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RESUMO 
 

SANTOS, Aline Vieira. Micropropagação e conservação in vitro de acessos patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] Sergipe: UFS, 2010. 84p. (Dissertação – Mestrado em 
Biotecnologia em Recursos Naturais) 
 
O patchouli é uma espécie aromática de origem asiática que tem sido cultivada em diversas 
partes do mundo para extração de óleo essencial de suas folhas. Este óleo essencial é 
empregado nas indústrias de perfumes, cosmética e alimentícia. Por se tratar de uma espécie de 
importância econômica local e mundial o patchouli necessita ter seu material genético preservado. 
Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver protocolos de micropropagação e 
conservação in vitro de três acessos de patchouli. Para os experimentos de micropropagação foi 
testado meio MS suplementado com diferentes concentrações de cinetina e as auxinas AIA ou 
ANA. Nos ensaios de aclimatização testou-se diferentes misturas de pó de coco e vermiculita 
suplementado com adubo NPK formulado e calcário. Para indução de calos, doses distintas de 
2,4-D foram combinadas com as citocininas BAP e cinetina. Nos ensaios de conservação in vitro 
testou-se diferentes temperaturas de cultivo, reguladores osmóticos e/ou inibidores de 
crescimento. Os diferentes acessos apresentaram regeneração de brotos via organogênese 
direta. O acesso POG002 pode ser propagado na presença de 0,5 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 
de ANA; o acesso POG014 com 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA; e o acesso POG021 
com o emprego de 1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA. A aclimatização dos acessos 
POG002, POG014 e POG021 pode ser realizada com o substrato pó de coco + NPK (3-12-6) (12 
g.L-1) + calcário (1 g.L-1). Os maiores tamanhos de calos foram obtidos nos seguintes meios: 0,022 
mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP, 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP, e 0,110 
mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP para o acesso POG014; 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 
mg.L-1 de BAP, 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP para o POG021; e 0,022 mg.L-1 de 
2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP para o POG002. A conservação do acesso POG002 pode ser 
realizada com 0,5 mg.L-1 ácido abscísico por três meses a 18°C; o acesso POG014 pode ser 
conservado por três meses empregando 0,5 mg.L-1 de ácido abscísico a 18°C; e o acesso 
POG021 pode ser mantido por seis meses com uso de sacarose 10 g.L-1 e sorbitol 5 g.L-1 a 25°C. 
 
 
Palavras chave: planta medicinal e aromática; calogênese; organogênese direta; aclimatização; 
óleo essencial; constituintes químicos. 
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ABSTRACT 
 

SANTOS, Aline Vieira. Micropropagation and in vitro conservation accessions of patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] Sergipe: UFS, 2010. 84p. (Thesis – Master of Science in 
Biotechnology of Natural Resources) 
 
 
Patchouli is an aromatic species of Asian origin that has been cultivated in various parts of the 
world for the extraction of essential oil of its leaves. The essential oil is used by the perfume, 
cosmetic and food industries. Patchouli is an economically important species need to have its 
genetic material preserved. In this context, the aim of this study was to develop protocols for 
micropropagation and in vitro conservation of three accessions of patchouli. For the experiments of 
micropropagation MS medium supplemented with different concentrations of kinetin and IAA or 
NAA were tested. For the acclimatization assays different mixtures of coconut coir and vermiculite 
supplemented with NPK fertilizer and limestone were tested. For callus induction, different doses of 
2,4-D were combined with BAP and kinetin. For the in vitro conservation assays different growth 
temperatures, osmotic regulators and/or inhibitors of growth were tested. The different accessions 
showed shoot regeneration via direct organogenesis. Accession POG002 can be propagated using 
0.5 mg.L-1 kinetin and 0.1 mg.L-1 NAA, accession POG014 using 2.0 mg L-1 kinetin and 0.1 mg.L-1 
NAA, and accession POG021 using 1.0 mg.L-1 kinetin and 0.5 mg.L-1 IAA. The acclimatization of 
accessions POG002, POG014 and POG021 can be performed with the substrate coconut coir + 
NPK (3-12-6) fertilizer (12 g.L-1) + limestone (1 g.L-1). The larger sizes of calluses were obtained 
using: 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.113 mg.L-1 BAP, 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.225 mg.L-1 BAP and 
0.110 mg.L-1 2,4-D and 0.113 mg.L-1 BAP for accession POG014; 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.113 
mg.L -1 BAP, 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.225 mg.L-1 BAP for POG021; and 0.022 mg.L-1 2,4-D and 
0.225 mg.L-1 BAP for POG002. The conservation of accession POG002 can be realized using 0.5 
mg.L-1 abscisic acid for three months at 18°C; accession POG014 can be conservated for three 
months using 0.5 mg.L-1 of abscisic acid at 18°C; and POG021 can be maintained for six months 
using sucrose 10 g.L-1 and sorbitol 5 g.L-1 at 25°C. 
 
Keywords: medicinal and aromatic plant; calogenesis; direct organogenesis; acclimatization; 
essential oil; chemical constituents. 
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I. INTRODUÇÃO GERAL 
 
 

A micropropagação é uma técnica para multiplicar plantas dentro de tubos de ensaio sob 
adequadas condições de assepsia, nutrição e fatores ambientais. Esta possibilita principalmente, 
a propagação em larga escala de plantas de qualidade superior (CID, 2001; OLIVEIRA, 2000), 
sendo utilizado com sucesso para propagar diversas espécies frutíferas, arbóreas, ornamentais, 
medicinais, aromáticas, etc.  

Entre as espécies aromáticas com importância econômica destaca-se o patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.]. O patchouli é uma espécie aromática pertencente à família 
Lamiaceae que possui grande valor comercial devido ao óleo essencial extraído de suas folhas. 
Originária da Malásia, Filipinas e sul da Índia, e que devido a sua importância econômica tem sido 
cultivada em várias partes do mundo. Os maiores produtores do óleo essencial de patchouli são 
Indonésia, Índia, China, Malásia e América do Sul (DONELIAN, 2004). 

O patchouli apresenta suscetibilidade a doenças virais que ocasionam redução no teor e 
na qualidade de seu óleo essencial. Este problema é maximizado, pois a espécie se propaga, 
principalmente, por estaquia. Neste contexto, a micropropagação pode ser empregada como uma 
alternativa para produção de mudas de patchouli.  

As técnicas de cultivo in vitro proporcionam também um efetivo caminho para conservação 
ex situ de materiais genéticos vegetais importantes ecológica e economicamente. O germoplasma 
pode ser entendido como o conjunto de materiais genéticos de uma espécie (VALOIS, 1996). A 
diversidade contida em um germoplasma precisa ser protegida de eventuais perdas, bem como 
para garantir a sua utilização. A conservação de recursos genéticos implica na manutenção de 
coleções em seu local de ocorrência (in situ) ou fora de seu local de ocorrência (ex situ). Nesta 
abordagem estão incluídas as coleções em campo ou casas de vegetação e a conservação in 
vitro (VIEIRA, 2000).  

O patchouli necessita ter seu material genético conservado por sua importância ecológica 
e econômica. A conservação in vivo desta espécie tem sido realizada através de bancos de 
germoplasma, como o existente na Fazenda Experimental “Campus Rural da UFS”. No entanto, é 
preciso uma via complementar de conservação, pois as coleções em campo estão expostas a 
todo tipo de intempéries, ao ataques de pragas e patógenos, além dos enormes custos de mão-
de-obra, e ainda existe a dificuldade para distribuição e troca entre bancos de germoplasma em 
campo. Assim, a conservação de patchouli in vitro pode ser mais vantajosa, pois permite 
preservar o germoplasma em menor espaço físico, exige menores custos de manutenção, além 
de garantir a produção de mudas isentas de pragas e doenças e facilitar o intercâmbio do material 
entre bancos de germoplasma existentes no mundo. 

O objetivo principal deste trabalho foi estabelecer protocolos de micropropagação e 
conservação in vitro de acessos de patchouli. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1. Origem, botânica e usos de patchouli 
 

O patchouli (oriza, patcholi ou patchuli) é uma espécie aromática pertencente à família 
Lamiaceae que possui grande valor comercial devido ao óleo essencial extraído de suas folhas. 
Originária da Malásia, Filipinas e sul da Índia, devido a sua importância econômica tem sido 
cultivada em várias partes do mundo. Os maiores produtores do óleo essencial de patchouli são 
Indonésia, Índia, China, Malásia e América do Sul (DONELIAN, 2004). 

O patchouli apresenta porte arbustivo com cerca de 1 m de altura, caule quadrangular e 
ramificado na parte superior. Suas folhas são verde-arroxeadas, lisas, ovais, com margem 
ligeiramente lobada, e os lobos têm dentes serrado-crenado; são simples, com filotaxia alterna, 
medindo de 5 a 10 cm de comprimento. As flores são de coloração rosa a roxo e estão agrupadas 
em espigas axilares com 2 a 8 cm de comprimento. O cálice tem aproximadamente 6 cm e a 
corola 8 mm de comprimento com lobos obtusos (FINNEMORE, 1926 apud GUENTHER, 1972; 
DICHOSO, 2000; SILVA JÚNIOR, 2003 apud DONELIAN, 2004). 

Das folhas secas do patchouli extrai-se, geralmente por destilação a vapor, o óleo 
essencial (OE) que é um dos 18 principais óleos essenciais de importância comercial no mundo, 
sendo largamente empregado na indústria de perfumes (BIZZO, 2009). Este óleo ocupa uma 
posição proeminente nesta indústria por ser um dos óleos essenciais naturais mais importantes, 
sendo utilizado para dar um caráter básico e duradouro a uma fragrância. Esta característica é a 
principal responsável pela grande valorização comercial deste óleo no mercado (KUKREJA et al., 
1990). 

Quando destilado recentemente o OE de patchouli apresenta uma nota um tanto “verde” e 
áspera que se transforma consideravelmente com o tempo. Com o envelhecimento por um 
período prolongado, o óleo desenvolve uma nota completa, rica, quase frutal pela qual as 
melhores classes do óleo de patchouli são famosas e tem boa opinião dos especialistas em 
perfumes (GUENTHER, 1972). 

O óleo essencial de patchouli obtido por hidrodestilação apresenta rendimento entre 2,5 % 
a 3,5 % em material seco. Contudo, a extração do óleo essencial com CO2 supercrítico a 14 MPa 
e 40°C forneceu um rendimento superior (5,07%) (DONELIAN et al., 2009; COSTA, 2008). No ano 
de 2006 o preço deste óleo era de aproximadamente US$ 100 kg-1 (HEMBROM et al., 2006). 

O OE de patchouli difere daqueles isolados de outras espécies da família Lamiaceae por 
apresentar uma composição química complexa com mais de 24 diferentes sesquiterpenos, em vez 
de uma base de monoterpenos (DEGUERRY et al., 2006). Deguerry et al. (2006) demonstraram 
que a maioria destes sesquiterpenos podem ser sintetizados por apenas cinco sesquiterpeno 
sintases (PatTpsA, PatTpsBF2, PatTpsCF2, PatTpsB15, PatTps177). Entre os componentes mais 
importantes deste óleo destacam-se o patchoulol e o α-patchouleno, que regulam o aroma do 
óleo. Quanto maior a concentração desses componentes, maior é a qualidade do OE de patchouli 
(SINGH et al., 2002). 

Isoprenóides (terpenos) compreendem um grupo de compostos estruturalmente diversos e 
podem ser classificados como metabólitos primários e secundários. Os terpenos considerados 
metabólitos primários incluem esteróis, carotenóides, reguladores de crescimento, entre outros. 
Isoprenóides classificados como produtos secundários são os monoterpenos, sesquiterpenos, 
diterpenos e outros. Estes compostos, apesar de não serem essenciais para viabilidade, mediam 
interações entre a planta e seu ambiente tais como, interações planta-planta, planta-inseto e 
planta-patógeno (CHAPPELL, 1995). 

Os terpenos são formados a partir de um bloco de construção de cinco carbonos, o 
isopentenil difosfato (IPP) e seu isômero dimetilalil difosfato (DMAPP). Reações sequenciais de 
condensação cabeça-para-cauda de IPP e DMAPP geram trans- (ou E-) isoprenil difosfatos, 2E-
geranil difosfato (GPP), 2E, 6E-farnesil difosfato (E, E-FPP), e 2E, 6E, 10E-geranilgeranil difosfato 
(E, E, E-GGPP). Estas reações são catalisadas por preniltransferases, GPP sintases, FPP 
sintases e GGPP sintases, respectivamente. Ciclizações subsequentes de prenil fosfatos por ação 
de terpeno sintases geram os diversos tipos estruturais de terpenos (YU & UTSUMI, 2009). 

O IPP e o DMAPP precursores de todos os terpenos podem ser formados através de duas 
vias biossíntéticas. A primeira que ocorre no citosol, chamada via do acetato-mevalonato onde 



5 
 
parecem ser sintetizados os sesquiterpenos (C15), triterpenos (C30) e politerpenos; e a segunda 
chamada via do gliceraldeído 3-fosfato-piruvato ou via 1-deoxi-D-xilulose-5-fosfato (DOXP) que 
ocorre nos plastídeos onde são originados em grande parte os monoterpenos (C10), diterpenos 
(C20), tetraterpenos (C40) (CROTEAU et al., 2000). 

A via do acetato-mevalonato envolve a condensação de três moléculas de acetil-CoA em 
duas etapas catalisadas por tiolase e hidroximetil-glutaril-CoA sintase. O produto resultante 3-
hidróxi-3 metilglutaril-CoA (HMG-CoA), é subseqüentemente reduzido por HMG-CoA redutase em 
duas reações acopladas que formam o ácido mevalônico. Duas seqüenciais fosforilações ATP-
dependentes do ácido mevalônico e as posteriores reações de fosforilação e descarboxilação 
produzem o IPP (CROTEAU et al., 2000). 

Na via DOXP, a reação iniciadora catalisada pela DOXP sintase, envolve a transferência 
de uma unidade de carbono derivada do piruvato para o gliceraldeído-3-fosfato formando o DOXP, 
numa reação tipo transcetolase tiamina-dependente.  Em seguida, o DOXP é transformado em 
IPP via 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (LICHTENTHALER, 1999). 

A biossíntese dos principais constituintes do OE de patchouli inicia a partir da ionização do 
farnesil difosfato (FPP) que origina o E, E-germacradienil cátion ou o humulil cátion (Figura 1). 
Após subseqüentes reações o humulil cátion gera o  α-humuleno e o trans-cariofileno, enquanto o 
E, E-germacradienil cátion pode seguir duas vias catalíticas: a primeira formando o germacrene A 
e todos os sesquiterpenos com esqueleto guaieno (pogostol, guaia-4, 11-dieno, α-guaieno e α-
bulseneno) ou a segunda via que leva a formação de (-)-patchoulol, seycheleno e α-, β-, e γ-
patchouleno (DEGUERRY et al., 2006). 

As folhas de Pogostemon cablin algumas vezes são misturadas com aquelas das espécies 
Pogostemon heyneanus e Microtoena patchoulii o que pode comprometer a qualidade do óleo 
essencial (HOLMES, 1913 apud GUENTHER, 1972; SENPUKU et al., 2007).  

Por seu poder fixador de aromas, o óleo essencial de patchouli também é utilizado na 
fabricação de cosméticos e sabonetes. Contudo, este óleo essencial também pode participar da 
produção de aromas para perfumes, sendo então misturado com outros óleos essenciais como o 
de vetiver (Chrysopogon zizanioides), sândalo (Santalum album) e lavanda (Lavandula sp.), além 
de ser usado como aditivo natural em alimentos para consumo humano (DICHOSO, 2000; 
DONELIAN, 2004).  

Folhas e ápices caulinares triturados podem ser empregados como inseticida natural para 
repelir baratas e traças (DICHOSO, 2000). Zhu et al. (2003) comprovaram que o OE de patchouli 
pode ser utilizado como repelente natural e para controle de formigas. Estas propriedades são 
atribuídas principalmente à presença do patchoulol.  

Além de suas propriedades aromáticas, o óleo essencial de patchouli tem sido utilizado por 
suas propriedades medicinais. Nos últimos anos, numerosas pesquisas têm demonstrado as 
atividades farmacológicas deste óleo essencial, destacando-se as propriedades antibacteriana 
contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacterium coli, B. 
typhosum e Mycobacterium tuberculosis, antifúngica, contra infecções da pele, atividade 
antiemética e atividade tripanocida (YANG et al., 1999; KIUCHI et al., 2004; ANONYMUS, 1976 
apud HEMBROM et al., 2006; SINGH & RAO, 2009). Outras propriedades terapêuticas do óleo 
essencial de patchouli incluem: o efeito inibitório na agregação plaquetária sendo um receptor 
antagonista do fator ativador de plaquetas; atividade antinflamatória, afrodisíaca, antidepressiva, 
adstringente, carminativa, febrífuga, sedativa, diurética e tônica (BUNRATHEP et al., 2006; HSU 
et al., 2006). 
 
2.2. Propagação de patchouli 
 

O patchouli pode ser propagado através de sementes ou por estaquia. Geralmente, a 
produção de mudas é realizada por estaquia, pois a produção de sementes é determinada pelas 
condições de cultivo, sendo rara em alguns ambientes (KUKREJA et al., 1990). 

É uma espécie que se desenvolve melhor em clima úmido e fresco com chuvas 
uniformemente distribuídas (GUENTHER, 1972). Considerando o cultivo em campo, Sing et al. 
(2002) observaram maior produção de biomassa e rendimento do óleo essencial com aplicação de 
200 kg N.ha−1 e boas condições de umidade. Deste modo, o controle de alta umidade e a 
fertilização periódica são alguns requerimentos para o cultivo de patchouli (GUENTHER, 1972; 
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SINGH et al., 2002). Para uma máxima produção de óleo em clima tropical semi-árido, Singh e 
Rao (2009) sugerem a utilização de 200 kg N.ha−1 e 41,5 kg K.ha-1.  

O cultivo de patchouli apresenta alguns problemas que afetam o rendimento do óleo 
essencial. Alguns fatores que contribuem para um baixo rendimento do óleo essencial estão: a 
suscetibilidade da planta a diversos tipos de vírus e ao nematóide Meloydogine incognita 
(KUKREJA et al., 1990). Entre os vírus que infectam o patchouli estão, o vírus do anel do 
pimentão (tobravirus), tabacco Necrosis Necrovirus (Necrovirus), patchuli potexvirus (MEISSNER 
FILHO et al., 2002), patchuli mosaic potyvirus (GAMA et al., 1980), patchouli mottle virus (PaMoV), 
patchouli mild mosaic virus (PaMMV) (SUGIMURA et al., 2005), patchuli mottle Rhabdovirus 
(KITAJIMA e COSTA, 1979). 
 
2.3. Micropropagação 
 

O cultivo in vitro de plantas compreende o cultivo de células, tecidos ou órgãos em meios 
de cultura artificiais e condições de assepsia (OLIVEIRA, 2000). O objetivo principal desta técnica 
é promover a morfogênese in vitro das plantas, que é o processo de formação de órgãos a partir 
de outros pré-existentes (BRANDÃO et al., 2005).  Algumas técnicas de cultivo in vitro são a 
micropropagação, a cultura de protoplastos, a cultura de meristemas, entre outras. Em geral, 
estas técnicas possibilitam propagar em larga escala plantas de qualidade superior, facilitar o 
transporte para vários países e recuperar espécies em vias de extinção (OLIVEIRA, 2000). 

Os tecidos vegetais podem ser induzidos a formar novos órgãos como brotos, raízes ou 
embriões necessitando de meristemas pré-existentes. Estes órgãos recém-formados são 
chamados adventícios. Em teoria, os meristemas adventícios podem ocorrer através de dois 
caminhos: I) diretamente via células diferenciadas, sem proliferação de tecido indiferenciado; ou II) 
indiretamente através de células desdiferenciadas e não-especializadas de tecidos de calos ou 
suspensões celulares. Estes métodos de regeneração são denominados de organogênese direta 
e indireta, respectivamente (GAHAN & GEORGE, 2008). 

A obtenção de organogênese é um processo onde são avaliadas para cada espécie ou 
variedade as seguintes condições: fonte de explante, composição mineral do meio de cultura, 
balanço hormonal e condições ambientais (PERES, 2002). Porém, os reguladores de crescimento 
se destacam como os principais controladores da morfogênese in vitro (DE MOURA et al., 2001).  

Os principais reguladores de crescimento utilizados na organogênese são citocininas e 
auxinas. Outras classes de reguladores também são utilizadas na regeneração via organogênese 
como as giberelinas, o etileno e o ácido abscísico. Entretanto, diversas evidências indicam que o 
efeito destas substâncias é indireto por modificar o balanço auxina/citocinina endógeno (PERES, 
2002). 

As citocininas apresentam os seguintes efeitos fisiológicos em nível celular: estimulação da 
divisão celular; ativação de atração metabólica; diferenciação de plastídeos; aumento de volume 
celular; biossíntese de pigmentos; retardamento da senescência (em baixas concentrações); 
indução de apoptose (em altas concentrações); e diferenciação de brotos em calos (ROMANOV, 
2009). Por sua vez, as auxinas estão envolvidas no alongamento celular; na iniciação de gemas 
em combinação com as citocininas; na diferenciação de raízes; estimulam a diferenciação de 
feixes vasculares; promovem a dominância apical e a formação adventícia de raízes 
(MACHAKOVA et al., 2008). Em geral, meios de cultura com concentrações relativamente altas de 
citocininas e baixas de auxinas promovem a formação de parte aérea, ao passo que o balanço 
inverso favorece o enraizamento (TORRES et al., 2001). 

O genótipo é outro fator que impõe uma das maiores limitações ao cultivo de tecidos de 
plantas. O comportamento dos tecidos vegetais in vitro em processos tais como a formação de 
calo e regeneração, muitas vezes parece ter um maior controle genético e os outros fatores 
parecem exercer apenas um efeito inferior (GAHAN & GEORGE, 2008). 

A regeneração direta de brotos é uma via importante para propagação de vários tipos de 
plantas (GAHAN & GEORGE, 2008). Na família Lamiaceae, muitas espécies têm sido 
micropropagadas com este método, sendo os reguladores de crescimento utilizados com maior 
sucesso, a 6-benzilaminipurina (BAP) e a cinetina (6-furfurilaminopurina), isolados ou em 
combinação com as auxinas, ácido indol-3-acético (AIA) ou ácido naftalenoacético (ANA).  O tipo 
de explante responsável pela melhor resposta para este propósito tem sido o segmento nodal, 
porém bons resultados também foram obtidos para o segmento foliar e hipocótilo (CUENCA & 
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AMO-MARCO, 2000; SKA£A & WYSOKINSKA, 2004; RANI et al., 2006; BOUHOUCHE & KSIKSI, 
2007). 

Ao contrário do mencionado acima para os outros membros da família Lamiaceae, a 
regeneração in vitro de patchouli tem sido citada através da cultura de calos de explantes foliares 
e nodais, sendo o segmento foliar o que favorece uma maior produção de calos (MISRA, 1996; 
RAJAN & SHAKILA, 1997; VIJAYALALITHA, 1998; XIAO et al., 2001; KUMAR & CHAWALA, 
2007). 

Vijayalalitha (1998) usando explantes foliares de patchouli obteve melhores índices de 
indução de calo com AIA nos níveis de 1,0 – 2,5 mg.L-1 e cinetina de 4,0 – 5,5 mg.L-1. Resultados 
similares foram encontrados por Rajan e Shakila (1997). Entretanto, Misra (1996) obteve melhor 
resposta utilizando 2,0 mg.L-1 de ANA + 0,5 mg.L-1 de BAP. Estes mesmos reguladores foram 
testados por Xiao et al. (2001), que observaram melhor indução de calo empregando, além do 
explante foliar, o nodal em meio MT (MURASHIGE & TUCKER, 1969) suplementado com 0,5 
mg.L-1 de BAP + 0,2 mg.L-1 de ANA. 

Para a manutenção dos calos geralmente são utilizados os mesmos reguladores de 
crescimento da indução, mas em menores concentrações. Para este propósito, Xiao et al. (2001) 
empregaram o meio MT suplementado com BAP de 0,5 a 1,0 mg.L-1. Contudo, Misra (1996) 
obteve máxima formação de brotos em meio MS suplementado com 1,0 mg.L-1 de BAP e Rajan e 
Shakila (1997) observaram melhor taxa de alongamento de brotos usando o meio MS 
suplementado com 1,0 mg.L-1 de AIA + 7,0 mg.L-1 de cinetina. 

Clones de patchouli livres de vírus foram produzidos por cultura de meristemas e 
cultivados em campo, resultando em aumentos significativos na biomassa foliar e produção de 
óleo essencial. Porém, a reinfecção de clones sadios com vírus ocorreu dentro de quarto meses 
de cultivo em campo (SUGIMURA et al., 1995). Uma alternativa para eliminar este problema foi 
obtida com a produção de dois tipos de patchouli transgênico resistentes a vírus (SUGIMURA et 
al., 2005). 

A fase da micropropagação em que ocorre a transferência das mudas produzidas in vitro 
para o ambiente externo é denominada aclimatização. Nesta fase, inicialmente as mudas são 
transferidas para casa de vegetação e, posteriormente, para o campo. Esta fase é constituída 
basicamente de duas etapas: o enraizamento (in vitro e in vivo) e a transferência para condições 
não estéreis com temperatura e umidade controladas (SILVA et al., 2003).  

Vários fatores influenciam o processo de aclimatização como o tipo de substrato utilizado, 
a qualidade das raízes formadas in vitro, o genótipo, o estresse hídrico, alteração do metabolismo 
heterotrófico (in vitro) para autotrófico, infecção por patógenos, estresse pela luz, além das 
possíveis variações de temperatura (SILVA et al., 2003). 

Durante as fases do cultivo in vitro, as plantas crescem sob condições especiais: em 
ambientes fechados, com poucas trocas gasosas, com alta umidade do ar, baixa intensidade 
luminosa e utilizando açúcares do meio como fonte de carbono e energia, estando assim numa 
condição heterotrófica. Todas estas condições podem determinar a formação de plantas com 
morfologia, anatomia e fisiologia anormais, dificultando a aclimatização. Estas anormalidades 
geradas pelo cultivo in vitro são alterações na cutícula, cêra epicuticular, não funcionalidade do 
aparato estomático e conseqüentemente, perda expressiva de água das células e diminuição do 
processo fotossintético (ROGALSKI et al., 2003). 

No processo de aclimatização, as plantas passam por modificações morfo-anatômico-
fisiológicas para que as mesmas sobrevivam ao novo ambiente. É um processo criterioso e exige 
muitos cuidados, pois a planta passa de um ambiente de baixa transpiração para outro que exige 
maior incremento, podendo ocorrer estresse hídrico (ZANADREA et al., 2006). 

Em muitas espécies, as folhas mal formadas in vitro não são capazes de manter o 
equilíbrio hídrico, ocorrendo assim estresse hídrico e redução no crescimento. Além disso, pode 
ocorrer excessiva transpiração da parte aérea, em especial nas folhas, com absorção ineficiente e 
deficiente transporte de água na planta (ROGALSKI et al., 2003). 

Dentre os fatores citados anteriormente, o substrato é um dos que apresentam maior 
influência na aclimatização. O substrato influencia sensivelmente o processo de enraizamento 
adventício e a qualidade das raízes formadas, desempenhando um papel crucial na sobrevivência 
e desenvolvimento inicial da nova planta. Este também afeta a aeração, o escurecimento do 
ambiente de enraizamento, pH, umidade e resistência física, entre outros (HOFFMANN et al., 
2001). 
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Neste contexto, a escolha do substrato apropriado pode ser decisiva para a aclimatização. 
De modo geral, o substrato deve ser de baixa densidade, rico em nutrientes, composição química 
equilibrada e física uniforme, boa aeração e drenagem, boa coesão entre as partículas e raízes e 
estar, preferencialmente, isento de plantas daninhas e com boa flora bacteriana (SILVA et al., 
2003). 

Os substratos podem ter origem animal (esterco, húmus, etc.), vegetal (tortas, bagaços, 
xaxim, serragem, etc.), mineral (vermiculita, perlita, areia, etc.) e artificial (espuma fenólica, isopor, 
etc.) (ROSA et al., 2002). Entre os substratos de origem vegetal é possivel destacar o pó de coco 
por ser um material leve, biodegradável e similar a turfas de Sphagnum, localizadas no Norte da 
Europa e América do Norte. O pó de coco pode ser usado como substrato agrícola por apresentar 
estrutura física vantajosa, com alta porosidade e alto potencial de retenção de umidade (ROSA et 
al., 2002). Já entre os substratos monerais se destaca a vermiculita. Esta apresenta bons 
resultados na propagação de diversas espécies e tem como principais características ser um 
material inorgânico, de fácil manuseio, neutra, leve e boa capacidade de absorção e retenção de 
água (FIGLIOLIA et al., 1993 apud ALVINO & RAYOL, 2007). 

 
 
2.4. Calogênese e Análise Bioquímica 
 

Calo é um tecido coerente e amorfo, formado quando células vegetais se multiplicam em 
um caminho desorganizado. Ele é freqüentemente induzido em ou sobre partes de plantas 
intactas por ferimento, pela presença de insetos ou microrganismos, ou como um resultado do 
estresse. Calos podem ser iniciados in vitro transferindo explantes em um meio de cultura 
suportando crescimento sob condições estéreis. Sob estímulo de hormônio endógeno ou 
reguladores de crescimento adicionados ao meio, o metabolismo das células, as quais estão em 
um estado quiescente, é modificado, e elas entram em divisão celular ativa. Durante este 
processo os explantes originam novos tecidos, os quais são compostos tipos de células 
meristemáticas (GEORGE, 2008). 

A organogênese indireta, através da passagem pela fase de calo, é um dos modos de 
realizar a multiplicação de plantas in vitro. Qualquer tecido vegetal pode ser usado para indução 
de calos, entretanto procura-se utilizar explantes que contenham maior proporção de tecido 
meristemático (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1998). 

A produção de calos geralmente requer a utilização de uma auxina (principalmente o ácido 
2,4-diclorofenoxiacético) (TORRES et al., 2001; MACHAKOVA et al., 2008), mas pode também 
ocorrer com emprego combinado de auxina com uma citocinina, merecendo destaque o tidiazuron 
(TDZ) que tem sido usado recentemente para calogênese em diversas espécies (SILVA et al., 
2003; TAWFIK & MOHAMED, 2007; ANISUZZAMAN et al., 2008). 

A indução de calos é muito útil para estudos de biossíntese de produtos naturais e os 
fatores que a influenciam, dando algumas possibilidades de produção controlada (PRETTO & 
SANTARÉM, 2000). Os calos também podem ser usados para dar origem a embriões somáticos 
através da embriogênese somática indireta. Ao contrário dos brotos e raízes que são originados 
separadamente dos meristemas, os embriões somáticos quase sempre surgem superficialmente 
nos calos e são facilmente isolados (GAHAN & GEORGE, 2008). 

Durante o cultivo de calos é importante estabelecer a curva de crescimento de uma 
determinada espécie, pois é possível identificar as fases em que ocorrem os processos 
fundamentais do seu crescimento. Com estes dados, pode-se estabelecer o melhor momento de 
repicagem dos calos para um novo meio de cultura, bem como, a possibilidade de sua utilização 
em suspensões celulares visando a produção de metabólitos secundários (NOGUEIRA et al., 
2007). 

Um calo típico não-organizado, iniciado de um explante novo, passa por três estágios de 
desenvolvimento, a saber: a) a indução da divisão celular; b) um período de ativa divisão celular 
durante o qual as células perdem qualquer característica especializada e transformam-se em 
células desdiferenciadas; c) um período quando a divisão celular diminui ou cessa e quando, 
dentro do calo, começa a ocorrer diferenciação celular. O crescimento de um calo pode ser 
mensurado através da massa seca das células e uma curva de crescimento em forma de S é 
geralmente obtida. As fases desta curva são: fase lag, crescimento exponencial, crescimento 
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linear, um período quando a taxa de crescimento declina e uma fase estacionária quando o 
crescimento chega a parar (GEORGE, 2008). 

Para o estudo com calos, além da cinética de crescimento, é importante estimar o 
conteúdo de alguns metabólitos primários, tais como proteínas e açúcares. Diversos trabalhos 
buscam correlacionar diferenças metabólicas nos tecidos em processos de morfogênese in vitro, 
pois a identificação visual é subjetiva e comprovada apenas depois de prolongados períodos de 
cultivo. Deste modo, marcadores bioquímicos podem auxiliar a identificação precoce de processos 
morfogênicos durante a diferenciação celular, crescimento e multiplicação de plantas (PIZA et al., 
2003). Diversos variáveis bioquímicas têm sido utilizados para auxiliar a identificação da 
capacidade morfogênica dos tecidos, por exemplo, diferenças entre o padrão de proteínas, 
atividade de peroxidase, conteúdo de açúcares redutores e aminoácidos (SACCHI et al., 1995; 
OROPEZA et al., 2001; PIZA et al., 2003).  

As peroxidases são oxidorredutases (E.C. 1. 11. 1. 7) produzidas por uma série de plantas 
e de microrganismos. Estas enzimas catalisam uma variedade de reações na presença de 
peróxidos como o peróxido de hidrogênio e a oxidação de vários compostos orgânicos e 
inorgânicos (HAMID & UR-REHMAN, 2009). A atividade de peroxidase em vegetais está 
relacionada com a regulação de processos de crescimento e diferenciação através do controle do 
nível de auxina endógeno; a participação na inibição do crescimento por regulação da lignificação 
da parede celular; e mudanças morfogenéticas em resposta aos estresses físico, químico e 
biológico (PIZA et al., 2003; NIEVES et al., 2003). 

De acordo com Thorpe et al. (1978) apud Bonfill (2003) mudanças em isoperoxidases 
precedem o aparecimento morfológico de órgãos e assim podem ser considerados como 
marcadores de processos de diferenciação. Deste modo, calos de trigo mostraram mais alta 
atividade de peroxidase em calos regenerativos do que em calos não-regenerativos 
(SZECHYNSKA-HEBDA et al., 2007).  Em Cardiospermum halicacabum os calos não 
embriogênicos exibiram maiores atividades das enzimas peroxidase e polifenoloxidase, bem como 
conteúdos de açúcares solúveis totais, proteínas e amônia (JEYASEELAN & RAO, 2005). 

Outras variáveis bioquímicas também podem ser considerados marcadores de processos 
morfogênicos tais como, o conteúdo de açúcares totais e redutores, aminoácidos e proteínas 
solúveis totais. Em cultivo de calos de milho, o conteúdo de açúcares totais foi mais elevado em 
calos incapazes de regenerar plantas, sendo os açúcares mais abundantes sacarose, frutose, 
galactose e manose (LOZOVAYA et al., 2006). Em estudo com calos de alfalfa gigante (Medicago 
arborea) houve um conteúdo mais elevado de açúcares totais em calos embriogênicos que nos 
não-embriogênicos naquelas frações correspondentes a pectinas e hemiceluloses (ENDRESS et 
al., 2009). Outro estudo observou que o conteúdo de aminoácidos livres e proteínas totais solúveis 
aumentou nos calos formando brotos em Chlorophytum borivilianum (SINGH et al., 2006). 

Os mesmos marcadores bioquímicos de morfogênese podem ser empregados para 
evidenciar diferenças metabólicas entre plantas cultivadas em casa de vegetação ou campo, 
plantas cultivadas in vitro e calos. Na espécie parasita Cuscuta reflexa, os calos apresentaram 
maior atividade de peroxidase (451, 74 ±128,42 nkat.mg-1 proteína) que as trepadeiras crescidas 
em campo (4,34 ±0,67 nkat.mg-1 proteína) (SRIVASTAVA & DWIVEDI, 2001). Os calos também 
apresentaram maiores atividades de peroxidase e polifenoloxidase do que as plantas in vivo na 
primavera (Bougainvillea spectabillis rosea). Nesta espécie, o teor de açúcares foi menor em 
plantas in vitro do que in vivo enquanto o teor de proteínas e aminoácidos não mostrou variação 
significativa (RATHOD & SAXENA, 2007). 
 
2.5. Conservação de germoplasma in vitro 
 

A conservação de recursos genéticos implica na manutenção de coleções em seu local de 
ocorrência (in situ) ou fora de seu local de ocorrência (ex situ). Na conservação ex situ, podem ser 
mantidos indivíduos, embriões, sementes ou qualquer outra estrutura vegetal, sob diferentes 
condições a depender do material empregado: em campo, em casas de vegetação, em câmaras 
secas sob baixas temperaturas ou por conservação in vitro (VIEIRA, 2000).  

A conservação de germoplasma in vitro permite a manutenção de um número grande de 
acessos em um pequeno espaço físico, livre das intempéries e riscos que existem no campo, 
reduz os custos de manutenção, garante a preservação da fidelidade genética e facilita a 
disponibilidade de material para intercâmbio de germoplasma (FARIA et al., 2006). 
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Cada método de conservação possui vantagens e desvantagens sendo necessárias 
estratégias complementares para uma eficaz conservação da classe máxima de diversidade 
genética em um dado táxon. Nos últimos anos, as abordagens tradicionais são complementadas 
por métodos de conservação in vitro, oferecendo assim maior segurança aos bancos de genes em 
campo (MARTIN & PRADEEP, 2003). 

Os protocolos de conservação in vitro devem compreender o objetivo de alcançar a taxa 
máxima de sobrevivência e estabilidade genética com mínima frequência de subcultivo (NAIDU & 
SREENATH, 1999). Existem dois sistemas básicos de conservação in vitro. Um através da 
limitação do crescimento até taxas mínimas (crescimento lento), e outro mediante a supressão 
total do crescimento e do metabolismo celular (criopreservação). O sistema de crescimento lento 
proporciona opções de armazenamento a curto e médio prazo, enquanto com a criopreservação é 
possível armazenar o material vegetal por longo prazo (ROCA et al., 1991; RAO, 2004). 

O crescimento lento consiste em reduzir o metabolismo da planta sem afetar sua 
viabilidade. Este pode ser alcançado pela redução da intensidade de luz ou temperatura, pela 
indução de estresse osmótico, pela adição de retardantes de crescimento e/ou diminuindo a 
concentração dos componentes salinos e orgânicos do meio de cultura (WITHERS & WILLIAMS, 
1998). No entanto, como a maioria das técnicas in vitro, o sucesso na tecnologia de crescimento 
mínimo requer o desenvolvimento de protocolos específicos para cada tipo de espécie e explante 
(WATT et al., 2000). 

O uso de temperaturas mais baixas que as comumente usadas no cultivo in vitro reduz a 
ação de enzimas e do metabolismo geral das plantas. Comumente, temperaturas de 0-5°C são 
empregadas para espécies tolerantes ao frio e para espécies tropicais são usadas temperaturas 
entre 15°C e 20°C (LEMOS et al., 2002; RAO, 2004).  

Reguladores osmóticos também são aplicados para limitar o crescimento das plântulas in 
vitro. Os álcoois açúcares manitol e sorbitol têm sido empregados frequentemente como 
reguladores osmóticos para modificar o potencial da água do meio de cultura. Considera-se que 
estes compostos não são metabolizados por tecidos vegetais porque, como algumas plantas não 
possuem uma via nativa para a biossíntese de álcoois açúcares, assume-se que as mesmas são 
deficientes em vias para assimilá-los (THORPE et al., 2008). 

Diversas culturas têm sido conservadas com a aplicação de reguladores osmóticos. 
Culturas de Drosophyllum lusitanicum foram conservadas por oito meses sob crescimento lento 
com 60 g/dm3 de sacarose e 20 g/dm3 de manitol a 5°C (GONÇALVES & ROMANO, 2007). Já 
microplantas de maracujazeiro (Passiflora giberti N. E. Brown) foram conservadas por quatro 
meses, em meio de cultura suplementado com 10 ou 20 g. L-1 de sorbitol (FARIA et al., 2006). 

Outra estratégia muito utilizada para conservar sob crescimento lento é a adição de 
inibidores de crescimento ao meio de cultivo. Entre as substâncias empregadas com esta função 
estão, o ácido abscísico, o ancimidol e o ácido acetilsalicílico (ROCA et al., 1991).  

O hormônio vegetal ácido abscísico (ABA) é utilizado na conservação de germoplasma, 
pois tem como principal papel controlar o início e a manutenção do processo de dormência em 
gemas e sementes; bem como controlar as respostas do vegetal ao estresse, em especial ao 
estresse hídrico (TAIZ & ZEIGER, 2006). Em cana-de-açúcar, foi possível cultivar os explantes por 
12 meses com uso de ABA na concentração de 1 mg.L-1 sem afetar a viabilidade dos mesmos 
(LEMOS et al., 2002).  

Outras substâncias também utilizadas como inibidoras de crescimento vegetal com 
sucesso para algumas culturas foram o ácido acetilsalicílico (AAS) e o ancimidol. Em cultivo de 
microplantas de batata (Solanum tuberosum L.) a conservação por 16 meses foi obtida com o uso 
de 10 µM de ancimidol e 60 g.L-1 de sacarose a 6°C (SARKAR, 2001). Em outro trabalho utilizando 
hastes de batata, o meio de cultura suplementado com 87,6 mM de manitol e de 30 a 120 mg.L-1 

de AAS proporcionou menor crescimento e formação de gemas nas hastes após nove meses de 
cultivo; entretanto, a sobrevivência foi maior no meio suplementado com 87,6 mM de sacarose 
independente da concentração de ácido acetilsalicílico (FORTES & PEREIRA, 2001).  

Outro fator que apresenta marcada influência na conservação in vitro, além das 
modificações no meio de cultura e temperatura é o tipo de frasco empregado para o cultivo 
prolongado. Islam et al. (2005) observaram esta influência com a conservação de quatro acessos 
de menta (Mentha spp). Testando cinco tipos de frascos (frasco industrial de vidro, vaso 
Magenta®, erlenmeyer e tubos de cultura com um ou dois explantes) os autores consideraram 
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que o vaso tipo Magenta® foi o melhor para conservação de menta por ter proporcionado um dos 
melhores resultados para perda de peso do meio, evapo-transpiração e ganho de peso fresco. 
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III. CAPÍTULO 1 
 
 
MICROPROPAGAÇÃO DE ACESSOS DE PATCHOULI 
 
RESUMO 
SANTOS, Aline Vieira. Micropropagação e Conservação in vitro de acessos de Patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] Sergipe: UFS, 2010. 84p. (Dissertação – Mestrado em 
Biotecnologia) 
 
O patchouli é uma espécie aromática de origem asiática que tem sido cultivada em diversas 
partes do mundo para extração de óleo essencial de suas folhas. Este óleo essencial é 
empregado por indústrias de perfumes, cosmética e alimentícia. Neste contexto, este trabalho 
teve como objetivo geral desenvolver protocolo de micropropagação para três acessos de 
patchouli. Para os experimentos de micropropagação foi utilizado DIC em esquema fatorial, em 
diferentes ensaios com emprego dos reguladores de crescimento cinetina e BAP em combinação 
com AIA e/ou ANA. A aclimatização utilizou diferentes misturas de pó de coco e vermiculita 
suplementado com Biosafra e calcário. Os diferentes acessos apresentaram regeneração de 
brotos via organogênese direta. O acesso POG002 pode ser propagado na presença de 0,5 mg.L-

1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA; o acesso POG014 com 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de 
ANA; e o acesso POG021 com o emprego de 1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA. A 
aclimatização dos acessos POG002, POG014 e POG021 pode ser realizada com o substrato pó 
de coco + Biosafra (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1). Plantas oriundas da micropropagação 
apresentaram maiores teores de óleo essencial e de patchoulol em todos os acessos analisados. 
 
Palavras-chave: organogênese direta; aclimatização; planta aromática; óleo essencial. 
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ABSTRACT 
 
Patchouli is an aromatic species from Asia that has been cultivated in various parts of the world for 
the extraction of essential oil of its leaves. This essential oil is used by perfume, cosmetics and 
food industries. In this context, this paper aims to develop general micropropagation protocol for 
three accessions of patchouli. For the micropropagation experiments a completely randomized 
factorial design with a factorial design, in different trials testing the growth regulators kinetin and 
BAP in combination with IAA and/or NAA. In the acclimatization experiment mixtures of coconut 
coir dust and vermiculite, supplemented with NPK fertilizer and limestone, were tested. The 
different accessions showed shoot regeneration via direct organogenesis. Accession POG002 can 
be propagated using 0.5 mg.L-1 kinetin and 0.1 mg.L-1 NAA, accession POG014 using 2.0 mg.L-1 
kinetin and 0.1 mg.L-1 NAA, and accession POG021 using 1.0 mg.L-1 kinetin and 0.5 mg.L-1. The 
acclimatization of the accessions POG002, POG014 and POG021 can be performed with the 
substrate coconut coir dust, with NPK (3-12-6) fertilizer (12 g.L-1) and lime (1 g.L-1). Essential oil 
content and the percentage of patchoulol were higher in plants derived from micropropagation in 
the three accessions studied. 
 
Keywords: direct organogenesis; acclimatization; aromatic plant; essentil oil. 
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3.1. INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de morfogênese in vitro é influenciado por diversos fatores como, tipo de 
explante, composição mineral do meio de cultura, condições ambientais, onde os reguladores de 
crescimento e genótipo são considerados os principais limitantes do processo (PERES, 2002; DE 
MOURA et al., 2001; GAHAN & GEORGE, 2008). 

O sistema de organogênese direta de brotos adventícios é uma das vias mais importantes 
de propagação de plantas in vitro por apresentar algumas vantagens em relação ao processo de 
organogênese indireta, tais como a ocorrência de altas taxas de propagação, particularmente 
quando números brotos surgem rapidamente de cada explante, bem como a menor probabilidade 
de ocorrência de variação somaclonal (GEORGE & DEBERGH, 2008). Para diversas espécies 
aromáticas foram obtidos protocolos de micropropagação por este método utilizando, 
principalmente, as citocininas 6-benzilaminipurina (BAP) e cinetina, isoladas ou em combinação 
com as auxinas, ácido indol-3-acético (AIA) ou ácido naftalenoacético (ANA) (CUENCA & AMO-
MARCO, 2000; SKALA & WYSOKINSKA, 2004; RANI et al., 2006; BOUHOUCHE & KSIKSI, 
2007). 

O patchouli [Pogostemon cablin (Benth) Blanco] é uma espécie aromática cujo óleo 
essencial destaca-se por ser um dos 18 principais óleos essenciais de importância comercial no 
mundo, sendo amplamente empregado na indústria de perfumes (GAMA, 1980; BIZZO, 2009). 

Em patchouli diversos trabalhos relataram a organogênese indireta de brotos. Entretanto, 
além do reduzido número de brotos originados por cada calo, esta via de propagação pode 
ocasionar variação somaclonal indesejada (MISRA, 1996; RAJAN & SHAKILA, 1997; 
VIJAYALALITHA, 1998; XIAO et al., 2001). 

O aumento na demanda por produtos secundários úteis (como o óleo essencial produzido 
pelo patchouli) tem intensificado a aplicação de métodos biotecnológicos para obter plantas 
altamente produtoras sob controladas condições de crescimento e /ou para adquirir genótipos 
homogêneos e estáveis (AVATO et al., 2005). 

A influência do cultivo de plantas in vitro na produção de óleos essenciais tem investigada 
em diversas espécies como Lavandula vera, Bupleurum fruticosum, Santolina chamaecyparissus 
(TSURO et al., 2001; BERTOLI et al., 2004; AHUJA et al., 2005). 

Neste contexto, os objetivos deste capítulo foram avaliar a eficiência de combinações de 
citocininas e auxinas na regeneração in vitro de acessos de patchouli, analisar distintos substratos 
na fase de aclimatização de mudas micropropadadas e extrair e analisar os constituintes químicos 
do óleo essencial da espécie propagada por estaquia e micropropagada. 
 
 
3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.2.1. Produção de Plantas 
 
 

As mudas foram produzidas por estaquia retirando-se as estacas das matrizes do Banco 
Ativo de Germoplasma da Fazenda Experimental “Campus Rural da UFS”, localizada no Município 
de São Cristóvão-SE. Utilizaram-se os acessos POG002, POG014 e POG021. As estacas foram 
plantadas em sacos plástico contendo o substrato areia + esterco bovino + pó de coco na 
proporção de 1:0,5:1, e cultivaddas em ambiente protegido com tela sombrite 50%, com irrigação 
por aspersão.  

Após 70 dias, as mudas foram transplantadas para vasos plásticos de 5,5 litros contendo o 
substrato acima citado, e mantidas na mesma estufa agrícola localizada no Departamento de 
Engenharia Agronômica (DEA) da UFS, município de São Cristóvão-SE. 
 
 
3.2.2. Estabelecimento de plantas in vitro 
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As folhas mais jovens das plantas produzidas na etapa anterior foram utilizadas como fonte 
de explantes para o estabelecimento de patchouli in vitro. Estas plantas foram pulverizadas dois 
dias antes da inoculação com o fungicida Cercobin® (1%). Antes da inoculação, as folhas foram 
submetidas ao processo de desinfestação, em duas etapas. A primeira etapa compreendeu a 
imersão das folhas em água corrente por trinta minutos. A segunda etapa ocorreu em câmara de 
fluxo laminar, na qual as folhas foram imersas em álcool etílico 70% por 30 segundos e, em 
seguida, em solução de cloreto de mercúrio 0,1% por três minutos sob agitação e lavadas três 
vezes em água destilada e autoclavada. 

As folhas foram seccionadas em segmentos de aproximadamente 2 cm2. Estes foram 
inseridos em frascos de 250 mL contendo 25 mL de meios de cultura MS (MURASHIGE & 
SKOOG, 1962), semi-sólido, contendo cinetina (2,0 mg.L-1), sacarose (30 g.L-1) e ágar (7 g.L-1).  
Após a inoculação, o material foi mantido em sala de crescimento com temperatura controlada de 
25 ± 2°C, fotoperíodo de 12 horas e intensidade luminosa de 60 mol.m-2.s-1, proveniente de luz 
fluorescente branca fria. Após 30 dias de cultivo os brotos foram individualizados em meio de 
cultura MS básico para servir como fonte de explantes para as próximas etapas deste trabalho. 
 
 
3.2.3. Micropropagação 
 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos e Melhoramento 
Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica da UFS. O meio de cultura utilizado foi o MS 
(MURASHIGE & SKOOG; 1962) suplementado com 0,7 % de ágar e 30 g.L-1 de sacarose; pH  5,8 
 0,1, seguido de esterilização em autoclave (121 ± 1°C e 1,05 atm por 15 minutos). 

Para todos os experimentos de micropropagação foram utilizados como fontes de 
explantes segmentos foliares (1cm2) de plantas estabelecidas in vitro. Estes foram inoculados em 
frascos de vidro contendo 25 mL de meio de cultura suplementado de acordo com os respectivos 
tratamentos. Os frascos foram mantidos em sala de crescimento com temperatura controlada de 
25 ± 2°C e fotoperíodo de 12 horas de luz.  
 
Ensaio 1 

Foram analisadas cinco concentrações de cinetina (0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 6,0 mg.L-1), quatro 
concentrações de AIA (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0 mg.L-1) e três acessos de patchouli (POG002, POG014, 
POG021). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 
5x4x3, totalizando 60 tratamentos. Cada tratamento foi constituído de cinco repetições 
compreendendo quatro frascos contendo dois explantes cada. 
 
Ensaio 2 

Foram testadas cinco concentrações de cinetina (0,0; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 mg.L-1), três 
concentrações de ANA (0,0; 0,1 e 0,5 mg.L-1) e dois acessos de patchouli (POG002, POG014) 
através de delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x3x2, totalizando 30 
tratamentos. Cada tratamento apresentou cinco repetições, sendo cada repetição composta por 
quatro frascos contendo dois explantes cada. 
 
Ensaio 3 

Este experimento foi realizado com o acesso POG014. Foram avaliadas cinco 
concentrações de BAP (0,0; 1,0; 2,0; 4,0 e 6,0 mg.L-1) e quatro concentrações de ANA (0,0; 0,5; 
1,0; 2,0 mg.L-1). Empregou-se delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x4, 
totalizando 20 tratamentos. Cada tratamento com cinco repetições, sendo cada repetição 
constituída por quatro frascos contendo dois explantes cada. 
 
 
3.2.4. Variáveis e Análise estatística 
 

As variáveis avaliadas aos 40 dias foram, regeneração (%) (percentual de explantes que 
produziram parte aérea), número de brotos, comprimento de brotos (cm) e massa seca de parte 
aérea (mg). Os resultados foram submetidos ao erro padrão da média. 
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3.2.5. Aclimatização 
 

Plantas micropropagadas foram enraizadas in vitro em meio MS básico. Após 30 dias 
foram retiradas dos frascos e transferidas para bandejas de poliestireno expandido com 72 
alvéolos, contendo os diferentes tratamentos. O experimento foi conduzido em ambiente protegido 
com tela sombrite de 50% e sistema de nebulização intermitente garantindo alta umidade relativa. 

O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 3x4, sendo 3 acessos de patchouli (POG002, POG014, POG021) e 4 substratos, 
totalizando 12 tratamentos. Cada tratamento apresentou cinco repetições e quatro plântulas por 
repetição. Os substratos testados foram: pó de coco + Biosafra® (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 
g.L-1) [PBC]; pó de coco + vermiculita (2:1) +  Biosafra® (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1) 
[PBCV (2:1)]; pó de coco + vermiculita (1:1) + Biosafra®  (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1) 
[PBCV (1:1)] e vermiculita acrescido de sais do MS, sendo 15mL da mistura de sais por planta 
[VS].  

Aos 25 dias foram avaliadas, sobrevivência (%), altura (cm), comprimento de raiz (cm), 
número de folhas, número de brotos, massa fresca e seca de folha, caule e raiz (g). Os resultados 
foram submetidos ao erro padrão da média. 
 
 
3.2.6. Análise química do óleo essencial obtido de plantas propagadas por estaquia e 
micropropagadas 
 

Plantas dos acessos POG002, POG014 e POG021, propagadas pelos métodos 
convencionais de estaquia e micropropagadas foram cultivadas em condições de campo para 
extração do óleo essencial. 

Plantas enraizadas derivadas de micropropagação foram aclimatizadas em bandejas de 
poliestireno expandido contendo o substrato, pó de coco + vermiculita (2:1) + Biosafra® (3-12-6) 
(12 g.L-1).  Após 30 dias, as plantas foram cultivadas em condições de campo durante três meses. 
Após este período as folhas foram colhidas e secas em estufa a 40ºC durante cinco dias. Mudas 
propagadas por estaquia foram cultivadas durante três meses em condições de campo. Em 
seguida as folhas foram colhidas e submetidas ao processo de secagem em estufa a 40ºC 
durante cinco dias. 

Os óleos essenciais de folhas secas foram obtidos por hidrodestilação através de aparelho 
do tipo Clevenger (GUENTHER, 1972) por aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Os teores 
foram estimados com base na massa seca (mL.100 g-1) e utilizando-se duas amostras por acesso. 

Amostras dos óleos essenciais foram analisadas em cromatografia gasosa (Shimadzu 
QP5050A) interfaceada com espectroscopia de massa (CG/EM), dotada de coluna capilar DB-5 
(30 mm x 0,25 mm x 0,25 mm) nas seguintes condições: gás de arraste hélio (fluxo 1,2 mL. min-1); 
tipo de injeção split a 250°C; detector a 280°C, programação da coluna 50°C durante 1,5 minuto, 
com aumento de 4°C por minuto até atingir 200°C, seguido de 10°C por minuto até 250°C, 
finalizando com 5 min de isoterma a 250ºC. Os espectros de massas foram obtidos por impacto 
eletrônico a 70 eV; velocidade de varredura 1.000; intervalo de varredura de 0,50 fragmentos/s e 
fragmentos detectados na faixa de 40 a 350 Da. 

A identificação dos constituintes foi determinada com base na comparação do índice de 
retenção (VAN DEN DOOL & KRATZ, 1963) relativo a uma série de n-alcanos homólogos obtido 
pela co-injeção de amostras do óleo com uma mistura linear de hidrocarbonetos, bem como com o 
banco de dados NIST21 e NIST107 da biblioteca do CG/EM e publicação de espectro de massas 
(ADAMS, 2007). 
 
 
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.3.1. Micropropagação 
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Ensaio 1 
 

A resposta morfogenética foi similar para todos os acessos estudados (POG002, POG014 
e POG021) que exibiram altos percentuais de regeneração direta a partir de explantes foliares e 
baixas concentrações (0,5 – 2,0 mg.L-1) de cinetina e AIA isolados ou em combinação (Figuras 1 e 
2). Em trabalhos anteriores com a mesma espécie houve regeneração indireta de plantas, com o 
emprego de explante foliar e os mesmos reguladores de crescimento (MISRA, 1996; RAJAN & 
SHAKILA, 1997; VIJAYALALITHA, 1998; XIAO et al., 2001).  Esta resposta pode ser explicada 
pela estreita dependência do genótipo para a indução de organogênese direta de brotos 
(GEORGE & DEBERGH, 2008).  Diferenças genotípicas significantes na capacidade regenerativa 
foram observadas para espécies como amoreira-branca (Morus alba), erva-doce (Foeniculum 
vulgare), cana-de-açúcar (Saccharum sp.), cevada (Hordeum vulgare) e espécies de Citrus 
(BORDÓN et al., 2000; ANZIDEI et al., 2000; BHAU & WAKHLU, 2001; SHARMA et al., 2005; 
GANDONOU et al., 2005). 

Organogênese direta com emprego de explante foliar obtido de plantas estabelecidas in 
vitro também foi verificada em outras espécies aromáticas ou medicinais como jambu (Spilanthes 
acmella), estévia (Stevia rebaudiana), Capsicum spp. e Plumbago zeylanica e P. rosea (DAS & 
ROUT, 2002; SARITHA & NAIDU, 2008; SREEDHAR et al., 2008; SANATOMBI & SHARMA, 
2008). Em éstevia, a resposta em direção a formação de brotos adventícios ocorreu 
especialmente ao redor da nervura central do explante foliar, e raramente em regiões de 
pequenos vasos, mas nunca na lâmina foliar o que indica que a presença de células vasculares 
parece ser crucial para regeneração “de novo” de brotos (SREEDHAR et al., 2008). 
 

 
Figura 1. Regeneração de parte aérea (%) em função de cinetina e AIA (adicionados em mg.L-1) 
em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
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Figura 2. Regeneração de plantas de patchouli POG002 [P. cablin (Benth.) Blanco] a partir de 
explante foliar cultivado em meio MS com 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA, após 40 dias, 
São Cristóvão, UFS. 
 

Resultados similares para o número de brotos por explante nos três acessos de patchouli 
ocorreram em resposta aos reguladores de crescimento cinetina e AIA. O uso de baixas 
concentrações de cinetina isoladas ou em combinação com baixos níveis de AIA proporcionou 
valores elevados de brotações por explante para todos os acessos. Para os acessos POG021 e 
POG014, houve a produção de 175 e 154 brotos por explante com o emprego de 1,0 mg.L-1 de 
cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA; já o acesso POG002 exibiu os menores valores de brotações por 
explante, com um máximo de  41 brotos em meio suplementado com 1,0 mg.L-1 de cinetina 
(Figura 3). O número de brotos por explante observado neste trabalho atingiu um máximo de 175 
brotos por explante no acesso POG021, um valor superior ao observado na maioria dos trabalhos 
com patchouli, como o de Misra (1996) que verificou 79,3 brotos por grama de calos de patchouli; 
e supera ainda os valores máximos observados em outras espécies da mesma família por 
organogênese direta como: Teucrium stocksianum e Coleus blumei que produziram 12,0 e 3,5 
brotos por explante, respectivamente (RANI et al., 2006; BOUHOUCHE & KSIKSI, 2007). 
 
 

 
Figura 3. Número de brotos por explante foliar em função de cinetina e AIA (adicionados em mg.L-

1) em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS.  
 

Cada acesso estudado manifestou resposta diferenciada para o comprimento de brotos 
(Figura 4). Para o POG021, o tratamento controle propiciou os brotos mais altos (0,7 ± 0,281 cm), 
revelando que o uso dos reguladores de crescimento cinetina e AIA nas concentrações analisadas 
inibiram o alongamento dos brotos. Para o POG014 o meio no qual foram verificados os valores 
máximos de brotações (1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA) também propiciou os brotos 
mais altos (0,6 ± 0,039 cm). Já para o POG002, as microplantas mais altas com 0,6 ± 0,012 cm 
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foram observadas em meio acrescido de 6,0 mg.L-1 de cinetina.  O maior comprimento de brotos 
em patchouli observado por Misra (1996) foi de 1,67 cm em meio MS suplementado de 1,0 mg.L-1 

de BAP, entretanto, com o uso de cinetina as brotações apresentaram um comprimento máximo 
de 1,3 cm. 
 

 
Figura 4. Comprimento de brotos (cm) em função de cinetina e AIA (adicionados em mg.L-1) em 
acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 
 

Para massa seca das brotações o comportamento dos três acessos de patchouli também 
foi diferenciado (Figura 5). No acesso POG002, houve maior produção de massa seca de brotos 
(134,600 ± 67,126  e 174,050 ± 10,698 mg) quando se empregou 2,0 e 6,0 mg.L-1 de cinetina, 
respectivamente. O acesso POG014 exibiu os menores valores de massa seca entre todos os 
acessos, com um máximo de 60,213 ±15,165 mg e 53,803 ± 6,658 mg em meio suplementado 
com 1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA, respectivamente. Já no acesso POG021 o valor 
máximo (71,567 ± 4,169 mg) foi observado com uso de 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA. 
Na espécie medicinal Withania somnifera, maior peso seco de plantas foi observado com 0,5 ppm 
de cinetina e 1,0 ppm de BAP (SANGWANH et al., 2007). 

Os brotos obtidos neste ensaio foram alongados e enraizados em meio MS por um período 
de trinta dias para cada etapa; deste modo em aproximadamente noventa dias é possível produzir 
um alto número de plantas de patchouli com garantida fidelidade clonal. O enraizamento e 
alongamento de microplantas da espécie  Perilla frutescens (Lamiaceae) também foi realizado em 
meio sem adição de reguladores de crescimento (ZHANG et al., 2005). 
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Figura 5. Massa seca de brotos (mg) em função de cinetina e AIA (adicionados em mg.L-1) em 
acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 
Ensaio 2 
 

Neste ensaio, observou-se regeneração direta de parte aérea de aproximadamente 100% 
em todos os acessos e concentrações de reguladores de crescimento testadas, com exceção 
apenas do meio de cultura controle e dos meios acrescidos apenas de ANA (Figuras 6 e 7).  O 
uso de cinetina em combinação com ANA (0,99 mg.L-1 de cinetina e 0,09 mg.L-1 de ANA) propiciou 
a mais alta frequência de regeneração de brotos a partir de calos e o mais alto número de brotos, 
bem como as brotações mais altas na espécie Coleus forskohlii pertencente à família Lamiaceae 
(REDDY et al., 2001). 

De acordo com Staden et al. (2008) as citocininas são muito efetivas em promover a 
iniciação direta de brotações quando usadas em combinação com auxinas. Neste trabalho, o uso 
de cinetina isolada ou combinada com a auxina ANA foi muito eficaz em promover regeneração 
direta de brotos. No entanto, Kukreja et al. (1990) testando as citocininas BAP, 2iP, Z e KIN para 
regeneração de brotos de P. cablin constataram que a cinetina foi a menos eficiente entre as 
citocininas testadas. Outro fato constatado foi que, enquanto a cinetina favoreceu a regeneração 
de brotos através da fase de calo, as demais citocininas testadas induziram diretamente a 
proliferação de brotos da cultura de meristemas. 
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Figura 6. Regeneração de parte aérea (%) em função de cinetina e ANA (adicionados em mg.L-1) 
em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 
 

 
Figura 7. Regeneração de plantas de patchouli POG002 [P. cablin (Benth.) Blanco] a partir de 
explante foliar cultivado em meio MS com 1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA, após 40 
dias, São Cristóvão, UFS. 
 
 

Os acessos POG002 e POG014 apresentaram resposta distinta para o número de brotos 
por explante em função das concentrações de cinetina e ANA (Figura 8). Enquanto no acesso 
POG014, 427,80 ± 81,816 brotos por explante foram obtidos com uso de 2,0 mg.L-1 de cinetina e 
0,1 mg.L-1 de ANA; no acesso POG002, os valores máximos de brotos observados foram 34,80 
±4,481  e 33,15 ±3,713 nos meios suplementados com  0,5 mg.L-1 de cinetina com 0,1 e 0,5 mg.L-

1 de ANA, respectivamente. Um dos maiores números de brotos por explante também foi 
observado na espécie medicinal calêndula (Calendula officinalis) na presença de cinetina (1,0 
mg.L-1) e ANA (0,5 mg.L-1) (DA COSTA et al., 2002). 
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Figura 8. Número de brotos por explante foliar em função de cinetina e ANA (adicionados em 
mg.L-1) em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 

Para o comprimento das brotações os dois acessos também apresentaram resposta 
diversa para as diferentes combinações de cinetina e ANA (Figura 9). No acesso POG002, baixas 
concentrações de cinetina (0,5 e 1,0 mg.L-1) isoladas ou em combinação com baixas 
concentrações de ANA propiciaram as plantas mais altas (0,43 ±0,060, 0,44 ±0,054 e 0,49 ±0,045 
cm). Contudo, no acesso POG014, concentrações mais elevadas de cinetina (2,0 e 4,0 mg.L-1) 
isoladas favoreceram os valores mais altos de plantas (0,56 ±0,040 e 0,50 ±0,063 cm). O 
comprimento dos brotos aumentou com o incremento nas concentrações de cinetina na espécie 
medicinal Maytenus senegalensis, sendo os brotos mais longos produzidos em meio com 3,0 
mg.L-1 de cinetina (MATU et al., 2006). Na espécie medicinal Sarcostemma brevistigma o uso de 
cinetina (1,29 mg.L-1) combinado com ANA (0,05; 0,13; 0,19; 0,28 mg.L-1) também proporcionou 
as plantas mais altas (THOMAS & SHANKAR, 2009). 

 

 
Figura 9. Comprimento de brotos (cm) em função de cinetina e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 

Os maiores valores de massa seca de brotos foram verificados no acesso POG002 nos 
meios acrescidos de 0,5 mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de ANA; 1,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-
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1 de ANA (12,115 ±1,638, 12,660 ±2,712 e 13,152 ±2,448 mg) (Figura 10). No acesso POG014, no 
meio com 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA foi observada maior massa seca de brotos 
(16,363 ±2,449 mg). Na espécie medicinal Bacopa monnieri, maior peso seco de plantas foi 
observado com uso de 2,0 mg.L-1 de cinetina (PRAVEEN et al., 2009). 

 

 
Figura 10. Massa seca de brotos (mg) em função de cinetina e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], São Cristóvão, UFS. 
 
 
Ensaio 3 
 

Altos percentuais de regeneração de parte aérea através de organogênese indireta foram 
observados em todos os tratamentos deste ensaio, com exceção apenas do controle (Figura 11). 
Extensiva regeneração de brotos com o cultivo de explantes meristemáticos foi registrado em 
patchouli em meio MS acrescido de 2,0 mg.L-1 de BAP (KUKREJA et al., 1990). A combinação de 
BAP e ANA também foi efetiva na regeneração de brotos a partir de calos compactos em 
manjericão (Ocimum basilicum). Nesta espécie, cotilédones cultivados em meio contendo 0,2 
mg.L-1 de ANA e 5,0 mg.L-1 BAP favoreceram a mais alta eficiência na formação de brotos por 
explante (66, 7%) e o mais alto número de brotos por explante (3,46) (DODE et al., 2003). 
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Figura 11. Regeneração de parte aérea (%) em função de BAP e ANA (adicionados em mg.L-1) 
em patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco]:POG014, São Cristóvão, UFS. 
 

A presença de 1,0 mg.L-1 de BAP isolado ou combinado com 1,0 mg.L-1 de ANA favoreceu 
o maior número de brotações neste ensaio (24,6 ±3,633 e 25,2 ±6,203 brotos por explante) 
(Figura 12). Em patchouli (Pogostemon heyneanus), todas as concentrações de ANA testadas em 
combinação com BAP produziram resultados inferiores aos obtidos com uso de BAP 
isoladamente. Nesta espécie, 17,1 brotos por segmento nodal foi o número máximo de brotos 
observado em meio suplementado com 2,22 µM de BAP (HEMBROM et al., 2006). Na espécie 
aromática sálvia da praia (Salvia africana-lutea) (Lamiaceae), a formação de brotos a partir de 
calos foi fortemente influenciada pelo tipo de explante e regulador de crescimento usado, sendo a 
produção de brotos mais alta quando hipocótilos foram colocados em meio com 0,5 mg.L-1 de 
ANA e 0,9 mg.L-1 de BAP (MAKUNGA & VAN STADEN, 2008). Na espécie medicinal Maytenus 
senegalensis, houve máxima organogênese direta de brotos a partir de segmento nodal com 0,5 
mg.L-1 de BAP  e com o aumento nas concentrações deste regulador houve decréscimo no 
número de brotos produzido por explante (MATU et al., 2006). É importante destacar que o 
número de brotações observadas neste ensaio é muito inferior ao obtido com emprego de cinetina 
e AIA ou cinetina e ANA com o mesmo acesso. 
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Figura 12. Número de brotos por explante em função de BAP e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco]:POG014, São Cristóvão, UFS. 
 

Os meios acrescidos de 1,0 mg.L-1 de ANA  e 1,0 mg.L-1 de BAP e 1,0 mg.L-1 de ANA 
propiciaram os mais elevados valores de comprimento das brotações (0,72 ±0,079 e 0,62 ±0,112 
cm)  (Figura 13). Brotações mais altas foram encontradas em outras espécies da família 
Lamiaceae; como, em Salvia nemorosa, em que o maior comprimento de broto foi de 1,7 cm em 
meio MS acrescido de 0,2 mg.L-1 de BAP + 0,51 mg.L-1 de AIA, obtido através de organogênese 
direta de explante foliar (SKALA & WYSOKÍNSKA, 2004). Microplantas com 1,37 cm foram 
observados na presença de 2,0 mg/dm3 de BAP e 1,0 mg/dm3 de ANA em Coleus blumei (RANI et 
al., 2006). Já em manjericão (Ocimum basilicum) os brotos exibiram um comprimento máximo de 
4,4 cm em meio acrescido de 0,54 mg.L-1 cinetina e 0,09 mg.L-1 de AIA (SIDDIQUE & ANIS, 
2008).  
 

 
Figura 13. Comprimento de brotos (cm) em função de BAP e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco]:POG014, São Cristóvão, UFS. 
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A maior massa seca de brotos foi encontrada no mesmo meio que propiciou maior número 
de brotos por explante, o meio  MS acrescido de 1,0 mg.L-1 de BAP e 1,0 mg.L-1 de ANA (Figura 
14). Na espécie medicinal amoreira-preta (Rubus spp.) o máximo peso seco de brotos foi obtido 
com 2,0 mg.L-1 de BAP (VILLA et al., 2006). 
 

 
 

Figura 14. Massa seca de brotos (mg) em função de BAP e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco]: POG014, São Cristóvão, 2009. 
 

A massa seca de calos foi mais elevada nos meios suplementados com 4,0 mg.L-1 de BAP 
e 0,5 e 1,0 mg.L-1 de ANA; e 6,0 mg.L-1 de BAP e 0,5 e 1,0 mg.L-1 de ANA (Figura 15). Na 
propagação in vitro de carauá (Anana erectifolius), as duas variedades analisadas apresentaram 
maior produção de matéria seca no meio suplementado com 2,0 mg.L-1  de BAP (DOS SANTOS 
et al., 2005). 
 

 
 

Figura 15. Massa seca de calos (mg) em função de BAP e ANA (adicionados em mg.L-1) em 
patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco]:POG014, São Cristóvão, 2009. 
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3.3.2. Aclimatização 
 

A sobrevivência das plantas de todos os acessos foi de aproximadamente 100 % em todos 
os substratos analisados (Tabela 1). Para as demais variáveis analisadas os substratos 
originaram resposta diferenciada para cada acesso de patchouli. O acesso POG002 apresentou 
plantas mais altas, com maior número de brotos e maiores valores de massa seca de parte aérea 
e raiz com uso de vermiculita acrescida de sais do MS semanalmente (Tabela 1). Na espécue 
medicinal e aromática gerânio (Pelargonium graveolens), a mistura de substratos que promoveu o 
maior percentual de sobrevivência de 95% e o maior comprimento de planta também foi a 
vermiculita acrescida de sais do MS (OLIVEIRA, et al., 2007). 

Para o acesso POG014 a altura e a massa seca de parte aérea foram mais elevadas com 
o substrato vermiculita acrescida de MS. Já o número de brotos foi maior (9,1±1,40 e 8,3±2,05) 
com os substratos PBC e VMS, respectivamente. Com o acesso POG021 houve resposta similar 
àquela do POG002, sendo as plantas mais altas, com maiores valores de número de brotos e de 
massa seca de parte aérea obtidas com uso do substrato VMS, exceto a altura das plantas que 
apresentou resultados iguais estatisticamente para os substratos VMS e PBC. Já a massa seca 
de raiz foi maior com o uso de PBCV(1:1). Na espécie medicinal e aromática hortelã-japonesa 
(Mentha arvensis) não houve diferenças significativas para número de brotos, massa seca de raiz 
e parte aérea com a utilização dos mesmos substratos avaliados neste trabalho (FONSECA et al., 
2008). 

Em geral, o substrato pó de coco + Biosafra (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1);  pode 
ser usado para aclimatização dos acessos POG002, POG014 e POG021, por ter apresentado um 
dos melhores resultados para as variáveis analisadas e pelo fácil acesso e baixo custo do pó de 
coco na região nordeste. Além destes fatores, com o consumo do pó de coco como substrato 
agrícola, contribui-se para redução do lançamento desse resíduo ao meio ambiente (BEZERRA & 
ROSA, 2002). 
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Tabela 1. Sobrevivência (%), altura (cm), número de brotos, massa seca de parte aérea (g) e 
massa seca de raiz (g) de plantas micropropagadas de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], em 
função dos diferentes substratos para aclimatização e acessos. São Cristóvão, UFS. 

Acesso Substrato Sobrevivência 
(%) 

Altura (cm) Número de 
Brotos 

Massa 
seca de 

parte aérea 
(g) 

Massa 
seca de 
raiz (g) 

 
POG002 

PBC 100,0±0,00 11,9±0,96 6,3±1,16 0,28±0,06 0,03±0,01 
PBCV(1:1) 100,0±0,00 9,7±0,85 5,8±0,84 0,21±0,03 0,02±0,00 
PBCV(2:1) 95,0±5,00 13,0±1,15 5,8±0,93 0,25±0,03 0,03±0,00 

VMS 100,0±0,00 15,8±1,78 6,9±1,15 0,42±0,08 0,04±0,01 
 

POG014 
PBC 100,0±0,00 8,2±0,47 9,1±1,40 0,17±0,02 0,03±0,01 

PBCV(1:1) 95,0±5,00 8,2±0,63 6,2±1,35 0,22±0,01 0,05±0,01 
PBCV(2:1) 100,0±0,00 7,7±0,47 5,7±0,92 0,15±0,01 0,06±0,01 

VMS 100,0±0,00 13,4±0,77 8,3±2,05 0,35±0,04 0,05±0,01 
 

POG021 
PBC 100,0±0,00 17,0±0,31 4,4±0,64 0,42±0,01 0,08±0,00 

PBCV(1:1) 100,0±0,00 14,4±0,84 2,0±0,87 0,38±0,03 0,09±0,01 
PBCV(2:1) 100,0±0,00 11,1±0,82 0,2±0,09 0,24±0,02 0,06±0,01 

VMS 100,0±0,00 16,9±0,94 6,2±0,74 0,43±0,04 0,05±0,01 
*PBC: pó de coco + Biosafra (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1); PBCV (2:1):  pó de coco + vermiculita (2:1) + Biosafra (3-12-6) (12 
g.L-1) + calcário (1 g.L-1); PBCV (1:1):  pó de coco + vermiculita (1:1) + Biosafra (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1); VMS: vermiculita 
acrescido de sais do MS, sendo 15mL da mistura de sais por planta. 
 
 
3.3.3. Análise química do óleo essencial obtido de plantas propagadas por estaquia e 
micropropagadas 
 
 

Em todos os acessos de patchouli estudados o teor do óleo essencial foi maior nas plantas 
provenientes do cultivo in vitro. O teor do óleo essencial variou de 1,70 – 1,75 % para as plantas 
propagadas por estaquia e 2,33 – 3,00 % para aquelas provenientes da micropropagação (Tabela 
2). Em Pogostemon heyneanus, que também produz o óleo essencial de patchouli, o perfil do óleo 
essencial foi similar em plantas crescidas em campo e plantas derivadas do cultivo in vitro 
(HEMBROM et al., 2006). Misra (1996) verificou que plantas provenientes de estaquia e derivadas 
do cultivo in vitro apresentaram características morfológicas e teor de óleo essencial (1,9 ± 0,2 e 
2,0 ± 0,2, respectivamente) similares, entretanto as plantas originadas in vitro foram anãs, o que 
pode representar a ocorrência de variação somaclonal.  

Em ambos os tipos de propagação analisados e todos os acessos testados foram 
identificados cerca de 12 compostos no óleo essencial, sendo o composto majoritário o patchoulol 
em todos os casos (Tabela 2).  As plantas oriundas da micropropagação apresentaram valores 
superiores de patchoulol em todos os acessos analisados, sendo o incremento de 47,26 ±1,87 
para 66,25 ± 2,38 % no POG002; de 50,37 ±6,03 para 63,32 ± 2,70 % no POG014 e de 43,60 
±5,01 para 61,37 ± 4,11 % no POG021.  

Resultados muito diversos são encontrados na literatura no que se refere à influência do 
cultivo in vitro na produção de óleo essencial. Em orégano (Origanum bastetanum), o timol e o 
carvacrol, considerados os dois principais constituintes, foram mais elevados nas plantas 
micropropagadas. Já em sálvia (Salvia fruticosa) entre os principais constituintes, apenas a 
cânfora foi identificada, mas com conteúdo maior que o da planta-mãe (SOCORRO et al., 1998; 
ARIKAT et al., 2004). Por outro lado, em espécies como sálvia (Salvia officinalis) e hortelã-
japonesa (Mentha arvensis) o percentual dos principais constituintes foi menor em plântulas 
micropropagadas do que nas plantas matrizes (AVATO et al., 2005; FONSECA et al., 2008). Em 
outro trabalho com hortelã-japonesa (Mentha arvensis) a produção e o teor dos principais 
constituintes do óleo essencial foram similares em plantas micropropagadas e plantas-mãe 
(PHATAK & HEBLE, 2002). 

O maior teor do óleo essencial em plantas micropropagadas que foi observado neste 
trabalho pode ter ocorrido, pois o suplemento de reguladores de crescimento no meio de cultura, 
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como as citocininas, influencia a produção e a qualidade do óleo essencial (SANGWAN et al., 
2001; ARIKAT et al., 2004). 
 

Tabela 2. Composição química do óleo essencial obtido de folhas de acessos de patchouli [P. 
cablin (Benth.) Blanco] cultivado por estaquia e micropropagado, São Cristóvão, UFS. 
Pico Composto IK Porcentagem nos Acessos 

Propagação Convencional Micropropagação 
   POG002 POG014 POG021 POG002 POG014 POG021 

1   Patchuleno 1382 2,84 ± 1,01 2,58 ± 0,38 2,82 ± 0,52 
1,10 ± 0,0 1,37 ± 0,15 1,18 ± 0,03 

2 Elemeno 1387 0,91 ± 0,04 0,87 ±0,20 1,02 ± 0,17 0,45 ±0,13 0,57 ±0,07 0,49 ± 0,20 
3  Cariofileno 1417 3,24 ±0,38 2,89 ± 0,43 3,62 ± 0,48 1,70 ±0,14 2,02 ± 0,18 2,44 ± 0,36 
4  Guaieno 1433 9,53 ± 0,67 8,71 ± 1,56 10,79 ±1,78 6,28 ± 0,55 7,16 ± 0,86 7,68 ± 1,05 
5 Seicheleno 1447 6,50 ± 0,98 5,90 ± 1,05 6,77 ± 0,75 3,37 ± 0,18 3,79 ± 0,27 4,11 ± 0,34 
6  Humuleno 1453 0,60 ± 0,07 0,63 ± 0,13 0,67 ± 0,06 0,28 ± 0,04 0,33 ± 0,01 0,31 ± 0,02 
7  Patchouleno 1462 3,91 ± 0,54 3,70 ± 0,71 4,14 ± 0,46 1,73 ± 0,05 2,08 ± 0,14 2,14 ± 0,17 
8 Allo-Aromadrendeno 1466 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,51 ± 0,06 0,60 ± 0,04 0,57 ± 0,13 
9 Acifileno 1493 0,00 ±0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,14 ± 0,15 1,37 ± 0,17 1,36 ± 0,28 
10  Bulneseno 1499 13,00 ±0,24 11,81 ±1,57 13,49 ± 1,30 10,21 ±1,09 11,50 ±1,60 12,30 ±1,78 
11 Longicanfenilona 1569 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

1,34 ± 0,36 0,52 ± 0,11 0,93 ± 0,37 
12 Pogostol 1657 3,25 ± 0,66 3,54 ± 0,28 3,10 ± 0,61 2,60 ± 1,82 4,09 ± 0,25 3,76 ± 0,20 
13 Patchoulol 1670 47,26 ±1,87 50,37 ±6,03 43,60 ±5,01 66,25 ± 2,38 63,32 ± 2,70 61,37 ± 4,11 

Total identificado  91,02 90,98 89,99 
 

96,93 98,55 
98,78 

Teor de OE (%)  1,70 ± 0,30 1,75 ± 0,25 1,70 ± 0,10 3,00 ± 0,33 2,88 ± 0,20 2,33 ± 1,0 

IK= índice de Kovats 

 
 
3.4. CONCLUSÕES 
 
 
 O meio de cultura MS acrescido de cinetina com ANA propicia maior eficiência na 

propagação dos acessos POG002 e POG014 do que aquele suplementado com cinetina e 
AIA; 

 A utilização de BAP e ANA na micropropagação do acesso POG014 promove um tipo de 
regeneração de plantas inferior ao observado na presença de cinetina em combinação 
com as auxinas AIA ou ANA; 

 O acesso POG002 pode ser propagado via organogênese direta em meio MS na presença 
de 0,5 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA; 

 O acesso POG014 pode ser propagado via organogênese direta em meio MS 
suplementado com 2,0 mg.L-1 de cinetina e 0,1 mg.L-1 de ANA; 

 O acesso POG021 pode ser propagado via organogênese direta com o emprego de 1,0 
mg.L-1 de cinetina e 0,5 mg.L-1 de AIA; 

 A aclimatização dos acessos POG002, POG014 e POG021 pode ser realizada com o 
substrato pó de coco + Biosafra (3-12-6) (12 g.L-1) + calcário (1 g.L-1). 

 Plantas oriundas da micropropagação apresentaram maiores teores de óleo essencial e 
valores superiores de patchoulol em todos os acessos analisados. 
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IV. CAPÍTULO 2 
 
 
CALOGÊNESE E ANÁLISE BIOQUÍMICA DE ACESSOS DE PATCHOULI 
 
 
RESUMO 
SANTOS, Aline Vieira. Micropropagação e Conservação in vitro de acessos de Patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] Sergipe: UFS, 2010. 84p. (Dissertação – Mestrado em 
Biotecnologia) 
 
Este trabalho teve por objetivo a indução de calos em acessos de patchouli para estudo do 
metabolismo primário e secundário. Para indução de calos foram utilizados explantes foliares e a 
auxina 2,4-D em combinação com duas citocininas, BAP e cinetina. A atividade das enzimas 
peroxidase e polifenoloxidase foi mensurada. Foram analisados os açúcares solúveis totais, os 
açúcares redutores, proteínas totais, os aminoácidos totais. Análise de óleo essencial foi realizada 
empregando a hidrodestilação e a extração por solventes orgânicos. Os maiores tamanhos de 
calos foram obtidos nos meios com, 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP; 0,022 mg.L-1 de 
2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP; e 0,110 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP para o acesso 
POG014; com 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP; 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 
de BAP para o POG021 e com 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP para o POG002. A 
atividade de peroxidase foi mais elevada em calos organogênicos do acesso POG014. A enzima 
polifenoloxidase teve atividade máxima em microplantas do acesso POG021. As plantas 
micropropagadas apresentaram os maiores conteúdos de aminoácidos totais e açúcares solúveis 
totais. Já o teor de açúcares redutores foi mais elevado nos tecidos de calos. A possível 
variabilidade genética entre os acessos estudados não foi visualizada com o emprego do 
marcador molecular RAPD. Não foi encontrado óleo essencial nos calos analisados. 
 
Palavras-chave: organogênese indireta; peroxidase; açúcares redutores; aminoácidos totais. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to induce callus production in accessions of patchouli to study the primary and 
secondary metabolism. For induction of callus were used leaf explants and 2,4-D in combination 
with two cytokinins, BAP and kinetin. The activity of peroxidase and polyphenol oxidase was 
measured. The following variables were analyzed: soluble sugar content, reducing sugars, total 
protein, amino acids. Analysis of essential oil was performed using a hydrodistillation and 
extraction solvents. The larger sizes of calluses were obtained with the following mediums: 0.022 
mg.L-1 2,4-D and 0.113 mg.L-1 BAP, 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.225 mg.L -1 BAP and 0.110 mg.L-1 
2,4-D and 0.113 mg.L-1 BAP for accession POG014; with 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.113 mg.L -1 
BAP, 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.225 mg.L-1 BAP for POG021; 0.022 mg.L-1 2,4-D and 0.225 mg.L-1 
BAP for POG002. The peroxidase activity was higher in organogenic callus from accesson 
POG014. The polyphenol oxidase had maximum activity in microplants of accession POG021. The 
micropropagated plants showed the highest content of total amino acids and soluble sugars. The 
reducing sugar content was higher in callus tissue. The possible genetic variability among the 
accessions was not seen with the use of RAPD molecular markers. Essential oil was not observed 
in calli. 
 
Keywords: indirect organogenesis; peroxidase; reducing sugar; total amino acids. 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 

O calo é uma massa de células desorganizada e relativamente indiferenciada. Algumas 
vezes o calo é produzido de forma natural em resposta a uma lesão no tecido vegetal (TAIZ & 
ZEIGER, 2006) ou pode ser induzido in vitro pelo uso de reguladores de crescimento. 

A indução de calos tem sido empregada para regeneração de plantas em espécies 
medicinais tais como Pfaffia tuberosa, murici-pequeno (Byrsonima intermedia) e erva de São João 
(Hypericum perforatum) com a utilização de auxinas isoladas (como AIA, ANA e principalmente 
2,4-D) ou em combinação com citocininas (como BAP, cinetina e TDZ) (PRETTO & SANTARÉM, 
2000; FLORES et al., 2006; NOGUEIRA et al., 2007). Vem sendo utilizados, também, como fontes 
de metabólitos secundários, tanto para estudos de biossíntese quanto como fonte confiável de 
produtos naturais (como os óleos essenciais sintetizados por plantas aromáticas como o 
patchouli) (PRETTO & SANTARÉM, 2000; COLLIN, 2001). 

O patchouli é uma das espécies aromáticas mais importantes comercialmente. No entanto, 
a aplicação de métodos biotecnológicos para a propagação visando à produção de metabólitos 
secundários nesta espécie é limitada. Apenas poucos trabalhos dedicaram-se ao estudo da 
produção de óleo essencial por calos e cultura de células em suspensão (HART et al., 1970; 
BUNRATHEP et al., 2006). 

A variabilidade genética dos acessos de patchouli analisados neste trabalho pode ser 
detectada através de marcadores moleculares. Dentre os marcadores moleculares mais utilizados, 
os baseados no uso de DNA são considerados os mais apropriados para a maioria dos 
organismos vivos. Diversos marcadores podem ser empregados para a análise de polimorfismo. 
Eles podem ser classificados como marcadores baseados na reação em cadeia da polimerase 
(PCR) ou marcadores baseados em hibridização do DNA com sondas moleculares (SHARMA et 
al., 2008).  

O RAPD (DNA polimórfico amplificado ao acaso) é um marcador simples que origina uma 
“impressão digital” genômica de produtos de PCR. Este tem a vantagem de não requerer 
conhecimento prévio sobre a biologia molecular da espécie a ser estudada, além do mais é rápido 
e pode ser aplicado a uma ampla variedade de organismos. Através desta técnica, cada primer 
utilizado fornece um padrão distinto de produtos de PCR, sendo cada um destes capazes de 
identificar polimorfismo entre variedades da mesma espécie (WELSH e MCCLELLAND, 1990). 

Neste contexto os objetivos do presente capítulo foram analisar o efeito de 2,4-D (ácido 
2,4-diclorofenoxiacético) combinado com cinetina ou BAP (6-benzilaminopurina) na calogênese 
em acessos de patchouli e avaliar bioquimicamente o metabolismo de acessos de patchouli 
cultivados em vasos e proveniente do cultivo in vitro (parte aérea e calos). 

 
 
 
4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Ensaio 1 
 

Para este ensaio foram utilizados segmentos foliares com cerca de 1 cm2 oriundos de 
plantas do acesso POG014 estabelecidas in vitro.  

O delineamento empregado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2, sendo 
quatro concentrações de 2,4-D (0,0; 1,0; 2,0 e 4,0 mg.L-1) e duas concentrações de cinetina (0,0 e 
2,0 mg.L-1), totalizando oito tratamentos. Cada tratamento constou de cinco repetições, cada 
repetição contendo quatro frascos, cada frasco com dois explantes. As culturas foram mantidas 
em sala de crescimento com temperatura controlada de 25±2°C, no escuro por sete dias; 
posteriormente foram cultivadas sob fotoperíodo de 12 horas de luz e intensidade luminosa de 
60 mol.m-2.s-1, proveniente de luz fluorescente branca fria. 
 
Ensaio 2 
 

Para este ensaio foram utilizados segmentos foliares com cerca de 1 cm2 oriundos de 
plantas estabelecidas in vitro. 
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O delineamento empregado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x4x3, 
sendo quatro concentrações de 2,4-D (0,000; 0,022; 0,110; 0,221 mg.L-1), quatro concentrações 
de BAP (0,000; 0,022; 0,113; 0,225 mg.L-1) e três acessos (POG002, POG014 e POG021). Cada 
tratamento constou de cinco repetições, cada repetição contendo quatro frascos, cada frasco com 
um explante foliar. Os frascos foram mantidos em sala de crescimento com temperatura 
controlada de 25 ± 2oC e no escuro. 
 
4.2.3. Curva de crescimento 
 

Para estimar o melhor período para a repicagem dos calos foi estabelecida a  curva de 
crescimento dos calos. Esta curva foi implementada com o acesso POG014 cultivado em meio MS 
acrescido de 0,022 mg.L-1 2,4-D e 0,113 mg.L-1 BAP, sendo construída através da avaliação da 
massa fresca (g) de calos a cada cinco dias durante um período de 60 dias. 
 
 
4.2.4.  Variáveis e Análise estatística 
 

As avaliações foram executadas aos 40 dias de cultivo, considerando as variáveis: Indução 
de calos: tamanho de calo formado, consistência e coloração. Para a variável tamanho de calo, foi 
utilizada uma escala de 1 a 4, onde : 1 = ausência de calo; 2 = calo com pequeno tamanho (≤ 0,5 
cm); 3 = tamanho médio de calo (0,5 – 1,0 cm); e 4 = calo grande (≥ 1,0 cm). E morfogênese: 
porcentagem de calos embriogênicos, porcentagem de calos com brotos e porcentagem de calos 
com raízes adventícias. 

Os resultados foram submetidos ao erro padrão da média. 
 
4.2.5. Análise bioquímica de acessos de patchouli cultivados em vasos e provenientes de 
cultivo in vitro (parte aérea e calos) 
 

As análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Enzimologia da Universidade 
Federal de Sergipe. Os materiais analisados foram: calos com cerca de quarenta dias de cultivo e 
folhas obtidas de (1) plantas com oito meses de idade cultivadas em vasos em ambiente protegido 
com tela sombrite e (2) microplantas obtidas da terceira ou quarta repicagem. 

As variáveis avaliadas foram a atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase, o teor 
de açúcares totais e redutores, o teor de proteínas e o teor de aminoácidos totais. Todas as 
leituras de absorbância foram realizadas em triplicata com o emprego de um espectrofotômetro 
Femto 800 XI. 
 
A. Determinação do teor de proteínas totais 
 

A determinação da concentração de proteínas totais foi realizada de acordo com Bradford 
(1976). Para obtenção do extrato protéico foi pesado 1 g de calo e folhas provenientes do cultivo 
in vitro e cultivadas em vasos para cada 5 mL de tampão fosfato de sódio 0,2 M pH=5,7. Em 
seguida foi homogeneizado por 5 minutos e filtrado em gaze;  o filtrado foi centrifugado a 6 800 g, 
4° C por 15 minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi retirado e utilizado no ensaio. O ensaio 
empregou 100 µL de amostra e 2,5 mL do reagente de Bradford. A leitura de absorbância foi 
efetuada em um comprimento de onda de 595 nm. A quantificação de proteínas foi realizada 
através da curva padrão de soro albumina bovina (BSA) (0 – 50 µg/ 100µL). 
 
B. Determinação da atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase 
 

A atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase foi mensurada de acordo com 
Reuveni (1995). O extrato enzimático bruto foi obtido como descrito no item  4.2.5. subitem A. 

A atividade de Peroxidase foi determinada usando-se 20 µg de proteína + 25 mM tampão 
citrato-fosfato a pH= 5,4 + 1 mM guaiacol para cada 1 mL da mistura de reação. A mesma foi 
iniciada com adição de 10 µL de peróxido de hidrogênio 30% sendo efetuada a leitura de 
absorbância a 475 nm, 25ºC por 1 minuto com intervalos de 10 segundos. 
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A atividade de Polifenoloxidase foi determinada usando-se 30 µg de proteína + 25 mM 
tampão citrato-fosfato a pH= 6,4 + 5 mM de L-prolina a cada 1 mL da mistura de reação. A 
amostra foi aerada por pirocatecol (1,2 – dihidroxibenzeno) como substrato na concentração final 
de 20 mM e realizando a leitura de absorbância a 515 nm por 1 minuto em intervalos de 10 
segundos. 

 
C. Determinação do teor de açúcares totais 

 
O teor de açúcares totais foi estimado de acordo com o método de Dubois et al. (1956), 

sendo a extração implementada como descrito no item  4.2.5. subitem A. O ensaio foi realizado 
com10 µL da amostra com 490 µL de água destilada, 500 µL de fenol a 5% e 2,5 mL de ácido 
sulfúrico concentrado, sendo realizada a leitura de absorbância em um comprimento de onda de 
490 nm. As concentrações de açúcares foram determinadas através de curva padrão de glicose (0 
- 50 µg). 

 
D. Determinação do teor de açúcares redutores 
 

A quantificação de açúcares redutores foi realizada de acordo com o método DNS 
(MILLER, 1959), sendo a extração realizada como descrito no item  4.2.5. subitem A. O ensaio foi 
realizado com1500 µL da amostra e 1000 µL de reagente DNS, sendo realizada a leitura de 
absorbância em 540 nm. As concentrações de açúcares foram determinadas através de curva 
padrão de glicose ( 0 – 0,6 mM). 
 
E. Determinação do teor de aminoácidos 
 

O teor de aminoácidos foi mensurado segundo o método de Bates et al. (1973). Para 
obtenção do extrato, 500 mg de folhas e calos frescos foram macerados em 10 mL de ácido 
sulfosalicílico a 3%. Em seguida, o extrato foi centrifugado a 12000 rpm por 10 minutos. O ensaio 
utilizou 2,0 mL de amostra, 2,0 mL de ninidrina ácida e 2,0 mL de ácido acético, em seguida as 
amostras permaneceram em banho-maria fervente durante uma hora. Posteriormente, as mesmas 
foram submetidas a um banho de gelo, sendo então realizada a leitura de absorbância em um 
comprimento de onda de 520 nm. As concentrações de aminoácidos foram determinadas através 
de curva padrão de prolina (0 – 40 µg). 
 
 
4.2.5.7. RAPD 
 

Para analisar a variabilidade genética entre diferentes acessos de patchouli e clones do 
mesmo acesso, foram utilizadas, duas plantas de cada acesso (POG002, POG014 e POG021) 
mantidas em casa de vegetação e cinco plantas provenientes do cultivo in vitro de cada acesso. A 
extração de DNA foi realizada segundo Doyle & Doyle (1987) com modificações. Para isso, o 
material foi coletado e armazenado a -80°C até o momento do uso. Em seguida o material foi 
macerado em nitrogênio líquido até obtenção de um pó fino. A este macerado foi adicionado 700 
µL de tampão de extração. O extrato foi incubado em banho-maria em a 65°C por 30 minutos. 
Após este período, adicionou-se em cada amostra 700 µL de clorofórmio-álcool isoamílico (24:1), 
e foram homogeneizados lentamente por 2 a 3 minutos. Após esta etapa, o material foi 
centrifugado a 13 500 rpm por 10 minutos e 4°C, e a fase aquosa transferida para outro microtubo 
com especial atenção a não ser retirado parte do precipitado ou da membrana que divide a fase 
aquosa do restante. Em seguida, adicionou-se 500 µL de isopropanol gelado para a precipitação 
do DNA e esta solução foi incubada por 1 hora a -20°C. Decorrente este período, o material foi 
centrifugado 13500 rpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet lavado 
com 450 µL de etanol absoluto, seguido de uma nova centrifugação a 13500 rpm por 1 minuto a 
4°C. Em seguida, o etanol foi removido e o pellet foi seco à temperatura ambiente por 
aproximadamente 12 horas. O DNA foi ressuspendido em 50 µL de TE. 

A quantificação, bem como a visualização da qualidade do DNA foi realizada através de 
eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TBE 1X e corado com brometo de etídeo (0,02 
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mL/mL) por cerca de 20 minutos e visualizado sob luz UV em fotodocumentador LPIX-HE (Loccus 
Biotecnologia) e em seguida submetidos a PCR. 

As reações de RAPD continham 0,5 mM de primer, 1 U de Taq polimerase (Promega), 
0,2mM de cada dNTP, tampão de reação 1x, 2 µl de DNA e água ultrapura para completar o 
volume final de 25 µL. O programa de amplificação consistiu de uma desnaturação inicial a 96°C 
por 5 min, seguida por 35 ciclos de 94°C por 45 s, 36°C por 45 s, 72°C por 45 s com um ciclo de 
extensão final a 72°C por 10 min. Os produtos da amplificação foram separados em gel de 
agarose 1% em tampão TBE 1X, corados em brometo de etídio (0,02 mL/mL) e visualizados sob 
luz ultravioleta e fotodocumentados. Os primers utilizados nas reações estão listados no quadro 1. 
 
Quadro 1. Sequência dos primers utilizados nas reações de RAPD. 

Primer Sequência 
A02 5’ TGCCGAGCTG 3’ 
A04 5’ AATCGGGCTG 3’ 
A09 5’GGGTAACGCC 3’ 
A11 5’CAATCGCCGT 3’ 
A13 5’CAGCACCCAC 3’ 
A15 5’ TTCCGAACCC 3’ 
A16 5’AGCCAGCGAA 3’ 
A18 5’AGGTGACCGT 3’ 
B18 5’ CCACAGCAGT 3’ 
K20 5’ GTGTCGCGAG 3’ 
X01 5’ CTGGGCACGA 3’ 
X03 5’ TGGCGCAGTG 3’ 
W02 5’ ACCCCGCCAA 3’ 
W19 5’ CAAAGCGCTC 3’ 

 
 
4.2.5.8. Análise de óleo essencial 
 

A extração de óleo essencial de calos através de dois métodos. O primeiro por 
hidrodestilação através de aparelho do tipo Clevenger (GUENTHER, 1972) por aproximadamente 
2 horas e 40 minutos. Utilizaram-se calos com 40 dias de cultivo, com quatro repetições e 30 g de 
calos por repetição. O segundo método por extração com os solventes orgânicos, diclorometano e 
n-pentano. As amostras de calos (10 g) foram imersas em n-pentano (20 mL) e diclorometano (10 
mL) por aproximadamente 72 horas. Em seguida, o extrato foi filtrado em papel de filtro e 
evaporado em rotaevaporador a 40 °C por cerca de vinte segundos. 

As amostras obtidas foram analisadas utilizando-se cromatografia gasosa em equipamento 
Shimadzu QP5050A interfaceada com espectroscopia de massa (CG/EM), dotada de coluna 
capilar DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 mm) nas seguintes condições: gás de arraste hélio (fluxo 1,2 
mL. min-1); tipo de injeção split a 250°C; detector a 280°C, programação da coluna 50°C durante 
1,5 minuto, com aumento de 4°C por minuto até atingir 200°C, seguido de 10°C por minuto até 
250°C, finalizando com 5 min de isoterma a 250ºC. Os espectros de massas foram obtidos por 
impacto eletrônico a 70 eV; velocidade de varredura 1.000; intervalo de varredura de 0,50 
fragmentos/s e fragmentos detectados na faixa de 40 a 350 Da. 

A identificação dos constituintes foi determinada com base na comparação do índice de 
retenção (VAN DEN DOOL & KRATZ, 1963) relativo a uma série de n-alcanos homólogos obtido 
pela co-injeção de amostras do óleo com uma mistura linear de hidrocarbonetos, bem como com o 
banco de dados NIST21 e NIST107 da biblioteca do CG/EM e publicação de espectro de massas 
(ADAMS, 2007). 
 
 
4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ensaio 1 
 

Neste ensaio após 40 dias de cultivo foi observada a morte dos explantes da maioria dos 
tratamentos analisados com única exceção do tratamento que continha apenas cinetina, no qual 
houve regeneração de brotos. 
 
Ensaio 2 
 

O tamanho de calos no acesso POG014 foi mais elevada nos meios acrescidos de 0,022 
mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP; 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP; e 0,110 
mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP (Tabela 3). Resposta similar foi observada no acesso 
POG021 no qual os maiores calos foram observados na presença de 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 
0,113 mg.L-1 de BAP; 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP. Para o acesso POG002 o 
meio contendo 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP foi responsável pela indução dos 
maiores calos. A interação entre os reguladores de crescimento 2,4-D e BAP também foi eficaz na 
indução de calos em Croton urucurana Baill. (LIMA et al., 2008). Contudo, na espécie medicinal 
Pfaffia tuberosa foi necessário uso de uma concentração mais elevada de 2,4-D (1 mM de BAP e 
10 mM de 2,4-D) para obter proliferação máxima de calos (FLORES et al., 2006). Já em nim 
indiano (Azadirachta indica), outra espécie medicinal, o meio com 9% de sacarose, 0,22 mg.L-1 de 
2,4-D e 1,13 mg.L-1  BAP induziu a calogênese em 100% das culturas a partir de ovários não-
fertilizados (SRIVASTAVA et al., 2009). 
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Tabela 3. Tamanho de calos em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], em função da 
interação de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e 6-benzilaminopurina (BAP). São Cristóvão, UFS. 

2,4-D (mg.L-1) BAP (mg.L-1) Tamanho de Calo 
POG002 POG014 POG021 

0,000 0,000 1,0 ±0,000 1,0 ±0,000 1,3 ±0,242 
0,000 0,022 1,0 ±0,000 1,8 ±0,112 1,0 ±0,000 
0,000 0,113 2,2 ±0,156 1,0 ±0,050 1,8 ±0,079 
0,000 0,225 2,4 ±0,132 3,6 ±0,292 2,2 ±0,094 
0,022 0,000 3,0 ±0,248 3,6 ±0,245 2,7 ±0,094 
0,022 0,022 3,1 ±0,225 3,7 ±0,200 3,0 ±0,122 
0,022 0,113 3,0 ±0,129 4,0 ±0,050 3,1 ±0,061 
0,022 0,225 3,6 ±0,103 3,8 ±0,200 3,0 ±0,122 
0,110 0,000 2,6 ±0,097 3,6 ±0,170 2,3 ±0,050 
0,110 0,022 2,7 ±0,103 3,6 ±0,050 3,0 ±0,079 
0,110 0,113 2,5 ±0,146 3,9 ±0,100 3,0 ±0,050 
0,110 0,225 2,7 ±0,124 3,4 ±0,245 2,7 ±0,094 
0,221 0,000 2,0 ±0,000 2,5 ±0,237 1,9 ±0,150 
0,221 0,022 2,5 ±0,177 2,1 ±0,242 2,0 ±0,137 
0,221 0,113 2,6 ±0,097 2,1 ±0,322 2,5 ±0,255 
0,221 0,225 2,6 ±0,124 3,5 ±0,262 2,0 ±0,158 

*Sendo: 1 = ausência de calo; 2 = calo com pequeno tamanho (≤ 0,5 cm); 3 = tamanho médio de calo (0,5 – 1,0 cm); e 4 
= calo grande (≥ 1,0 cm). Média ± EPM (n=5). 
 

Os calos formados na maior parte dos tratamentos apresentaram aparência organogênica, 
sendo esta característica comprovada em calos do acesso POG014 que ao serem submetidos a 
um fotoperíodo de 12 horas de luz formaram numerosas brotações. Calo com nítida aparência 
embriogênica e raízes adventícias não foi identificado em nenhum dos tratamentos e acessos. Já 
calos com brotos foram observados nos tratamentos que propiciaram calos compactos nos três 
acessos estudados. 

A maioria dos calos formados nos diferentes tratamentos e acessos apresentou 
consistência friável (Tabela 4). Com relação à coloração, os calos apresentaram as cores, branca, 
amarelo-claro, marrom claro e escuro, acinzentado e preto; com um predomínio de calos marrom-
claros. Resultado similar foi encontrado por Knöss (1995) em calos de Leonurus cardiaca L. 
cultivados com os mesmo reguladores usados neste trabalho. 
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Tabela 4. Consistência de calos em acessos patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], em função da 
interação de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e 6-benzilaminopurina (BAP). São Cristóvão, UFS. 

2,4-D (mg.L-1) BAP (mg.L-1) Consistência de Calos 
POG002 POG014 POG021 

0,000 0,000 - - Friável 
0,000 0,022 - Compacto - 
0,000 0,113 Compacto - Compacto 
0,000 0,225 Compacto Compacto Compacto 
0,022 0,000 Friável Friável Friável 
0,022 0,022 Friável Friável Friável 
0,022 0,113 Friável Friável Friável 
0,022 0,225 Friável Friável Friável 
0,110 0,000 Friável Friável Friável 
0,110 0,022 Friável Friável Friável 
0,110 0,113 Friável Friável Friável 
0,110 0,225 Friável Friável Friável 
0,221 0,000 Friável Friável Friável 
0,221 0,022 Friável Friável Friável 
0,221 0,113 Friável Friável Friável 
0,221 0,225 Friável Friável Friável 

 
 
Os tratamentos que propiciaram maiores tamanhos de calos também favoreceram o maior 

acúmulo de massa fresca de calos em todos os acessos (Tabela 5). Na espécie medicinal erva de 
São João (Hypericum perforatum), os maiores valores de massa fresca de calos foram 
encontrados em meio suplementado com 0,99 mg.L-1 de BAP e 0,99 mg.L-1 de 2,4-D (PRETTO & 
SANTARÉM, 2000). Em outra espécie medicinal Andrographis paniculata, a massa fresca de 
calos foi máxima (1735,0 mg) com emprego de explante foliar em meio acrescido de 1,0 mg.L-1  de 
2,4-D e 0,5 mg.L-1 de BAP (MARTIN, 2004). 
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Tabela 5. Massa Fresca de calos em acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco], em função 
da interação de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e 6-benzilaminopurina (BAP). São Cristóvão, UFS. 
2,4-D (mg.L-1) BAP (mg.L-1) Massa Fresca de Calos (mg) 

POG002 POG014 POG021 
0,000 0,000 0,000 ± 0,000 108,485 ± 108,485 332,100 ± 332,100 
0,000 0,022 0,000 ± 0,000 337,480 ± 98,126 0,000 ± 0,000 
0,000 0,113 1097,500 ± 168,202 302,580 ± 302,580 1000,740 ± 33,265 
0,000 0,225 2395,420 ± 191,164 2031,865 ± 478,951 1783,480 ± 171,856 
0,022 0,000 1612,280 ± 98,731 1989,450 ± 618,572 1383,460 ± 154,875 
0,022 0,022 2657,420 ± 128,484 4082,930 ± 345,284 2355,940 ± 191,505 
0,022 0,113 3361,780 ± 358,547 4722,130 ± 444,970 3210,760 ± 298,316 
0,022 0,225 8256,181 ± 795,436 4675,325 ± 230,800 3198,440 ± 191,091 
0,110 0,000 2206,380 ± 155,632 734,145 ± 112,417 1199,880 ± 158,479 
0,110 0,022 3217,020 ± 221,205 985,460 ± 47,373 2263,640 ± 179,889 
0,110 0,113 2232,560 ± 246,329 1273,635 ± 126,091 2385,880 ± 286,407 
0,110 0,225 2569,860 ± 194,338 824,625 ± 92,954 2540,900 ± 114,167 
0,221 0,000 1051,300 ± 191,025 370,415 ± 41,966 756,580 ± 155,351 
0,221 0,022 1819,780 ± 201,107 256,720 ± 23,419 992,340 ± 166,388 
0,221 0,113 1498,840 ± 160,037 375,055 ± 70,158 1397,360 ± 297,618 
0,221 0,225 1701,220 ± 157,463 515,365 ± 44,392 1081,860 ± 219,692 

Média ± EPM (n=5). 
 
 
4.3.3. Curva de crescimento 
 

O crescimento dos calos de patchouli apresentou padrão sigmoidal com cinco fases de 
crescimento (Figuras 16 e 17). A fase lag ocorreu até o 20º dia de inoculação. Em calos de murici-
pequeno (Byrsonima intermedia) esta fase ocorreu no mesmo intervalo de tempo (NOGUEIRA et 
al., 2008). 

A fase exponencial ocorreu entre o 20º e o 50º dia após a inoculação. Esta fase é o 
período em que ocorre máxima divisão celular. Em café (Coffea arabica cv Rubi) esta fase foi 
verificada entre 42º e o 77º dia de inoculação (DOS SANTOS et al., 2003). 

A fase linear de crescimento foi observada entre o 50º e 55º dia após a inoculação. Dos 
Santos et al. (2008) observou esta fase em calos de café (Coffea canephora L. cv. Apoatã) entre o 
63º e 70º dia de inoculação. Nesta fase os calos diminuem a divisão celular e aumentam a área 
celular (DOS SANTOS et al., 2008). 

O período de desaceleração do crescimento ocorreu entre 55º e 60º dia após a inoculação. 
Em castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa B. B. K.), este intervalo foi observado entre 60º e 67º 
dia de inoculação (SERRA et al., 2000).  

Através desta curva o melhor período para repicagem dos calos foi estabelecido entre os 
dias 40 e 50 de cultivo. 
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Figura 16. Curva de crescimento de calos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco] em meio MS 
acrescido de 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP. São Cristóvão, UFS. 
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Figura 17. Calos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco] em meio MS acrescido de 0,022 mg.L-1 

de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de BAP. São Cristóvão, UFS. 
 
 
4.3.4. Análise bioquímica de acessos de patchouli cultivados em vasos e provenientes de 
cultivo in vitro (parte aérea e calos) 
 
 
A. Determinação da atividade das enzimas peroxidase e polifenoloxidase 
 

A atividade de peroxidase apresentou grande variação entre os tipos de cultivo e acessos 
analisados, sendo máxima em calos organogênicos do acesso POG014. Entre as plantas 
cultivadas in vitro e aquelas cultivadas em vasos houve maior atividade desta enzima no cultivo 
em vasos na maioria dos acessos analisados. A atividade de peroxidase também foi mais elevada 
nos calos em comparação com o tecido foliar de plantas dos gêneros Rhipsalidopsis e 
Schulumbergera (SRISKANDARAJAH et al., 2006). Na espécie Abies equitrojani, a atividade de 
peroxidase foi mais elevada em calos do que em brotos (ARICAN et al., 2008). A atividade desta 
enzima pode ser empregada para auxiliar na distinção de processos morfogênicos, como a 
embriogênese e a organogênese em tecidos de calos, sendo a maior atividade de peroxidase 
exibida por calos organogênicos em espécies medicinais como ginseng (Panax ginseng) e 
balãozinho (Cardiospermum halicacabum) (BONFILL et al., 2003; JEYASEELAN & RAO, 2005). A 
enzima peroxidase também está relacionada a processos de estresse oxidativo por sua 
participação na síntese apoplástica de peróxido de hidrogênio. Esta enzima atua na defesa contra 
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espécies reativas de oxigênio levando a formação de paredes celulares mais resistentes 
(GASPAR et al., 2002). Neste contexto a maior atividade de POX em plantas cultivadas em vasos 
comparado às plantas cultivadas in vitro dos acessos POG002 e POG021 pode estar relacionada 
a uma maior exposição ao estresse oxidativo no ambiente protegido por tela em que foram 
cultivadas as plantas em vasos. 

A enzima polifenoloxidase teve atividade máxima em plantas do acesso POG021 
cultivadas in vitro (28,670 ± 0,698 ΔA/min/g). Esperava-se que as plantas cultivadas em casa de 
vegetação apresentassem maior atividade de PPO visto que esta enzima está relacionada com a 
resistência das plantas ao estresse e a patógenos e herbívoros. Esta  enzima oxida compostos 
fenólicos às quinonas correspondentes, sendo relacionadas com reações de escurecimento em 
tecidos vegetais (MAYER, 2006). Em um estudo com plantas micropropagadas cultivadas em 
campo e plantas propagadas vegetativamente da espécie medicinal Camellia sinensis, não foi 
observada variação significativa na atividade das enzimas polifenoloxidase e peroxidase, contudo 
entre as cultivares analisadas desta espécie houve ampla variação (MARIMUTHU e KUMAR, 
2001). Em tecidos de calos da espécie medicinal Helicteres isora, a atividade das enzimas 
polifenoloxidase e peroxidase foi mais elevada em calos regenerando brotos que nos calos não-
regenerativos (SHRIRAM et al., 2008). 
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Tabela 6. Atividade de Peroxidase (POX) e Polifenoloxidase (PPO) em acessos de patchouli [P. 
cablin (Benth.) Blanco] cultivados em casa de vegetação, micropropagados e calos. São 
Cristóvão, UFS. 

 Plantas cultivadas em vasos Plantas do cultivo in vitro Calos 

 POG002 POG014 POG021 POG002 POG014 POG021 POG002 POG014 POG021 

POX 

(ΔA/min/g) 

0,324 
±0,040 

0,296 

±0,052 

1,172 

±0,165 

0,667 
±0,027 

0,852 

±0,010 

0,000 

±0,000 

0,009 

±0,004 

16,657 

±0,380 

10,430 

±5,206 

PPO 

(ΔA/min/g) 

1,106 

±0,087 

1,773 
±0,238 

1,282 
±0,043 

7,550 

±0,292 

0,785 
±0,011 

28,670 
±0,698 

0,129 

±0,002 

0,170 
±0,006 

1,179 
±0,032 
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B. Determinação dos teores de proteínas, aminoácidos, açúcares solúveis totais e açúcares 
redutores 
 
 

A concentração de proteínas variou consideravelmente entre os acessos e tipos de 
materiais analisados (Tabela 7). Dentro do cultivo em casa de vegetação o acesso POG014 
apresentou o maior conteúdo de proteínas totais. Para o cultivo in vitro todos os acessos 
apresentaram teores mais elevados que o cultivo em casa de vegetação, sendo a maior 
concentração observada em microplantas do acesso POG021. Já os calos apresentaram o menor 
teor de proteínas entre os três tipos de materiais analisados. Maior concentração de proteínas em 
plantas derivadas do cultivo in vitro do que as plantas in vivo também foram verificadas na espécie 
medicinal Centella asiatica (MOHAPATRA et al., 2008). 

As plantas micropropagadas de todos os acessos analisados apresentaram os maiores 
teores de aminoácidos totais (Tabela 7). Entre os acessos cultivados em casa de vegetação, o 
maior conteúdo foi observado no POG002 (361,594 ± 5,797 µg.mg-1). Entre as microplantas, o 
acesso POG021 exibiu o valor mais elevado (2047,102 ± 69,433 µg.mg-1). Os calos apresentaram 
valor acima do observado nas plantas in vivo, mas abaixo do presente nas microplantas. Em 
cacau (Theobroma cacao) os calos não-embriogênicos apresentaram maior conteúdo de 
aminoácidos livres totais (aproximadamente 70 000 µg.g-1 de massa seca) do que os calos 
embriogênicos (NIEMENAK et al., 2008). No cultivo de patchouli em campo o teor de aminoácidos 
totais observado foi de 0,698 µg.g-1 de massa fresca foliar (COSTA, 2008), valor superior ao 
observado neste trabalho nas plantas cultivadas em casa de vegetação, mas inferior ao 
observado em microplantas do acesso POG021. 

As plantas oriundas do cultivo in vitro exibiram os maiores teores de açúcares solúveis 
totais em comparação com aquelas cultivadas em casa de vegetação e o calo (Tabela 7). Entre as 
plantas cultivadas em vasos, o maior valor foi observado no acesso POG002 (103,333 ± 21,688 
µg.mg-1 de peso fresco). E nas microplantas, os valores mais elevados foram observados nos 
acessos POG014 e POG002 (189,445 ± 69,003 e 145,00 ± 88,339 µg.mg-1 de peso fresco). Este 
resultado difere do encontrado por Rathod & Saxena (2007) em primavera (Bougainvillea 
spectabillis) na qual o conteúdo de açúcares foi menor nas plantas in vitro. Em patchouli cultivado 
em campo com aplicação de 30 kg/ha de nitrogênio, o conteúdo de açúcares totais foi de 3,838 
µg.g-1 (COSTA, 2008), valor superior ao observado neste trabalho em todos os tipos de cultivo 
analisados . Já para o kiwi cultivado in vitro o teor de açúcares totais também foi elevado com 63,0 
± 7,0 µg.g-1  de massa seca (DIMASSI-THERIOU & BOSABALIDIS, 1997). 

O conteúdo de açúcares redutores foi mais elevado nos calos (4,6415 ±0,143 mM) em 
comparação com as folhas de plantas cultivadas em casa de vegetação e cultivadas in vitro 
(Tabela 7). Considerando as plantas do cultivo in vivo, os acessos POG002 e POG014 
apresentaram os maiores conteúdos de açúcares redutores (2,416 ± 0,335 e 2,105 ± 0,311 mM, 
respectivamente). Nas microplantas, o acesso POG014 exibiu o maior teor (3,672 ± 0,61 mM). O 
conteúdo de açúcares redutores em patchouli cultivado em campo foi de 0,0072 µg.mg-1  com 
emprego de ácido giberélico (GA3) e 54% de sombreamento (STORCK, 2008). Os calos 
embriogênicos de batata doce (Ipomea batatas L.) exibiram maiores valores de açúcares 
redutores do que os calos não-embriogênicos (MUKHERJEE et al., 2001). Na espécie medicinal 
Centella asiatica, os conteúdos de açúcares totais e redutores foram maiores nas plantas 
provenientes do cultivo in vitro do que nas plantas cultivadas em casa de vegetação 
(MOHAPATRA et al., 2008). 

De modo geral, as diferenças constatadas nos teores de açúcares totais, açúcares 
redutores e aminoácidos totais entre os acessos analisados provavelmente podem ser atribuídas 
às adaptações de cada acesso ao seu ambiente de origem. Estas diferenças também foram 
observadas entre plantas do mesmo acesso em diferentes tipos de cultivo, o que pode ser 
resultado dos diferentes requerimentos destes metabólitos por estas plantas. Diversos trabalhos 
comprovam que durante o cultivo in vitro as plantas sofrem alterações no metabolismo, como por 
exemplo, realizam poucas trocas gasosas e diminuem o processo de fotossíntese (ROGALSKI et 
al., 2003), estas mudanças influenciam a acumulação de açúcares totais e redutores bem como 
de aminoácidos nos tecidos foliares. 
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Tabela 7. Teores de açúcares solúveis totais, açúcares redutores e aminoácidos totais em 
acessos de patchouli [P. cablin (Benth.) Blanco] cultivados em casa de vegetação, 
micropropagados e calos. São Cristóvão, UFS. 

 Plantas cultivadas em vasos Plantas do cultivo in vitro Calos 
 POG002 POG014 POG021 POG002 POG014 POG021 

Açúcares solúveis totais 
(µg.mg-1) 

103,333 ± 
21,69 

62,593 ± 
6,19 

38,889 
±0,849 

145,000 
±88,34 

189,445 ± 
69,00 

80,185 
±21,02 

73,889 ± 
11,76 

Açúcares redutores 
(mM) 

2,416 ± 
0,33 

2,105 ± 
0,31 

1,543 
±0,012 

1,555 
±0,14 

3,672 ± 
0,61 

1,4355 
±0,19 

4,6415 ± 
0,14 

Proteínas solúveis totais 
(µg.µL-1) 

55,513 ± 
1,915 

101,892 ± 
38,480 

66,282 ± 
1,001 

244,743 ± 
9,695 

196,163 ± 
56,782 

327,692 ± 
3,574 

38,970 ± 
3,470 

Aminoácidos totais 
(µg.mg-1) 

361,594  
±5,80 

300,725 ± 
0,72 

219,565 
±4,525 

606,522 
±29,41 

574,638 ± 
26,16 

2047,102 
±69,43 

488,406 ± 
77,33 
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4.3.4.6. RAPD 
 

A fim de selecionar os primers que seriamm utilizados nas reações de RAPD com todas 
as amostras, inicialmente foram analisados 21 primers (A02, A03, A04, A09, A10, A11, A13, A15, 
A16, A18, XO1, X03, B18, W02, W13, W19, IDT 11, S18, W3, S01, K20) com um bulk de DNA dos 
três acessos de patchouli. Desta análise prévia, não foi observada amplificação com dois dos 21 
primers, sendo selecionados 14 primers para utilização em todas as amostras de DNA de 
patchouli. 

Com a análise das reações de RAPD foram identificadas 32 marcadores, sendo que 
deste total, 32 foram monomórficos (Figura 18). Entre as amostras das plantas micropropagadas 
esta resposta está de acordo com o esperado, visto que as mesmas foram obtidas por meio de 
organogênese direta. Contudo, entre os 3 acessos de plantas cultivadas em casa de vegetação, 
esperava-se observar polimorfismo, pois cada acesso tem origem geográfica distinta (POG002 – 
São Paulo, POG014 – Minas Gerais, POG021 – Índia. Apesar do resultado obtido, PAM et al. 
(2006) mostrou que este marcador RAPD foi utilizado com sucesso para identificação de 
genótipos distintos em patchouli com emprego de 80 primers, dos quais dez primers amplificaram 
84 bandas em amostras de cinco populações; sendo 67 bandas polimórficas e 17 monomórficas. 
Em alfavaca (Ocimun gratissimum), a análise com RAPD propiciou a distinção de três quimiótipos 
(eugenol, timol e geraniol) similar ao resultado encontrado pela análise dos constituintes do óleo 
essencial e de flavonóides (VIEIRA et al., 2001). Neste trabalho, a provável variabilidade genética 
entre os acessos poderia ser detectada com emprego de outros e mais primers de RAPD, visto 
que geralmente são utilizados entre 60 e 80 primers ou através de outros marcadores como os 
microsatélites ou AFLP, por exemplo, ou ainda através da análise de genes conservados. 

Quimiótipos de patchouli também foram identificados através da análise de duas 
sequências, o gene matK do plastídeo e o gene nuclear 18S do RNAr, em seis amostras de dois 
quimiótipos (tipo pogostone e tipo patchouliol). Neste estudo se observou uma correlação entre a 
análise de divergência na sequência dos genes e os quimiótipos e regiões de cultivo na China 
(LIU et al., 2002). 

 
 

 
Figura 18. Perfil RAPD de Pogostemon cablin originado pelo primer A04. Sequência no gel: 
M=marcador molecular; 1, 3, 5, 6,7= POG002 in vitro 1, 3, 6, 9, 10; 2, 4 = POG002 in vivo.1,2; 8, 
10, 12, 13, 14 =POG014 in vitro.1, 2, 3, 4, 5;  9, 11 = POG014 in vivo.1, 2; 15, 17, 19, 20, 21 = 
POG021 in vitro.1, 2, 3, 4, 5; 16, 18 = POG021 in vivo.1, 3. 
 
4.3.4.7. Análise de óleo essencial 
 

 
Não foi possível identificar óleo essencial nos calos analisados através da hidrodestilação 

e extração com diclorometano ou n-pentano, nas condições empregadas. Este resultado difere do 
esperado visto que foi verificada a presença de patchoulol em calos da mesma espécie. Contudo, 
os calos foram cultivados com reguladores de crescimento diferentes dos empregados neste 
trabalho e em presença de luz (BUNRATHEP et al., 2006). 
 
 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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4.4. CONCLUSÕES 
 

 Indução de calos pode ser obtida com meio MS suplementado de 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 
0,113 mg.L-1 de BAP para o acesso POG014; com 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,113 mg.L-1 de 
BAP para o POG021 e com 0,022 mg.L-1 de 2,4-D e 0,225 mg.L-1 de BAP para o POG002; 

 As plantas oriundas do cultivo in vitro apresentam maiores conteúdos de aminoácidos 
totais e açúcares solúveis totais e atividade de polifenoloxidase; 

 Os calos exibiram os níveis mais elevados de atividade de peroxidase e teor de açúcares 
redutores; 

 A possível variabilidade genética entre os acessos estudados não foi visualizada com o 
emprego do marcador molecular RAPD.  

 Não foi possível identificar óleo essencial nos calos analisados. 
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V. CAPÍTULO 3 
 
CONSERVAÇÃO in vitro  DE ACESSOS DE PATCHOULI 
 
RESUMO 
SANTOS, Aline Vieira. Micropropagação e Conservação in vitro de acessos de Patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] Sergipe: UFS, 2010. 84p. (Dissertação – Mestrado em 
Biotecnologia) 
 
O patchouli é uma espécie aromática de elevada importância comercial devido ao óleo essencial 
extraído de suas folhas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da temperatura, 
reguladores osmóticos e inibidores de crescimento na conservação in vitro sob crescimento lento 
de três acessos de patchouli (POG002, POG014 e POG021). A conservação in vitro foi realizada 
com duas temperaturas de cultivo (18 e 25ºC), reguladores osmóticos (manitol, sacarose e 
sorbitol) e/ou inibidores de crescimento (ABA e AAS). A conservação do acesso POG002 pode ser 
obtida com 0,5 mg.L-1 ácido abscísico por três meses a 18°C; o acesso POG014 pode ser 
conservado por três meses empregando 0,5 mg.L-1 de ácido abscísico a 18°C; e o acesso 
POG021 pode ser mantido por seis meses com uso de sacarose 10 g.L-1 e sorbitol 5 g.L-1 a 25°C. 
 
Palavras-chave: reguladores osmóticos; inibidores de crescimento; conservação de 
germoplasma. 
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ABSTRACT 
 
Patchouli is a fragrant species of high commercial importance because of the essential oil 
extracted from its leaves. The purpose of this study was to evaluate the effect of temperature, 
osmotic regulators and inhibitors of growth in vitro conservation under slow growth of three 
accessions of patchouli (POG002, POG014 and POG021). The in vitro conservation was 
evaluated with two growth temperatures (18 and 25 °C), osmotic regulators (mannitol, sorbitol and 
sucrose) and/or growth inhibitors (ABA and ASA). The conservation of POG002 can be obtained 
with 0.5 mg.L-1 abscisic acid for three months at 18 °C; POG014 can be kept for three months 
using 0.5 mg.L-1 of abscisic acid at 18 °C; POG021 can be maintained for six months with use of 
sucrose 10 g.L-1 and sorbitol 5 g.L-1 at 25 °C. 
 
Keywords: osmotic regulators; growth inhibitors; germplasm conservation. 
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5.1. INTRODUÇÃO 
 

A conservação de germoplasma in vitro sob crescimento lento pode empregar 
modificações no ambiente físico e/ou químco aos quais as plantas estão submetidas tais como: 
redução da intensidade de luz ou temperatura, indução de estresse osmótico, adição de 
retardantes de crescimento e/ou diminuindo a concentração dos componentes salinos e orgânicos 
do meio de cultura (WITHERS & WILLIAMS, 1998). 

O hormônio vegetal ácido abscísico (ABA) tem sido usado em diversos trabalhos na 
conservação in vitro sob crescimento lento (LEMOS et al., 2002; CID & CARVALHO, 2008). O 
ABA desempenha importantes funções em muitos aspectos do desenvolvimento vegetal, na 
regulação da abertura estomática, na iniciação de respostas adptativas a várias condições 
ambientais (MAUCH-MANI & MAUCHI, 2005). Este hormônio também regula eventos chaves 
durante a formação de sementes, tais como a deposição de reservas, prevenção de germinação 
precoce, aquisição de tolerância a dissecação e indução de dormência primária (KERMODE, 
2005). Durante o crescimento vegetativo o ABA confere tolerância a estresses ambientais, 
principalmente a seca e alta salinidade, permitindo assim as plantas colonizar nichos ecológicos 
onde a disponibilidade de água é limitada ou esporádica (WASILEWSKA et al., 2008). 

O ácido acetilsalicílico (AAS) é outra substância que está sendo utilizada em estudos de 
conservação in vitro por seu efeito como inibidor da síntese do etileno (LOPEZ-DELGADO et al., 
1998; FORTES & PEREIRA, 2001). Isto, pois o etileno quebra a dormência em gemas e sementes 
em algumas espécies (TAIZ & ZEIGER, 2006). O ácido acetilsalicílico atua no bloqueio da 
conversão do ACC em etileno, via inibição da atividade da oxidase do ACC (LESLIE & 
ROMANI,1986 apud FINGER et al., 2004). O AAS está envolvido também na indução da 
embriogênese somática e na eliciação da produção de metabólitos secundários em cultura de 
células em diversas espécies (KOMARAIAH et al., 2004; FIGUEIRA et al., 2008). 

A espécie Pogostemon cablin (Blanco) Benth. é cultivada em várias partes do mundo para 
extração do óleo essencial de patchouli que ocupa importante posição no mercado (DONELIAN, 
2004; BIZZO et al., 2009). Apesar de sua importância econômica, segundo nosso conhecimento 
apenas um trabalho no ano de 1999 foi dedicado à conservação in vitro desta importante planta 
aromática (SHARMA, 1999). 

Neste contexto, o presente capítulo teve por objetivo avaliar diferentes meios de cultura na 
conservação in vitro sob crescimento lento de três acessos de patchouli. 
 
 
5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Cultura de Tecidos e Melhoramento 
Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica da UFS. O meio de cultura utilizado foi o MS 
(MURASHIGE & SKOOG; 1962) suplementado com 0,7 % de ágar e pH ajustado para 5,8  0,1, 
seguido de esterilização em autoclave (121 ± 1°C e 1,05 atm por 15 minutos). 

Os explantes empregados foram segmento apical ou nodal de plantas estabelecidas in 
vitro. Estes foram inoculados em tubos de ensaio contendo 15 mL de meio de cultura 
suplementado com os tratamentos dos ensaios. Os frascos foram mantidos em câmaras de 
crescimento com fotoperíodo de 12 horas de luz. 

Os resultados dos ensaios foram submetidos ao erro padrão da média. 
 
Ensaio 1 

 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 

2x3x3, sendo duas temperaturas (18°C e 25°C), três fontes de carbono e reguladores osmóticos 
(20 g.L-1 de sacarose; 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de manitol; 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de 
sorbitol) e três acessos (POG002, POG014 e POG021). Cada tratamento com cinco repetições, 
sendo cada parcela representada por quatro tubos contendo segmento apical ou nodal. 

Após três e seis meses de cultivo foi quantificada a viabilidade dos explantes a partir da 
seguinte escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do secamento e morte das folhas; 
3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos mortos; 4 = mais de 50% das folhas mortas e pelo menos 
1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e brotos totalmente mortos. 



62 
 
 
Ensaio 2 
 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 
sendo cinco concentrações de ácido abscísico (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg.L-1) e dois acessos 
(POG002, POG014). O experimento foi mantido em temperatura de 18°C. Cada tratamento 
constou de seis repetições, sendo cada parcela representada por quatro tubos com um segmento 
apical. O meio básico utilizado neste ensaio, estabelecido a partir do experimento anterior, foi o 
MS suplementado com 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de manitol para o acesso POG002 e meio 
MS acrescido de 20 g.L-1 de sacarose para o acesso POG014. 

Após três meses de cultivo foram avaliadas, a sobrevivência (%) e a viabilidade dos 
explantes a partir da seguinte escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do 
secamento e morte das folhas; 3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos mortos; 4 = mais de 50% 
das folhas mortas e pelo menos 1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e 
brotos totalmente mortos. 
 
Ensaio 3 
 

Foram testadas cinco concentrações de AAS (0,0; 30; 60; 90; 120 mg.L-1) num 
experimento em delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 6 repetições por 
tratamento, sendo cada repetição constituída por 4 tubos de ensaio, cada tubo contendo um 
explante apical de patchouli acesso POG002. Aos três meses após o início do cultivo, foi avaliada 
a sobrevivência (%) e viabilidade dos explantes, de acordo com a escala de notas utilizada no 
experimento anterior. 
 
 
5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ensaio 1 
 

Para a conservação por três meses do acesso POG002, as menores notas que 
representam plantas mais viáveis foram observadas na plantas conservadas a 25°C, porém após 
três meses as plantas de todos os tratamentos necessitaram de repicagem, e apresentaram um 
crescimento médio de 10 cm de altura. Contudo, em todos os tratamentos mantidos à 18ºC as 
plantas apresentaram crescimento limitado (Figuras 19 e 20). A redução na temperatura tem sido 
o recurso mais usado para retardar o crescimento de várias culturas (ROCA et al.,1991). A 
diminuição da temperatura foi eficaz na conservação de culturas de menta (Mentha sp.), Quercus 
suber L. e cana-de-açúcar (Saccharum sp.) (ROMANO & MARTINS-LOUÇÃO, 1999; LEMOS, et 
al., 2002; ISLAM et al., 2005). Um efeito positivo para conservação com o decréscimo na 
temperatura também foi observado por Bekheet (2000) para Aspargus officinalis que foi 
conservado por 12 meses a 5ºC. 

As plantas mais viáveis do acesso POG002 foram encontradas no meio suplementado 
com sacarose 10 g.L-1 + sorbitol 5 g.L-1 após três meses de cultivo  a 18ºC (Tabela 8 e Figuras 19 
e 20). O uso de sorbitol possibilitou a conservação por quatro meses de microplantas de 
maracujazeiro (Passiflora giberti N. E. Brown) nas concentrações de 10 ou 20 g.L-1 na ausência de 
sacarose (FARIA et al., 2006). Para a conservação de Phoenix dactylifera, observou-se 100% de 
sobrevivência após três meses de cultivo em meio com 40 g/dm3 de sorbitol a 25°C (BEKHEET et 
al., 2002). 

Na conservação do acesso POG014, houve decréscimo no crescimento das plantas 
cultivadas em todos os meios de cultura avaliados com a diminuição na temperatura. Porém, a 
viabilidade e sobrevivência dos explantes foram comprometidas. Aos três meses de cultivo, as 
menores notas para viabilidade das plantas (1,8 ± 0,40 e 1,8 ± 0,27) foram sacarose 20 g.L-1 e 
sacarose 10 g.L-1 + manitol 5 g.L-1, respectivamente (Tabela 8 e Figuras 19 e 20). Considerando o 
cultivo por seis meses, a sobrevivência no meio contendo apenas sacarose declinou 
consideravelmente (35,0 ± 6,12 %), sendo os maiores índices de viabilidade (3,8 ± 0,26) e 
sobrevivência (85,0 ± 10,00 %) de plantas notados no meio contendo sacarose 10 g.L-1 + manitol 5 
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g.L-1 (Tabela 9 e Figuras 21 e 22). A conservação de microplantas de batata (Solanum tuberosum) 
por trinta meses foi observada por Sarkar e Naik (1998) em 6°C e em meio suplementado com 40 
g.L-1 de sacarose + 20 g.L-1 de manitol. A adição de manitol ao meio de cultura também melhorou 
a sobrevivência de Drosophyllum lusitanicum que foi conservada por oito meses em meio 
contendo 60 g/dm3 de sacarose + 20 g/dm3 de manitol a 5°C (GONÇALVES & ROMANO, 2007). 

A conservação do acesso POG021 durante três meses apresentou resposta diversa dos 
acessos POG002 e POG014, sendo a maior viabilidade notada no cultivo a 18°C com utilização 
de sacarose 10 g.L-1 + manitol 5 g.L-1 (Tabela 8 e Figuras 19 e 20). Considerando a conservação 
por seis meses, os explantes mais viáveis (4,3 ± 0,18) e com 70,0 ± 9,35% de sobrevivência foram 
encontrados no meio enriquecido por sacarose 10 g.L-1 + sorbitol 5 g.L-1 a 25°C (Tabela 9 e 
Figuras 21 e 22).  A espécie medicinal Mandevilla velutina também foi mantida sob condições 
saudáveis por seis meses usando o álcool açúcar sorbitol como agente osmótico, em meio MS 
suplementado com 2% de sacarose, 2% de sorbitol, 2% de dextrose e 13,8 mM de espermidina 
(BIONDO et al., 2007). Em Phoenix dactylifera, verificou-se o mesmo percentual de sobrevivência 
de plantas (70%) após a conservação por seis meses utilizando meio com 40 g/dm3 de sorbitol 
(BEKHEET et al., 2002). 
 
 
Tabela 8. Viabilidade de plantas conservadas por três meses de acessos de patchouli 
[Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] em função de diferentes reguladores osmóticos e 
temperaturas. São Cristóvão, UFS. 

Meio Temperatura 
(°C) 

Acessos 

POG002 POG014 POG021 
Sacarose 20 g.L-1 25 

1,2±0,06 
1,8 ±0,40 2,8 ±0,37 

Sacarose 10 g.L-1 + Manitol 5g. L-1 25 
1,2±0,06 

1,8  ±0,27 2,7 ±0,35 

Sacarose 10 g.L-1 + Sorbitol 5 g.L-1 25 
1,3±0,11 

2,1  ±0,51 3,5 ±0,38 

Sacarose 20 g.L-1 18 
1,5±0,11 

3,4  ±0,48 3,2 ±0,37 

Sacarose 10 g.L-1 + Manitol 5g. L-1 18 
1,8±0,26 

4,0  ±0,45 2,0 ±0,21 

Sacarose 10 g.L-1 + Sorbitol 5 g.L-1 18 
1,4±0,23 

3,6  ±0,58 2,8 ±0,35 

Média ± EPM (n=5). Escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do secamento e morte das folhas; 3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos 
mortos; 4 = mais de 50% das folhas mortas e pelo menos 1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e brotos totalmente mortos. 

 
Tabela 9. Conservação de acessos de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] por seis 
meses em função de diferentes reguladores osmóticos e temperaturas. São Cristóvão, UFS. 

Meio Tempe
ratura 
(°C) 

Viabilidade Sobrevivência (%) 
POG014 POG021 POG014 POG021 

Sacarose 20 g.L-1 25 5,3 ±0,12 4,8 ±0,41 35,0 ±6,12 55,0 ±18,37 
Sacarose 10 g.L-1 + Manitol 5g. L-1 25 3,8 ±0,26 4,6 ±0,48 85,0 ±10,00 60,0 ±18,71 
Sacarose 10 g.L-1 + Sorbitol 5 g.L-1 25 5,1 ±0,20 4,3 ±0,18 45,0 ±9,35 70,0 ±9,35 

Sacarose 20 g.L-1 18 5,0 ±0,16 5,3 ±0,21 50,0 ±7,91 45,0 ±12,25 
Sacarose 10 g.L-1 + Manitol 5g. L-1 18 5,3 ±0,30 5,4 ±0,24 35,0 ±15,00 35,0 ±12,75 
Sacarose 10 g.L-1 + Sorbitol 5 g.L-1 18 5,5 ±0,16 5,4 ±0,31 25,0 ±7,91 35,0 ±16,96 

Média ± EPM (n=5). Escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do secamento e morte das folhas; 3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos 
mortos; 4 = mais de 50% das folhas mortas e pelo menos 1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e brotos totalmente mortos. 
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Figura 19. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] a 18ºC após três 
meses de cultivo. POG002 (A); POG014 (B); POG021 (C). T1 = 20 g.L-1 de sacarose; T2 = 10 g.L-

1 de sacarose + 5 g.L-1 de manitol e T3 = 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de sorbitol. 
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Figura 20. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] a 18ºC após três 
meses de cultivo. POG002 (A); POG014(B); POG021 (C). T1 = 20g.L-1 de sacarose; T2 = 10 g.L-1 
de sacarose + 5 g.L-1 de manitol e T3 = 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de sorbitol. 
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Figura 21. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.]  a 18ºC após 
seis meses de cultivo. POG014 (A); POG021 (B). T1 = 20g.L-1 de sacarose; T2 = 10 g.L-1 de 
sacarose + 5 g.L-1 de manitol e T3 = 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de sorbitol. 
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Figura 22. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] a  25ºC após 
seis meses de cultivo. POG014 (A); POG021 (B). T1 = 20g.L-1 de sacarose; T2 = 10 g.L-1 de 
sacarose + 5 g.L-1 de manitol e T3 = 10 g.L-1 de sacarose + 5 g.L-1 de sorbitol. 
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Ensaio 2 
 

Para a conservação do acesso POG002, a melhor viabilidade e sobrevivência foram 
verificadas com uso de ácido abscísico na menor concentração analisada (0,5 mg.L-1) em todos 
os tempos de cultivo avaliados. Entretanto, após três meses havia apenas 75% de plantas vivas 
neste meio de cultura (Tabela 10 e Figura 23).  Na conservação de cana-de-açúcar (Saccharum 
sp.) foi observado resultado similar, conservação com uso de baixa concentração de ABA (1,0 
mg.L-1)  por 12 meses sem reduzir a viabilidade (LEMOS et al., 2002). A conservação de maçã 
(Malus domestica) obteve 100% de sobrevivência com o uso de 5 µM de ABA em 4°C (NEGRI et 
al., 2000). 

A aplicação de ácido abscísico na conservação do acesso POG014 reduziu o crescimento, 
em todas as concentrações testadas. Entretanto, o percentual de plantas vivas após três meses 
de cultivo sofreu um decréscimo em comparação com a conservação sem este regulador de 
crescimento no mesmo intervalo de tempo (Figura 21). A viabilidade dos explantes variou de 3,6 ± 
0,46 a 4,5 ± 0,31. Já a sobrevivência  entre 62,5 ± 10,70 e 83,3 ±8,33% (Tabela 10 e Figura 23). 
Resultado diverso foi obtido por Cid e Carvalho (2008) na conservação de mandioca (Manihot 
esculenta), onde 20 e 30 µM de ABA induziram completa dormência das gemas, sem afetar o 
desenvolvimento posterior das gemas. 
 
Tabela 10. Conservação de acessos de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] por três 
meses em função de concentrações de ácido abscísico. São Cristóvão, UFS. 

ABA (mg.L-1) Viabilidade Sobrevivência (%) 
POG002 POG014 POG002 POG014 

0,0 1,8 ± 0,26 3,4 ± 0,48 - - 
0,5 4,2 ±0,21 4,0 ±0,27 75,0 ±6,45 83,3 ±8,33 
1,0 4,9 ±0,22 3,9 ±0,20 50,0 ±9,13 75,0 ±9,13 
1,5 5,4 ±0,23 4,5 ±0,31 37,5 ±10,70 62,5 ±10,70 
2,0 5,6 ±0,18 3,6 ±0,46 25,0 ±11,18 79,2 ±10,03 

Média ± EPM (n=6). Escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do secamento e morte das folhas; 3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos 
mortos; 4 = mais de 50% das folhas mortas e pelo menos 1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e brotos totalmente mortos. 
 
 
 

  
 

Figura 23. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] POG002 após 
três meses de cultivo a 18ºC. T1 = 0,5 mg.L-1 de ABA; T2 = 1,0 mg.L-1 de ABA, T3 = 1,5 mg.L-1 de 
ABA e T4 = 2,0 mg.L-1 de ABA. 

T1 T2 T3 T4 
T1 T2 T3 T4 
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Ensaio 3 
 

A presença do ácido acetilsalicílico teve efeito inibitório no crescimento e sobrevivência de 
patchouli em todas as concentrações testadas, sendo a melhor viabilidade (3,7 ± 0,33) e 
sobrevivência (83,3 ± 8,33%) observadas no tratamento controle (Tabela 11 e Figura 24). De 
modo inverso, na conservação de batata (Solanum tuberosum L.), na qual houve cerca de 90% de 
sobrevivência após seis meses de cultivo em meio acrescido da maior dose de AAS testada 
(750µM) cultivada a 18°C (temperatura padrão para esta espécie) (LOPEZ-DELGADO et al., 
1998). Em outro trabalho utilizando hastes de batata, o meio de cultura suplementado com 87,6 
mM de manitol e de 30 a 120 mg.L-1 de AAS proporcionou menor crescimento e formação de 
gemas nas hastes após nove meses de cultivo; entretanto, a sobrevivência foi maior no meio 
suplementado com 87,6 mM de sacarose independente da concentração de ácido acetilsalicílico 
(FORTES & PEREIRA, 2001).  
 

Tabela 11. Conservação de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.]- POG002 por três 
meses em função do ácido acetilsalicílico. São Cristóvão, UFS. 

AAS (mg.L-1) Viabilidade Sobrevivência (%) 

30,0 5,3 ± 0,170 41,7  ± 10,54 
60,0 6,0  ± 0,000 0,0  ± 0,00 
90,0 6,0  ± 0,000 0,0  ± 0,00 

120,0 6,0  ± 0,000 0,0  ± 0,00 
0,0 3,7  ± 0,326 83,3  ± 8,33 

Média ± EPM (n=6). Escala de notas: 1 = folhas totalmente verde; 2 = início do secamento e morte das folhas; 3 = entre 30 e 50% das folhas e brotos 
mortos; 4 = mais de 50% das folhas mortas e pelo menos 1 broto vivo; 5 = = mais de 50% das folhas mortas; 6= folhas e brotos totalmente mortos. 
 

 

 
Figura 24. Conservação in vitro de patchouli [Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] POG002 após 
três meses de cultivo a 25ºC. T1 = 30,0 mg.L-1 de AAS, T2 = 60 mg.L-1 de AAS, T3 = 90,0 mg.L-1 

de AAS e T4 = 120,0 mg.L-1 de AAS; T5 = MS. 

  
 
 

T1 T2 T3 T4 T5 
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5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 É possível conservar patchouli POG002 com 0,5 mg.L-1 ácido abscísico por três meses a 

18°C; 
 O acesso POG014 pode ser conservado por três meses empregando 0,5 mg.L-1 de ácido 

abscísico a 18°C; 
 A conservação de patchouli POG021 por seis meses pode ser obtida com uso de sacarose 

10 g.L-1 e sorbitol 5 g.L-1 a 25°C; 
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