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RESUMO 

Lavandula angustifolia MILLER tem sido amplamente cultivada em todo o 
mundo devido ao alto valor comercial do óleo essencial produzido pelas 
inflorescências. Tendo em vista a necessidade de otimização dos protocolos de 
multiplicação in vitro da espécie para a produção de mudas, dois experimentos 
foram realizados. O primeiro variando o pH do meio de cultivo e o segundo,  
tipo e concentração de agentes geleificantes, meio líquido e líquido contendo 
materiais de suporte. O meio base de cultivo utilizado foi o MS com 1,32 mg L-1 
de CaCl2, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 1,0 μM de BAP, 6 g 
L-1 de ágar (Vetec®) e o pH 5,8.No primeiro experimento foram testados seis 
valores de pH. O segundo experimento avaliou 12 diferentes meios de cultivo 
contendo: 6,0; 7,5; ou 9,0 g L-1 de ágar (Vetec®); 2,0 ; 3,0 ou 4,0 g L-1 de 
Phytagel® (Sigma®); 2,5 ; 3,5 ou 4,5 g L-1 de Gelrite® (Sigma®); meio líquido, 
meio líquido com segmentos arredondados de plástico inerte do tipo 
polipropileno; meio líquido com ponte de filtro de papel. O pH do meio de 
cultivo interfere no desenvolvimento de L. angustifolia cv. Provence Blue 
cultivada in vitro, porém a hipótese que o pH ideal de cultivo in vivo, também é 
o ideal para o cultivo in vitro não é verdadeira uma vez que a faixa de melhor 
desenvolvimento foi entre pH 5,0 e 7,0. O pH 4,0  e  8,0  não é indicado para a 
micropropagação da espécie por reduzir seu desenvolvimento. A presença de 
agentes geleificantes, materiais de suporte, tipo e concentração do agente 
geleificante afetam o desenvolvimento de L. angustifolia cv. Provence Blue 
cultivada in vitro. O meio líquido contendo grânulos de plástico pode ser 
utilizado no cultivo da espécie, por apresentar bom desenvolvimento e maior 
controle dos distúrbios fisiológicos hiperidricidade e necrose apical, além de ser 
uma alternativa à utilização do ágar, permitindo assim redução do custo do 
meio de cultura.    

 

Palavras-chave: Lamiaceae, pH, agente geleificante, hiperidricidade, necrose 

apical. 
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ABSTRACT 

Lavandula angustifolia MILLER have been worldwide cultivated because of the 
high commercial value of its essential oil obtained from its inflorescences. 
Considering the need to optimize the in vitro multiplication protocols of this 
species to obtain plantlets, two experiments were carried out. The first 
experiment evaluated the efffect of the culture medium pH and the second the  
concentration of gelling agents, liquid medium and liquid containing support 
materials. The basic culture medium used was MS, with 1.32 mg L-1 of CaCl2, 
100 mg L-1 of myo-inositol, 30 g L-1of sucrose, 1.0 μM of BAP, 6 g L-1 of agar 
(Vetec®) and PH of 5.8. In the first experiment, six pH values were tested. The 
second experiment compared 12 different culture mediums containing: 6.0; 7.5 
or 9.0 g L-1 of agar (Vetec®); 2.0; 3.0 or 4.0 g L-1 of Phytagel® (Sigma®); 2.5; 3.5 
or 4.5 g L-1 of  Gelrite® (Sigma®); liquid medium; liquid medium with 
polypropylene rounded inert segments; liquid medium with paper filter bridge. 
The culture medium pH affects the in vitro development of L. angustifolia cv. 
Provence Blue, being the best development observed between 5.0 and 7.0. The  
pH 4.0 and 8.0 are not recommended for the species micropropagation as it 
reduces the development. Presence of gelling agents, support materials and 
gelling agent concentration also affect the in vitro development of L. angustifolia 
cv. Provence Blue. Liquid medium with plastic particles can be used to cultivate 
the species since presents good development and better control of 
hyperhydricity and apical necrosis, besides being a good alternative to agar, 
allowing to reduce the cost of the culture medium. 

 

Key-words: Lamiaceae, pH, gelling agent, hyperhydricity, apical necrosis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
As espécies do gênero Lavandula, família Lamiaceae, são cultivadas 

principalmente para produção de óleo essencial utilizado em perfumaria, 

cosméticos, processamento de alimentos, medicamentos e atualmente também 

em produtos de aromaterapia. As espécies com maior importância econômica 

para a produção de óleo essencial são: Lavandula angustifolia, Lavandula 

latifolia e o híbrido lavandin (hibrido entre L. angustifolia e L. latifolia).  

O óleo essencial de L. angustifolia está entre os de maior qualidade 

comparado aos óleos essenciais de outras espécies de lavanda, devido aos 

altos teores de linalol e acetato de linalila e baixos teores de cânfora, sendo por 

esse motivo um dos mais desejados pelas indústrias de cosméticos, 

farmacêuticas e de aromaterapia.  

O Brasil possui uma grande demanda por linalol e acetato de linalina e 

embora existam alguns relatos de cultivo de L. dentata e lavandin no Brasil, 

não há registros do cultivo comercial de L. angustifolia. As pesquisas e o cultivo 

da lavanda no Brasil são preliminares, porém o potencial brasileiro é grande 

uma vez que as dimensões continentais do país permitem que hajam regiões 

de clima temperado, favorável para o cultivo da espécie.  

Com o objetivo de estabelecer o cultivo comercial de L. angustifolia, é de 

grande importância a seleção de genótipos adaptados para cada região, bem 

como a multiplicação de mudas em grande escala visando estudos 

relacionados principalmente para alta produtividade e alta qualidade de óleo 

essencial.  

A micropropagação é um método de propagação vegetativa que possui 

como vantagem, uma produção rápida e eficiente de uma grande quantidade 

de mudas com uniformidade genética, o que permite a multiplicação de 

genótipos selecionados. Além disso, a multiplicação in vitro permite o 

estabelecimento de técnicas de biotecnologia aplicada para o melhoramento 

genético, como a transgênia. Também é possível realizar o isolamento de 

metabólitos secundários de interesse e estudos de suas rotas metabólicas. 

MACHADO, (2013), estabeleceu um protocolo de multiplicação in vitro 

de L. angustifolia cv. Provence blue, e obteve mudas que foram plantadas em 
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São Joaquim-SC, que após o cultivo, apresentaram florescimento e produziram 

óleo essencial com altos teores de linalol e baixos teores de cânfora.  

Embora o protocolo de multiplicação tenha permitido o cultivo in vitro, 

ainda existem fatores a serem melhorados, como a taxa de multiplicação e o 

controle de anomalias fisiológicas, como a necrose apical e hiperidricidade, que 

são comuns no cultivo in vitro das espécies em geral.  

De forma a dar continuidade na pesquisa para a produção de L. 

angustifolia, na qual foi obtido resultado positivo quanto ao florescimento e a 

qualidade do óleo essencial e tendo em vista que a micropropagação seria um 

método eficiente para a obtenção de mudas selecionadas, este trabalho tem 

como objetivo geral a otimização do protocolo de multiplicação in vitro de L. 

angustifolia cv Provence Blue.  Os objetivos específicos foram: verificar o efeito 

de diferentes níveis de pH do meio de cultura e controlar a necrose apical e 

hiperidricidade no cultivo in vitro de L. angustifolia cv Provence Blue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



14 
 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MERCADO MUNDIAL E NACIONAL DE ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

É observada uma tendência crescente por produtos de origem natural, 

tendo em vista a busca cada vez maior das pessoas por um modo de vida mais 

saudável e ambientalmente correto (MIGUEL, 2011). Dentro do mercado de 

produtos de origem natural, os óleos essenciais possuem destaque, sendo 

produzidos em grande quantidade em todo mundo para abastecer as indústrias 

de perfumes, cosméticos, flavorizantes e farmacêuticas (DO et al., 2014). Em 

torno de 20 óleos essenciais diferentes, representam juntos aproximadamente 

75% da produção mundial. Os óleos derivados da laranja, limão, hortelã, 

eucalipto, lima, citronela e lavanda, por exemplo, são os principais em termos 

de matéria prima para diferentes segmentos da indústria (SHRINIVAS, 2009). 

Os óleos essenciais apresentam uma grande importância social e 

ambiental, uma vez que esses produtos geram novas oportunidades para 

pequenos produtores, de agricultura familiar, por exemplo, uma vez que as 

plantas podem ser produzidas em áreas relativamente pequenas, possibilitando 

a diversificação da produção e geração de renda. Muitas das plantas cultivadas 

são perenes, proporcionando ambientes mais estáveis. Em várias regiões é 

realizado o cultivo de espécies nativas o que permite a manutenção do 

equilíbrio com a flora e fauna local (BIASI; DESCHAMPS, 2009).   

Segundo dados de 2014 do ITC (International Trade Center), a indústria 

de flavorizantes e fragrâncias, usa atualmente 0,01% (250.000 ha) de área 

agrícola mundial, para produzir óleos essenciais. Embora a área utilizada seja 

relativamente pequena, produzem-se de 200 a 250 espécies diferentes para a 

produção de óleos essenciais.  

Os principais produtores de óleos essenciais em todo o mundo são 

Brasil, China, EUA, Egito, Índia, México, Guatemala, Marrocos e Indonésia. 

Todos, com exceção de EUA, são países de economia agrícola em 

desenvolvimento. Estima-se que cerca de 65% da produção mundial provém 

de países em desenvolvimento. Os principais consumidores são EUA (40%), 
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Europa Ocidental (30%) e Japão (7%). Embora a União Européia, como um 

todo, domine mundialmente o comércio de óleos nas exportações e 

importações, nenhum país individual deste bloco se apresenta na lista dos 

grandes produtores. Isso se deve principalmente ao fato de que a maioria dos 

principais países produtores tem grandes populações com enorme demanda 

interna de óleos essenciais (DAFFRSA, 2013). 

De acordo com a base de dados americana COMTRADE (United 

Nations Commodity Trade Statistics Database), em 2013, as importações 

brasileiras de óleo essencial foram de 27 milhões de dólares (USD) totalizando 

718 toneladas. As exportações somaram aproximadamente 5 milhões de 

dólares (USD), de um total de 258 toneladas de óleo. Embora o Brasil seja um 

dos principais produtores mundiais de óleo essencial, esses valores se devem 

principalmente ao óleo essencial de citros, que é subproduto da indústria de 

sucos. A falta de uma produção mais diversificada e bem distribuída, em 

conjunto com grande demanda do país por óleo, fazem com que as 

importações superem as exportações (BIZZO, 2009). 

Parte da comercialização de óleos essenciais tem como destino as 

indústrias de flavorizantes e fragrâncias. Dados da IAL Consultants, publicados 

na revista Food Ingredients First, em novembro de 2014, revelam perspectivas 

promissoras de crescimento para estas indústrias, uma vez que o mercado 

mundial total chegou a 21,4 bilhões de dólares em 2013 e deve crescer a uma 

taxa média anual de 3,2% ao ano podendo alcançar US $ 25 bilhões de dólares 

em 2018.  

 Na indústria de cosméticos, dentre as matérias-primas com maior 

potencialidade econômica para o desenvolvimento de produtos naturais, 

destacam-se os óleos essenciais (MIGUEL, 2011). Resultados econômicos no 

setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, apontam para uma maior 

demanda nos próximos anos por óleos essenciais de alta qualidade. Segundo 

dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira das Indústrias de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o setor apresentou um 

crescimento médio deflacionado composto próximo a 10% ao ano nos últimos 

18 anos, tendo passado de um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto 

sobre vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 38 bilhões em 2013 (Figura 

1). 
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Figura 1- Evolução do faturamento das indústrias de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
do Brasil, de 1996 à 2013. Fonte: ABIHPEC (Associação Brasileira das Indústrias de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos)  
 

 

2.2 MERCADO MUNDIAL E NACIONAL DE Lavandula spp 
 

 

As espécies do gênero Lavandula são ricas em óleos essenciais e 

pertencem à família Lamiaceae, que compreende muitas outras plantas 

aromáticas, incluindo hortelã, tomilho, orégano e sálvia. As espécies que 

possuem maior importância comercial são: L. angustifolia, L. latifolia e o híbrido 

L. x intermedia, que são comumente denomidadas de lavanda verdadeira, 

lavanda spike, e lavandin respectivamente. O lavandin é um híbrido natural 

entre lavanda verdadeira e lavanda spike (LIS-BALCHIN, 2002). 

Os óleos essenciais podem ser extraídos da planta por destilação a 

vapor, que é o método mais comum de isolar o aroma de lavanda. Mais de 

1000 toneladas de óleos essenciais das várias espécies de Lavandula são 

produzidos anualmente por este método. As principais áreas de produção do 

mundo são a Haute Provence (França), Bulgária, Ucrânia, Austrália e Espanha 

(BEUS, 2006). 

Mais de 300 componentes foram identificados em óleos derivados das 

espécies de Lavandula, porém o linalol e o acetato de linalila são os 

componentes mais importantes. Alguns outros compostos são encontrados em 

menor quantidade, porém contribuem para gerar o odor característico de óleo 

de lavanda (GONÇALVES; ROMANO, 2013). Em comparação com os 
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ingredientes sintéticos de fragrâncias, o óleo essencial é mais difícil de 

padronizar, pois podem ocorrer algumas variações na composição do óleo 

devido ao clima, solo e outros fatores (DO, 2014). 

Padrões individuais (ISO 3515, 2002) foram estabelecidos para os óleos 

essenciais de cada uma das espécies, uma vez que a adulteração de óleo de 

lavanda é, infelizmente, uma prática comum nas indústrias do ramo e para 

detectar essas fraudes são necessários métodos analíticos sofisticados e caros 

(DO, 2014). 

A tabela 1 contém as normas de padronização internacional, 

estabelecidas a respeito dos limites de porcentagem máximos e mínimos 

aceitáveis para os constituintes majoritários das três mais importantes espécies 

de lavanda. As porcentagens de cada um dos componentes são extremamente 

importantes, uma vez que definirão para qual mercado específico o óleo 

essencial será destinado (ISO, 2002). 

 
Tabela 1- Limites aceitáveis de porcentagens dos quatro principais constituintes do óleo 
essencial de lavanda.  

       L. angustifolia         L. x intermedia ´grosso`             L. latifolia 

 Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
Linalool 25 38 24 35 34 50 
Acetato de Linalila 25 45 28 38 traços 2 
Cânfora 0 2 6 8 8 16 
1,8- cineol 0 2 4 7 16 39 
Fonte: (ISO 3515, 2002). 

 

Uma perspectiva de futuro sobre o uso de lavanda vem do setor de 

produtos para cuidados pessoais de origem orgânica e natural. As indicações 

de mercado atuais são de que o mercado do setor terapêutico vai continuar a 

crescer enquanto o mercado de perfumaria tradicional permanecerá 

relativamente estático. Portanto, a aplicação terapêutica terá a mais alta 

prioridade para a pesquisa da indústria de lavanda no futuro (MIGUEL, 2011). 

O Brasil é um grande importador de óleo essencial de lavanda. Dados do 

Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior) mostram que nos últimos 5 

anos (2010-2014) as importações de óleo essencial de lavanda somam 

aproximadamente 2 milhões de dólares.   
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Tabela 2- Importação brasileira de óleo essencial de lavanda de 2010 a 2014. 

Ano US$ Peso Líquido (kg) 

 2014 1.961.616 53.488 

 2013 2.308.437 70.171 

 2012 1.953.305 66.673 

 2011 1.583.237 55.069 

 2010 1.491.525 58.773 

 Fonte: Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior)  
 
 

Devido a grande demanda brasileira pelo óleo essencial de lavanda, os 

produtores tem despertado interesse pela produção da espécie, uma vez que 

existe um grande mercado ainda a ser explorado e os cultivos comerciais são 

poucos no país. É comum encontrar nos jardins e floriculturas na região sul e 

sudeste do Brasil, as espécies L. dentata e L. stoechas, que são as mais 

comumente utilizadas para a finalidade ornamental em todo o mundo (LIS-

BALCHIN, 2002).  

Exitem poucos relatos da produção de lavandas no Brasil e algumas 

dessas produções estão relacionadas com o turismo, uma vez que as espécies 

para produção de óleo também possuem  beleza como flores ornamentais.  

A propriedade denominada Le Jardin - Parque de Lavanda, situada na 

cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, desde 2006 explora atividade turística 

em torno do plantio de várias espécies de lavanda. O jardim de 3,5 ha, possui 

as espécies L. dentata, L. stoechas, L. angustifolia, L.multifida e o híbrido 

lavandin. Não é realizada a extração de óleo essencial para comercialização, 

porém a proprietária relatou que realizou a extração de óleo de L. dentata, na 

qual obteve um baixo rendimento, em torno de 1 litro de óleo a cada 300 kg de 

planta (SIMÃO, 2015).  

Em Cunha, São Paulo, está sendo desenvolvido o turismo rural e plantio 

orgânico da L. dentata e da L. stoechas desde 2012. A L. dentata possui 

florada durante o ano todo e são realizadas podas a cada 3 meses. Ao total 

são 22.000 pés de lavanda, entre eles são cultivados alguns canteiros para 

demonstração de outras variedades: L. angustifolia 'Hidcote Blue'; L. latifolia 

'Grey hedge'; L. latifolia 'Sidonie' e L. stoechas 'Pedunculata'. Na propriedade é 

realizada a extração do óleo essencial de L. dentata com um rendimento de 1 
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litro de óleo a cada 120 kg de planta. O óleo essencial é encaminhado para 

indústria onde são produzidos cosméticos, inseticidas e velas que são 

comercializados na própria propriedade. O mel de lavanda também começou a 

ser produzido em 2013 e é comercializado na propriedade (FREIRE, 2015) 

A fazenda da indústria WNF (World´s Natural Fragrances) em Monte 

Verde, Minas Gerais, tem uma produção de 200.000 pés de L. dentata. A 

produção é destinada em sua totalidade para a produção de óleo essencial e 

serve de base para produção de cosméticos. O rendimento de óleo obtido é de 

1 litro de óleo a cada 100 kg de planta (AMARAL, 2015). 

No município de Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, a prefeitura do 

município está desenvolvendo o projeto de produção de lavanda e chegou até 

a instituir a festa municipal como Festa Nacional da Lavanda, de forma a 

incentivar a cadeia produtiva da lavanda na região. O projeto conta com o 

desenvolvimento de áreas de produção da planta, óleo, subprodutos e turismo 

rural. Através da parceria com a Embrapa de Vacarias e da Universidade de 

Caxias do Sul foram testadas 17 espécies e variedades de lavanda, sendo que 

a espécie que mais se adaptou foi a L. dentata. Embora haja incentivo para a 

produção, ainda não existem produtores de óleo essencial de lavanda no 

município (PREFEITURA DE MORRO REUTER, 2015). 

Na Figura 2, a seguir, são mostradas algumas imagens de lavanda no 

Brasil, em Cunha-SP, Monte Verde-MG, Gramado-RS e Morro Reuter-RS. 
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Figura 2 - Lavanda cultivada em diferentes regiões do brasil. A) Monte Verde, Minas Gerais, B) 
Cunha, São Paulo, C) Gramado, Rio Grande do Sul, D) Morro Reuter- Rio Grande do Sul. 
Fonte: Disponível em A- www.aromagia.com.br, B- www.lavandario.com.br, C- 
www.lavanda.com.br, D-www.morroreuter.rs.gov.br/cidade_da_lavanda, acesso em 
21/01/2015. 

 

O Brasil possui nas regiões sul e sudeste, clima temperado e com 

altitude acima de 1000 m, que em geral são ideais para o cultivo das espécies 

de lavanda. Porém, para se estabelecer um cultivo comercial é necessário o 

conhecimento de parâmetros que vão além dos fatores climáticos como solo, 

adubação, podas, época de colheita, secagem, armazenagem, método de 

extração de óleos essenciais e principalmente a escolha da espécie ou 

variedade mais adaptada para cada região. 
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A falta de conhecimentos básicos sobre a produção de espécies de 

lavanda para uma região faz com que muitos produtores não consigam obter 

os resultados esperados de qualidade do óleo essencial. A indústria, 

principalmente a de perfumaria, é extremamente exigente quanto aos 

percentuais mínimos dos constituintes majoritários do óleo.  Os produtores que 

não conseguem atingir esse padrão de qualidade exigido pela indústria, 

acabam sendo desestimulados o que culmina, muitas vezes, no abandono do 

cultivo da espécie (OLIVEIRA, 2012). 

 

 

2.3 MERCADO MUNDIAL E PESQUISA BRASILEIRA NO CULTIVO DE 
Lavandula angustifolia 

 
 
Atualmente, a produção de L. angustifolia abrange toda a Europa, 

Oceania, América do Norte e regiões de elevadas altitudes na América Central 

e do Sul (RIBEIRO; DINIZ, 2008). Existem relatos da expansão da produção de 

L. angustifolia para países como Iran, Portugal, Hungria, Reino Unido, Bulgária, 

Austrália, China, USA e Índia (VERMA et al., 2010). 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, apenas três espécies são 

as mais importantes na produção comercial de óleos essenciais, L. angustifolia, 

L. latifolia e L. x intermedia (L. latifolia x L. angustifolia). Dentre elas a L. 

angustifolia é a que possui o óleo de melhor qualidade em constituintes 

majoritários e por isso é o mais utilizado na indústria de perfumes finos, 

aromaterapia e medicamentos (MIGUEL, 2011).  

Dorene Petersen, presidente do American College of Healthcare Science 

apresentou no IFEAT 2013 (International Federation of Essential Oils and 

Aroma Trades Limited), um levantamento interessante sobre as tendências 

norte-americanas no setor de óleos essenciais na aromaterapia. Entre os óleos 

essenciais mais utilizados em volume pelos profissionais de aromaterapia nos 

EUA em 2013, o óleo essencial de L. angustifolia se destaca ocupando a 

primeira posição (Tabela 1). Além disso, é o primeiro entre os 21 óleos 

essenciais mais comumente adquirido pelos profissionais da aromaterapia, 

sendo utilizado por cerca de 97% dos profissionais desta área. 
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Tabela 3- Óleos essenciais mais utilizados por profissionais da aromaterapia nos EUA em 2013 
(em volume). 

Posição Óleo essencial 

1º Lavanda (Lavandula angustifolia MILLER) 

2º Bergamota (Citrus aurantium var. bergamia RISSO ) 

3º Elicriso (Helichrysum italicum ROTH) 

4º Camomila (Chamaemelum nobile L. All) 

5º Eucalipto (Eucalyptus globulus LABILL) 

6º Olíbano (Boswellia caterii BIRDW) 

7º Melaleuca (Malaleuca alternifolia CHEEL) 

8º Pimenta do reino (Piper nigrum L.) 

9º Hortelã pimenta (Mentha x piperita var vulgaris L.) 

Fonte: Adaptado de  ITC-  Aromatherapy: characteristics of the market . 

 

O cultivo da L. angustifolia rende cerca de 15 kg/ha de óleo essencial, e 

o lavandin chega a produzir 100 kg/ha. Por apresentar maior resistência e 

rendimento, as plantações de lavandin se multiplicaram para atender a 

demanda das grandes indústrias e, além disso, a expansão da produção em 

países concorrentes nas últimas décadas, como Bulgária e China, também 

impulsionaram as áreas de cultivo desta variedade na França (MIGUEL, 2011). 

Embora as plantas de lavandin produzam mais óleo e sejam mais resistentes 

do que as plantas de lavanda verdadeira, o preço do lavandin é menor, por 

possuir padrão de qualidade inferior (DAFFRSA, 2009) e a produção, em sua 

maioria (90%), vai para a fabricação de sabão, amaciantes e detergentes 

(CIHEF, 2008). 

Não existem relatos do cultivo comercial da espécie L. angustifolia para 

produção de óleo essencial no Brasil, porém alguns estudos têm sido 

realizados a fim de aumentar os conhecimentos agrícolas, fisiológicos e 

morfológicos da espécie.  

A partir de mudas propagadas in vitro, Machado (2013), realizou o 

cultivo de Lavandula angustiofolia cv. ‘Provence Blue’ em São Joaquim, Santa 

Catarina e caracterizou quimicamente o óleo essencial. Foi obtido sucesso no 

estabelecimento de plantas micropropagadas. No campo as plantas 

floresceram no verão do primeiro e segundo ano de cultivo, e o óleo essencial 
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extraído por hidrodestilação apresentou como compostos majoritários o linalol e 

o acetato de linalila.  

Riva (2012) realizou a caracterização morfológica e anatômica de 

Lavandula dentata e L. angustifolia e estudos de viabilidade produtiva na região 

centro norte, Rio Grande do Sul, sendo que a espécie L. dentata foi a que 

apresentou os melhores resultados quanto à adaptação e desenvolvimento 

para as características climáticas da região do Planalto Norte do Rio Grande do 

Sul, demonstrando rendimento de óleo essencial duas vezes maior quando 

comparada à L. angustifolia produzida nas mesmas condições. 

Soldi (2005) realizou avaliação preliminar da qualidade/produtividade do 

óleo essencial de L. angustifolia cultivada na região do Alto Vale do Itajaí, 

Santa Catarina e encontrou resultados dos testes de qualidade de acordo com 

os dados relatados pela Farmacopéia Britânica para um controle de qualidade, 

obtendo como principais componentes presentes 1,8-cineol, linalol, cânfora e α-

terpineol, totalizando 55,1% da composição total.  

 

 

2.4. USOS E APLICAÇÕES DE Lavandula angustifolia MILLER 
 

 

O nome do gênero Lavandula é derivado do latim "lavare" que significa 

"lavar", referindo-se ao uso destas plantas aromáticas em banhos (VERMA et 

al., 2010). Da mesma forma que inúmeras espécies de medicinais, as lavandas 

também são utilizadas em todo o mundo na medicina popular devido às suas 

propriedades terapêuticas (DUKE, 2000), sendo que no Brasil este 

conhecimento e utilização popular ainda é incipiente (OLIVEIRA; AKISSUE, 

2000). No entanto, este uso é oriundo de um conhecimento empírico, com 

pouca fundamentação científica que comprove as reais propriedades 

farmacológicas destas plantas.  

Na medicina popular, folhas e flores de lavanda são utilizadas devido às 

suas propriedades antiespasmódicas, carminativas, diuréticas, estimulantes e 

sedativas. L. angustifolia é usada como remédio para acne, cólicas, flatulência, 

tontura, cefaléia, náuseas, nevralgias, dor de cabeça, reumatismo, úlceras, 
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enjôos, asma, bronquite, gripe e insônia. O óleo essencial, além de carminativo 

e estimulante também atua como repelente de insetos (DUKE, 2000).  

O uso interno se dá na forma de chá por infusão com material seco na 

quantidade de 20-30 g L-1 de água. O uso externo é realizado na preparação 

de tintura ou extrato alcoólico com 200 g de folhas/L de álcool hidratado (70%). 

Já o óleo essencial utilizado na indústria cosmética e na perfumaria é usado 

em quantidade de até 10% na preparação de produtos como óleos, xampus, 

loções, sabonetes, etc. (RIBEIRO; DINIZ, 2008).  

Estudos científicos em nível mundial estão sendo realizados cada vez 

mais intensamente para verificar e conhecer as propriedades terapêuticas da 

lavanda. Estudos realizados já comprovaram a diminuição de ansiedade a 

partir do uso do óleo essencial de L. angustifolia (GNATTA et al., 2011), além 

de propriedades sedativas, regeneradora da pele e, principalmente 

antibacteriana, pois inibem inúmeras espécies de bactérias nocivas para a 

saúde humana, como exemplo a Salmonella sp, Escherichia coli e Candida 

albicans, entre outras (IMELOUANE et al., 2009; NEUWIRTH et al., 2011).  

Extratos de lavanda também são utilizados na indústria alimentar devido 

ao seus efeitos nutracêuticos. Hsu et al. (2007) verificaram que os extratos 

aquosos de L. angustifolia Vera e Lavandula stoechas continham um potente 

inibidor de tirosinase, podendo ser utilizado como agentes clareadores de 

alimento. Extratos e óleos essenciais de L. angustifolia com propriedade 

herbicida e inseticida, também tem sido utilizados na indústria agroquímica 

(HAIG et al., 2009; PAVELA, 2005). 

 

 

2.5 MICROPROPAGAÇÃO DE Lavandula angustifolia 
 

 

As espécies de lavanda podem ser propagadas tanto de forma sexuada 

como assexuada. A reprodução sexuada, através de sementes, não é 

recomendada para o cultivo comercial, uma vez que geralmente é lenta e as 

plantas exibem uma grande variação em suas características, tais como hábito 

e taxa de crescimento, cor, rendimento e composição do óleo essencial. A 

propagação sexuada também tem apresentado dificuldades devido aos altos 
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custos de importação de sementes de qualidade, além da necessidade de 

submetê-las a tratamentos com ácido giberélico (GA3) para que ocorra a 

superação da dormência e, consequentemente a indução da germinação 

(BIASI; DESCHAMPS, 2009).   

Quando se deseja o estabelecimento do cultivo em alguma região, 

primeiramente é realizado o plantio via semente e/ou via propagação 

vegetativa de várias cultivares e clones. Posteriormente ao desenvolvimento 

das plantas, é feita a seleção dos genótipos que se apresentaram superiores, 

que então são propagados vegetativamente, a fim de manter as características 

genéticas desejáveis (TAVISH; HARRIS, 2002).  

A propagação assexuada, ou vegetativa, pode ser realizada por 

estaquia, mergulhia, divisão de raízes ou cultura de tecidos (TAVISH; HARRIS, 

2002). Apesar da estaquia ser um método amplamente utilizado para as 

espécies de lavanda, e ser um método de baixo custo, L. angustifolia apresenta 

baixas taxas de enraizamento (BONA et al., 2012). Por tanto protocolos eficazes 

de propagação são necessários para produzir grandes quantidades de plantas 
ornamentais para o mercado ou para a produção à campo com finalidade da  extração 
do óleo essencial (GONÇALVES; ROMANO, 2013).   

Comparando os diferentes métodos de propagação vegetativa em 

relação ao número de mudas obtidas e ao tempo gasto na produção das 

mesmas, verifica-se que a micropropagação é muito superior aos demais 

processos. Por meio dessa técnica, é possível a produção de mudas em larga 

escala, gerando plantas completamente livres de qualquer doença e sem a 

influência de efeitos sazonais (GONÇALVES; ROMANO, 2013). 

Murashige (1974) apresentou o conceito de três estágios de 

desenvolvimento no processo de propagação in vitro. No primeiro ocorre a 

seleção dos explantes, desinfestação e cultivo em meio nutritivo, sob condições 

assépticas, enquanto no segundo ocorre a multiplicação dos propágulos, 

mediante sucessivas subculturas em meio de cultura próprio para multiplicação 

e o terceiro é caracterizado pela transferência das partes aéreas produzidas 

para meio de cultura de enraizamento e subsequente transplante das plantas 

obtidas para substrato. 

Para L. angustifolia o estabelecimento in vitro ocorre pelo uso de 

meristemas apicais das plantas (ANDRADE et al., 1999). Ghiorghitã et al. 
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(2009), estudou o comportamento morfogenético de diferentes explantes  de L. 

angustifolia no estabelescimento in vitro, onde foram testados nós, meristemas 

apicais, entrenós e folhas. De maneira geral, todos os tipos de explantes 

apresentaram calogênese, porém os meristemas apicais e nós foram mais 

eficazes na produção de brotações, quando inoculados em meio MS sem 

reguladores, e depois cultivado em MS com ANA, ou outros reguladores.  

Machado et al. (2013) descrevem um protocolo eficiente de propagação 

in vitro de L. angustifolia. Nesse trabalho, os ápices caulinares de 

aproximadamente 5,0 mm de comprimento foram coletados de planta matriz e 

a assepsia foi realizada pela lavagem por uma hora em água corrente, seguida 

pelo tratamento com Cercobin® (2%) por 40 min, imersão em etanol (70%) por 

20 s, hipoclorito de sódio (1%) combinado com Tween-20 (0,2%), por 20 min 

sob agitação e quatro lavagens em água deionizada e esterilizada. Após a 

assepsia, os ápices caulinares foram cultivados individualmente em frascos 

contendo 10 mL de meio de cultura para multiplicação MS (MURASHIGE; 

SKOOG, 1962) com 1,32 mg L-1 de CaCl2, 0,5 μM de BAP, 100 mg L-1 de mio-

inositol, 30 g L-1 de sacarose, 0,5 μM de BAP, 6 g L-1 de ágar (Vetec®). 

Wang et al. (2007) desenvolveu protocolo de multiplicação de L. 

angustifolia cultivar ¨Munstead¨ a partir do cultivo de células, tendo como 

explante inicial, segmentos de folha. Após 2 semanas em meio suplementado 

com TDZ, ocorreu a formação de calo e após 2 a 4 semanas ocorreu o 

crescimento espontâneo de brotações a partir dos calos. As brotações foram 

separadas dos calos e transferidas para meio contendo ANA para estimular o 

alongamento.  

Wang et al. (2007) também descreveu o cultivo de células de L. 

angustifolia 'Monstead' em biorreator, com posterior regeneração de plantas a 

partir dos  agregados de células.  Os calos provenientes de explantes foliares 

foram cultivados em meio MS suplementado com 0,23 μM 2,4-

diclorofenoxiacético e 2,22 μM BA. Neste mesmo meio, porém líquido, iniciou a 

cultura de células em suspensão que posteriormente foi transferida para o 

biorreator com a suplementação com 1,89 μM de ácido abscísico (ABA). Após 

formação de aglomerados de células, a adição de 1,14 μM de IAA produziu 

grande número de plantas regeneradas. Este protocolo, assim, mesmo sem a 
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fase de enraizamento, pode ser útil para a micropropagação e transformação 

genética de L. angustifolia 'Monstead' visando o melhoramento genético. 

O enraizamento das mudas via microestaquia, é uma técnica eficiente 

para a propagação de L. angustifolia, pelo tratamento das microestacas com 

5,0 μM de AIB, por proporcionar alta porcentagem de enraizamento e 

sobrevivência das plantas (MACHADO et al., 2013). A aplicação 0,8% de AIB 

em pó na base de brotações, seguida de cultivo em meio contendo 0,05 μM de 

ANA, obteve 80% de enraizamento das mudas de L. angustifolia 'Monstead' 

(WANG et al., 2007).  

O cultivo in vitro da espécie tem apresentado alguns distúrbios 

fisiológicos como a hiperidricidade e a necrose apical.  Esses desajustes 

fisiológicos são comuns no cultivo in vitro e tem sido relatados em várias 

espécies. Gaspar et al. (2002) explica que a hiperidricidade tem uma relação 

direta com a necrose apical, pois a hiperidricidade em certos níveis causa a 

perda irreversível da capacidade morfogênica e o estabelecimento de um 

estado neoplásico das células (multiplicação das células criando uma nova 

conformação do tecido), que culmina na necrose do meristema apical.  Vários 

estudos tem sido realizados com a finalidade de superar essas anomalias e 

buscam variar alguns componentes do cultivo in vitro. A consistência do meio 

de cultivo bem como o tipo e concentração do agente geleificante, a redução 

no uso de citocininas, o aumento da concentração de alguns nutrientes como o 

cloreto de cálcio, redução de carboidratos, variação do pH do meio de cultivo 

são algumas das estratégias utilizadas na busca do controle destas anomalias.  

Tendo em vista que o cálcio é essencial para manter a integridade estrutural e 

funcional das membranas e da parede celular e sua deficiência pode levar à 

senescência precoce, Machado et al. (2013), aumentou a concentração de 

cloreto de cálcio no meio de cultivo para L. angustifolia e embora tenha 

relatado uma redução da hiperidricidade e necrose apical, não houve 

eliminação desses problemas.  

Além da necessidade de estabelecer o protocolo ideal para cada 

espécie, superando os distúrbios fisiológicos, o custo do uso desta tecnologia é 

alto. Segundo Erig e Schuch (2005), para que a utilização da micropropagação 

na produção de mudas se torne viável economicamente é preciso o estudo de 

métodos que reduzam os custos de produção. Alguns autores têm buscado 
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alternativas para reduzir os custos durante as etapas da propagação de plantas 

in vitro. Com relação ao agente geleificante do meio de cultivo, pesquisas com 

substituição do ágar por amidos de milho e mandioca mostram que é possível 

utilizar estas substâncias para solidificar os meios de forma eficiente e sem 

ocasionar danos às plantas (OLIVEIRA, 2012). Ainda visando eliminar a 

utilização do ágar como agente geleificante, vários autores desenvolveram 

protocolos eficientes para micropropagação de plantas em meio de cultivo 

líquido, porém nenhum estudo ainda foi realizado para L. angustifolia.  
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3. pH DO MEIO DE CULTURA E SUBCULTIVOS NO CRESCIMENTO IN 
VITRO DE  Lavandula angustifolia MILLER  
 

RESUMO 
L. angustifolia é uma importante planta medicinal e aromática que tem sido 
propagada in vitro tanto para a obtenção de mudas, como também para o 
desenvolvimento do melhoramento genético da espécie, por técnicas de 
biotecnologia. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento de plântulas de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada em 
diferentes níveis de pH, através de avaliações quanto ao crescimento. Foram 
verificadas também as alterações do pH do meio de cultivo provenientes da 
autoclavagem e do desenvolvimento das plântulas ao longo do primeiro, 
segundo e terceiro subcultivos. O pH do meio de cultivo foi ajustado antes da 
adição de ágar e da autoclavagem. Como fonte de explantes foram utilizadas 
brotações de aproximandamente 2,0 cm de comprimento com dois pares de 
folhas de plantas previamente estabelecidas in vitro em meio MS, contendo 
1,32 mg L-1 de CaCl2, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 1,0 μM 
de BAP, 6 g L-1 de ágar (Vetec®) e pH 5,8. O pH do meio de cultivo interferiu no 
crescimento de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada in vitro. A faixa 
indicada para o cultivo in vitro é entre pH 5,0 e 7,0 e o pH 8,0  não é indicado 
por afetar seu crescimento. O pH do meio de cultura foi afetado pela 
autoclavagem, pela presença do tecido vegetal e pelo tempo de cultivo, de 
modo que esses fatores devem ser considerados em conjunto no estudo das 
relações entre o pH do meio e o crescimento do explante. 
 

Palavras-chave: alfazema, micropropagação, autoclavagem 
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pH OF CULTURE MEDIUM AND SUBCULTURE ON GROWTH IN VITRO 
Lavandula angustifolia MILLER  

 
ABSTRACT 

L. angustifolia is an important medicinal and aromatic plant that have been 
propagated in vitro, both to produce plantlets and for development of genetic 
improvements of the species, using biotechnological techniques. This work 
aimed to assess the development of L. angustifolia cv. Provence Blue plantlets, 
cultivated in different levels of pH, through evaluations of their growth. 
Variations of pH of culture medium originated by autoclaving were also 
assessed, together with development of plantlets over the first, second and third 
sub-cultivation. The pH of culture medium was adjusted before adding agar and 
autoclaving. Shoots approximately 2.0 cm long were used as source of the 
explants, with two pairs of leaves, previously established in vitro with MS 
medium, containing 1.32 mg L-1 of CaCl2, 100 mg L-1 of myo-inositol, 30 g L-1of 
sucrose, 1.0 μM of BAP, 6 g L-1 of agar (Vetec®) and PH of 5.8. The pH of 
culture medium interfered on growth of L. angustifolia cv. Provence Blue 
cultivated in vitro. Range of pH suggested for cultivation in vitro is between 5.0 
and 7.0, and pH 8 is not indicated since reduces plantlet growth. The pH of 
culture medium was influenced by autoclaving, presence of vegetal tissue and 
by cultivation time, such that these factors must be considered as a whole when 
studying relations between pH of culture medium and growth of the explant. 
 

Key-words: lavender, micropropagation, autoclaving.  
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3.1 INTRODUÇÃO  

 

 

Lavandula angustifolia é uma importante espécie medicinal e aromática 

que tem sido cultivada em todo o mundo em regiões de clima temperado 

devido ao alto valor comercial do óleo essencial produzido pelas 

inflorescências (BIASI; DESCHAMPS, 2009). A espécie pode ser produzida de 

maneira sexuada ou assexuada, porém a reprodução via sementes é mais 

lenta e as plantas podem apresentar variações em características 

economicamente importantes como a taxa de crescimento e qualidade do óleo. 

A propagação vegetativa é uma forma de obter indivíduos mais homogêneos, 

neste sentido, a estaquia é uma alternativa, porém a indução de raízes pode 

ocorrer de maneira ineficiente, além de ser um método lento (GONÇALVES; 

ROMANO, 2013) quando comparado com a micropropagação, que vem se 

mostrando uma alternativa eficiente, permitindo a produção de mudas em 

menor tempo, com uniformidade e qualidade (ZUZARTE et al., 2010). Além 

disso, o cultivo in vitro também pode servir de base para o melhoramento 

genético da espécie, por técnicas de biotecnologia, e até mesmo permitir o 

isolamento de metabólitos de interesse comercial (GONÇALVES; ROMANO, 

2013). 

São muitos os fatores que estão envolvidos em um protocolo eficiente de 

micropropagação, entre eles pode se citar a composição do meio de cultura, a 

suplementação de reguladores de crescimento, tipo de explante, pH, tipo e 

quantidade de agentes solidificantes, entre outros (ZHANG et al., 2003).  

Para as espécies de plantas em geral, os valores recomendados de pH 

do meio de cultivo estão no intervalo de 5,5 a 5,8 (GEORGE, 2008).  Porém, os 

elementos minerais são absorvidos pelas diferentes culturas de acordo com as 

suas respectivas exigências nutricionais, havendo a necessidade de se 

determinar experimentalmente os níveis ideais de pH para cada espécie e até 

mesmo para cultivares dentro de uma mesma espécie. 

O pH 5,8 tem sido ultilizado para L. angustifolia, porém a planta em 

condições de cultivo a campo possui melhor desenvolvimento em solos com 

faixas de pH entre 6,0 a 8,0 (MCNAUGHTON, 2006). Muitas vezes o pH ideal 
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de cultivo no campo, in vivo, se relaciona com o pH ideal de cultivo in vitro, 

podendo haver melhoria na taxa de multiplicação e até mesmo o controle de 

distúrbios fisiológicos (LEIFERT et al., 1992). Para L. angustifolia não foram 

realizados estudos relacionados ao efeito da variação do pH do meio de cultivo 

na melhoria do desenvolvimento in vitro. 

Alguns fatores podem afetar o pH do meio de cultivo, e isto pode ocorrer 

antes e/ou durante o subcultivo das plantas. Fatores físicos relacionados a 

temperatura, por exemplo, podem causar alterações do pH do meio de cultivo, 

durante a preparação do meio. O pH ajustado inicialmente pode ser  alterado 

com o aquecimento usado no processo de se dissolver os agentes 

solidificantes e também pela autoclavagem (BARROS; PASQUAL, 1992).  

A autoclavagem pode acidificar ou alcalinizar o meio de cultivo, e o efeito 

das variações do pH podem ser diretos ou indiretos (TORRES; CALDAS, 

1990), podendo alterar desde a absorção de alguns íons pelo tecido vegetal até 

a consistência do meio de cultura, uma vez que em certas faixas de pH o ágar 

não consegue se solubilizar completamente. Esses efeitos devem ser 

estudados para cada cultura, pois a sensibilidade a essas variações pode 

variar de espécie para espécie.   

As interações do tecido vegetal como meio de também podem afetar o 

pH. Devido a baixa capacidade de tamponamento do meio de cultivo, algumas 

espécies, independente do pH inicial, tendem a tornar o meio de cultivo o mais 

próximo do ideal para seu ótimo desenvolvimento (LEIFERT et al., 1992). As 

interações entre o desempenho do crescimento e as variações do pH do meio 

de cultivo estão relacionadas ao genótipo vegetal (NICOLOSO et al., 2008).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de 

plântulas de L. angustifolia cv. Provence Blue, cultivada em diferentes níveis de 

pH, através de avaliações de crescimento. Foram verificadas também as 

alterações do pH do meio de cultivo após a autoclavagem e  o desenvolvimento 

das plântulas ao longo do primeiro, segundo e terceiro subcultivos. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.2.1 MATERIAL VEGETAL 

 

 

A empresa Herbia cosméticos orgânicos forneceu sementes de L. 

angustifolia cv. Provence Blue, originária da França, produzidas pela empresa 

canadense Richters herbs, que foram semeadas em casa de vegetação e após 

60 dias as mudas foram plantadas a campo no Centro de Estações 

Experimentais do Canguiri (CEEx – Universidade Federal do Paraná), Pinhais, 

PR em 2008. Após o desenvolvimento das plantas, foram selecionadas aquelas 

que obtiveram o melhor desenvolvimento e florescimento. Um dos clones 

selecionados foi denominado Clone 102 e foi mantido em vaso de 20 L 

contendo solo como substrato na casa de vegetação do Departamento de 

Fitotecnia e Fitossanitarismo (DFF) do Setor de Ciências Agrárias da UFPR. 

Como este material vegetal foi cultivado em São Joaquim, SC, (MACHADO et 

al., 2013) e obteve resultados positivos quanto ao florescimento e a produção 

de óleo essencial, este foi escolhido como objeto de estudo.  

 
 

3.2.2 INTRODUÇÃO IN VITRO 
 

 

Brotações apicais de aproximadamente 5,0 mm de comprimento foram 

coletadas do clone 102 de L. angustifolia (cv. Provence Blue) mantido em vaso 

de 20 L contendo solo como substrato na casa de vegetação do Departamento 

de Fitotecnia e Fitossanitarismo (DFF) do Setor de Ciências Agrárias da UFPR.  

A assepsia foi realizada pela lavagem por uma hora em água corrente, seguida 

pelo tratamento com Cercobin® (2%) por 40 minutos, imersão em etanol (70%) 

por 20 segundos, hipoclorito de sódio (1%) combinado com Tween-20 (0,2%), 

por 20 minutos sob agitação e quatro lavagens em água deionizada e 

esterilizada, sendo este procedimento realizado em câmara de fluxo laminar no 
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Laboratório de mIcropropagação.de plantas do DFF do Setor de Ciências 

Agrárias da UFPR. 

Após a assepsia, as brotações caulinares foram cultivadas 

individualmente em frascos contendo 10 mL de meio de cultura MS 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962) modificado com 1,32 mg L-1 de CaCl2 ,100 mg 

L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 0,5 μM de BAP, 6 g L-1 de ágar 

(Vetec®), conforme metodologia descrita por Machado et al., 2013.  

 

 

3.2.3 CONDIÇÕES DE CULTIVO IN VITRO  
 

 

As culturas in vitro foram mantidas em sala de crescimento, sob luz 

fluorescente branca fria, com fotoperíodo de 16 horas e temperatura de 25 ± 

2ºC. O cultivo foi realizado em frascos de vidro de 9 cm de altura e 6 cm de 

diâmetro, contendo aproximadamente 30 mL de meio de cultura e vedados 

com tampa de polipropileno. Todos os meios de cultura tiveram o pH ajustado 

para 5,8 e foram autoclavados durante 20 min, 1 atm e 120 ºC. 

 

 

3.2.4 PREPARO DO MATERIAL E IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 
 
 

As brotações obtidas no cultivo inicial, foram transferidas para frascos 

contendo o meio de multiplicação (mesmo meio utilizado na introdução in vitro, 

porém suplementado com 1,0 μM de BAP). As brotações foram subcultivadas a 

cada 30 dias, até alcançar a quantidade suficiente para a instalação do 

experimento.  

Os explantes utilizados no experimento foram brotações de 2,0 cm de 

altura, contendo dois pares de folhas. Os explantes foram então cultivadas 

neste mesmo meio de multiplicação, porém, para compor os tratamentos, o pH 

foi ajustado para 4,0; 5,0; 5,8 (controle); 6,0; 7,0 e 8,0, antes da solubilização 

do ágar e antes da autoclavagem. O ajuste do pH foi realizado com a adição de  

HCl ou NaOH (1,0 M), com o meio de cultivo sob agitação, na temperatura de 
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30ºC, utilizando pHmetro microprocessado de bancada, marca BEL, modelo 

W3B. Após o ajuste do pH, o meio foi aquecido em microondas para dissolução 

do ágar, e após a distribuição em frascos, o meio foi autoclavado durante 20 

minutos a 120ºC, em autoclave vertical digital, da marca Digitale®, modelo soc-

dig75l (Figura 3A). 

 Após a autoclavagem, parte dos frascos (10 frascos de cada 

tratamento), foram reservados para medição de pH (Figura 3B). Essa medição 

foi realizada após o meio esfriar até a temperatura de 30ºC. Posteriormente à 

medição, estes meios foram descartados.  

 Após a autoclavagem e solidificação do meio dos demais frascos, o 

experimento foi instalado. Foram realizados 3 subcultivos de 30 dias cada, 

sendo que após cada período de 30 dias as plantas eram repicadas (brotações 

de 2 cm, com 2 pares de folhas) para um frasco novo com  meio de cultivo de 

mesmo nível de pH (Figura 3.C). Após a retirada total das brotações do meio 

subcultivado por 30 dias, o meio de cultura foi derretido em microondas e 

resfriado até temperatura de 30ºC e então foi realizada novamente a medição 

do pH (Figura 3.D).   

 

 
Figura 3- Esquema da metodologia do experimento pH.  

 

Foram realizadas três subcultivos de 30 dias e as avaliações foram feitas 

após cada subcultivo. As variáveis analisadas foram altura das brotações, 

número de folhas por brotação, número de brotações por explante e pH do 

meio de cultivo, após o subcultivo.  
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3.2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 6 x 3 (seis níveis de pH e três subcultivos), com dez repetições, sendo 

cada repetição equivalente a um frasco contendo sete explantes.  

O experimento foi realizado duas vezes e os resultados obtidos são 

provenientes da média entre os dois experimentos. Após a confirmação da 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett, realizou-se a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa ASSISTAT 

versão 7.5 (SILVA; AZEVEDO, 2006). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em todos os tratamentos o pH após a autoclavagem diferiu 

estatisticamente do pH ajustado antes da autoclavagem, havendo alcalinização 

do pH 4 e acidificação dos demais níveis de pH (Tabela 4).  As variações (∆) 

entre o pH antes da autoclavagem e depois da autoclavagem mostram que 

quanto mais básico o pH ajustado antes da autoclavagem maior a acidificação 

do meio após a autoclavagem.  A variação do controle (pH inicial de 5,8) foi de 

0,87.  Os valores máximos e mínimos de pH após a autoclavagem foram 

respectivamente 5,36 e 4,31. A variação entre o pH mais baixo e mais alto é de 

4,0 antes da autoclavagem e de 1,05 após a autoclavagem. 

Tabela 4 – pH do meio de cultivo ajustado antes e depois da autoclavagem. Variação 1 (∆): do 

pH (pH depois da autoclavagem menos o pH antes da autoclavagem), Variação 2 (∆): pH mais 

alto menos pH mais baixo. 

pH antes da autoclavagem pH após a autoclavagem  Variação 1 (∆) 
4,00 B e 4,31 A d  0,31 
5,00 A d 4,76 B c  -0,24 
5,80 A c 4,93 B bc  -0,87 
6,00 A c 5,12 B b  -0,88 
7,00 A b 4,85 B c  -2,15 
8,00 A a 5,36 B a  -2,64 

Variação 2 (∆)  4,0  1,05    
CV% 2,87   

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Alguns autores, há décadas já relatavam resultados similares quanto aos 

efeitos da autoclavagem no pH do meio de cultura MS (BARROS, PASQUAL, 

1992; SKIRVIN et al., 1886 e BOHAGEL, 1971). Ao realizar a medição de pH 

após a autoclavagem, Peixoto e Pasqual (1995), observaram reação de 

alcalinização no meio MS em pH  3,7 e 4,7, e acidificação em pH 5,7; 6,7 e 7,7. 

Skirvin, et al. (1986), relatou que as diferenças das variações de pH após a 

autoclavagem do meio MS poderiam variar de 0,3 a 1,3 unidades e que a 

amplitude de variação era maior no sentido da acidificação. 

A variação do pH é inevitável, pois as elevadas temperaturas da 

autoclavagem fazem com que várias reações químicas ocorram durante a 
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esterilização nos meios. De maneira geral, é sugerido que os pesquisadores 

citem que o meio foi ajustado antes da autoclavagem na descrição dos 

métodos utilizados para o cultivo in vitro e em que condições isso ocorreu 

(SKIRVIN et al., 1886). Porém, outros fatores também podem influenciar nesta 

variação do pH do meio, como o tipo de autoclave, a posição dentro da 

autoclave, qualidade de nutrientes minerais, a qualidade da água utilizada no 

meio, e o tempo de duração da autoclavagem (BARROS; PASQUAL, 1992; 

BOHAGEL, 1971).       

Além dos fatores físicos que influenciam alterações do pH in vitro, sabe-

se também que a presença do tecido da planta afeta o pH final do meio de 

cultivo (NICOLOSO, 2008). Neste sentido, é essencial que o pH após a 

autoclavagem seja quantificado, uma vez que esse será o real pH inicial real 

em que a planta será submetida ao cultivo, sem a interferência  das mudanças 

que foram causadas pelos fatores físicos citados acima e que alteraram 

significativamente os valores de pH do meio.   

Após a medição do pH inicial (após a autoclavagem) e a medição após 

cada subcultivo é possível observar como L. angustifolia cv Provence Blue 

alterou o pH inicial do meio de cultivo (Tabela 5). 

 Houve interação entre o pH inicial de subcultivo (após a autoclavagem) 

e o pH após cada subcultivo. Após o primeiro subcultivo o pH 4 alcalinizou e o 

pH 6,0 e 7,0 acidificaram.  Após o segundo subcultivo pH 4 alcalinizou e o pH 

5,8; 6,0 e 8,0 acidificaram. Após o terceiro subcultivo o pH 5,8; 6,0 e 8,0 

acidificaram. Os demais níveis de pH não variaram o pH inicial após cada 

subcultivo. As variações entre o pH mais alto e mais baixo após o primeiro, 

segundo e terceiros subcultivos foram  respectivamente de 0,29; 0,39 e 0,32. 
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Tabela 5- Variações do pH do meio de cultura após a autoclavagem e o primeiro, segundo e 
terceiros subcultivos de L. angustifolia. Variação 2 (∆): pH mais alto menos pH mais baixo. 

pH antes da autoclavagem 
pH após a 

autoclavagem  pH após o primeiro subcultivo 
4,00 4,31  Bd 4,73 Ab 
5,00 4,76 Ac 4,79 Aab 
5,80 4,93 Abc 4,83 Aab 
6,00 5,12 Aab 4,73 Bb 
7,00 4,85 Ac 4,88 Aab 
8,00 5,36 Aab 5,02 Ba 

Variação (∆)  1,05             0,29 
CV % 3,89 

pH antes da autoclavagem 
pH após a 
autoclavagem pH após o segundo subcultivo 

4,00 4,31 Bd 4,61 Ac 
5,00 4,76 Ac 4,74 Abc 
5,80 4,93 Abc 4,78 Bbc 
6,00 5,12 Ab 4,83 Bab 
7,00 4,85 Ac 4,79 Aabc 
8,00 5,36 Aa 5,00 Ba 

Variação (∆)   
              

1,05              0,39  
CV % 3,48 

pH antes da autoclavagem 
pH após a 
autoclavagem  pH após o terceiro subcultivo 

4,00 4,31 Ad 4,44 Ab 
5,00 4,76 Ac 4,77 Aa 
5,80 4,93 Abc 4,71 Ba 
6,00 5,12 Ab  4,69 Ba 
7,00 4,85 Ac 4,70 Aa 
8,00 5,36 Aa 4,76 Ba 

Variação (∆)                   1,05                                        0,32 
CV % 3,64 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

  

Além do fato de o pH inicial do meio variar entre os tratamentos após 

cada subcultivo, é  interessante observar as modificações ocorridas no pH do 

meio no decorrer do primeiro, segundo e terceiro subcultivo. Uma vez que 

durante os primeiros subcultivos a planta pode ainda estar passando por uma 

situação de adaptação às novas condições de pH o que pode implicar em 

diferentes respostas entre as variações do pH do meio de cultivo entre os 

subcultivos. 

 Na Tabela 6, é possível observar que houve interação entre os níveis de 

pH e os subcultivos. Não houve variação do pH nos níveis 5,0 e 5,8 durante os 
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subcultivos. Os demais níveis variaram durante os subcultivos. Foi observado 

que o nível pH 4,0 não variou no primeiro e segundo subcultivos, porém variou 

no terceiro uma vez que o pH do meio acidificou. O mesmo ocorreu no nível de 

pH 8. 

No terceiro subcultivo foi possível observar que não houve diferença 

estatística entre 5,0, 5,8, 6,0 7,0 e 8,0, indicando que independente do pH 

inicial (depois da autoclavagem) estar entre 4,76 e 5,36, após 3 períodos de 

subcultivo de 30 dias o meio variou  entre 4,69 e 4,77, indicando uma tendência 

de modificação do pH do meio pela planta para em torno desses valores. 

 
Tabela 6- Variações do pH do meio de cultura após o primeiro, segundo e terceiros subcultivos 
de L. angustifolia.  
pH antes da autoclavagem Primeiro Subcultivo Segundo Subcultivo Terceiro Subcultivo 

4,00 4,73 Ab 4,61 Ac  4,44 Bb 
5,00 4,79 Ab 4,74 Acb 4,77 Aa 
5,80 4,83 Ab 4,78 Ab 4,71 Aa 
6,00 4,73 ABb 4,83 Ab 4,69 Ba 
7,00 4,88 Aab 4,79 ABb  4,70 Ba 
8,00 5,02 Aa  5,00 Aa  4,76 Ba 

CV % 2,50 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A autoclavagem alterou o meio inicial de pH entre 4,0 a 8,0 para 4,31 a 

5,36. No primeiro subcultivo o pH é alterado entre 4,73 e 5,02, no segundo 

subcultivo entre 4,61 e 5,0 e no terceiro para 4,44 a 4,76. Ou seja, a variação 

entre o pH mais alto e mais baixo antes da autoclavagem era de 4,0 e essa 

variação, após a autoclavagem passou a ser 1,05 e após o primeiro segundo e 

terceiro subcultivo foi de respectivamente 0,29; 0,39 e 0,32. 

Pelet et al. (1960) relataram mudanças de pH do meio quando calos de 

Populus deltoides e Ulmus americana foram cultivados em vários pH pós-

autoclave e a variação ocorrida após o subcultivo de 4 semanas ocorreu de 

forma que, independente do pH inicial o pH do meio após o subcultivos ficou 

em torno de 6,0. Skirvin (1986), descreve que a adição de calos de Cucumis no 

meio de cultura acelerou a alteração de pH, independentemente do pH de 

origem do meio.  

Segundo Dougall (1980), as trocas iônicas em função do tipo de 

nitrogênio disponível no meio de cultura, é uma fonte provável de ions extra de  
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hidrogênio ou de hidróxido necessário para explicar as  mudanças de pH. Tem 

sido demonstrado que quando as células de plantas absorvem amônio, um íon 

hidrogênio é trocado (DOUGALL, 1980). Esses íons H+, provavelmente, 

contribuíram para a redução do pH observada  após os subcultivos.  

 As mudanças de pH também podem ter ocorrido devido à intrusão 

parcial de  íons H+ nas paredes de células para criar um pH ideal para enzimas  

de afrouxamento da parede celular (SKIRVIN et al., 1986). Quando L. 

angustifolia foi cultivada no meio mais ácido (pH 4,31 após 30 dias de 

subcultivo) o meio tornou-se menos ácido (pH 4,73). A acidez favorece a 

absorção de íons nitrato (NO3-), quando o nitrato é absorvido, bicarbonato 

(HCO3) é extrudido para o meio, o íon bicarbonato, por sua vez, junta-se com 

um próton (H+) (a partir da água ionizada) para produzir o ácido carbônico 

(H2CO3), a diminuição de íons H+ e concomitante aumento da concentração de 

OH, resulta na alteração do pH para uma condição mais básica (Dougall,1980).  

Esses fatores tendem a sugerir que o material vegetal possui um papel 

ativo no estabelecimento de um pH ótimo, muito embora seja relatado que  

essa variação tender a ocorrer na direção do pH ótimo da planta cultivada in 

vivo. Tal hipótese, no entanto, não é verdadeira para o cultivo de L. 

angustifolia, uma vez que o pH in vitro acidificou e não alcalinizou como é a 

condição de cultivo ótima in vivo. 

Em relação a altura das brotações, houve interação entre o pH e os 

subcultivos (Tabela 7). Nos níveis de pH 4 e pH 6 a altura não variou entre os 

subcultivos. Nos níveis de pH 5,0 e 5,8 a altura foi menor no primeiro 

subcultivo. O pH 8 teve menor altura no segundo subcultivo. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos no primeiro 

subcultivo. No segundo subcultivo a altura diminuiu no pH 8. No terceiro 

subcultivos a altura das brotações reduziu com o pH 8, porém sem diferença 

estatística entre os níveis de pH 5,0 e 7,0.  

Desta forma pode-se concluir que os tratamentos não tiveram efeitos 

positivos no aumento da altura das plantas, pois não diferiram estatisticamente 

do controle durante três subcultivos e o pH 8, diferiu estatisticamente do 

controle, promovendo a redução do tamanho dos explantes no segundo e 

terceiro subcultivo.  
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Tabela 7 – Altura da brotação principal, número de ramificações, brotações por explante, 

número de folhas, das brotações e L. angustifolia, em função do pH do meio de cultivo no 

primeiro, segundo e terceiro subcultivos.  

pH antes do 
subcultivo 

Primeiro 
Subcultivo 

Segundo 
Subcultivo 

Terceiro 
Subcultivo     

 
Altura (cm) 

  4,00 4,48 Aa     4,67 Aa    5,19 Aa 
  5,00 3,83 Ba   4,96 Aa    4,95 Aab  
  5,80 3,86 Ba    4,77 Aa   5,55 Aa 
  6,00 4,74 Aa     5,03 Aa  5,49 Aa 
  7,00 4,13 Ba               4,57 ABa   4,97 Aab  
  8,00 4,19 Aa      3,16 Bb    4,22 Ab 
  CV% 16,23 
  

 
Número de ramificações 

  4,00 2,03 Bb     2,49 ABab   2,67 Aab  
  5,00 2,98 Aa      2,80 Aab     2,50 Aab 
  5,80 2,38 Aab             2,51 Aab    2,85 Aa 
  6,00 2,20 Bb              3,21 Aa     2,46 Bab 
  7,00 2,31 Aab   2,69 Aab    2,27 Aab 
  8,00 2,01 Ab        2,41 Ab     2,05 Ab 
  CV% 22,77 
  

 
Número de folhas 

      Média 
4,00    21,39      24,64 23,35 25,25 a 
5,00    23,29      27,62 25,91 23,13 ab  
5,80    21,43      26,94 27,38 25,60 a 
6,00    20,24      29,29 27,00 25,51 a 
7,00    18,00      26,21 23,91 22,71 ab 
8,00    18,19      20,70 24,71 21,20 b 

Média 20,42 B 25,38 A  25,38 A 
  CV% 18,56 
  Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Resultados similares foram descritos por Nicoloso, (2008), em que 

plantas de ginseng brasileiro (Pfaffia glomerata SPRENG) apresentaram maior 

altura das brotações em torno de pH 6,0 e observou também que a elevação 

do pH para 7,5 reduziu o crescimento. Não foi observado efeito do pH do meio 

na altura da parte aérea de orquídea (Miltonia flavescens Lindl.) ao se testar os 

níveis de pH 5,0; 5,8 e 6,6 (STEFANELLO et al., 2009). 

Em relação ao número de ramificações houve interação entre o pH do 

meio e os subcultivos (Tabela 7). Não houve diferença estatística no número de 

ramificações durante os subcultivos nos níveis de pH 5,0; 5,8; 7,0 e 8,0. O meio 

com pH 4,0 obteve menor número de ramificações no primeiro subcultivo, sem 

diferença estatística com o segundo subcultivo, e o meio com pH 6,0 obteve 

maior número de ramificações no segundo subcultivo.  
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No primeiro e segundo subcultivos nenhum tratamento diferiu 

estatisticamente do controle (pH 5,8). No terceiro subcultivo o pH 8 diferiu 

estatisticamente do controle apresentando menor ramificações porém não 

diferiu dos demais níveis de pH.  

Ostrolucká et al. (2010) obtiveram diferentes  médias de números de 

ramificações em duas cultivares de Lingonberry testadas em diferentes níveis 

de pH, sendo que para cultivar Red Pearl, proliferação de ramos foi 

significativamente mais altas (5,61 ramificações / explante) no maior nível de 

acidez  (pH 4,0) do que para os outros níveis de pH testados.  

Esses valores divergem dos encontrados para L. angustifolia cv. 

Provence Blue, uma vez que no primeiro subcultivo e segundo subcultivos o pH 

4 não diferiu estatisticamente do controle e no terceiro subcultivo ocorreu 

menor número de ramificações em pH comparado ao controle. 

Não houve interação entre o número de folhas, pH do meio e  

subcultivos (Tabela 7), porém entre os subcultivos, o número médio de folhas 

do primeiro cultivo foi menor estatisticamente do que nos demais. Na média 

entre os níveis de pH nos três subcultivos, o meio com pH 8 apresentou menor 

número de folhas, diferindo estatisticamente do controle (pH 5,8), porém não 

diferiu dos meios com pH 5,0 e 7,0 . 

Em Miltonia flavescens Lindl, família Orchidaceae, foram testados três 

níveis de pH do meio (5,0; 5,8 e 6,0) e não houve diferença estatística entre o 

número de folhas (STEFANELLO et al., 2009). Ebrahim e Ibrahim (2000) 

testaram os níveis 4,2; 4,7; 5,2; 5,7 e 6,2 no desenvolvimento de Maranta 

leuconeura (cv. Kerchoviana) e obtiveram o maior número de folhas em pH 5,7.  
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3.4 CONCLUSÃO 

 

O pH do meio de cultivo interfere no desenvolvimento de L. angustifolia 

cv. Provence Blue cultivada in vitro, porém o pH ideal de cultivo in vivo não 

corresponde ao ideal para o cultivo in vitro uma vez que a faixa de melhor 

desenvolvimento in vivo ocorre entre pH 5,0 e 7,0. O pH 8,0 não é indicado 

para a micropropagação da espécie por reduzir seu crescimento quanto à 

altura, número de folhas e número de ramificações dos explantes. 
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4. MEIOS DE CULTURA E PERÍODOS DE SUBCULTIVO NA REDUÇÃO DE 

HIPERIDRICIDADE E NECROSE APICAL EM Lavandula angustifolia 
MILLER IN VITRO  
 

RESUMO 

A necrose apical e hiperidricidade são anomalias fisiológicas que ocorrem em 
plantas cultivadas in vitro e podem inviabilizar o processo de micropropagação. 
Em lavanda micropropagada estes problemas são frequentes, dificultando a 
obtenção de protocolos eficientes.  O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
crescimento, hiperidricidade e necrose apical das brotações de Lavandula 
angustifolia cv. Provence Blue em meios de cultura semi-sólidos, líquido e 
líquido contendo materiais de suporte. Como fonte de explantes foram 
utilizadas brotações de 2,0 cm de altura com dois pares de folha de plantas 
previamente estabelecidas in vitro em meio MS, contendo 1,32 mg L-1 de 
CaCl2, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 1,0 μM de BAP, 6 g L-1 
de ágar (Vetec®) e o pH 5,8.  A hiperidricidade ocorreu em maior porcentagem 
no terço basal dos explantes. Quanto maior o tempo de cultivo maior a 
porcentagem de hiperidricidade na base e hiperidricidade total e necrose 
apical. Os meios que melhor controlaram a hiperidricidade e necrose apical 
foram meio líquido contendo ponte de papel filtro e meio líquido contendo 
grânulos de plástico.  O meio líquido sem adição de materiais de suporte para 
as plantas apresentou ser inviável devido a alta oxidação dos explantes. Entre 
os meios contendo agentes geleificantes, as maiores concentrações permitiram 
melhor controle de hiperidricidade, porém resultaram em menor 
desenvolvimento em altura.  A presença de agentes geleificantes, materiais de 
suporte, tipo e concentração do agente geleificante afeta diretamente o 
desenvolvimento de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada in vitro. O meio 
líquido contendo grânulos de plástico pode ser utilizado no cultivo da espécie, 
por apresentar bom desenvolvimento e maior controle dos distúrbios 
fisiológicos hiperidricidade e necrose apical, além de ser uma alternativa à 
utilização do ágar, permitindo assim redução do custo do meio de cultura.    

 
 

Palavras-chave: micropropagação, agentes geleificantes, ágar. 
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ABSTRACT 

 
Apical necrosis and hyperhydricity are common physiological anomalies when 
plants are cultivated in vitro and can harm the micropropagation process. In 
micropropagated lavender plants, these problems are frequent, impairing the 
creation of efficient protocols. The objective of this work was to assess growth, 
hyperhydricity and apical necrosis of Lavandula angustifolia cv. Provence Blue 
plantlets, in semi-solid, liquid and liquid with support material culture mediums. 
Source of explants were 2.0 cm high sprouts with two pairs of leaves each, from 
previously in vitro established plants, in MS medium, containing 1.32 mg L-1 of 
CaCl2, 100 mg L-1 of myo-inositol, 30 g L-1 of sucrose, 1.0 μM of BAP, 6 g L-1 of 
agar (Vetec®) and pH of 5.8. Hyperhydricity was observed mainly in the basal 
third of explants. The longer was cultivation time, the greater were 
hyperhydricity of the base, total hyperhydricity and apical necrosis. Culture 
mediums that better had control on hyperhydricity and apical necrosis were 
liquid medium with paper bridge and liquid medium with plastic granules. Liquid 
medium without support material content was inviable, due to high oxidation of 
the explants. Among mediums containing gelling agents, higher concentrations 
allowed better control on hyperhydricity, however resulted in reduced growth 
development. Presence of gelling agents, support materials, type and 
concentration of gelling agent have direct influence on development of in vitro 
cultivated L. angustifolia cv. Provence Blue. Liquid medium with plastic granules 
can be used in cultivation of the species, for presenting good development and 
better control of physiological disturbances like hyperhydricity and apical 
necrosis, besides being a good alternative to the use of agar, thus allowing cost 
reduction of the culture medium. 
 

Key-words: micropropagation, gelling agents, agar. 
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4.1 INTRODUÇÃO  

 

A lavanda é uma importante espécie medicinal e aromática que vem 

sendo produzida e pesquisada nos últimos anos devido ao alto valor comercial 

do óleo essencial e por possuir constituintes que possuem efeitos terapêuticos 

além de aroma apreciado (BIASI; DESCHAMPS, 2009). No sentido de 

estabelecer o plantio comercial da planta, a micropropagação é uma alternativa 

que permite a obtenção de mudas sadias, com homogeneidade nas 

características comerciais e produção em grande quantidade em um curto 

espaço de tempo. Além disso, a micropropagação permite a utilização de 

técnicas de engenharia genética, permitindo assim o melhoramento de 

características de interesse comercial, como a produção de metabólitos 

secundários (ZUZARTE et al., 2010; GONÇALVES; ROMANO, 2013).  

A hiperidricidade e a necrose apical têm sido relatadas nos protocolos de 

micropropagação de Lavandula spp. (ANDRADE et al., 1999; TSURO; KODA; 

INOUE, 2000; DIAS; ALMEIDA; ROMANO, 2002), porém, não há indicações 

para a solução desse problema. Para a espécie Lavandula angustifolia, 

Machado (2014) alterou a concentração de cloreto de cálcio no meio de cultivo, 

e embora tenha relatado uma redução desses fatores, não houve eliminação 

desses problemas. 

A hiperidricidade, também denominada com o termo vitrificação, é 

definida como o estado fisiológico em que a planta apresenta um acúmulo 

anormal de água no interior das células e tecidos e, de uma maneira geral, 

resulta em um aspecto translúcido característico (KEI-ICHIRO; SUSAN; 

KALIDAS, 1998). É uma das principais anormalidades observadas em plantas 

cultivadas em meio semi-sólido ou líquido (GUPTA, 2011). A hiperidricidade 

pode ocorrer em níveis variados, podendo acometer apenas parte dos 

explantes em cultivo com a possibilidade de causar um dano reversível, se 

ocorrer em baixos níveis (CHEN; ZIV, 2001).  

Plantas que apresentam hiperidricidade são caracterizadas por baixos 

níveis de lignina e celulose, baixa resistência de parede celular, baixo teor de 

clorofila e porcentagem de massa seca, folhas entumescidas e quebradiças, 
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alteração estomática, baixa deposição de cera, e reduzida taxa de 

sobrevivência em condições autotróficas (VASCONCELOS et al., 2012). 

Na planta hiperídrica, as folhas e os caules são longos, finos, enrugados, 

quebradiços, pouco lignificados e deficientes em fenóis solúveis. A 

hiperidricidade é consequência das condições do cultivo in vitro, que resultam, 

em última análise, em estresse oxidativo (VASCONCELOS et al., 2012), 

envolvendo os radicais livres (superóxidos e hidroxilas) e o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (CHEN; ZIV, 2001). A sobrevivência vegetal depende da 

presença de moléculas reduzidas e enzimas antioxidantes, como a peroxidase 

(CHEN; SCHOPFER, 1999; SAHER et al., 2004). Os sintomas relacionados a 

hiperidricidade também foram correlacionados com as mudanças na síntese de 

proteínas (ZIV; ARIEL 1992;. PICOLI et al., 2001) e quantidades anormais de 

DNA (OCHATT et al., 2002).  

GASPAR et al.(2002) explica que a hiperidricidade tem uma relação 

direta com a necrose apical, pois em certos níveis causa a perda irreversível da 

capacidade morfogênica e o estabelecimento de um estado neoplásico  das 

células (multiplicação das células criando uma nova conformação do tecido), 

culminando com necrose do meristema apical.   

Micropropagação de muitas espécies de plantas apresentam um grave 

problema devido à formação de brotações com morfologia anormal 

 (vitrificação, necrose apical). Muitos trabalhos indicam que durante subcultivos 

sucessivos o número de plântulas anormais aumenta, chegando em alguns 

casos 50-80% (Ziv et ai. 1983; Lesem et al. 1988; Safrazbekyan et al. 1990). 

Necrose apical é muitas vezes acompanhada de escurecimento das folhas o 

que pode levar à morte da planta. Geralmente, há uma região de transição 

entre a parte apical morta e a região não afetada e as brotações secundárias 

crescem a partir das gemas axilares das partes não afetadas.  As brotações 

principais são as afetadas por primeiro e em seguida as extremidades 

superiores das demais brotações.  A necrose apical resulta em redução da 

produção de brotações saudáveis aumentando os custos de produção e os 

erros experimentais. 

Os estudos que tem sido realizados para superar essas anomalias em 

espécies em geral, avaliaram alguns componentes do cultivo in vitro como a 

consistência do meio de cultivo, bem como o tipo e concentração do agente 
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geleificante, a redução no uso de citocininas, o aumento da concentração de 

alguns nutrientes como o cloreto de cálcio, redução de carboidratos e a 

variação do pH do meio de cultivo (VASCONCELOS et al., 2012).   

Os agentes geleificantes não são componentes inertes no meio de 

cultura, uma vez que podem influenciar a disponibilidade de água e nutrientes  

para os tecidos cultivados (ZIV, 1991). O tipo e concentração do agente 

gelificante têm afetado significativamente o desempenho de tecidos cultivados 

(DEBERGH, 1983; OWENS; WOZNIAK, 1991; PEREIRA-NETO et al., 2007), 

incluindo a ocorrência da hiperidricidade (WILLIAMS; TAJI, 1991; TSAY et al. 

2006; CASANOVA et al. 2008). Estes efeitos relacionados a hiperidricidade 

estão ligados ao fato de os agentes alterarem a  disponibilidade de água nos 

meios de cultura (SMITH; SPOMER, 1995). Uma concentração reduzida de 

agentes geleificantes vai resultar num aumento na disponibilidade de água 

(WILLIAMS; TAJI, 1991). 

Além dos fatores relacionados ao controle de anomalias fisiológicas, o 

estudo de métodos alternativos à utilização do ágar também são importantes 

no sentido econômico da produção de mudas, uma vez que o ágar é o 

componente mais caro do meio de cultura (PODWYSYNSKA; OLSZEWSKI, 

1995). Métodos alternativos de solidificação do meio podem proporcionar maior 

viabilidade da produção em grande escala via micropropagação.  

Gelrite® e Phytagel® são agentes geleificantes que tem sido utilizados 

em substituição ao ágar, por apresentarem grau de solidificação comparavél ao 

do ágar, e por apresentarem fatores físico-químicos relacionados a 

consistência e disponibilidade de nutrientes de maneira a melhorar o 

desenvolvimento de algumas espécies. Ambos os agentes também 

apresentam aspecto mais translúcido do que o ágar, o que permite melhor 

visualização de contaminações. Gelrite® é um produto derivado de bactérias 

(Pseudomonas elodea). Phytagel® é produzido a partir de um substrato de 

bactérias, ácido glucorônico, ramnose e glicose (SATHYANARAYANA, 2007). 

A utilização de meios de cultura líquidos tem proporcionado igual ou até 

maior eficiência para diversas espécies vegetais, como o abacaxi (ESCALONA 

et al., 1999; FEUSER et al., 2001), a banana (ALVARD et al., 1993; LEVIN et 

al., 1997) e a cana-de-açúcar (LORENZO et al., 1998). A facilidade na 

52 
 



53 
 
 
preparação e manipulação dos meios, a redução dos custos pela eliminação do 

ágar e a possibilidade de utilizar uma menor quantidade de meio de cultura, 

tem aumentado o interesse dos pesquisadores em trabalhar com este sistema.  

Explantes imersos totalmente em meio líquido tem uma tendência ao 

acúmulo de água no apoplasto, o que pode resultar na hiperidricidade. A 

utilização de materiais de suporte inertes tais como fibra de algodão, celulose, 

grânulos de vidro, espuma de poliuretano, lã de rocha e bagaço de cana tem 

sido sugeridos para o cultivo in vitro de uma grande variedade de plantas 

(CONNER; MEREDITH,1985; KOZAI, 1991; YOUNG et al., 1991; 

MCCULLOCH et al., 1994; ICHIMURA et al., 1995; KIRDMANEE et al., 1995; 

AFREEN; ZOBAYED, 1999; PRAKASH et al., 2004; SOCCOL et al., 2004). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de brotações de 

Lavandula angustifolia tanto em relação ao crescimento quanto ao controle da 

hiperidricidade e necrose apical em meios de cultura semi-sólidos, líquido e 

líquido com materiais de suporte. 

 
4.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O material vegetal utilizado, a introdução in vitro e as condições do 

cultivo in vitro foram realizadas conforme descrito no capítulo anterior. 

 

 

4.2.1 PREPARO DE MATERIAL E IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO  
 

 

As brotações obtidas no cultivo inicial, foram transferidas para frascos 

contendo o meio de multiplicação (mesmo meio utilizado na introdução in vitro, 

porém suplementado de 1,0 μM de BAP). As brotações foram subcultivadas a 

cada 30 dias, até alcançar a quantidade suficiente para a instalação do 

experimento.  

Os explantes utilizados no experimento foram brotações de 2,0 cm de 

altura, contendo dois pares de folhas. As brotações foram então cultivadas 

neste mesmo meio de multiplicação (25 mL por frasco), porém, para compor os 

tratamentos, foram suplementados com 6,0 (controle); 7,5; ou 9,0 g L-1 de ágar 
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(Vetec®); 2,0; 3,0 ou 4,0 g L-1 de Phytagel® (Sigma®); 2,5; 3,5 ou 4,5 g L-1 de 

Gelrite® (Sigma®); meio líquido; meio líquido com grânulos de plástico PBM-8 

(CERTENE-RAVAGO®) inerte do tipo polipropileno de tamanho médio de 2 mm 

(Figura 4. A);  meio líquido com ponte de papel filtro (Figura 4 B). Os meios de 

cultura foram esterilizados à temperatura de 120 °C, durante 20 min em 1,5 

atm.  

 
Figura 4- Aspecto do meio de cultivo líquido contendo materiais de suporte. A) meio líquido 
com grânulos de plástico. B) meio líquido contendo ponte de papel filtro. 
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Foram realizadas três avaliações aos 28, 35 e 42 dias de subcultivo. As 

variáveis analisadas foram altura das brotações (cm), número de folhas por 

brotação, número de brotação por explante, porcentagem de hiperidricidade na 

base, porcentagem de hiperidricidade total e porcentagem de necrose apical.    

 

 

4.2.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 12 x 3 (doze meios de cultura e três períodos de cultivo) com dez 

repetições, sendo cada repetição equivalente a um frasco contendo sete 

explantes. 

O experimento foi realizado duas vezes e os resultados obtidos são 

provenientes da média entre os dois experimentos. Após a confirmação da 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett, realizou-se a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Scott Knott 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa ASSISTAT versão 7.5 (SILVA; AZEVEDO, 2006). 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Em relação a hiperidricidade na base e total, houve interação entre os 

fatores meio de cultivo e tempo de subcultivo (Tabela 8). Em L. angustifilia cv. 

Provence Blue, a hiperidricidade ocorreu principalmente no terço basal, embora 

possa atingir a planta como um todo. Chen e Ziv (2001) confirmam esse fato 

quando afirmaram que a hiperidricidade pode ocorrer em níveis variados e 

pode acometer apenas parte dos explantes. 

A hiperidricidade na base foi maior quanto maior o tempo de subcultivo. 

Isso pode ser justificado pelo fato de que quanto maior o tempo de subcultivo, 

maior o tamanho dos explantes, menor o espaço interno no frasco, maior 

tempo da planta em contato com a condição úmida, diminuindo a transpiração. 

Esses fatores combinados com o nível de sensibilidade de cada espécie 

resultam em aumento da hiperidricidade (ZIV, 2001). 

A porcentagem de hiperidricidade na base foi menor em todos os 

tratamentos aos 28 dias de subcultivo.  Em 35 dias de subcultivo o tratamento 

com Phytagel® 2g L-1 proporcionou a maior porcentagem de hiperidricidade na 

base quando comparada aos demais tempos de subcultivo. Aos 42 dias de 

subcultivo a porcentagem de hiperidricidade na base aumentou, exceto nos 

meios contendo Phytagel® 3  e 4 g L-1, Gelrite® 2,5 e 4,5 g L-1 e meio líquido 

com ponte de papel que mantiveram estatisticamente iguais aos 35 dias de 

subcultivo (Tabela 8). 

Entre os meios contendo ágar, a concentração mais alta (9g L-1) 

proporcionou uma menor porcentagem de hiperidricidade na base aos 42 dias. 

Entre os meios contendo Phytagel®, a concentração mais alta (4 g L-1) 

promoveu menor hiperidricidade na base nos três períodos de subcultivos. 

Entre os meios contendo Gelrite®, a concentração de 4,5 g L-1 promoveu menor 

hiperidricidade na base aos 28, 35 e 42 dias, sendo que aos 35 dias a 

concentração de 3,5 g L-1 não diferiu estatisticamente de 4,5 g L-1 

apresentando menor hiperidricidade na base comparada a concentração de 2,5 

g L-1. 

Ágar e Phytagel® não apresentaram diferença estatística entre os 

subcultivos quanto à porcentagem de hiperidricidade total. Phytagel® 2 g L-1 
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apresentou menor porcentagem de hiperidricidade total aos 28 dias de 

subcultivo. Aos 42 dias de subcultivo, Gelrite® 3,5 e 4,5 g L-1 e meio líquido com 

grânulos de plástico e ponte de papel obtiveram a maior hiperidricidade total 

(Tabela 8).  
 
 
Tabela 8 –  Efeito do meio de cultura e subcultivo na porcentagem de  hiperidricidade na base 
e hiperidricidade total de brotações e L. angustifolia cv. Provence Blue. 

Hiperidricidade na base (%) 

Meio de cultura 28 dias 35 dias 42 dias 

MS*+Ágar 6 g L-1  28,57 Cb 43,57 Bb 70,95 Aa 

MS*+Ágar 7,5 g L-1  21,35 Cb 45,87 Bb 78,45 Aa 

MS*+Ágar 9 g L -1  18,39 Cb 46,43 Bb 63,29 Ab 

MS*+Phytagel 2g L -1  40,00 Ca 90,71 Aa 72,14 Ba 

MS*+Phytagel 3 g L -1  33,57 Ba 77,55 Aa 88,16 Aa 

MS*+Phytagel 4 g L-1  10,00 Bb 45,71 Ab 57,86 Ab 

MS*+Gelrite 2,5g  L-1  50,00 Ba 82,14 Aa 74,29 Aa 

MS*+Gelrite 3,5g  L-1  36,51 Ca 51,27 Bb 72,67 Aa 

MS*+Gelrite 4,5g L-1  26,90 Bb 51,67 Ab 61,11 Ab 

MS* líquido - - - - - - 

MS*+grânulos de plástico 25,00 Cb 43,57 Bb 65,10 Ab 

MS*+ponte de papel filtro 27,86 Bb 43,57 Ab 44,29 Ac 

CV% 29,64 

Hiperidricidade total (%) 

Meio de cultura 28 dias 35 dias 42 dias 

MS*+Ágar 6 g L-1  0,71 Aa 6,27 Aa 0,79 Ac 

MS*+Ágar 7,5 g L-1  0,00 Aa 0,00 Aa 0,79 Ac 

MS*+Ágar 9 g L -1  0,00 Aa 0,71 Aa 0,00 Ac 

MS*+Phytagel 2g L -1  1,43 Ba 7,14 Aa 12,14 Ab 

MS*+Phytagel 3 g L -1  0,71 Aa 1,73 Aa 7,55 Ac 

MS*+Phytagel 4 g L-1  0,00 Aa 0,71 Aa 5,00 Ac 

MS*+Gelrite 2,5g  L-1  0,71 Aa 0,71 Aa 2,14 Ac 

MS*+Gelrite 3,5g  L-1  0,79 Ba 0,71 Ba 10,71 Ab 

MS*+Gelrite 4,5g L-1  0,00 Ba 0,00 Ba 16,67 Aa 

MS* líquido - - - - - - 

MS*+grânulos de plástico 0,00 Ba 0,71 Ba 20,00 Aa 

MS*+ponte de papel filtro 1,43 Ba 3,57 Ba 12,14 Ab 

CV% 217,73 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. MS*:MS , contendo 1,32 mg 
L-1 de, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 1,0 μM de BAP, pH 5,8. 
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Debergh (1983) e  Ziv et al. (1983) já afirmavam que a consistência do 

meio de cultura, bem como o tipo e a concentração do agente gelificante 

podem contribuir para evitar ou promover a hiperidricidade. Estes autores 

também disseram que parece haver uma relação inversamente proporcional 

entre a concentração de ágar no meio nutritivo e o grau de hiperidricidade dos 

tecidos cultivados in vitro. Neste experimento esse fato foi confirmado somente 

aos 42 dias, demonstrando que o tempo de subcultivo também é um fator a ser 

considerado.  

Prasad (2006) relata que materiais de suporte em meio líquido permitem 

o crescimento de parte aérea em níveis muito elevados de aeração, 

aumentando a absorção de nutrientes, ao oposto do que ocorre em meios 

contendo ágar, onde a rigidez do meio dificulta as trocas gasosas e absorção 

de nutrientes pelo fato de sua porosidade ser próxima de zero.  

Na Figura 5.B podem ser observados os sintomas de hiperidricidade no 

terço basal das brotações de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada in vitro. 

Esse sintoma, foi acompanhado frequentemente da presença de necrose 

apical. Outro aspecto observado é que no meio líquido sem materiais de 

suporte houve oxidação total do explantes, motivo pelo qual não foram 

apresentados os dados de hiperidricidade e necrose apical para esse meio. O 

aspecto do explante oxidado pode ser observado na Figura 5.C.  
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Figura 5- Aspectos de explantes de L. angustifolia cv Provence Blue cultivadas in vitro.  
A- explante saudável, B- explante apresentando hiperidricidade na base e necrose apical,       
C-  explante totalmente oxidado. 
 

A oxidação ocorrida em meio líquido não permitiu um desenvolvimento 

viável das brotações, demonstrando a inviabilidade deste meio para o cultivo 

de L. angustifolia cv. Provence Blue. A oxidação ocorrida no cultivo em meio 

líquido pode ser explicada pelo fato de que quando os tecidos permanecem 

submersos, apresentam estresse oxidativo com elevadas concentrações de 

espécies reativas de oxigênio associado a uma mudança na atividade das 

enzimas anti-oxidantes (CHEN; ZIV, 2001).  

Não houve interação entre os meios e o tempo de subcultivo na 

porcentagem de necrose apical.  O melhor controle de necrose apical ocorreu 

no meio líquido contendo ponte de papel filtro, seguido pelo meio líquido 

contendo grânulos de plástico. A porcentagem de necrose apical aumentou 

conforme se aumentava o tempo de subcultivo (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Efeito do meio de cultura e subcultivo em relação a porcentagem de necrose apical 
de brotações e L. angustifolia cv Provence Blue. 
Meio de cultura Necrose apical (%) 
MS*+Ágar 6 g L-1 41,03 a 
MS*+Ágar 7,5 g L-1 45,28 a 
MS*+Ágar 9 g L -1 44,37 a 
MS*+Phytagel 2g L -1 24,05 c 
MS*+Phytagel 3 g L -1 34,93 b 
MS*+Phytagel 4 g L-1 33,81 b 
MS*+Gelrite 2,5g  L-1 40,71 a 
MS*+Gelrite 3,5g  L-1 39,14 b 
MS*+Gelrite 4,5g L-1 37,57 b 
MS* líquido                -  - 
MS*+grânulos de plástico 16,19 d 
MS*+ponte de papel filtro 6,19 e 
Subcultivo Necrose apical (%) 
28 dias 18,84 c 
35 dias  34,01 b 
42 dias 46,23 a 
CV%  42,67  
Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Scott Knott a 
5% de probabilidade. MS*:MS , contendo 1,320 mg L-1 de, 100 mg L-1 de mio-inositol, 30 g L-1 
de sacarose, 1,0 μM de BAP, o pH 5,8. 

GASPAR et al., (2002) explicam que a hiperidricidade tem uma relação 

direta com a necrose apical, pois a hiperidricidade em certos níveis causa a 

perda irreversível da capacidade morfogênica e o estabelecimento de um 

estado neoplásico das células, culminando com necrose do meristema apical. 

Neste experimento foi observado um comportamento de aumento de 

porcentagem de necrose apical e hiperidricidade na base com o decorrer do 

tempo de subcultivo, porém, não pode ser afirmado que a necrose teve relação 

direta com a hiperidricidade, uma vez que as porcentagens de hiperidricidade 

total, por exemplo, foram maiores do que a porcentagem de necrose para os 

meios líquidos contendo grânulos de plástico e ponte de papel.  

  Não foi observada interação significativa entre os meios de cultura e 

subcultivos quanto a altura, número de brotações por explante e número de 

folhas. Em relação a altura das brotações, a utilização do meio suplementado 

com 6g L-1 ágar  aos 42 dias, resultou em maiores médias. Em segundo lugar 

na maiores alturas apresentadas está o Gelrite® nas concentrações 3,5 e 4,5 g 

L-1. Houve uma tendência de diminuição da altura dos explantes quanto maior 

60 
 



61 
 
 
a concentração dos agentes. Porém, maior o número de brotações por 

explante e folhas foi superior na maior a concentração de ágar (9 g L -1) .  
Em cravo (Dianthus caryophyllus L.) também foi observada uma redução 

na altura das brotações com o uso de concentrações mais altas do agente 

geleificante Gelrite® nas concentrações acima de 4,0g L-1 (CUZZUOL et al, 

1995). 

Embora esses agentes tenham proporcionado bom crescimento das 

mudas, a hiperidricidade e necrose inviabilizam sua utilização. Vários autores 

relatam que baixa concentração de ágar e Gelrite® aceleram o crescimento, 

mas esse comportamento é acompanhado da ocorrência de hiperhidricidade 

(PASQUALETTO et al, 1986;. TURNER; SINGHA, 1990; KADOTA et al., 2001). 

Vários autores demonstraram que o aumento da concentração de ágar 

pode reverter a hiperidricidade, mas diminui drasticamente a taxa de 

propagação (DEBERGH, 1983; ZIV et al., 1983). Acredita-se que o estado 

físico do meio pode afetar a difusão dos reguladores de crescimento e dos 

nutrientes (BORNMAN; VOGELMAN, 1984) e que o ágar pode interagir 

quimicamente com substâncias solúveis do meio de cultura e interferir na 

disponibilidade delas (BRAND, 1993). 

Ao relacionar todos os dados obtidos acima, em relação ao 

desenvolvimento da espécie, pode-se observar que embora o período de 28 

dias seja eficiente no controle de anomalias fisiológicas, este período apresenta 

um menor desenvolvimento das mudas em altura. Tendo em vista a 

necessidade de produção de mudas em grande escala e que esse fator pode 

estar diretamente ligado a custo de produção, é necessário avaliar a 

possibilidade de estender o subcultivo para 35 ou 42 dias visando a maior taxa 

de multiplicação. 
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Tabela 10 – Altura (cm), brotações totais por explante e número de folhas de explantes de L. 
angustifolia em diferentes meios de cultura e subcultivos.  

Fator meio de cultura 
Meio de cultura Altura (cm)        Nº de Brotações Totais    Nº de Folhas 
MS*+Ágar 6 g L-1 5,34 a 3,04 b 24,58 b 
MS*+Ágar 7,5 g L-1 4,96 b 3,04 b 25,14 b 
MS*+Ágar 9 g L -1 4,88 b 3,58 a 30,51 a 
MS*+Phytagel 2 g L -1 4,37 d 2,04 d 21,06 c 
MS*+Phytagel 3 g L -1 4,63 c 2,41 d 22,16 c 
MS*+Phytagel 4 g L-1 4,69 c 2,87 b 24,33 b 
MS*+Gelrite 2,5 g  L-1 5,07 b 2,29 d 21,90 c 
MS*+Gelrite 3,5 g  L-1 4,85 b 2,62 c 23,55 b 
MS*+Gelrite 4,5 g L-1 4,58 c 2,71 c 24,35 b 
MS* líquido 2,23 f 1,06 e 8,28 e 
MS*+grânulos de plástico 4,27 d 2,30 d 21,81 c 
MS*+ponte de papel filtro 3,65 e 2,17 d 17,88 d 

Fator subcultivo 

Subcultivo Altura (cm)        Nº de Brotações    Nº de Folhas 
28 dias 4,04  c 2,22 c 18,28 c  
35 dias  4,48 b 2,51  b  22,18 b 
42 dias 4,85 a    2,80 a 25,93 a 
CV% 12,63 26,86 15,80 
1Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo 
teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. MS*:MS , contendo 1,320 mg L-1 de, 100 mg L-1 de 
mio-inositol, 30 g L-1 de sacarose, 1,0 μM de BAP, o pH 5,8 

Os meios líquidos contendo materiais de suporte apresentaram melhor 

controle de hiperidricidade e necrose apical no período mais longo de 

subcultivo. Sendo que o meio líquido contendo grânulos de plástico obteve 

maior altura, número de brotos por explante e número de folhas quando 

comparado com o meio líquido contendo ponte de papel.  

Tendo em vista que o uso de materiais de suporte são economicamente 

viáveis para o cultivo in vitro e dispensam a manipulação do meio para 

solubilização de agente geleificante, o meio líquido contendo grânulos de 

plástico representa uma opção para o cultivo de L. angustifolia cv. Provence 

blue in vitro proporcionando baixos níveis de hiperidricidade e necrose apical.  
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4.4 CONCLUSÃO 

 

 

 A presença de agentes geleificantes e materiais de suporte, o tipo e a 

concentração dos agentes geleificantes afetam diretamente o desenvolvimento 

de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada in vitro.  

O meio líquido contendo grânulos de plástico pode ser utilizado no 

cultivo da espécie, por apresentar bom desenvolvimento e maior controle dos 

distúrbios fisiológicos hiperidricidade e necrose apical, além de ser uma 

alternativa à utilização do ágar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O pH do meio de cultivo interfere no desenvolvimento de L. angustifolia 

cv. Provence Blue cultivada in vitro, porém o pH ideal de cultivo in vivo não 

corresponde ao ideal para o cultivo in vitro uma vez que a faixa de melhor 

desenvolvimento ocorre entre pH 5,0 e 7,0. O pH 8,0  não é indicado para a 

micropropagação da espécie por reduzir seu desenvolvimento quanto a altura, 

número de folhas e número de ramificações dos explantes. A presença de 

materiais de suporte, tipos e concentrações de agente geleificantes afetam o 

desenvolvimento de L. angustifolia cv. Provence Blue cultivada in vitro. O meio 

líquido contendo grânulos de plástico pode ser utilizado no cultivo da espécie, 

por permitir maior crescimento dos explantes e maior controle dos distúrbios 

fisiológicos hiperidricidade e necrose apical, além de ser uma alternativa à 

utilização do ágar, permitindo assim redução do custo do meio de cultura.    

Tendo em vista a necessidade da obtenção de protocolos eficientes, de 

baixo custo e que superem distúrbios fisiológicos como a hiperidricidade e a 

necrose apical, embora este estudo tenha proporcionado um avanço na 

otimização dos protocolos, outros experimentos podem ser realizados afim de 

atingir este objetivo. Avaliar diferentes composições do meio de cultura, quanto 

a macro e micronutrientes, uso de outros materiais alternativos de suporte que 

substituam o ágar, como fibra de algodão, flocos de espuma de poliuretano, 

vermiculita, perlita, areia, variar a concentração e tipo de reguladores de 

crescimento, uso de agentes tamponantes, modificar o tipo de vedação do 

frasco, entre outros, são possibilidades que já foram eficientes para outras 

espécies e ainda não foram testadas para a otimização do cultivo de L. 

angustifolia cv. Provence Blue in vitro. 
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ANEXOS 
 
 

 
Anexo 1- Resumo da análise de variância da variável pH antes e depois da autoclavagem.  

Causas de variação GL 

Soma de 

Quadrados Quadrado Médio F 

 Autoclavagem (A) 1 34,78501 34,78501 1428,6594 ** 

pH (B) 5 74,91221 14,98244 615,3457** 

A x B 5 31,63664 6,32733 259,8704** 

Tratamentos 11 141,33385 12,84853 527,7037** 

Resíduo 108 2,62958 0,02435   

 Total 119 143,96344 

 

  

 CV% 2,87       

 ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   

 
    

 

Anexo 2- Resumo da análise de variância da variável pH após a autoclavagem e pH após o 

primeiro  subcultivo.  

Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 

Subcultivo (A) 1 0,11141 0,11141 3,1181 ns 

pH(B) 5 4,72896 0,94579 26,4706** 

A x B 5 2,11264 0,42253 11,8256** 

Tratamentos 11 6,95301 0,63209 17,6908** 

Resíduo 

10

8 3,85884 0,03573   

ToTal 

11

9 10,81185     

CV% 3,89 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   
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Anexo 3- Resumo da análise de variância da variável pH após a autoclavagem e pH após o 

segundo  subcultivo.  

Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 

Subcultivo (A) 1 0,29164 0,29164 10,3071** 

pH(B) 5 5,66655 1,13331 40,0531** 

A x B 5 1,34864 0,26973 9,5326** 

Tratamentos 11 7,30682 0,66426 23,4760** 

Resíduo 

10

8 3,05588 0,0283   

ToTal 

11

9 10,3627     

CV% 3,48 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   

   
 

 

Anexo 4- Resumo da análise de variância da variável pH após a autoclavagem e pH após o 

terceiro  subcultivo.  

Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 

Subcultivo (A) 1 1,34666 1,34666 44,4849** 

pH(B) 5 5,14133 1,02827 33,9672** 

A x B 5 1,81604 0,36321 11,9980** 

Tratamentos 11 8,30403 0,75491 24,9373** 

Resíduo 

10

8 3,26942 0,030027 

 

ToTal 

11

9 11,57345 

  CV% 3,64 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   

   

 

 

 

 

 

 

 

77 
 



78 
 
 
Anexo 5- Resumo da análise de variância da variável pH após o primeiro, segundo e terceiros 

subcultivos.  

Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 

Subcultivo (A) 2 0,74057 0,37029 26,1335** 

pH(B) 5 1,72309 0,34462 24,3220** 

A x B 10 0,44452 0,04445 3,1373** 

Tratamentos 17 2,90819 0,17107 12,0735** 

Resíduo 

16

2 2,29538 0,01417 

 

ToTal 

17

9 5,20357 

  CV% 2,50 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   

   

 

 
Anexo 6- Resumo da análise de variância da variável hiperidricidade na base em diferentes 
meios de cultura e subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 10 3,93408 0,39341 17,1016** 
Subcultivos(B) 2 8,88917 4,44458 193,2075** 
A x B 20 1,75946 0,08797 3,8242** 
Tratamentos 32 14,58271 0,45571 19,8242** 
Resíduo 297 6,83225 0,023   
ToTal 329 21,41496     
CV% 29,64 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         

  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   
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Anexo 7- Resumo da análise de variância da variável hiperidricidade total em diferentes meios 
de cultura e subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 10 0,18743 0,1874 3,1980** 
Subcultivos(B) 2 0,34341 0,1717 29,2957** 
A x B 20 0,35141 0,01757 2,9979** 
Tratamentos 32 0,88225 0,02757 4,9979** 
Resíduo 297 1,74072 0,00586 

 ToTal 329 2,74072 
 

  
CV% 217,93 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         

  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não signiificativo(p>=0,05)    

 
    

 
 
Anexo 8- Resumo da análise de variância da variável necrose apical em diferentes meios de 
cultura e subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 10 4,64556 0,46456 23,3949** 
Subcultivos(B) 2 4,14387 2,07194 104,3419** 
A x B 20 0,55567 0,02778 1,3992 ns 
Tratamentos 32 9,34511 0,29203 14,7067** 
Resíduo 297 5,89758 0,01986 

 ToTal 329 15,24269 
  CV% 42,67 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   
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Anexo 9- Resumo da análise de variância da variável altura em diferentes meios de cultura e 
subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 11 224,47259 20,4066 64,3488** 
Subcultivos(B) 2 39,70411 19,85205 62,6001** 
A x B 22 6,48249 0,29466 0,9292ns 
Tratamentos 35 270,65919 7,73312 24,3851** 
Resíduo 324 102,74842 0,31712 

 ToTal 359 373,40761 
  CV% 12,63 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   

    
 
 
 
Anexo 10- Resumo da análise de variância da variável brotações em diferentes meios de 
cultura e subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 11 132,64937 12,05903 26,5109** 
Subcultivos(B) 2 20,19816 10,09908 22,2021** 
A x B 22 15,61547 0,070979 1,5604ns 
Tratamentos 35 168,463 4,81323 10,5815** 
Resíduo 324 147,37788 0,45487 

 ToTal 359 315,84088 
  CV% 26,86 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   
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Anexo 11- Resumo da análise de variância da variável folhas em diferentes meios de cultura e 
subcultivos. 
Causas de variação GL Soma de Quadrados Quadrado Médio F 
Meios (A) 11 924.806.785 840,73344 68,7831** 
Subcultivos(B) 2 3512,91544 1756,45772 143,7014** 
A x B 22 346,96287 15,77104 1,2903 ns 
Tratamentos 35 13107,94616 374,51275 30,6401** 
Resíduo 324 3960,24072 12,22297 

 ToTal 359 17068,18687 
  CV% 15,80 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         
  * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05)  
 ns não significativo (p >= 0,05)   
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