o fator mais importante para o processo de
aclimatização de pupunheiras é o ambiente de alta umidade ao qual as microplantas
são transferidas. Esse fator, entretanto, gera um dos grandes desafios para a
aclimatização desta espécie, uma vez que esse ambiente favorece a proliferação de
fungos, fazendo-se necessário o controle constante com fungicidas, o que colabora
para a redução da sobrevivência das microplantas.
O ambiente a que as microplantas de pupunheiras foram acondicionadas durante
a execução deste trabalho, foi cuidadosamente controlado, sendo tanto a temperatura,
quanto a luminosidade, mantidas durante a 2ª etapa (50 dda) sob as mesmas
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condições iniciais (in vitro), e mesmo com esses cuidados, foi observada a perda de 3
microplantas possivelmente decorrente da manifestação de microrganismos endofíticos
latentes, que após o estresse do transplante para as condições ex vitro, manifestaramse como patógenos. Esses microrganismos segundo Hallmann et al. (1997), podem ser
isolados do interior de tecidos vegetais desinfectados superficialmente, e que não
causam danos ao hospedeiro, porém a situação de estresse causada pela transferência
pode ter colaborado para desencadear a patogenicidade.
As perdas ocasionadas na 2ª etapa de rustificação corroboram com os resultados
apresentados por Almeida; Yara; Almeida (2005), os quais atribuíram a perda de
plantas micropropagadas no início da cultura ou em seu estabelecimento no campo,
principalmente, pela presença de microrganismos endofíticos latentes. Os autores ainda
relatam a presença desses fungos em plantas cultivadas in vitro e in vivo.
Ao final da 2ª etapa da rustificação, as microplantas foram transferidas para o
ripado, onde foi proporcionado um ambiente de baixa irradiação, temperatura amena e
umidade controlada por meio de irrigações manuais periódicas. De acordo com
Debergh (1991), para o sucesso da aclimatização de microplantas, estes fatores devem
ser monitorados cuidadosamente, uma vez que, o ambiente de luz em que a planta
cresce é de grande importância, pois a adaptação dessas depende do ajuste do seu
aparelho fotossintético, de modo que a luminosidade seja utilizada da maneira mais
eficiente possível. Por essa razão, o sucesso na adaptação de uma espécie a
ambientes com baixa ou alta radiação pode ser baseado na eficácia e na rapidez dos
padrões de alocação e comportamento fisiológicos ajustados em ordem, para aumentar
a aquisição de recursos em um determinado ambiente (DIAS-FILHO, 1997).
Cabe ressaltar novamente que, o controle da umidade do substrato, bem como do
ambiente, é fator limitante para evitar a proliferação de fungos que possam
eventualmente se desenvolver, causando lesões severas ou mesmo a morte das
microplantas, como se observou na base do estipe e no limbo foliar (Figuras 4 - 6) das
plantas cultivadas ex vitro e in vivo. É importante salientar que as perdas ocasionadas
na 3ª etapa de rustificação do processo de aclimatização foram decorrentes da atuação
desses

patógenos

caracterizados

morfologicamente

como

Colletotrichum

sp.,

Rhizoctonia sp., Helmintosporium sp. Phoma sp., patógenos estes comuns em
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pupunheiras e descritos em diversos trabalhos (ALMEIDA; YARA; ALMEIDA, 2005;
ALVES; BATISTA, 1983; COSTA NETO, 2002; POLTRONIERI; GASPAROTO;
BENCHIMOL, 1999; SANTOS et al., 2001; PIZZINATTO et al., 2001. SANTOS et al.,
2004, GOMES; SANTOS, 2004; TESSMANN et al., 2005; MAFACIOLI, 2004). Tais
fungos também foram encontrados nas pupunheiras oriundas de sementes (in vivo),
entretanto, não ocasionaram a morte das mesmas.
Como já mencionado, o estudo da aclimatização de pupunheiras é pouco
divulgado, e muitos podem ser os fatores que afetam direta ou indiretamente essa fase.
Caprestano et al. (2006) testou em seu trabalho diferentes tamanhos de microplantas
de pupunheira (menores que 7 cm; entre 7-12 cm; maiores que 12 cm) e a fertirrigação,
obteve em média 95% de sobrevivência após 105 dias de aclimatização, no entanto, as
microplantas foram mantidas em um mesmo ambiente durante todo esse período, e o
número de repetições por tratamento foi relativamente pequeno, ou seja, 5 plantas por
tratamento. No entanto, o número de amostras embora, seja estatisticamente
significativo, em se tratando de micropropagação de pupunheiras, é demasiadamente
pequeno tendo em vista a recalcitrância da espécie.
Mesmo com o declínio do percentual de sobrevivência evidenciado no presente
trabalho (Figura 2), pode se considerar que o processo de aclimatização mostrou-se
eficiente, quando comparado com as plantas obtidas via semente (in vivo), cujo
percentual de germinação média é de 70 a 80% (GENNEK, 1977)), uma vez que as
plantas que germinam tardiamente (após 8 a 12 meses do inicio do processo) são
geralmente descartadas, pois originam plantas inferiores em desenvolvimento e
produção, pois, quanto mais tempo a plântula permanecer nos estádios iniciais de
desenvolvimento e demorar a emergir do solo, mais vulnerável estará às condições
adversas do meio (MARTINS; NAKAGAWA; BOVI, 1999). A morosidade na germinação
das sementes, bem como sua baixa tolerância a perdas de umidade caracterizam a
pupunheira como uma espécie recalcitrante (FERREIRA; SANTOS, 1992).
Além da morosidade característica da espécie, por meio da micropropagação, é
possível se obter uma produção contínua de mudas, sem a dependência de
disponibilidade de sementes no mercado, conseguindo dessa forma produzir o ano
todo, mudas micropropagadas. Não obstante, as plântulas cultivadas in vivo mesmo
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quando oriundas de matrizes inermes selecionadas, apresentam um determinado
percentual de plantas com espinhos. Segundo Kalil Filho et al. (2002) esse percentual
deve ser no máximo de 10%, sendo essas plântulas rotineiramente descartadas pelos
viveiristas, que consideram esse percentual bem maior, ocasionando grande prejuízo
aos produtores. Por essa razão, a micropropagação torna-se uma importante
ferramenta para a multiplicação maciça de matrizes inermes selecionadas.
Dentre as diversas hipóteses para a redução do percentual de sobrevivência de
plantas micropropagadas, quando transferidas às condições ex vitro, alguns autores
atribuem

às

alterações

anatômicas

e

fisiológicas,

principalmente

da

folha

(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; CARVALHO et al., 1999; CALVETE et al., 2002;
HARARIKA, 2003), uma vez que, a diferenciação dos tecidos e a plasticidade na
anatomia foliar é um fator importante no processo de absorção de luz (BOLHÀRNORDENKAMPF; DRAXLER, 1993). No entanto, neste trabalho, estruturalmente as
folhas apresentaram as mesmas características em todas as condições ambientais,
sendo que as microplantas ex vitro apresentaram a disposição dos tecidos semelhantes
à anatomia das microplantas sob condição in vitro, porém com algumas características
das plantas cultivadas in vivo, corroborando assim, com Donnely; Vidver; Lee (1985), os
quais afirmam que as primeiras folhas de plantas micropropagadas caracterizam uma
fase de transição.
A epiderme das pupunheiras em todas as condições ambientais analisadas
mostraram-se uniestratitificadas em ambas as faces, característica comum às palmeiras
descritas em trabalhos clássicos de Tomlinson (1961); Glassman (1972); Moore Júnior;
Uhl (1982) e Balick; Pinheiro; Anderson (1987).
A fina camada de cutícula presente nas folhas de pupunheira parece ser também
uma característica comum à espécie (TOMLINSON, 1961; ATHIE et al., 2004;
PEREIRA; DE QUADROS, 2007), pois nas plantas cultivadas in vivo essa estrutura
apresentou-se pouco desenvolvida (Figura 15E). Segundo Wetstein; Sommer (1983) e
Pierik (1990), o menor desenvolvimento da cutícula em condições in vitro, pode
acarretar na perda de microplantas quando essas são transferidas para as condições
ex vitro. Sendo assim, embora o pouco desenvolvimento da cutícula seja característico
da espécie, esse, entretanto, é extremamente importante para a aclimatização, devido
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principalmente, a função da cutícula em proteger a planta contra a perda excessiva de
água (CUTTER, 1972). Essa fina e/ou inexistente camada de cutícula das microplantas
sob condição in vitro, dá-se principalmente ao fato dessas se desenvolverem em um
ambiente controlado, sem a necessidade de estimular a formação de uma camada
espessa, já que a elevada umidade no interior dos frascos não exige o desenvolvimento
dessa estratégia (PREECE; SUTTER, 1991, CALVETE et al., 2002).
Por meio de microscopia eletrônica de varredura (Figuras 9 e 10), não se observou
também, a deposição de cera, tanto nas microplantas (in vitro), quanto nas transferidas
para as condições ex vitro, sendo apenas constatadas nas plantas cultivadas in vivo. É
importante ressaltar que a deposição de cera epicuticular é de extrema importância
para as microplantas em processo de aclimatização, devido a suas características
físico-químicas, que podem contribuir para importantes propriedades fisiológicas da
cutícula, como o controle da transpiração e hidrofobia (CUTTER, 1972; FERRI, 1999).
Sandoval; Muller; Weberling (1994) ressaltam ainda que, o acréscimo na extrusão
de cera epicuticular está diretamente relacionada com a redução da umidade relativa do
ar na casa de vegetação, fenômeno este, não observado na espécie estudada, visto
que, não houve a deposição de cera em nenhum período do processo de aclimatização.
Em trabalhos clássicos como de Wardle; Dobbs; Schort (1983) e Sutter; Langhans
(1982) é relatado que a quantidade reduzida de cera epicuticular esta diretamente
relacionada com o aumento na perda de água pela planta, corroborando os resultados
obtidos neste trabalho, onde as microplantas consideradas aclimatizadas (ex vitro com
180 dda), mesmo com uma condutância estomática inferior às microplantas (in vitro),
apresentaram uma taxa de transpiração superior (Figura 23). Esse aumento na
transpiração, provavelmente deve-se ao reduzido desenvolvimento da cutícula, visto
que, as microplantas (in vitro), como já mencionado, não necessitam do espessamento
dessa estrutura, no entanto, quando transferidas para as condições ex vitro, essa
estrutura torna-se vital, devido a elevada alteração do ambiente, principalmente em
relação a temperatura e umidade relativa do ar.
De acordo com as observações de Sebanek (1992) nas folhas jovens a
transpiração cuticular pode constituir de 1/3 a 1/2 da taxa de transpiração total da
planta, podendo ocasionar a rápida perda de água das células, resultando no colapso
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das mesmas, o que por fim promove uma intensa clorose nas folhas. Tal fato pode ter
ocorrido em algumas microplantas transferidas para as condições ex vitro (Figura 26),
onde a clorose mostrou-se bem diferente da lesão resultante da presença de fungos
(Figuras 5 e 6). Não obstante, é importante ressaltar que a taxa de transpiração das
microplantas quando retiradas das condições in vitro, apresentou uma redução
considerável e concomitante com a condutância estomática e com a taxa de
fotossíntese liquida (Figura 22).
Segundo Campostrini; Otoni (1996) as plantas produzidas in vitro apresentam
reduzido fluxo transpiratório em função da elevada umidade relativa e baixa irradiância,
pois seus estômatos não são funcionais e tais plantas, ainda, não desenvolveram cera
epicuticular. Entretanto, analisando pelo ponto de vista adaptativo, a planta
desenvolvida por meio da técnica de micropropagação, pode ser considerada
aclimatizada enquanto mantida no tubo de ensaio, por essa razão apresenta,
condutância estomática, taxa transpiração e a taxa de fotossíntese, de forma adaptada
ao meio a que esta acondicionada. Quando, entretanto, essa planta é transferida para
as condições ex vitro, ela passa por um intenso estresse, podendo alterar suas
características fisiológicas. A condutância estomática, por exemplo, que esta
diretamente relacionada com a abertura e o fechamento do ostíolo, determinando dessa
forma o limite máximo da taxa de um fluxo de entrada de gás, e afetando diretamente
assim, tanto a transpiração quanto a produção de fotoassimilados (LARCHER, 2000).
Segundo Grout (1988) a capacidade fotossintética das plantas mantidas em meio
de cultivo asséptico acrescido de sacarose, pode ser agrupada em duas classes: uma
primeira, apresentando plantas com folhas que não desenvolvem capacidade
fotossintética (heterotróficas), e a segunda classe, compreende as plantas adaptadas
para condições autotróficas in vitro que, apesar das condições artificiais de cultivo,
podem apresentar uma significante taxa fotossintética. Nesse aspecto, a pupunha pode
ser agrupada na primeira classe, como heterotrófica, visto que, sua atividade
fotossintética apresentou-se relativamente inferior, comparada à das plantas in vivo e a
das microplantas acondicionadas ex vitro por 180 dda.
O fechamento dos estômatos, observado através da diminuição da condutância
estomática e a queda na taxa de transpiração nas microplantas quando transferidas
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para as condições ex vitro (Figura 22), corroboram os resultados obtidos por Oliveira et
al. (2002) em pupunheiras submetidas a estresse hídrico, indicando a existência de
mecanismos de adaptação dessa espécie, no sentido de diminuir as perdas de água. É
importante, contudo, ressaltar que tanto a condutância estomática quanto a
transpiração aumentaram simultaneamente com o tempo de aclimatização das
microplantas às condições ex vitro, evidenciando assim um processo de adaptação ao
ambiente (Figura 22).
As análises histológicas das plantas estudadas permitiram inferir que em todas as
condições ambientais as folhas apresentaram estômatos em ambas as superfícies,
podendo assim ser caracterizadas como anfiestomáticas (Figuras 9 e 10). Entretanto,
apresentaram maior densidade estomática na face abaxial, sendo por essa razão,
melhor denominadas como anfihipoestomáticas, de acordo com Ferri (1999).
Os estômatos ou complexos estomáticos encontram-se dispersos nas nervuras e
em todo limbo foliar, constituído de um par de células guardas, um par de células
subsidiárias polares menores nas extremidades, e duas outras células subsidiárias
paralelas às células-guarda, caracterizando segundo Baranova (1987) estômatos do
tipo tetracítico (Figura 11). Padrão esse também observado em outras palmeiras, como
Astrocaryum murumuru 17 (Rocha et al., 2001), Syagrus coronata, S. microphylla, S.
flexuosa, S. vagans, S. harleyi e S.werdermannii (LEITE; SCATEMA, 2001).
Embora a densidade estomática seja considerada um fator de alta plasticidade
em decorrência da exposição das plantas a diferentes ambientes, não se observou
diferença significativa nesse parâmetro entre a densidade estomática das microplantas
sob condição in vitro com as mantidas ex vitro no decorrer do período de aclimatização.
No entanto, houve uma baixa redução na densidade estomática quando se comparou
as microplantas sob condição in vitro com as microplantas em processo de
aclimatização até 90 dda, como se pode observar na Tabela 1. Tal redução da
densidade estomática durante o período de aclimatização corrobora com as afirmações
feitas por Donnely; Vidaver (1984) e Lee; Wetzstein; Sommer (1985). A explicação
segundo Dignart (2006) para esse resultado deve-se ao fato das células epidérmicas,
bem como os demais tecidos foliares apresentarem elevada taxa de crescimento e
divisão durante o período de aclimatização, e esse crescimento promove a adaptação,
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melhorando a funcionalidade dos estômatos e reduzindo sua densidade. Entretanto,
aos 180 dda observou-se um aumento considerável na densidade estomática das
microplantas mantidas ex vitro em relação aos outros períodos de aclimatização
(Tabela 1).
Segundo Boardman (1977) e Abrams; Kubiske; Mostoller (1994), a densidade
estomática geralmente está correlacionada com as trocas gasosas, uma vez que, o
aumento da densidade esta associado com a maior condutância estomática. Entretanto,
no presente trabalho verificou-se o aumento da condutância estomática (Figura 22),
mesmo com a diminuição da densidade de estômatos das microplantas com 90 dda
(Tabela1). Isso se deve provavelmente, ao fato que as microplantas com 50 dda ainda
permaneciam no ambiente controlado na sala de crescimento e aos 90 dda essas
estavam acondicionadas ao ambiente externo, no sombrite, o qual apresentava grandes
oscilações de temperatura e umidade, por essa razão mesmo com uma menor
densidade estomática as microplantas apresentaram condutância estomática maior e
conseqüentemente maior transpiração que as microplantas com 50dda.
Aos

180

dda,

as

microplantas

apresentaram

resultados

considerados

intermediários quanto à taxa de transpiração, fotossíntese liquida e número de
estômatos, com relação às microplantas sob condição in vitro e in vivo, porém menor
condutância estomática. Todavia, Rocha (2005), ressalta que a densidade estomática
não é um parâmetro tão confiável para a verificação da adaptabilidade de microplantas,
e que a forma segura de indicar a funcionalidade estomática seria o formato das células
guarda e a relação entre o diâmetro polar e equatorial dos estômatos. Essa relação,
contudo, não apresentou alteração significativa neste trabalho, uma vez que, as plantas
cultivadas in vitro apresentaram diâmetros similares a das plantas em processo de
aclimatização, com uma tendência ao aumento tanto no diâmetro equatorial quanto
polar, com o tempo de aclimatização (Tabela 1). Um fato interessante é que em todas
as condições ambientais os estômatos da face abaxial mostraram-se maiores que os da
face adaxial.
Em relação a densidade de estômatos e tricomas foi possível verificar uma relação
inversamente proporcional, ou seja, quando a densidade estomática diminuiu a de
tricomas aumentou (Tabela 1 e 2). Esse fenômeno pode ser atribuído às funções dos
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tricomas, que além de secretar substâncias, protegem a planta contra predadores
(FAHN, 1986), podendo também influenciar, indiretamente na economia de água das
plantas através da regulação da temperatura pela reflexão da radiação solar que chega
até as folhas (SALATINO; MONTENEGRO; SALATINO, 1986; FAHN, 1986).
É importante mencionar que devido à densidade de tricomas ser obtida pelo
método de impressão, muitos dos tricomas foram removidos da superfície epidérmica,
deixando apenas a impressão de sua cicatriz, impossibilitando dessa forma a correta
distinção entre os tipos de tricomas, glandulares ou acúleos, para determinar sua
densidade separadamente.
Além do estresse hídrico, outros fatores, como a intensidade luminosa, que afetam
a fotossíntese têm um importante papel na aclimatização e sobrevivência das plantas
micropropagadas. Vários autores como, Nave; Alvarenga; Oliveira (1994), Dias-Filho
(1997); Alvarenga et al. (1998); Vilela; Raveta (2000), Campos; Uchida (2002)
mencionam que o sucesso na adaptação de uma espécie às diferentes condições de
radiação está relacionado com a eficácia e rapidez com que os comportamentos
fisiológicos são ajustados.
A maior ou menor plasticidade adaptativa das espécies às diferentes condições de
radiação solar depende do ajuste de seu aparelho fotossintético de modo a garantir
maior

eficiência

na

conversão

da

energia

radiante

em

carboidratos

e

consequentemente favorecer o crescimento da planta. Segundo Liu; Dickmann (1993) a
manutenção da integridade do aparelho fotossintético durante o estresse é muito
importante, caracterizando a resistência da planta, uma vez que permite a recuperação
da fotossíntese após o estresse. Como evidencia a Figura 22, a fotossíntese líquida das
microplantas ex vitro (50 dda) apresentou uma considerável redução e inconstância,
mesmo permanecendo em ambiente semelhante ao da sala de crescimento, onde as
microplantas sob condição in vitro foram mantidas. Essa redução da fotossíntese,
segundo Inoue; Graça; Correa (1998) pode ser atribuída à inibição de algum
mecanismo enzimático envolvido na assimilação de carboidratos ou do aparato
fotossintético

ineficiente,

característico

do

hábito

heterotrófico

das

plantas

micropropagadas mantidas in vitro, no entanto, com o decorrer do processo de
aclimatização, verificou-se uma recuperação gradual da taxa de fotossíntese liquida, em
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que aos 90 dda ainda se observava certa desorganização, com saturação em torno de
400 µmol.m-².s-1 e fotossíntese líquida em torno de 2,00 µmol.m-².s-1 (Figura 22). Ao fim
do processo, as microplantas ex vitro (180 dda) apresentaram praticamente o mesmo
ponto de saturação das plantas in vivo, em torno de 400 µmol. m-².s-1, e fotossíntese
liquida, em torno de 3,55 µmol. m-².s-1 contra aproximadamente 1,5 µmol.m-².s-1 das
plantas in vitro, evidenciando dessa forma a adaptação das microplantas ao ambiente
ex vitro (Figura 23).
Segundo Larcher (1995) a capacidade fotossintética em várias espécies de
palmeiras, varia de 4 a 10 µmol.m-².s-1. Em estudo sobre o comportamento fisiológico
de plantas de pupunheiras oriundas de sementes com doze meses de idade, sobre
estresse hídrico, Oliveira et al. (2002), menciona que as plantas irrigadas apresentam
assimilação média de 10 µmol.m-².s-1, resultado esse, superior ao encontrado neste
trabalho, mesmo para as plantas in vivo. Entretanto, deve-se levar em consideração
que as plantas apresentavam o dobro da idade das plantas estudadas neste trabalho.
A estreita relação entre a capacidade fotossintética das plantas e a concentração
de clorofila deve-se a clorofila ser a principal responsável pela captação solar que
durante o processo de fotossíntese é convertida em energia química na forma de ATP e
NADPH (TAIZ; ZEIGER, 2004). Como já mencionado nos resultados, devido ao método
convencional de medir a clorofila das plantas ser de forma destrutiva, neste trabalho foi
utilizado o equipamento SPAD o qual permite a avaliação indireta do teor de clorofila
nas plantas e tem sido usado como uma forma auxiliar para a avaliação da nutrição
nitrogenada das culturas diretamente no campo, pela leitura da reflectância do verde,
expressando o resultado em valor de unidades SPAD (MINOLTA, 1989).
Devido não haver até o momento trabalhos que relatem a calibração do
equipamento SPAD, para a pupunha, bem como para outras palmeiras, foi necessária a
análise prévia que evidenciou um coeficiente de correlação considerável, R² = 0,64
(Figura 24), comprovando assim que os valores de SPAD podem ser utilizados para
estimar com precisão o teor de clorofila para a espécie Bactris gasipaes.
Sendo a atividade fotossintética das plantas dependente da capacidade da folha
em absorver luz (SALLA; RODRIGUES; MARENCO, 2007), a determinação dos teores
de clorofila da folha mostrou-se de grande importância nesse trabalho, uma vez que,
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segundo os autores Dalton; Street (1977), Solís et al.(1989), Gro et al.(1993), em muitos
casos, as microplantas sob condição in vitro não apresentam teores de clorofila
suficientes para realizar a fotossíntese, por razão do ambiente a que estão
acondicionadas.
Embora o teor de clorofila encontrado nas microplantas de pupunheiras cultivadas
in vitro, não tenha apresentado diferença estatistica com as demais condições
ambientais, no esquema gráfico da Figura 25, pode-se observar que os valores SPAD
foram menores que das demais condições de cultivo, com valores muito próximos ao
das microplantas acondicionadas ex vitro por 50 dda. Corroborando a afirmação de
Grout; Aston (1978), que plantas micropropagadas recém transplantadas para ripado,
apresentavam baixos níveis de clorofila.
Romano; Noronha; Martins-Loução (1995); Van Huylenbroeck et al. (1998),
afirmam que a pigmentação das folhas de plantas cultivadas in vitro, pode apresentar
tonalidades de verde mais claro que as plantas in vivo, o que se comprova através do
menor valor de SPAD, conseqüentemente menor teor de clorofila (Tabela 5).
Observou-se, no entanto, que com o decorrer do processo de aclimatização o teor
de clorofila aumentou gradativamente, evidenciando nas microplantas com 180 dda
praticamente o mesmo teor das plantas in vivo (Tabela 5), fato esse que confirma as
afirmações feitas por Pospisilova et al. (1999), que é comum o acréscimo no conteúdo
de clorofila nas microplantas durante a aclimatização, dependendo das condições
ambientais em que essas são mantidas.
Segundo Sandoval; Muller; Weberling (1994), durante a aclimatização das plantas,
sob aumento gradual de luminosidade, as folhas adquirem a coloração mais intensa
verde-escuro, devido ao acréscimo no conteúdo de pigmentos e à diferenciação do
mesofilo.
O mesofilo das pupunheiras em todas as condições de cultivo mostrou-se
homogêneo, com células uniformes e compactas, em média com quadro camadas de
células, distinguindo-se apenas em células de parênquima lacunoso (Figura 15). Em
alguns trabalhos, entretanto, os autores descrevem como sendo constituído de
parênquima paliçadico o mesofilo de outras espécies da família Arecaceae
(TOMLINSON , 1961; DE PAULA, 1975, UZZO, 2008).
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As fibras dispersas pelo mesofilo, segundo Tomlinson (1961) e Glassman (1972),
são de grande importância taxonômica, de acordo com sua freqüência e distribuição,
sendo comuns em palmeiras e marcante para cada espécie. Tais fibras foram
denominadas como fibras não vasculares (fibras gelatinosas), e por meio de teste
histoquímico com dupla coloração com azul de astra e fucsina básica, foi constatado
que essas fibras eram constituídas de celulose e não de lignina como as fibras
encontradas junto aos feixes vasculares (Figura 18).
As paredes secundárias das fibras gelatinosas são formadas de camadas parcial
ou completamente por celulose, apresentando uma grande capacidade de absorver
água. Segundo Esau (1959); Beiguelman (1962), essas fibras constituem-se de uma
adaptação a condições de estresse, como falta de água ou deficiência de luminosidade,
e atuam na força de tração da planta como resistência a ventos e chuvas fortes. Paviani
(1978) mencionou que estas fibras podem estar relacionadas principalmente com o
armazenamento de água, fato este perfeitamente compatível com a condição de
aclimatização a que as microplantas foram submetidas.
Os feixes vasculares apresentaram diferentes tamanhos em todas as condições de
cultivo (Figura 20), sendo que os de maior porte constituíram as nervuras e
apresentavam-se com a maior saliência voltada para a face adaxial (Figura 20c e 21),
fato esse também descrito por Leite; Scatema (2001), para as espécies Syagrus harleyi,
S. microphylla, S. vagans, S. werdermannii, S. coronata e S. flexuosa. Corroborando
também os resultados obtidos por Pereira; De Quadros (2007), os quais descreveram
que a espécie B. gasipaes apresenta unidades vasculares com formato arredondado e
tamanhos que variam entre pequenos a grandes. Segundo Tomlinson (1990) os feixes
menores estão associados à sustentação (Figura 20A), enquanto que os feixes maiores
(20C e 21), com várias células de xilema e floema estão relacionados à condução.
Os feixes vasculares de maior porte, foram classificados como bicolaterais, devido
o floema apresentar-se em dois blocos separados. Steinmacher (2007) e Pereira; De
Quadros (2007) classificam o feixe vascular de pupunheiras como colateral, entretanto,
deve-se considerar o estágio de desenvolvimento da planta e da parte constituinte da
folha, uma vez que os autores supracitados analisaram plantas no início de
desenvolvimento in vitro e a bainha de folhas adultas, respectivamente.
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Tomlinson (1961) menciona que apenas os feixes de grande e médio porte
possuem o floema dividido, sendo menos comuns os de mais de dois blocos de floema
no mesmo nível do elemento de metaxilema. Esses feixes de grande e médio porte,
observados pelo autor, também foram observados nas folhas das espécies da família
Arecaceae, S. harleyi, S. microphylla, S. vagans e S. werdermannii, com exceção de S.
coronata e S. flexuosa, nos quais os feixes de pequeno e médio porte não possuem o
floema dividido.
Segundo Pereira; De Quadros (2007) em B. gasipaes o xilema geralmente
apresenta-se composto de vários elementos de metaxilema tardio em diferenciação,
vários elementos de metaxilema precoce e protoxilema, em parte obliterado, e de
acordo com Baas (1982) e Alves; Angyalossy-Alfonso (2000) os fatores ambientais que
afetam as dimensões e até mesmo o arranjo dos elementos vasculares, são relativos a
algum tipo de estresse como, por exemplo, quando transferida para as condições ex
vitro.
El-Bahr et al. (2004) verificaram que Phoenix dactylifera L. cv. Zaghlool, obtida por
micropropagação, apresentaram o tecido vascular menos desenvolvido e com menor
diferenciação que aquelas cultivadas in vivo e ex vitro. Essa característica não foi
verificada neste trabalho, pois os feixes mostraram-se semelhantes em todas as
condições de cultivo, sendo que na planta in vivo a área de tecido vascular presente na
lâmina foliar foi a que se mostrou maior (Tabela 2).
Externamente aos elementos condutores, observou-se a presença de fibras
esclerenquimáticas, sendo denominadas fibras vasculares, que de acordo com
Tomlinson (1961), essas fibras internas à endoderme são lignificadas e funcionam
como um reforço ao feixe vascular.
Por meio das análises anatômicas e fisiológicas das folhas de pupunheiras, foi
possível constatar que a espécie apresenta respostas adaptativas às mudanças das
condições in vitro para ex vitro e que tais alterações não afetaram significativamente o
estabelecimento do protocolo de aclimatização. Embora o protocolo evidencie ao
término da 3ª etapa de rustificação 30% de perdas, o mesmo pode ser considerado
viável, sendo importante ressaltar que essas não foram decorrentes do processo de
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rustificação das microplantas ao ambiente ex vitro e sim da ação de fungos, endofíticos
latentes e/ou saprofíticos.
Um dos principais fatores para o sucesso da aclimatização é o controle da
umidade do ambiente durante as primeiras etapas de rustificação, sendo este
responsável pelo estabelecimento das microplantas, onde os estômatos são
considerados não funcionais em condições in vitro. Dessa forma, salienta-se que logo
após o transplante para as condições ex vitro, é de vital importância a manutenção da
umidade relativa do ar e do substrato a fim de evitar o colapso das células em
decorrência da excessiva transpiração das microplantas. Todavia, a elevada umidade,
propicia a ocorrência de fungos saprofíticos, principais responsáveis pela perda das
microplantas.
O latossolo vermelho-amarelo proporcionou boa retenção de água, sem
encharcamento, o que fatalmente ocasionaria o apodrecimento da raiz. Além desse
fator a drenagem e aeração do substrato permitiram a manutenção do nível de água e
oxigenação adequados para suprir a não funcionalidade dos estômatos logo após o
transplante.
As análises fisiológicas das microplantas apresentaram nas primeiras etapas de
rustificação uma significativa redução na condutância estomática, consequentemente
na taxa de transpiração e de fotossíntese evidenciando uma estratégia contra a perda
excessiva de água. Todavia, no decorrer das etapas de rustificação das microplantas
observou-se um aumento gradativo destes fatores, podendo-se assim dizer que a alta
umidade relativa do ar e do substrato, bem como o tipo de substrato e o tratamento
preventivo e constante contra fungos são fundamentais para a aclimatização de
pupunheiras.
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6 CONCLUSÕES



O substrato latossolo vermelho-amarelo, bem como a elevada umidade relativa
do ar e do solo, são fundamentais para o estabelecimento das microplantas às
condições ex vitro;



O tratamento profilático com aplicações constantes de fungicidas é fundamental
para minimizar a incidência de fungos endofíticos latentes e/ou saprofíticos;



Os aumentos na espessura do mesofilo e nas fibras vasculares, evidenciam
respostas adaptativas das microplantas às condições ex vitro;



A diminuição da condutância estomática e a queda na taxa de transpiração das
microplantas transferidas para o ambiente ex vitro (1ª etapa de rustificação),
evidenciam o mecanismo de restrição à perda de água em pupunheiras;



O aumento gradativo do teor de clorofila e a recuperação da fotossíntese no
processo de aclimatização evidenciam o mecanismo de adaptação desta espécie
as condições ex vitro;



A ação de fungos endofíticos e/ou saprofíticos na base do estipe é a causa do
tombamento das microplantas.
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