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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS DE ANTHURIUM PLOWMANII  EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS 

 
Iury César de Sousa Mourão1; Ana Cecília Ribeiro de Castro2; Ana Cristina 

Portugal Pinto de Carvalho2, Fernando Antonio Sousa de Aragão2 

 
1Estudante da Universidade Federal do Ceará-UFC 2Embrapa Agroindústria 
Tropical, CP 3761, CEP 60511-110, Fortaleza, CE. E-mail: iury@gmail.com 

 
Entre os antúrios nativos, o Anthurium plowmanii destaca-se pela beleza e 
durabilidade pós-colehita da folhagem. Como a aclimatização é uma das fases 
mais crítica da micropropagação, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
desenvolvimento de plântulas obtidas in vitro de Anthurium plowmanii, cultivadas 
em diferentes substratos. Para tanto, um experimento com seis tratamentos foi 
conduzido em casa de vegetação, na Embrapa Agroindústria Tropical. As 
plântulas foram obtidas por meio da germinação in vitro de sementes, oriundas 
de acesso mantido no BAG de Plantas Ornamentais da Embrapa. Onze meses 
após a germinação, em meio de cultura MS, as plântulas foram lavadas para 
retirada do meio de cultura aderido às raízes e aclimatizadas em casa de 
vegetação com 80% de sombreamento. Os tratamentos: 1- húmus 
(vermicomposto) + casca de arroz carbonizada + vermiculita; 2- húmus + casca 
de arroz carbonizada; 3- areia; 4- areia + húmus; 5- areia + pó de coco seco + 
húmus e 6- areia + pó de coco seco + vermiculita, foram avaliados em 14 
repetições, com uma plântula por parcela. As avaliações da altura da planta, 
número de folhas e taxa de mortalidade das plântulas, foram efetuadas em 
intervalos de 14 dias, durante três meses, totalizando seis avaliações. 
Observou-se maior altura nas plântulas cultivadas no substrato 5 (3,23 cm) e 
menor altura no substrato 3 (2,76cm). A menor e a maior taxa de mortalidade 
das plântulas foram constatadas nos substratos 1, 5 e 6 (1 plântula) e nos 
substratos 2 e 3 (8 plântulas), respectivamente. Os dados relativos ao número 
de folhas não apresentaram distribuição normal, não sendo, então, 
considerados para fins de análise estatística. Concluiu-se que entre os 
substratos avaliados, a mistura contendo areia + pó de coco seco + húmus foi a 
mais indicada para a aclimatização das plântulas de Anthurium plowmanii, 
germinadas in vitro.  
 
Palavras-chave: antúrio, substrato, cultivo de tecidos, folhagem. 
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