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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de sacarose e carvão ativado na 
germinação e no desenvolvimento in vitro de embriões zigóticos de E. oleracea. Os 
embriões zigóticos foram desinfestados em câmara de fluxo laminar mediante a 
imersão em álcool 70% (v/v) por 2’, em seguida em hipoclorito de sódio comercial a 
2,5% e 2 gotas de Tween -20° por 5’ seguido de quat ro enxágues em água destilada 
e autoclavada. Posteriormente, os embriões foram inoculados em frascos contendo 
meio semi sólido de MS na metade de sua concentração, suplementado com 
sacarose a 10, 20, 30 e 40 g L-1 e carvão ativado a 10 e 20 g L-1. Após 90 dias de 
cultivo foram avaliados o número de embriões germinados, desenvolvimento de 
embriões, conservação das plântulas viáveis e plântulas com primórdios de raiz. 
Observou-se que o maior percentual de germinação e o maior desenvolvimento dos 
embriões germinados ocorreram na concentração de 20 g L-1 suplementada com 20 
g L-1 de carvão ativado com um percentual de 80%. Na concentração de 10 g L-1 de 
sacarose e carvão contribuiu para a conservação de plântulas viáveis apresentando 
o maior percentual de 93%.  Plântulas com primórdio de raiz apresentaram maior 
percentual com 46% na concentração de 40 g L-1 de sacarose acrescida de 20 g L-1 

de carvão ativado. 
PALAVRAS-CHAVE: Cultivo in vitro, Germinação, Palmeira.  
 
EFFECT OF SUCROSE AND ACTIVATED CHARCOAL ON GERMINA TION AND 
DEVELOPMENT IN VITRO OF ZYGOTIC EMBRYOS OF AÇAI ( Euterpe oleracea) 

 
ABSTRACT 

The work aimed to evaluate the effect of sucrose and activated charcoal on 
germination in the in vitro development of zygotic embryos of E. oleracea. The 
zygotic embryos were decontaminated into the laminar flow chamber hood by 
immersion in 70% ethanol (v/v) by 2' following in commercial sodium hypochlorite at 
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2.5% and 2 drops of Tween 20° for 5' followed by 4 rinses in distilled water and 
autoclaved. Subsequently, the embryos were inoculated into flasks containing semi-
solid MS medium on half of its concentration, supplemented with sucrose 
concentrations at 10, 20, 30 and 40 g L-1 and activated charcoal to 10 and 20 g L-1. 
After 90 days of culture were assessed the number of germinated and zygotic 
embryo  development, conservation of viable seedlings and seedlings with root 
primordia. It was observed that the highest percentage of seed germination and 
further development germinated embryos occurred at a concentrations of 20 g L-1 
supplemented with 20 g L-1 activated charcoal reaching 80%. At a concentration of 
10 g L-1 sucrose and coal contributed to the preservation of viable seedlings having 
the highest percentage of 93%. Plantlets  with root primordia showed highest 
percentage with 46% at a concentration of 40 g L-1 sucrose plus 20 g L-1 of activated 
charcoal. 
KEYWORDS: In vitro culture, Germination, Palme. 
 

INTRODUÇÃO  
A família Arecaceae possui aproximadamente 2.500 espécies, as quais estão 

distribuídas em 200 gêneros, e é considerada a família de palmeiras mais 
importantes economicamente (COSTA & MARCH, 2008). As espécies de palmeiras 
desta família são conhecidas por sua ampla distribuição podendo ser encontradas 
principalmente em regiões tropicais e subtropicais e, pela sua beleza, são utilizadas 
na ornamentação de paisagens, na indústria alimentícia e cosmética (RUBIO NETO, 
2013). 

O açaizeiro também conhecido como açaí-do pará, açaí-do-baixo-amazonas, 
açaí-de-touceira, açaí-de-planta, açaí-de-várzea, juçara, juçara-de-touceira e açaí 
verdadeiro (OLIVEIRA, et al., 2002; YUYAMA, et al., 2011), é uma palmeira  perene 
de ciclo longo e de grande variabilidade genética entre as populações e em plantas 
da mesma população (BOVI et al., 1990), podendo atingir 25m de altura 
apresentando-se em forma de touceiras, tendo como principal característica a 
emissão de perfilhos (OLIVEIRA JÚNIOR & COSTA, 2003). O fruto do açaizeiro 
possui alto valor nutritivo e vem cada vez mais ocupando espaço no mercado 
nacional e internacional devido à produção da bebida “açaí” extraída de sua polpa 
(DAPONT, 2012).  

O açaí também vem sendo utilizado como planta ornamental, na construção 
rústica, na produção de remédios, celulose e palmito e também na confecção de 
biojóias, ração animal e adubo (FARIAS NETO et al., 2010). Segundo FAVACHO 
(2009), o açaí também apresenta destaque no auxílio da prevenção de doenças por 
conter nos frutos uma quantidade significativa de antocianinas, pertencentes a uma 
classe distinta de flavonóides. 

Devido a importância econômica e alimentícia das espécies de açaizeiros 
(Euterpe oleracea e E. edulis sp.) uma das ferramentas que vem dando respostas no 
melhoramento genético e conservação dessas plantas,  é o cultivo de embriões in 
vitro que proporciona a obtenção de protocolos específicos para a produção de 
mudas e plantas sadias livres de patógenos em tempo reduzido (EBERT et al.,  
2014). Além disso, o cultivo in vitro de embriões zigóticos vem sendo cada vez mais 
utilizado por auxiliar na quebra de dormência, no estudo de aspectos fisiológicos da 
germinação e na obtenção de explantes com elevada totipotência (MINARDI et al., 
2011).  Essa técnica vem sendo aplicada na cultura de outras palmeiras como 
relatado para Bactris gasipaes na indução de embriogênese somática 
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(STEINMACHER, 2005) e em Acrocomia aculeata (PADILHA, 2013) e na 
germinação in vitro de Mauritia flexuosa (EBERT et al.,  2014). 
 Vários compostos são utilizados para a otimização de protocolos de 
germinação. Dentre estes compostos a sacarose atua como a principal fonte de 
carbono, facilitando o crescimento in vitro, agindo como uma fonte de energia e 
mantendo o potencial osmótico no meio de cultivo (ALBERTO et al., 2012). O 
suprimento exógeno de açúcar pode ampliar as reservas de amido e sacarose nas 
plantas micropropagadas, favorecer a aclimatização ex vitro e acelerar as 
adaptações fisiológicas (HAZARIKA, 2003).  

O efeito benéfico sobre a resposta in vitro quando se utiliza o carvão ativado é 
o escurecimento do meio de cultura, que favorece a indução de raízes ou a 
adsorção de reguladores de crescimento de plantas e outros compostos orgânicos 
(CHERUVATHUR et al., 2010).  O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 
sacarose e carvão ativado na germinação e no desenvolvimento in vitro de embriões 
zigóticos de E. oleracea.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Frutos maduros de açaí foram primeiramente desinfestados, sendo imersos 

por 5’ em fenol e enxaguados em água corrente. Após, a polpa foi retirada 
manualmente com o auxílio de uma peneira, e o epicarpo passou por uma pré 
desinfestação em hipoclorito de sódio a 2,5% por 20’ e quatro enxágues em água 
destilada e colocados para a secagem por um período de 48 horas. Os tegumentos 
foram removidos com o auxílio de uma mini-morsa para o isolamento dos embriões 
zigóticos (Figura 1A), os quais foram desinfestados sob condições assépticas em 
câmara de fluxo laminar mediante a imersão em álcool 70% (v/v) por 2’, em seguida 
em hipoclorito de sódio comercial a 2,5% e duas gotas de Tween 20° por 5’ seguidas 
de quatro enxágues em água destilada e autoclavada.  

Após a desinfestação, os embriões zigóticos isolados foram inoculados em 
frascos de cultivo na presença de meio semi sólido de MS (MURASHIGE & SKOOG, 
1962) na metade de sua concentração, complexo vitamínico de MS, 100 mg de mio-
inositol, 10, 20, 30 e 40 g L-1 de sacarose combinados com 1 e 2 % de carvão 
ativado e gelificado com ágar a 8,5 g L-1. O pH foi ajustado para 5,7 ± 0,1 e 
autoclavado por 15 minutos (121 °C e 1,1 atm de pre ssão). Foram adicionados 60 
mL de meio em cada frasco e vedados com filme de PVC. Os explantes foram 
cultivados em sala de cultura e mantidos à temperatura de 26 ± 2 °C, na ausência de 
irradiância. 

 
QUADRO 1. Tratamentos com as combinações de sacarose 

e carvão ativado na germinação e no 
desenvolvimento in vitro de embriões zigóticos 
de açaí. 

 (T1) ½ MS + 10 mg L-1 de sacarose+ 1% c.a 
(T2) ½ MS + 20 mg L-1 de sacarose+ 1% c.a 
(T3) ½ MS + 30 mg L-1 de sacarose+ 1% c.a 
(T4) ½ MS + 40 mg L-1 de sacarose+ 1% c.a 
(T5) ½ MS + 10 mg L-1 de sacarose+ 2% c.a 
(T6) ½ MS + 20 mg L-1 de sacarose+ 2% c.a 
(T7) ½ MS +  30 mg L-1 de sacarose+ 2% c.a 
(T8) ½ MS + 40 mg L-1 de sacarose+ 2% c.a 
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O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 

oito tratamentos e quatro repetições, sendo 10 embriões por repetição. Os dados 
foram submetidos ao teste de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância, utilizando-se o software SISVAR 5.3 (FERREIRA, 
2003). Após 90 dias foi avaliada a germinação dos embriões zigóticos, o 
desenvolvimento de embriões germinados e a produção de primórdios de raiz.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após 10 dias do cultivo in vitro os embriões zigóticos de E. oleracea já 
apresentavam intumescimento do botão germinativo e início de desenvolvimento da 
primeira bainha plumular, dando início a germinação dos embriões (Figura 1B). Aos 
20 dias de cultura foi possível observar o desenvolvimento do primórdio radicular 
(Figura 1C). Aos 30 dias observou-se o aumento em espessura do botão 
germinativo e o desenvolvimento da segunda bainha plumular (Figura 1D). Aos 60 
dias de cultivo in vitro observou-se o alongamento das bainhas plumulares (Figura 
1E) e aos 90 dias o desenvolvimento do eófilo (Figura 1F).  

 

 
FIGURA 1. Desenvolvimento in vitro de embriões zigóticos de açaí. (A) Embrião zigótico; (B)                    

Início da germinação em 10 dias de cultivo com intumescimento do botão 
germinativo; (C) 20 dias de cultivo com desenvolvimento da primeira bainha 
plumular e de primórdio radicular; (D) 30 dias de cultivo com desenvolvimento da 
segunda bainha plumular; (E) 60 dias de cultivo com alongamento das bainhas 
plumulares; (F) Aos 90 dias de cultivo formação do eófilo.  pc: pecíolo cotiledonar; 
ha: haustório; bg: botão germinativo; pb: primeira bainha plumular; sb: segunda 
bainha plumular; rp: raiz primária; eo: eófilo.  
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No tratamento com a adição de sacarose a 20 g L-1 e 2% de carvão ativado, 

após 90 dias de cultivo foi obtido uma taxa 80% de embriões germinados, diferindo 
significativamente das demais concentrações. O resultado indica que a utilização 
destas concentrações de sacarose e carvão ativado influenciou no aumento da taxa 
de germinação e do desenvolvimento normal dos embriões zigóticos de E. 
oleraceae, conforme Tabela 1.  

 
TABELA 1. Influencia de diferentes concentrações de sacarose e de carvão ativado 

na germinação in vitro de embriões zigóticos, conservação de plântulas 
viáveis, plântulas com primórdio de raiz e comprimento das plântulas. 

Concentrações 
de sacarose 

e carvão ativado 
(g L-1) 

Nº de 
embriões 
zigóticos 

germinados 
(%) 

Conservação 
de plântulas 
viáveis (%) 

Plântulas 
com 

primórdio 
de raiz (%) 

Comprimento 
das plântulas 

(cm) 

10 sac. + 10 c. a. 70 d 93 f  0  a         0,35 a 
20 sac. + 10 c. a. 67 c 85 d 18 d     0,60 ab 
30 sac. + 10 c. a. 67 c 89 e 30 e         0,62 b 
40 sac. + 10 c. a. 67 c 81 c 18 d     0,60 ab 
10 sac. + 20 c. a. 67 c 89 e  0  a     0,45 ab 
20 sac. + 20 c. a. 80 e 66 b 13 b         0,62 b 
30 sac. + 20 c. a. 63 a 53 a 15 c     0,60 ab 

 40 sac. + 20 c.  a. 65 b 85 d 46 f     0,60 ab 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Sac. = sacarose e c.a = carvão ativado. 

 
A adição de sacarose no meio de cultura supre as necessidades metabólicas 

do explante, participando no fornecimento de energia ou como fonte de carboidrato 
para os processos de diferenciação celular (SOARES et al., 2011). Já o carvão 
ativado adsorve substâncias inibitórias como os compostos fenólicos, ácido 
abscísico (ABA) e o etileno exsudado pelo embrião zigótico no decorrer do cultivo in 
vitro. Assim, a suplementação de carvão ativado no meio de cultura adsorve e 
sequestra toxinas produzidas no ambiente in vitro, que podem prejudicar a 
germinação do embrião e sua posterior conversão em plântulas (PAN & STADEN, 
1998).   

Na concentração de sacarose a 10 g L-1 e carvão ativado a 1% apresentou um 
percentual de 70% de embriões zigóticos germinados, no entanto, esta 
concentração influenciou negativamente no desenvolvimento dos primórdios 
radiculares e no desenvolvimento das plântulas com o menor comprimento médio 
com 0,35 cm. Quando se utilizou 40 g L-1 de sacarose na mesma concentração de 
carvão ativado, pode-se observar que o percentual de germinação dos embriões 
zigóticos foi de 67%, no entanto, esta concentração induziu resposta positiva no 
desenvolvimento de primórdios radiculares e no desenvolvimento das plântulas com 
uma média de 60 cm de comprimento.  

No desenvolvimento dos embriões o tratamento de 20 g L-1 de sacarose 
suplementada com 2% de carvão ativado, apresentou o maior desenvolvimento das 
plântulas com 62 cm de comprimento. Este mesmo desenvolvimento foi obtido na 
concentração de 30 g L-1 acrescido de 1% de carvão ativado diferindo 
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estatisticamente das demais concentrações utilizadas, entretanto, esta mesma 
concentração de sacarose suplementada com 2% de carvão ativado apresentou o 
menor percentual de germinação com 63% (Tabela 1). 

O fator mais importante na cultura de embriões é a determinação do meio de 
cultura, suas concentrações salinas interferem nos processos de germinação e 
desenvolvimento das plântulas e a necessidade de uma fonte exógena de açúcares 
pode ser dependente do estágio de desenvolvimento dos embriões, sendo utilizado 
as concentrações maiores de sacarose para embriões imaturos comparando-se com 
embriões maturos ou em fase de maturação (PÁDUA, 2012).  Segundo OLIVEIRA et 
al. (2011), a adição de sacarose no meio de cultivo, proporciona maior 
disponibilidade de fontes energéticas  para a planta cultivada in vitro, permitindo a 
manutenção dos processos metabólicos ativos da mesma favorecendo no seu 
crescimento. 

O carvão ativado, assim como a sacarose também possui uma importante 
função na micropropagação de plantas. Segundo STEINMACHER (2005) a 
influência positiva do carvão ativado na cultura de palmeiras se deve a sua 
capacidade de absorção de alguns compostos fenólicos liberados pelo meio de 
cultura durante o desenvolvimento in vitro dos explantes o que pode ocasionar a 
oxidação dos mesmos. Além disso, o carvão ativado influencia de forma positiva 
tanto na germinação quanto no crescimento dessas plantas. 

Em relação à conservação de plântulas viáveis, o melhor resultado foi 
observado na menor concentração de sacarose e carvão ativado (10 g L-1), 
apresentando 93% de plântulas viáveis, diferindo estatisticamente das outras 
concentrações de sacarose, já a concentração de 30 g L-1 de sacarose acrescida de 
2% de carvão ativado foi a que apresentou menor percentual de plântulas viáveis 
(53%). A concentração com maior percentual de desenvolvimento dos primórdios 
radiculares com 46% foi observada na maior concentração de sacarose e carvão 
com 40 g L-1 e 20 g L-1 (Tabela 1). 

Na conservação de plântulas viáveis, BANDEIRA et al. (2013), cultivando in 
vitro embriões zigóticos de macaúba, também utilizaram diferentes concentrações 
de sacarose (5, 10, 15, 20, 25 e 30 g L-1 ), e observaram que  o melhor resultado foi 
obtido na maior concentração de sacarose com um percentual de 42%, diferindo 
estatisticamente da menor concentração de sacarose que apresentou apenas 2% 
das plântulas conservadas, e o desenvolvimento de primórdios de raiz em plântulas 
de macaúba apresentou melhores resultados nas concentrações de 20 e 30 g L-1 de 
sacarose. 

Pode-se inferir que a utilização de diferentes concentrações de sacarose 
apresentaram resultados diferentes para cada espécie, isso pode ser devido que os 
embriões zigóticos das espécies de palmeiras possuírem quantidades também 
diferentes de reservas nutritivas, que posteriormente serão utilizadas como fonte de 
energia e possibilitam o desenvolvimento do embrião e posterior conversão em 
plântulas. Na parede celular os polissacarídeos armazenados na região do 
endosperma nos embriões zigóticos são consumidos durante o período pós-
germinativo (BUCKERIDGE et al., 2000).  

 
 

CONCLUSÕES 
As concentrações de sacarose combinadas com carvão ativado influenciaram 

na germinação in vitro dos embriões zigóticos de E. oleraceae. A concentração de 
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20 g L-1 de sacarose combinada com 20 g L-1 carvão ativado apresentou melhor 
resultado para a germinação com 80%. Entretanto, para a conservação de plântulas 
viáveis a de 10 g L-1 de sacarose e 10 g L-1 de carvão ativo foi obtido um percentual 
de 93%; para a indução de primórdio radicular foi a de 40 g L-1 de sacarose e 20 g L-

1 e as concentrações de 30 g L-1 de sacarose e 10 g L-1 de carvão ativado 
possibilitaram o alongamento das plântulas com comprimento de 0,62 cm. 
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