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Introdução 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.(Arecaceae), macaúba, é uma palmeira com ampla distribuição na região 

neotropical, especialmente no bioma Cerrado[1]. A espécie produz grande quantidade de frutos oleaginosos e é 

tolerante à extensos períodos de déficit hídrico [1], sendo considerada uma importante alternativa para a produção de 

biocombustíveis [2].   

A dormência é considerada uma das principais causas das baixas taxas de germinação nas palmeiras [3], a técnica de 

cultivo de embriões in vitro apresenta uma alternativa para a propagação de muitas espécies, além de possibilitar a 

estimativa da viabilidade das sementes [3]. 

A absorção de água pelo embrião reativa os processos metabólicos retomando a germinação e posteriormente o 

desenvolvimento [4] logo, a relação do teor de água com a germinação é importante para compreender o 

comportamento fisiológico da semente de A. aculeata [5]. Diante da necessidade em aprimorar o conhecimento sobre 

essa espécie, o presente trabalho teve como objetivo estabelecer a relação do teor de água com a massa seca dos 

embriões de A.aculeata durante o cultivo in vitro. 

 

Materiais e métodos 

 

Teor de água e massa fresca 

 

Frutos oriundos de população natural, localizada no município de Montes Claros, Minas Gerais, tiveram os epicarpos 

e endocarpos quebrados e as sementes retiradas e selecionadas, eliminando-se aquelas com sintomas de ataque de 

microorganismos. Antes de iniciar os experimentos, as sementes foram desinfestadas por imersão em solução de 

hipoclorito de sódio a 6%, por 15 minutos. 

Os embriões foram excisados com o auxílio de um estilete, e colocados em uma solução de 100 mg L de ácido 

ascórbico para evitar oxidação. Em seguida, os embriões foram esterilizados, por 10 minutos, em uma solução de 

hipoclorito de sódio 0,5%,e então lavados três vezes com água destilada auto clavada. 

O cultivo in vitro foi realizado em tubos de ensaios (12 x 1 cm) contendo 2 ml de meio de cultura (previamente auto 

clavados a 121 ºC, por 20 minutos). Duzentos e quarenta embriões foram inoculados em tubos de ensaio contendo 2 ml 

de meio simplificado (sem nutrientes), composto por carvão ativado 3g L
-1

 e ágar 12g L
-1,

 e, duzentos e quarenta 

embriões inoculados com 2 ml de meio MS 75% [6] contendo 0,5 mg L
-1

 de tiamina, 1 mg L
-1

 de piridoxina, 0,5 mg L
-1

 

de ácido nicotínico, 100 mg L
-1

 de mio inositol, 0,5g L
-1

 de caseína hidrolisada, 30g L
-1

 de sacarose, 3g L
-1 

de carvão 

ativado e 6g L
-1

 de ágar, com pH ajustado em 5,7 [7]. Os tubos contendo os embriões foram colocados em 

germinadores, na ausência de luz, a temperatura constante de, 30ºC, por 6, 12, 24, 48, 72, 120, 168 e 240 horas. 

Os embriões na condição inicial (tempo zero), e aqueles submetidos a inoculação em germinador, tiveram suas 

massas determinadas em balança analítica (massa fresca-MF), e foram submetidos à secagem em estufa, a 105ºC, por 

24 horas. Os embriões foram novamente pesados (massa seca-MS) e o teor de água (T) calculado conforme a expressão: 

T= (MF-MS) /MF x 100. 

O delineamento experimental distribuiu os tratamentos em 4 repetições, contendo 10 embriões cada, sendo o tempo 

zero o controle do experimento. Os dados foram submetidos a análise de variância e o teste de Turkey, a 5% de 

probabilidade, foi utilizado na comparação das médias. A análise estatística foi realizada utilizando o programa 

estatístico SAS – The SAS System for Windows Version 8. 
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Resultados e discussão 

Houve diferença significativa dos teores de água nos dois meios utilizados para cultivo, em função do tempo (Fig.1). 

Em ambos os casos, os embriões apresentaram um padrão de hidratação trifásico, semelhante ao descrito para a 

embebição nas sementes [4]: No tempo zero, o teor de água foi 5,8%.  Com 6 horas de hidratação, ocorreu aumento 

acentuado do conteúdo de água, entre 6-120 horas não houve variações significativas, além de apresentar um perfil de 

hidratação lenta, e a partir desse tempo houve um progressivo aumento do teor de água até níveis próximos de 70%. 

As sementes e os embriões de Macaúba apresentam um padrão de hidratação rápida, sendo que, após 6 horas do 

início do processo, o teor de água elevou para aproximadamente 50%. Para alguns autores esse comportamento ocorre 

nas sementes ortodoxas [8]. A partir de 72 horas de hidratação, que corresponde a fase III da embebição, o embrião 

encontra-se no estágio de desenvolvimento pós germinativo, que se caracteriza por mobilização de reservas 

armazenadas [9]. A maior absorção de água no meio sem nutrientes nos tempos de 25, 75 e 125h, possivelmente, está 

relacionado ao maior potencial hídrico deste meio em relação ao meio com nutrientes, enquanto que a inversão desta 

tendência à 250h se deve, provavelmente, à fase de desenvolvimento das plântulas, que ocorre apenas no meio com 

nutrientes. 

No cultivo in vitro no meio sem nutrientes houve crescimento dos embriões (dados não apresentados) devido a 

utilização de reservas endógenas, no entanto, não houve variação significativa da massa ao longo do tempo (Fig.2). A 

grande variabilidade observada possivelmente está relacionada à diferença na quantidade de reservas endógenas entre 

os embriões.  

 A partir de 72 horas (Fig. 2) o meio de cultivo interferiu no valor da massa seca, uma vez que, ocorreu aquisição de 

nutrientes utilizados na conclusão da germinação e desenvolvimento das plântulas, conforme evidenciado em estudo 

sobre o cultivo in vitro na espécie [7]. Por outro lado, no cultivo em meio com nutrientes ocorreu aumento da massa 

seca apenas com 250 horas, o que está diretamente relacionado com intenso gasto de energia para o alongamento dos 

embriões, durante o processo germinativo, que ocorre no período anterior [9]. Estudos com embriões zigóticos de A. 

aculeata mostraram que durante a germinação e desenvolvimento pós-germinativo inicial a expansão celular está 

associada à vacuolação [7], o que pode explicar as variações não significativas da massa durante o processo. 

 

Conclusão 

A absorção de água pelos embriões de A.aculeata apresenta padrão trifásico. No meio de cultivo sem nutrientes não 

houve alteração da massa seca, por outro lado, em meio com substâncias nutritivas ocorreu aumento da massa apenas a 

partir de 250 horas, o que sugere intenso consumo de energia durante o processo germinativo. 
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Figura 1: Teores de água de embriões de A.aculeata, submetidos a diferentes meio de cultivos, a 30ºC, por diferentes 

períodos. As letras iguais indicam ausência de diferença significativa pelo teste de Turkey, ao nível de 5% de 

probabilidade. As letras maiúsculas indicam a comparação dos meios de cultivo em cada intervalo de tempo, e as 

minúsculas descreve a comparação entre os meios de cultura. As barras verticais indicam o erro padrão da média. 
 
 

 
Figura 2: Massa seca de embriões de A.aculeata, submetidos a diferentes meio de cultivos, a 30ºC, por diferentes 

períodos. As letras iguais indicam ausência de diferença significativa pelo teste de Turkey, ao nível de 5% de 

probabilidade. As letras maiúsculas indicam a comparação dos meios de cultivo em cada intervalo de tempo, e as 

minúsculas descreve a comparação entre os meios de cultura. As barras verticais indicam o erro padrão da média. 
 


