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o umbu-cajazeira e uma especie do genero Spondias resultante do cruzamento natural
entre a cajazeira (Spondias mombin) eo umbuzeiro (Spondias tuberosa). Assim como a cajazeira e
o umbuzeiro, e uma fruteira tropical que apresenta grandes perspectivas de inseryao no mercado
interne e externo de frutas ex6ticas.

A diversidade genetica em populayOes nativas de umbu-cajazeira presentes no Nordeste do
Brasil e ampla, porem, encontra-se ameayada por urn processo indiscriminado de explorayao das
areas de ocorrencia das mesmas, particularmente, pela pratica de formayao de pastagens,
comprometendo a preservayao desse patrim6nio genetico de valor incalculavel.

A forma de propagayao das Spondias, como a maioria das fruteiras tropicais, ocorre pelos
metod os sexuais e assexuais. 0 umbu-cajazeira, com cerca de 90% dos endocarpos desprovidos
de sementes (Souza et al. 1997), e mais eficientemente propagado por via assexual, sendo a
micropropagayao uma alternativa a ser estudada.

A micropropagayao tern como principio basico a totipotencia que, na definiyao de Steward

(1963), e a capacidade da celula vegetal gerar uma nova planta normal quando Ihe sac propiciadas

as condiyoes adequadas de nutriyao e ambiente. Em especies lenhosas, uma das Iimitayoes para

o uso dessa tecnica e a dificuldade de se fazer 0 isolamento asseptico de material adulto

proveniente do campo (Pierik, 1990). Devido a essa dificuldade, a grande maioria dos estudos sac

realizados utilizando plantas jovens obtidas de sementes e mantidas em casa de vegetayao
(Quraishi et al. 1996).

Em especies, onde os niveis de contaminayao sac elevados, as alternativas mais comuns
para conter a proliferayao de microorganismos, consistem em se aumentar a concentrayao do
agente desinfestante ou 0 tempo de exposiyao ao mesmo. Entretanto, ambas as alternativas
podem comprometer a integridade do tecido objeto do tratamento (Medeiros, 1999), surgindo
assim, a necessidade de se desenvolver estudos para cada especie de interesse.

Este trabalho teve por objetivo avaliar 0 efeito de diferentes tempos de imersao em soluyao

de hipoclorito de s6dio e de bicloreto de mercuric na desinfestayao de explantes caulinares de

umbu-cajazeira.

Este estudo foi desenvolvido no periodo de setembro a novembro de 2000, no Laborat6rio

de Cultura de Tecidos da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI.

Como fonte de explantes, utilizou-se apices caulinares provenientes de plantas de umbu-

cajazeira, de aproximadamente dois anos de idade, mantidas em condiyOes de viveiro protegido.

Ap6s coletados, os segmentos de ramos contendo os apices caulinares foram colocados por 30
minutos em recipiente com agua corrente. Posteriormente, foram imersos em alcool etilico 70% por

30 segundos. Em seguida, aplicou-se os tratamentos, que consistiram de cinco tempos de imersao

(0, 5, 10, 15 e 20 minutos) dos explantes em dois desinfestantes (hipoclorito de s6dio a 1% e

bicloreto de mercuric a 0,02%). Todo 0 procedimento de desinfestayao foi realizado em camara de

fluxo laminar.



Ap6s a assepsia, segmentos de ramos foram lavados tres vezes consecutivas em agua

destilada esteril e, em seguida, os explantes foram extraidos e transferidos para tubos de ensaio

contendo 0 meio de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962), acrescido de 30 g.L-1 de sacarose, 8

g.L-1 de agar, 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de AIB. 0 pH do meio de cultura foi ajustado para
5,8 antes da autoclavagem em vapor umido por 15 minutos, com temperatura de 121°C e 1 atm de

pressao. A incubac;ao dos explantes foi feita em sala de crescimento sob condivoes controladas,

com 16 horas de fotoperiodo em luz branca fria de 1000 lux de intensidade luminosa e temperatura

de 26°C ± 1°C.

o experimento foi conduzido utilizando-se 0 delineamento experimental inteiramente ao

acaso, em arranjo fatorial 5 x 2, com seis repetivoes, sendo cada unidade experimental constituida

de quatro tubos com urn explante por tubo.

Realizou-se avaliavoes semanais ate os 30 dias de incubac;ao dos explantes, avaliando-se

os niveis de contaminac;ao por meio de uma escala de notas variando de a a 10, onde a = 0% de

contaminac;ao e 10 = 91-100% de contaminavao. Submeteu-se os dados a analise de variancia,

sendo as medias comparadas pelo teste de Duncan a 5%.

A analise de variancia indicou efeito significativo (P < 0,05) de tratamento com

desinfestantes em todas as avaliavoes realizadas. Tanto 0 hipoclorito de s6dio como 0 bicloreto de

mercuric resultaram em indices de contaminac;ao bem inferiores ao tratamento controle, indicando

que os mesmos foram eficientes em remover os agentes contaminantes (Tabela 1). Em estudo

semelhante com cajazeira, Carvalho et al. (1997) obtiveram alta eficiencia na assepsia de gemas

axilares, quando utilizaram 0 bicloreto de mercurio.

Tabela 1. Niveis de contaminavao de explantes caulinares de umbu-cajazeira tratados com

hipoclorito de s6dio e bicloreto de mercurio. Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 2001.

Desinfestante Periodo de avaliacao em semanas 1

1a 2a 3a 4a

----------------- Medias de contaminac;ao -----------------
(%)

Hipoclorito de s6dio (1%) 29,38 b 34,04 b 37,50 b 45,26 b
Bicloreto de mercuric (0,02%) 28,28 b 34,60 b 40,21 b 44,80 b

Controle 59,45 a 68,25 a 75,50 a 80,35 a
C.v. (%) 25,19 22,45 19,79 21,76

1 Medias seguidas da mesma letra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan (P >
0,05).

Os percentuais medios de contaminac;ao de 45,26% (hipoclorito de s6dio) e 44,8%

(bicloreto de mercurio) obtidos neste trabalho, ap6s a quarta semana de incubac;ao, foram

inferiores ao obtido pelo melhor tratamento no estudo de Medeiros (1999), com explantes nodais

de cajazeira.

Houve efeito significativo de tempo de imersao e da interavao desinfestante x tempo de

imersao e, por isso, a analise foi decomposta por desinfestante. Os resultados estao apresentados

na Tabela 2. Em todas as avalia¢es, a maior eficiencia do hipoclorito de s6dio ocorreu no controle

da infestac;ao para 0 tempo de imersao de 5 minutos, enquanto que para 0 tempo de imersao de 15



minutos verificou-se as maiores taxas de contamina~o. Quanto ao bicloreto de mercurio, a

maior eficiemcia foi obtida com a imersao por 10 minutos, que, no entanto, nao diferiu

significativamente dos tempos de imersao por 15 e 20 minutos. Em cajazeira, Souza et al. (2000)

obtiveram resultados semelhantes com ambos os desinfestantes. Por sua vez, Andrade et al.

(2002) obtiveram maior eficiencia para os tempos de imersao de 10 e 15 minutos em bicloreto de

mercuric e hipoclorito de s6dio, respectivamente. 0 tempo de imersao por 5 minutos em bicloreto

de mercuric resultou, desde a primeira semana de incubac;ao, na menor eficiencia e nao diferiu do

tratamento controle.



Tabela 2. Niveis de contaminayao de explantes caulinares de umbu-cajazeira submetidos a
diferentes tempos de imersao (T.I.) em hipoclorito de s6dio e bicloreto de mercurio.
Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI, 2001.

Periodo de avalia~ao em semanas 1

18 28 38 48
--------- Medias de contamina<;ao --------

(%)
59,45 a 68,25 a 75,50 a 80,35 a
10,50 c 15,47 c 18,21 c 26,30 c
35,00 b 39,75 b 45,50 b 52,25 b
48,50 ab 53,15 ab 56,79 b 64,12 ab
23,50 bc 27,20 bc 29,50 bc 38,35 bc
27,61 31,11 29,47 21,19

o 59,45 a 68,25 a 75,50 a 80,35 a
5 55,20 a 63,24 a 69,12 a 77,27 a
10 17,11 b 21,30b 27,10b 29,55b
15 23,35 b 29,13 b 34,40 b 37,28 b
20 17,46 b 24,72 b 30,21 b 35,10 b

C.v. (%) 23,15 24,67 26,09 18,35
1 Medias seguidas da mesma letra, na coluna, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan (P >
0,05).

Hipoclorito de s6dio
(1%)

C.v. (%)
Bicloreto de mercuric

(0,02%)

1. Tanto 0 hipoclorito de s6dio como 0 bicloreto de mercuric apresentaram boa eficiencia no
controle da infestayao em explantes caulinares de umbu-cajazeira.

1. A imersao em soluyao de hipoclorito de s6dio a 1% por 5 minutos e em bicloreto de mercurio
a 0,02% por 10 minutos foram os tratamentos mais eficientes em promover a desinfestayao
em explantes caulinares de umbu-cajazeira.
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