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Germinação in vitro de espécies de cactáceas nativas da Bahia com potencial 
ornamental  
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Santana4; Moema Cortizo Bellintani5 

Resumo  

O estabelecimento in vitro através da germinação de sementes possibilita a manutenção da variabilidade genética bem 
como a redução nas taxas de contaminação durante o início das culturas em ambiente asséptico e controlado. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do meio de cultura e carvão ativado na germinação in vitro de Discocactus 

zehntneri, Stephanicereus luetzelburgii e Pilosocereus gounellei.  Para tanto, sementes coletadas em Morro do Chapéu e 
Mucugê, Chapada Diamantina – BA foram armazenadas e inoculadas em ágar e nos meios MS (MURASHIGUE e 
SKOOG, 1962) e MS com metade da concentração salina (MS/2) suplementados com 30 e 15g L-1 de sacarose 
respectivamente, na ausência ou presença (2 g L-1) de carvão ativado. Posteriormente, o teste de tetrazolio foi realizado 
para analisar a viabilidade das sementes.  O meio MS potencializou a germinabilidade de P. gounellei enquanto para S. 

luetzelburgii tanto os meio MS e MS/2 apresentaram resultados favoráveis. Para D. zehntneri o meio MS associado com 
carvão ativado reduziu o tempo médio de germinação. O carvão ativado reduziu o índice de velocidade de germinação 
(IVG) para P. gounellei. Por outro lado, para S. luetzelburgii o IVG foi maior em meio MS/2. O carvão ativado aumentou 
o vigor de todas as espécies estudadas. Novos estudos devem ser conduzidos a fim de esclarecer a causa da baixa 
germinabilidade das sementes de D. zenthneri e S. luetzelburgii.  

Palavras-Chave: carvão ativado; dormência; estabelecimento in vitro; meio nutritivo; xique-xique. 

Abstract  

(In vitro germination of native cactaceae species from Bahia with ornamental potential). The in vitro establishment 
through seed germination allows the maintenance of genetic variability as well as the reduction in contamination rates 
during the beginning of cultures in an aseptic and controlled environment. Thus, the objective of this work was to analyze 
the effect of the culture medium and activated charcoal on the in vitro germination of Discocactus zehntneri, 
Stephanocereus luetzelburgii and Pilosocereus gounellei. For that, seeds collected in Morro do Chapéu and Mucugê, 
Chapada Diamantina - BA were stored and inoculated in agar and MS (MURASHIGUE and SKOOG, 1962) and MS with 
half the saline concentration (MS/2) supplemented with 30 and 15g L-1 of sucrose respectively, in the absence or presence 
(2 g L-1) of activated charcoal. Subsequently, the tetrazolium test was performed to analyze the viability of the seeds. MS 
medium potentiated the germinability of P. gounellei while for S. luetzelburgii both MS and MS/2 medium showed 
favorable results. For D. zehntneri, MS medium associated with activated charcoal reduced the mean germination time. 
Activated charcoal reduced the germination speed index (GVI) for P. gounellei. On the other hand, for S. luetzelburgii the 
IVG was higher in MS/2 medium. Activated charcoal increased the vigor of all studied species. New studies must be 
conducted in order to clarify the cause of the low germinability of D. zenthneri and S. luetzelburgii seeds. 

Keywords: activated charcoal; dormancy; in vitro establishment; nutritive medium; xique-xique
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Introdução 

A germinação envolve diversas etapas que se inicia com a embebição de água pela semente e finaliza com a 
emergência da radícula (BEWLEY; BLACK, 1994). Tanto a capacidade (germinabilidade) quanto velocidade (vigor) 
deste processo sofre influência de diversos fatores, como a temperatura, luminosidade, potencial hídrico, viabilidade e 
dormência (ROJAS-ARÉCHIGA et al. 2001; KERBAUY, 2004). Devido à ausência de um padrão claro sobre os 
mecanismos que promovem a germinação de espécies da família Cactaceae (ROJAS-ARÉCHIGA et al. 2011) são 
necessários o estabelecimento de protocolos específicos, sobretudo para espécies nativas, uma vez que quase todas as 
publicações se referem a espécies de outros centros de diversidade (SILVA et al., 2011). 

Discocactus. zehntneri, Pilosocereus. gounellei e Stephanocereus luetzelburgii, são espécies de cactáceas nativas 
do Estado da Bahia e que apresentam potencial ornamental. Tendo em vista que a coleta de muitas espécies desta família 
ocorre de forma extrativista, ferramentas biotecnológicas podem favorecer uma rápida multiplicação e, consequentemente, 
contribuir para a conservação dessas espécies.  

A utilização da micropropagação para a conservação das espécies com algum tipo de ameaça deve assegurar a 
manutenção da variabilidade genética. Portanto, para o estabelecimento in vitro é interessante a utilização de plantas 
oriundas da germinação in vitro de sementes derivadas de diferentes populações (MERCIER; NIEVOLA, 2003). A 
utilização de sementes para estabelecimento in vitro de plantas também assegura maior facilidade na desinfestação quando 
comparado à utilização de tecidos extraídos de plantas nativas cuja morfologia, repleta de espinhos e pelos, facilita a 
presença de uma grande variedade de microorganismos (MERCIER; KERBAUY, 1994; CHÁVEZ; RUBIO; NEÁVEZ, 
2006; MEDEIROS et al., 2006). 

MARCHI et al. (2013) com o objetivo de analisar a criopreservação de sementes de D. zehntneri, S. luetzelburgii e 

P. gounellei verificou que após 26 dias de inoculação em papel germitest as duas primeiras espécies não apresentaram 
germinabilidade e a última obteve 60% de germinação. VEIGA-BARBOSA et al. (2010) também relatou ausência de 
germinação em condições similares para D. zehtneri. 

Tendo a vista a necessidade de compreender como ocorre a germinação e crescimento in vitro destas espécies para 
subsidiar estudos mais avançados no que tange a multiplicação das mesmas, este trabalho teve como objetivo analisar o 
efeito do meio de cultura e carvão ativado no estabelecimento in vitro de D. zehntneri, S. luetzelburgii e P. gounellei.   

Material e Métodos 

Material vegetal 

Frutos maduros de D. zehntneri, P. gounellei e S. luetzelburgii foram coletados em diferentes populações nos 
municípios de Morro do Chapéu e Mucugê, Chapada Diamantina - BA. Após serem retiradas dos frutos, as sementes 
foram secas em papel de filtro, beneficiadas e posteriormente armazenadas em sacos de papel à temperatura ambiente até 
a instalação dos experimentos. Para os ensaios de germinação, as sementes foram desinfestadas quimicamente por um 
minuto álcool absoluto e 15 minutos em hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo) e, em seguida, lavadas três vezes em 
água estéril. O experimento de germinação foi instalado de dois a quatro meses após a coleta das sementes. 

Efeito do meio de cultura e do carvão ativado na germinação de sementes in vitro  

Sementes de D. zehntneri, P. gounellei e S. luetzelburgii previamente desinfestadas foram inoculadas em frascos de 
vidro de 250 mL contendo 50 mL de água e ágar e dos meios MS e MS com metade da concentração salina (MS/2) 
suplementados com 30 e 15g L-1 de sacarose respectivamente, na ausência ou presença (2 g L-1) de carvão ativado. Os 
meios de cultura foram solidificados com 6,5 g L-1 de ágar, tiveram o pH aferido para 5,6 - 5,8 e foram esterilizados em 
autoclave por 15 minutos a 121°C. 
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Teste de tetrazólio para análise da viabilidade de sementes 

O teste de tetrazólio para análise da viabilidade de sementes de D. zehntneri e S. luetzelburgii foi realizado segundo 
VEIGA-BARBOSA et al. (2010). Cinco repetições de 10 sementes tiveram o seu opérculo removido com o auxílio de um 
bisturi e, em seguida, foram submetidas a embebição em água por 24h. Posteriormente, as sementes foram imersas em 
solução de 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio a 0,6% por 24h a temperatura ambiente.  No dia seguinte, as sementes tiveram 
suas testas rompidas para análise da coloração do embrião a olho nu. Foram consideradas viáveis as sementes cujo embrião 
apresentou coloração avermelhada. 

Variáveis analisadas, delineamento experimental e análise estatística 

As avaliações foram diárias por no mínimo 28 dias e foi considerada germinada a semente cuja radícula apresentava 
mais de dois milímetros. As variáveis analisadas foram baseadas em SANTANA e RANAL (2000) e consistiram em: 
freqüência relativa de germinação (Fr), germinabilidade (%G), tempo médio de germinação (TMG), índice de velocidade 
de germinação (IVG) e coeficiente de uniformidade de germinação (CUG). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições de 25 sementes cada em arranjo fatorial 3 x 2 (meios x carvão ativo). Com o objetivo 
atender as pressuposições da ANAVA, a germinabilidade, expressa em porcentagem, foi transformada em arcoseno 
(%G/100)0.5. Posteriormente, foi realizada a análise de variância e as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% 
de probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar 5.1 (FERREIRA, 2008). 

Condições de cultivo  

Após a inoculação, as unidades experimentais foram mantidas em sala de crescimento com 25 ± 3º C sob luz 
fluorescente (60µmol –2 s–1) e fotoperíodo de 16 horas.  

Resultados e discussão 

Efeito do meio de cultura e do carvão ativado na germinação de sementes in vitro  

A germinação estendeu-se do 8° ao 28° dia para Discocactus zehntneri (Figura 1A), do 5º ao 25º dia para 
Pilosocereus gounellei (Figura 1B) e do 3º ao 23º para Stephanocereus luetzelburgii (Figura 1C). As curvas de germinação 
para as três espécies apresentaram uma distribuição gradual, bastante espalhada no tempo, refletindo uma grande variância 
da germinação. Resultados similares foram obtidos na germinação de Turbinicarpus laui (ROSAS et al. 2001), T. laui, T. 

lophophoroides, T. pseudopectinatus, T. schmiedickeanus, T. subterraneus, T. valdezianus (DÁVILA-FIGUEROA; 
ROSA-CARRILLO; PÉREZ-MOLPHE-BALCH, 2005) e Pilosocereus robinii (QUIALA et al. 2009). Segundo 
BORGHETTI e FERREIRA (2004) esse tipo de comportamento fisiológico sugere que sob condições naturais, a 
germinação pode se estender de dias a meses. Espécies que apresentam este tipo de comportamento tendem a estabelecer 
banco de sementes persistentes e são típicas de ambientes com estresses ambientais. 

O potencial para formação de bancos de sementes tem sido comumente relatado para muitas espécies de cactos 
(ROJAS-ARÉCHIGA; VÁSQUEZ-YANES, 2000; BENÍTEZ-RODRÍGUEZ et al. 2004; ORTEGA-BAES; ROJAS-
ARÉCHIGA, 2007; FLORES; JURADO; JIMÉNEZ-BREMONT, 2008; OLVERA-CARRILO et al., 2009; SÁNCHEZ-
SOTO et al., 2010). Características como dormência, necessidade de um período de pós-maturação, resistência a 
patógenos, sementes pequenas, compactas e fotoblásticas positivas também favorecem o estabelecimento de um banco de 
sementes (ROJAS-ARÉCHIGA e BATIS, 2001; BENÍTEZ-RODRÍGUEZ et al. 2004). No entanto, apesar de estudos 
referentes à dinâmica de banco de sementes contribuírem para o entendimento da dinâmica de populações e estrutura das 
comunidades, poucos estudos têm sido realizados com representantes da família (ROJAS-ARÉCHI; BATIS, 2001). 

O meio de nutritivo e o carvão ativado interferiram tanto no número de sementes germinadas quanto na cinética do 
processo germinativo.  Não houve interação entre os fatores para a variável germinabilidade para nenhuma das espécies 
analisadas. Os fatores interferiram de forma isolada em P.gounellei e S. luetzelburgii. Para a primeira espécie os melhores 
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resultados ocorreram em MS (59%) e na presença de carvão ativado (61%) e, para a segunda, os meios nutritivos MS 
(15%) e MS/2 (17%) foram mais efetivos que o ágar (Tabelas 2-3). 

Por outro lado, o tempo médio de germinação apresentou interação entre os fatores apenas para D. zenhtneri (Tabela 
1).   Neste caso, o meio MS associado com 2,0 g L-1 de carvão ativado reduziu significativamente esta variável de 17,62 
para 4,44 dias, acelerando o processo germinativo.  

Para o IVG não houve interação entre os fatores para a variável IVG para nenhuma das espécies analisadas. Assim 
como a germinabilidade, os fatores interferiram de forma isolada em P. gounellei e S. luetzelburgii. Para a primeira espécie 
o carvão ativado atuou reduzindo o IVG (0,872) e para a segunda o meio MS/2 (0,307) acelerou a cinética do processo 
germinativo (Tabela 2 e 3). 

 

Figura 1. Freqüência relativa diária da germinação de sementes de Discocactus zehntneri (A), Pilosocereus gounellei (B) e 
Stephanocereus luetzelburgii (C). T1: ágar sem carvão; T2: ágar com carvão; T3: MS + 30g L-1 de sacarose sem carvão; T4: MS + 
30g L-1 de sacarose com carvão; T5: MS/2 + 15g L-1 de sacarose sem carvão; T6: MS/2 + 15g L-1 de sacarose com carvão.
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Tabela 1. Efeito do meio de cultura e do carvão ativado na germinabilidade (%G), tempo médio de germinação (TMG) 

e índice de velocidade de germinação (IVG) na germinação de sementes de Discocactus zehntneri. 
 
 
Carvão ativado 

Meio nutritivo 
 
 

Ágar MS MS/2 Média geral 

Germinabilidade (%) 

0 g L-1 6 aA 6 aA 5 aA 6 A 

2,0 g L-1 8 aA 3 aA 10 aA 7 A 

Média Geral 7 a 5 a 8 a  

TMG 

0 g L-1 10,00 aA 17,62 aA 11,50 aA 10,48 A 

2,0 g L-1 10,53 aA 4,44 aB 16,56 aA 13,04 A 

Média Geral 10,26 a 11,02 a 14,00 a  

IVG 

0 g L-1 0,135 aA 0,090 aA 0,117 aA 0,114 A 

2,0 g L-1 0,100 aA 0,047 aA 0,170 aA 0,105 A 

Média Geral 0,117 a 0,068 a 0,143 a  

Médias seguidas por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Tukey (p>0,05).

 
Tabela 2. Efeito do meio de cultura e do carvão ativado na germinabilidade (%G), tempo médio de germinação (TMG) 

e índice de velocidade de germinação (IVG) na germinação de sementes de Pilosocereus gounellei. 
 
 
Carvão ativado 

Meio nutritivo 
 
 

Ágar MS MS/2 Média geral 

Germinabilidade (%) 

0 g L-1 49 bA 75 aA 58 abA  44 B 

2,0 g L-1 37 aA 44 aB 50 aA 61 A 

Média Geral 43b 59a 54ab  

TMG 

0 g L-1 14,46 aA 15,05 aA 13,09 aA 14,37 A 

2,0 g L-1 15,37 aA 15,20 aA 13,89 aA 14,82 A 

Média Geral 15,17 a 15,12 a 13,49a  

IVG 

0 g L-1 0,914 aA 1,514 aA 1,302 aA 1,243 A 

2,0 g L-1 0,635 aA 0,898 aB 1,083 aA 0,872 B 

Média Geral 0,775 a 1,207 a 1,191 a  

Médias seguidas por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Tukey (p>0,05).
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Tabela 3. Efeito do meio de cultura e do carvão ativado na germinabilidade (%G), tempo médio de germinação (TMG), 
índice de velocidade de germinação (IVG) na germinação de sementes de Stephanocereus luetzelburgii. 

 
 
Carvão ativado 

Meio nutritivo 
 
 

Ágar MS MS/2 Média geral 

Germinabilidade (%) 

0 g L-1 2 aA 12 aA 8 aB 7 A 

2,0 g L-1 2 bA 17aA 25aA 15 A 

Média Geral 2 b 15 a 17 a  

TMG 

0 g L-1 10,75 aA 18,25 aA 10,00 aA 13,00A 

2,0 g L-1 9,25 aA 17,16 aA 14,97 aA 13,79A 

Média Geral 10,00 a 17,70 a 12,48 a  

IVG 

0 g L-1 0,022aA 0,170aA 0,197aA 0,130A 

2,0 g L-1 0,027bA 0,267abA 0,417aA 0,337A 

Média Geral 0,025 b 0,218 ab 0,307 a  

Médias seguidas por letras iguais, minúsculas nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Tukey (p>0,05). 

 

Elevadas concentrações de sais e sacarose reduzem o potencial hídrico do meio de cultura e consequentemente 
disponibilizam menos água para os estádios iniciais da germinação. Entretanto, nas espécies analisadas a restrição hídrica 
não influenciou na germinabilidade. Esses resultados corroboram os obtidos para a germinação de sementes de 
Turbinicarpus laui (ROSAS et al., 2001). Entretanto, para Pilosocereus robinii (QUIALA et al., 2009), Echinocactus 

platyacanthus e Polaskia chichipe (ROSAS-LÓPEZ; COLLAZO-ORTEGA, 2004), os resultados mais satisfatórios 
ocorreram em meios com maior potencial hídrico.  

Os índices de germinação in vitro obtidos neste trabalho para as três espécies foram inferiores aos alcançados por 
outros representantes da família como  Hamatocactus setispinus (XAVIER; JASMIM, 2015)  Stenocereus queretaroensis 
(84,1%) (CHÁVEZ; RUBIO; NEÁVEZ, 2006), Ariocarpus kotschoubeyanus (70%) (MOEBIUS-GOLDAMMER; 
MATA-ROSAS; CHÁVEZ-AVILA, 2003), Turbinicarpus subterraneus (90%) (DÁVILA-FIGUEROA; ROSA-
CARRILLO.; PÉREZ-MOLPHE-BALCH,  2005), Arrojadoa spp. (91,12%) (DIAS et al. 2008), Hylocereus polyrhizus 
(87%) (KARI et al., 2010) e Mammillaria mathildae (RUBIO; BARRERA, 2009). Baixas taxas de germinação, como as 
similares neste trabalho, foram obtidas para diversas espécies de cactáceas nativas (CIVATTI; MARCHI; BELLINTANI, 
2017; VEIGA-BARBOSA, 2010) o que demonstra a necessidade de mais estudos para compreender a fisiologia da 
germinação destas espécies. 

A baixa germinação pode ser atribuída à dormência e baixa viabilidade das sementes ou a fatores relacionados ao 
cultivo in vitro como inadequado protocolo de desinfestação e potencial osmótico do meio de cultura (MEDEIROS et al., 
2006; RÊGO et al., 2009; VEIGA-BARBOSA et al., 2010).  

O carvão ativado atuou de maneira diferenciada nas espécies em estudo (Tabelas 1-3). Quando associado ao meio 
MS, acelerou a germinação, reduzindo o TMG para quatro dias em D. zehntneri (Tabela 1). Por outro lado, para S. 

luetzelburgii reduziu a velocidade do processo germinativo (Tabela 3). Entretanto, para todas as espécies estudadas, o 
carvão ativado aumentou o vigor das plantas (Figura 2). Segundo PAN e STADEN (1998) o carvão ativado no cultivo in 

vitro além de tornar escuro o meio de cultura facilitando o enraizamento, adsorve substâncias inibitórias produzidas pelo 
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explante e meio de cultura bem como reguladores vegetais e outros compostos orgânicos, que podem contribuir para o 
aumento do vigor das plantas. 

 

 
Figura 2. Germinação de Discocactus zehntneri em ágar (A, B), MS (C, D) e MS/2 (E, F), de Pilosocereus gounellei ágar (G, H), 

MS (I, J) e MS/2 (L,M) e de Stephanocereus luetzelburgii  em ágar (N, O), MS (P, Q) e MS/2 (R, S) na ausência e presença de 
carvão ativo. (Barras = 1cm). 
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Durante a germinação, o carvão ativado pode neutralizar ou adsorver inibidores presentes nas sementes, como o 
ácido abscísico (ABA) e ácidos fenólicos, que limitam a habilidade de crescer do embrião (PEREZ, 2004), o que pode ter 
aumentado e acelerado a germinação das espécies. Em Arrojadoa spp. o carvão ativado também reduziu o TMG de 
sementes (DIAS et al. 2008), o que corrobora os resultados encontrados neste trabalho. 

O CUG não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos para nenhuma das espécies analisadas neste 
trabalho (dados não apresentados em tabela).  Esse resultado corrobora com os obtidos por CIVATTI; MARCHI; 
BELLINTANI (2015a) para germinação de Micranthocereus flaviflorus subsp. densiflorus, M. polyanthus subsp. alvinii 
e Melocactus conoideus, cujas sementes foram armazenadas sob diferentes condições de umidade e temperatura. No 
entanto, quando os mesmos autores analisaram a criopreservação de sementes destas espécies observaram que M. 

polyanthus apresentou uma redução deste coeficiente apenas nos tratamentos cujas sementes foram criopreservadas por 7 
e 30 dias (CIVATTI; MARCHI; BELLINTANI, 2015b). 

Teste de tetrazólio para análise da viabilidade de sementes

O teste de tetrazólio revelou que mais da metade das sementes de D. zehntneri e S. leutzelburgii apresentaram-se 
viáveis. Para S. luetzelburgii 88% dos embriões apresentaram coloração vermelha, 2% coloração rosa e 10% não foram 
corados. D. zehntneri apresentou uma menor porcentagem de embriões completamente corados, 60% vermelhos, 10% 
rosas e 30% brancos. Estes resultados associados a baixa germinabilidade in vitro sugerem que sementes de D. zehntneri 
e S. luetzelburgii devem apresentar algum tipo de dormência. VEIGA-BARBOSA et al. (2010) encontraram um maior 
percentual de embriões de D. zehntneri corados, cerca de 95±5, e, também atribuiu a baixa germinabilidade desta espécie 
a algum tipo de dormência associada a semente. 

Considerações finais 

Independente do meio nutritivo utilizado, D. zehnteri e S. luetzelburgii apresentaram baixa germinabilidade. Este 
estudo, assim como outros já realizados para estas espécies e/ou outras espécies nativas de cactos sugerem que a baixa 
germinabilidade pode estar associada a algum tipo de dormência, o que aponta para a necessidade de novas investigações 
a fim de esclarecer os mecanismos que promovem a germinação destas espécies. Considerando os custos para preparação 
dos meios nutritivos e os resultados obtidos sugere-se que a germinação de D. zehnteri ocorra em ágar e água, já para P. 

gounellei e S. luetzelurgii indica-se MS e MS/2, respectivamente. Considerando o vigor das espécies nos tratamentos com 
carvão ativado, indica-se a utilização deste aditivo para todas as espécies estudadas.
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