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RESUMO 

A adição de carvão ativado ao meio nutritivo tem sido explorada para promover o 
crescimento e desenvolvimento de células in vitro. A esse componente são 
atribuídos efeitos benéficos tais como aumento na altura e no enraizamento in vitro 
de algumas espécies. Assim objetivou-se avaliar o efeito do carvão ativado na 
propagação in vitro de Desmodium incanum. Sementes de D. incanum foram 
germinadas em meio de cultura com as seguintes concentrações de carvão ativado, 
0; 0,1; 0,2; 0,3%. De um modo geral, o carvão ativado não favoreceu o crescimento 
in vitro de D. incanum, especialmente com relação à altura das brotações, número 
de folhas e número de raízes, quando apresentou inclusive efeitos inibitórios. Além 
disso, esse componente não apresentou efeito algum sobre as variáveis número de 
brotações e biomassa. Esses resultados permitem concluir que é desnecessário e 
inviável aplicar carvão ativado ao meio para cultivo in vitro de D. incanum. 
PALAVRAS-CHAVE : carvão ativado; meio de cultura; micropropagação; pega-pega  

 
IN VITRO MULTIPLICATION OF Desmodium incanum 

IN PRESENCE OF ACTIVATED CHARCOAL  
 

ABSTRACT 
The activated charcoal addition to the nutrient medium has been exploited to 
promote in vitro growth and development of cells. To this component are assigned 
beneficial effects such as increased height and rooting in vitro of some species. We 
aimed to evaluate the effect of activated charcoal on in vitro propagation of 
Desmodium incanum. D. incanum seeds were germinated in culture medium with 
different concentrations of activated charcoal, 0; 0.1; 0.2; 0.3%. In general, this 
component did not favor the growth of D. incanum, especially with respect to the 
height of shoots, number of leaves and number of roots, in which it was even 
harmful. Furthermore, activated charcoal did not show any effect on the shoot 
number and dry weight of roots and shoots. These results suggest that it is that it is 
unnecessary and impractical to apply activated charcoal the medium for cultivation of 
D. incanum. 
KEYWORDS: activated charcoal; culture medium; micropropagation; pega-pega 
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INTRODUÇÃO 
As leguminosas constituem uma das principais famílias dentre as pastagens 

naturais do Rio Grande do Sul e o gênero Desmodium destaca-se em vários locais 
do estado, por estar representado por espécies de interesse forrageiro como a 
espécie nativa Desmodium incanum (FRANKE & BASEGGIO, 1998). Suas 
características de adaptação a variados tipos de solo (CORADIN et al., 2011), boa 
aceitação pelos animais fazem de Desmodium incanum a espécie da família mais 
comum no campo (OLIVEIRA, 1980). 

Alguns trabalhos já confirmaram a adaptação de D. incanum ao cultivo in vitro 
(MALDANER et al., 2014; SCHWALBERT et al., 2014). No entanto, para esse tipo 
de cultivo, há a necessidade de ajustes de protocolo, a fim de se chegar a um meio 
de cultura ótimo para a espécie em questão, de modo que vários componentes 
podem ser testados para esse ajuste. 

O carvão ativado é um pó finamente moído obtido a partir da combustão da 
madeira e, no meio nutritivo, representa uma rede muito fina de poros, com grande 
área de superfície e volume, o que lhe confere uma capacidade distinta de adsorção 
(ARDITTI & ERNEST, 1993). A adição de carvão ativado ao meio nutritivo tem sido 
explorada para a ampliação do crescimento e desenvolvimento de células in vitro.  

Esse componente possui a propriedade de adsorver os compostos fenólicos 
liberados pela oxidação dos tecidos lesionados durante o cultivo in vitro de 
orquídeas (GUSON et al., 2012). O carvão também adsorve 5-hydroxymethylfurfural 
produzido pela autoclavagem da sacarose, impurezas do ágar, etileno produzido 
pela cultura, como também adsorve componentes do meio de cultura, como as 
vitaminas, citocininas, auxinas e ácido ascórbico (DRUART & WULF, 1993). 
Contudo, essa capacidade de adsorção pode fazer com que esse componente 
retenha tanto substâncias inibitórias quanto promotoras do crescimento e 
enraizamento (GUSON et al., 2012). 

A esse componente são atribuídos efeitos benéficos tais como aumento na 
altura e no enraizamento in vitro de algumas espécies de orquídeas (CHAPLA et al., 
2009; PACEK-BIENIEK et al., 2010). Outra propriedade conferida ao carvão ativado 
é o favorecimento do enraizamento devido à redução a intensidade luminosa na 
região de formação de raízes, porém concentrações elevadas podem até mesmo 
impedir o processo de enraizamento (ARDITTI & ERNEST, 1993). 

 Assim, a adição de carvão ativado no meio de cultura é uma prática comum 
em trabalhos de cultura de tecidos vegetais, especialmente por sua capacidade de 
adsorção a diversas substâncias, ou seja, o uso do carvão ativado promoveria uma 
liberação controlada tanto de nutrientes quanto de compostos potencialmente 
tóxicos ao material que se pretende introduzir nesse tipo de cultivo (CHAPLA et al., 
2009; PACEK-BIENIEK et al., 2010). Dessa forma, apresenta-se como um teste 
interessante, especialmente no início dos trabalhos de estabelecimento de uma 
determinada espécie em cultivo in vitro. 

Em razão da importância do D. incanum como leguminosa marcante do bioma 
Pampa e também pelo seu potencial forrageiro, a manutenção desse germoplasma 
in vitro é uma alternativa bastante promissora diante das atuais ameaças 
observadas no bioma. Desta forma, o presente trabalho objetivou avaliar a 
propagação in vitro de D. incanum sob diferentes concentrações de carvão ativado 
no meio de cultura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 

do Centro de Pesquisa em Florestas - Fepagro Florestas - Santa Maria – RS no 
período de junho a setembro de 2014. Um lote de 500 g de sementes de 
Desmodium incanum, previamente coletadas no Centro de Pesquisa Iwar Beckman, 
Fepagro Campanha – Hulha Negra – RS, passou por um processo de desinfestação 
conforme descrito por MALDANER et al. (2014). Posteriormente foram colocadas 
para germinar em meio de cultura MS (MURASHIGE & SCOOG, 1962) meia força 
(metade da concentração de sais do meio MS - MS/2), 100 mg L-1 de mio-inositol e 7 
g L-1 de ágar (pH 5,8). O meio de cultura para germinação foi acrescido de diferentes 
concentrações de carvão ativado (0; 0,1; 0,2 e 0,3%), as quais representam os 
diferentes tratamentos deste experimento.  

Após a inoculação das sementes no meio de cultura, o material foi mantido 
em sala de crescimento sob temperatura de 25±2° C, fotoperíodo de 16 horas e 
intensidade luminosa de 35 µmol m-2s-1 fornecida por lâmpadas fluorescentes 
branca-frias.  
 Aos 30 dias nessas condições de cultivo, avaliou-se a altura das brotações 
com o auxílio de uma régua e o número das brotações, o número de folhas, o 
número de raízes, através de contagem. Após essas medições o material foi 
seccionado, dividindo-se parte aérea e raízes e acondicionados em estufa de 
secagem a 60°C até atingir massa estável, quando a massa seca das raízes e da 
parte aérea foram verificadas em balança analítica. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 20 
repetições, sendo que a unidade experimental consistiu em um frasco (100 mL de 
volume) com 20 mL de meio de cultura e uma semente de D. incanum. Os dados 
foram submetidos à análise da variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey, com α=0,01. Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o 
software ASSISTAT 7.7 (SILVA & AZEVEDO, 2002). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um modo geral, a adição de carvão ativado ao meio de cultura não 
promoveu o crescimento de Desmodium incanum germinado in vitro, ao invés disso, 
o carvão ativado inclusive inibiu algumas variáveis avaliadas. Tanto a altura das 
brotações (FIGURA 1A) quanto o número de folhas (FIGURA 1B) foram reduzidos 
pelo carvão ativado, especialmente nas concentrações de 0,1 e 0,3%. Resposta 
semelhante foi reportada por GUTIÉRREZ et al. (2011) para o número de gemas/nó 
no cultivo de inhame-da-Costa.  
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FIGURA 1: Efeito das concentrações de carvão ativado na altura das brotações (A), 

no número de folhas (B), no número de raízes (C) e no número de 
brotações (D) de Desmodium incanum cultivado in vitro. Médias 
representadas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo 
teste Tukey a 1% de probabilidade de erro.   

 
A adição de carvão ativado no meio de cultura é uma prática reconhecida e 

sua influência na diferença de altura média das plântulas pode ser atribuída à 
adsorção de substâncias inibitórias do meio de cultura ou mesmo à adsorção de 
produtos tóxicos liberados pelo próprio explante, bem como pela manutenção do pH 
em valor ótimo para a morfogênese (PASQUAL et al., 2001). No entanto, como 
tantos outros fatores no cultivo in vitro de plantas, os efeitos do carvão ativado 
também são altamente dependentes e variáveis conforme a espécie ou genótipo em 
estudo. Essas diferenças específicas são bastante evidentes quando se compara o 
cultivo in vitro de orquídeas, paras as quais o carvão ativado é um componente 
benéfico no meio de cultura, promovendo aumento na altura e no enraizamento in 
vitro de algumas espécies de orquídeas (CHAPLA et al., 2009; PACEK-BIENIEK et 
al., 2010).  

O efeito muitas vezes inibitório ao crescimento, observados para tratamentos 
com carvão ativado, pode ser devido à propriedade adsorvente conferida quando 
adicionado aos meios de cultura, permite que o carvão ativado atue tanto como 
promotor quanto como inibidor do crescimento, isso porque ao mesmo tempo em 
que esse composto adsorve compostos tóxicos ao crescimento vegetal ele também 
adsorve nutrientes fundamentais para o crescimento, fazendo com que a liberação 
desses seja mais lenta (GUSON et al., 2012; VILLA et al., 2014). 
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Diferentemente dos resultados aqui apresentados, doses variando entre 1 e 2 
g L-1 de carvão ativado acrescidas aos meios de cultivo, promoveram o 
desenvolvimento da parte aérea de Miltonia flavescens (CHAPLA et al., 2009). A 
ação benéfica do carvão, segundo MADHUSUDHANAN & RAHIMAN (2000), 
também pode decorrer da sua capacidade em aumentar a atividade do sistema 
radicular, pois tem a capacidade de adsorver os polifenóis produzidos pelas reações 
químicas do meio de cultura, que podem atuar como inibidores de crescimento. 
Desta forma, o sistema radicular se tornaria mais eficiente na absorção dos 
nutrientes possibilitando o maior crescimento das plantas. 

Contudo, o número de raízes de D. incanum foi significativamente reduzido 
por todos os tratamentos de carvão ativado testados (Fig. 1C). Semelhantemente 
GUTIÉRREZ et al. (2011) não observaram efeito favorável do carvão ativado sob o 
enraizamento de  Bauhinia cheilantha e CAMPOS et al. (2013) observaram maior 
porcentagem de brotos de umburana de cheiro enraizados (92,0%) na ausência de 
carvão ativado sendo assim, consequentemente, esses autores também 
apresentaram resultados de matéria seca, comprimento e número de raízes maiores 
na ausência de carvão ativado. Já SIMÕES et al. (2014) reportaram que o número 
de raízes formadas nas plantas de inhame cultivadas in vitro não diferiu 
estatisticamente entre as concentrações do meio de cultura MS e doses de carvão 
ativado. Por outro lado, concentrações elevadas (1,0 e 2,0 g L-1) de carvão ativado 
sob luz branca favoreceram o enraizamento in vitro de Cattleya loddigesii 
(GALDIANO JUNIOR et al., 2012), e GOMES et al. (2010), constatou que o uso de 
WPM suplementado com 23.62 µM  AIB  + 4.7 g L-1 carvão ativado promoveu a 
formação radicular de Maclura tinctoria L. Nesse caso, o favorecimento do 
enraizamento pode ser atribuído à promoção de maior aeração do meio nutritivo e o 
escurecimento do ambiente de crescimento das raízes promovido pelo carvão 
ativado, o que favorece o crescimento radicular para algumas espécies (ARDITTI & 
ERNEST, 1993).  

LEITZKE (2009) observou uma interação entre as concentrações de sais e de 
carvão ativado no meio de cultura no cultivo de amoreira-preta ‘Xavante’, devido a 
sua propriedade adsorvente. Havendo uma relação do efeito do carvão ativado de 
acordo com a concentração de sais do meio de cultura. Isso permite também inferir 
uma possível influência da diluição do meio de cultura nas variáveis (FIG 1) em que 
o carvão ativado inibiu o crescimento de D. incanum, uma vez que trabalhou-se com 
o meio MS meia força (MS/2). 

O número de brotação não foi alterado pela adição de carvão ativado (Fig. 
1D). Resultado que corrobora com MARINHO et al. (2011) que verificaram não haver 
diferença estatisticamente significante para o número de brotações com adição de 
carvão ativado em Lippia gracilis Schauer.  Da mesma forma, o efeito do carvão 
ativado na biomassa de D. incanum não foi tão marcante quanto nas variáveis de 
crescimento. A massa seca tanto da raiz quanto da parte aérea não variaram 
significativamente com a suplementação de carvão ativado (FIGURA 2).  
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FIGURA 2: Efeito das concentrações de carvão ativado na massa seca das raízes 

(A) e na massa seca da parte aérea (B) de Desmodium incanum 
cultivado in vitro. Médias representadas pela mesma letra não diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 1% de probabilidade de erro.   

 
 O efeito não-seletivo desse carvão pode proporcionar resultados negativos 

na micropropagação de espécies vegetais. Segundo NICOLOSO et al. (2001), a 
adição de carvão ativado ao meio de cultivo nem sempre tem-se mostrado 
vantajosa. Em culturas de Pfaffia glomerata, esses autores relataram que, em 
presença do carvão ativado (82,2 a 246,6 mM), foram observadas respostas 
negativas para matéria seca da parte aérea e desenvolvimento do sistema radicular. 
Eles acreditam que a presença do carvão ativado adsorve consideravelmente os 
elementos químicos presentes no meio, diminuindo a disponibilidade destes para a 
planta. 

A redução do número de raízes pelo carvão ativado parece ter sido 
compensada pelo comprimento ou diâmetro destas, pois a massa seca de raízes 
não sofreu alteração significativa nas diferentes concentrações (FIG 2A). Em 
condições ambientais não ideais como estresse hídrico ou nutricional, é importante 
que a planta possua raízes compridas para conseguir suprir a falta d’água e 
nutrientes, explorando camadas mais profundas do solo (TAIZ & ZEIGER, 2004). 

Resultado diferente foi encontrado por NEPOMUCENO et al. (2009) que 
observaram incremento significativo no número de raízes secundárias na presença 
de carvão ativado para Angico. Para SANTOS et al. (2006), o desenvolvimento 
radicular na presença de carvão ativado apresentou maior comprimento e maior 
número de raízes secundarias em Caryocar brasiliense Camb. Por outro lado, 
CHAPLA et al. (2009) obtiveram maior comprimento de raiz de Miltonia flavescens 
na ausência de carvão ativado. 

Esse efeito compensatório também pode ser sugerido pelos resultados 
observados na parte aérea das plantas de D. incanum, onde a adição de carvão 
ativado reduziu o número de folhas (FIG 1B) e a altura das brotações (FIG 1A), ao 
passo que o número das brotações (FIG 1D) e a massa seca de parte aérea (FIG 
2B) foram mantidos constantes. Neste caso a planta também parece ter tentado 
compensar a menor altura de brotação com folhas maiores, mantendo assim a 
massa constante. No que diz respeito aos relatos da literatura sobre o efeito do 
carvão ativado sobre a biomassa vegetal, alguns autores apresentam efeitos 
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positivos do carvão ativado no incremento da biomassa em orquídeas 
(SCHNEIDERS et al., 2012; REZENDE, 2014), embora nem sempre a variável 
biomassa seja abordada nos trabalhos disponíveis na literatura.  

 
CONCLUSÕES 

O carvão ativado não favoreceu o crescimento e desenvolvimento in vitro de 
Desmodium incanum, especialmente com relação à altura das brotações, número de 
folhas e número de raízes e, embora não tenha influenciado o número de brotações 
e biomassa, não é viável adicionar carvão ativado ao meio para cultivo de D. 
incanum. 
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