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Resumo
Objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de diferentes doses de ácido silícico no desenvolvimento in vitro de
fisális. Segmentos nodais de plântulas estabelecidas in vitro, foram inoculados em meio de cultura MS com diferentes
doses de ácido silícico (0,0; 1,0; 2,0 e 4,0 g L-1). O delineamento inteiramente casualizado, com 10 repetições por
tratamento, cada repetição composta por um frasco com três explantes. Após 30 dias, foram avaliadas as características
fitotécnicas (comprimento de parte aérea, comprimento de raiz, diâmetro de caule, número de folhas e número de
brotações) e caracterização ultraestrutural. A presença de ácido silícico no meio de cultura, proporcionou melhoria nas
estruturas foliares de plântulas de fisális (Physalis peruviana).
Palavras-chave: Physalis peruviana. Ácido silícico. Pequenas frutas. Crescimento. Ultraestrutura.

Abstract
The objective of this work was to evaluate the effect of different doses of silicon acid on the in vitro development of
physalis. Nodal segments of seedlings established in vitro, were inoculated in MS culture medium with different doses
of silicic acid (0.0; 1.0; 2.0 and 4.0 g L-1). The completely randomized design, with 10 repetitions per treatment, each
repetition composed of a bottle with three explants. After 30 days, the phytotechnical characteristics (shoot length, root
length, stem diameter, number of leaves and number of shoots) and ultrastructural characterization were evaluated. The
presence of silicon acid in the culture medium provided an improvement in the leaf structures of seedlings of physalis
(Physalis peruviana).
Keywords: Physalis peruviana. Silicic acid. Small fruits. Growth. Ultrastructure.
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Introdução
Physalis peruviana L., popularmente conhecido como fisális, é um semiarbusto pertencente
à família Solanaceae, originária do Peru (FISCHER et al., 2014). Dentre as muitas espécies do
gênero, algumas apresentam potencial de exploração agronômica, por seus compostos nutricionais e
medicinais, relatados há tempos na cultura popular e, mais recentemente, por pesquisadores de
inúmeras instituições (SILVA et al., 2013).
Essa fruta é bastante popular no Norte e Nordeste (RODRIGUES et al., 2009), e seu cultivo
é uma alternativa para a economia agrícola, possuindo boas perspectivas de comercialização no
mercado nacional e internacional, devido ao elevado conteúdo nutracêutico (VELASQUEZ et al.,
2007).
Devido ao seu caráter anual, há uma demanda contínua de mudas para renovação das áreas
de cultivo de fisális, sendo, portanto, a obtenção de mudas de alta qualidade uma importante fase
para a implantação e sucesso na produção desta espécie (SILVA et al., 2016). Assim, a propagação
in vitro apresenta-se como uma técnica alternativa na obtenção de mudas. A modalidade da cultura
de tecidos vegetais é bem difundida e concentra-se na produção comercial de plantas, possibilitando
sua multiplicação rápida, mantendo a identidade genética do material propagado, com elevada
qualidade fitossanitária e em períodos de tempo e espaço reduzidos (FUZITANI; NOMURA, 2004).
Além disso, um aspecto importante a se considerar na cultura de tecidos vegetais, é a
composição do meio de cultura. Plantas cultivadas in vitro, apresentam exigências nutricionais
específicas para o desenvolvimento satisfatório dos explantes. Os meios de cultura podem ser
modificados para atender as necessidades das espécies cultivadas in vitro, com relação aos minerais,
vitaminas e fontes de energia (BRAGA et al., 2009). Desta forma, o silício, embora não seja um
elemento essencial para as plantas, é considerado um elemento benéfico para várias culturas, pois
pode promover o aumento do conteúdo de hemicelulose e lignina e, consequentemente, a rigidez na
parede celular, elevando as taxas de sobrevivência e a produção de biomassa das plantas
(CAMARGO et al., 2007; FAUTEAUX et al., 2005).
Sivanesan et al (2013) relataram que diferentes concentrações de silício promoveram
aumento de matéria seca na parte aérea de crisântemo (Dendranthema grandiflorum) cultivada a
campo. A adição de silício no meio de cultivo in vitro produziu características favoráveis na
anatomia foliar de plântulas de orquídea (Brassavola perrinii) (SOARES et al., 2012). A utilização
de silício no meio de cultura melhorou a qualidade das plântulas, através de uma maior absorção de
nutrientes em antúrio (Anthurium andraeanum) (DIAS et al., 2017).
No presente trabalho objetivou-se avaliar o efeito de diferentes concentrações de ácido
silícico (H4SiO4) no crescimento e desenvolvimento in vitro de fisális (Physalis Peruviana).
Material e métodos
O experimento foi realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade
Federal de Lavras, Minas Gerais. Foram utilizados como explantes, segmentos nodais de plântulas
de fisális (Physallis peruviana) contidos na coleção in vitro do laboratório.
Os segmentos nodais de aproximadamente 3 cm, contendo uma gema, foram inoculados em
tubos de ensaio com 12,5 ml de meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), com 0,1
mg.L-1 de ácido naftalenoacético (ANA) e ácido silícico (H4SiO4) nas seguintes concentrações 0,0;
1,0; 2,0 e 4,0 g.L-1, onde foram aferidos a pH 5,7 ± 0,1 e autoclavados a 125° C por 25 min a 1,2
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atm. O experimento foi mantido em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 h e temperatura de
25 ± 1° C. Após 30 dias, foram avaliadas as seguintes características:
Características fitotécnicas: comprimento de parte aérea (cm), comprimento de raiz (cm), diâmetro
de caule (mm), número de folhas e número de brotações, as quais foram realizadas com o auxílio de
uma régua graduada e paquímetro digital.
Características ultraestruturais: três fragmentos de folhas de três plantas diferentes, foram fixados
em solução Karnovsky (KARNOVSKY, 1965), pós-fixados em solução de tetróxido de ósmio 1%,
desidratadas em soluções de concentrações crescentes de acetona e submetidas à secagem no
aparelho de ponto crítico (BAL-TEC) (ROBARDS, 1978). As amostras secas foram montadas em
‘stubs’ de alumínio e metalizadas com ouro em Sputtering (BAL-TEC). As amostras foram
observadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV) (LEO, modelo EVO 40 XVP), segundo
protocolo de Alves e Perina (2012), foram observados a qualidade dos estômatos e tricomas
foliares.
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e dez
repetições, sendo cada repetição formada de três plantas. Os dados foram submetidos à análise de
variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade e análise de
regressão, utilizando-se o programa estatístico SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011).
Resultados e discussão
Em relação às características fitotécnicas, as plântulas sob condições de ausência (controle)
ou presença de silício (1,0; 2,0 e 4,0 g.L-1), não apresentaram diferença estatística para o
comprimento de parte aérea, número de folhas e número de brotações (Tabela 1). Embora as
diferentes doses de silício tenham afetado o crescimento in vitro de fisális (P. peruviana), as
plântulas apresentaram-se vigorosas em todos os tratamentos. Já para Soares et al. (2008),
obtiveram resultados significativos com utilização de silicato de sódio em meio de cultura, para
número de folhas e comprimento médio da parte aérea em um híbrido de orquídea (Hadrolaelia
lobatta x Hadrolaelia purpurata aço).
Tabela 1 - Características fitotécnicas de plântulas de fisális (Physalis peruviana) cultivadas aos 30 dias in
vitro com ácido silícico (H4SiO4).
Doses de silício
Comprimento
Número
Número de
-1
(g.L )
parte aérea (cm) de folhas
brotações
Controle
6,04 a
5,00 a
1,00 a
1,0
8,56 a
4,00 a
1,00 a
2,0
9,01 a
4,00 a
0,80 a
4,0
9,23 a
5,00 a
1,00 a
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade; CV (%) = 42,81.

Sivanesan e Park (2014) apontam que o silício é benéfico para as plântulas durante a cultura
in vitro, e também pode melhorar a sua produtividade. Além disso, este nutriente pode minimizar
vários tipos de estresse, incluindo desequilíbrio nutricional (MARTINS et al., 2018). Outro fator
que influencia na resposta ao silício é a espécie. Existe diferença na acumulação do silício entre
espécies e tem sido atribuída às diferenças na habilidade de absorção do elemento pelas raízes (MA;
YAMAJI, 2006). Como exemplo, em contraste com o presente estudo, Sivanesan e Jeong (2014),

38

Rev. Agr. Acad., v.3, n.5, Set/Out (2020)
observaram que a adição de silício ao meio de cultura promoveu a regeneração de brotos de ajuga
(Ajuga multiflora), e que esta foi causada pela alteração da atividade de enzimas antioxidantes.
Para aspectos fitotécnicos, o controle foi mais eficiente na espessura do diâmetro do caule
nas plântulas, ocorrendo um decréscimo até a dose de 2,0 g. L-1 (ponto mínimo ≈ 3,06 g.L-1) de
ácido silícico, sendo nesta dose aproximadamente 1,32 mm (Figura 1), e posteriormente, um
pequeno aumento do diâmetro do caule na dose de 4,0 g. L-1.
Para o comprimento da raiz, o controle se mostrou eficiente no desenvolvimento, ocorrendo
um decréscimo até a dose de 2,0 g. L-1 (ponto mínimo ≈ 2,31 g.L-1) de ácido silícico, e elevação até
a dose de 4,0 g. L-1. Essa análise foi realizada com o comprimento da maior raiz, desta forma, todos
os tratamentos apresentaram quantidades numerosas de raízes durante seu desenvolvimento in vitro.
Soares et al. (2008), ao utilizarem silicato de sódio em um híbrido de orquídea (Hadrolaelia lobatta
x Hadrolaelia purpurata aço), também obtiveram resultados semelhantes para comprimento da
maior raiz, percebendo um decréscimo até a concentração de 1,5 mg.L-1, e um aumento a partir da
concentração de 2,0 mg. L-1.

Figura 1 - Gráficos de regressão para A) diâmetro do caule, B) comprimento da raiz em diferentes doses de
silício (0,0; 1,0; 2,0 e 4,0 g.L-1) de plântulas de fisális (Physalis peruviana) em meio de cultura.

Na análise ultraestrutural por microscopia de varredura da parte adaxial da folha cultivada
sob diferentes concentrações de silício, pode-se observar a presença de estruturas que
provavelmente de acúmulo de silício, e também os estômatos fechados com células guardas mais
turgidas (Figura 2B, C e D), nos tratamentos com presença de silício. Para Dias et al. (2014), ao
trabalharem com silicato de sódio em plântulas de antúrio (Anthurium adreaenum cv. Rubi),
perceberam que o diâmetro dos estômatos aumentou conforme a dose de silício (0,5; 1,0 e 2,0 mg L1
) utilizada no meio de cultura. Segundo Silva (2007), a presença desse elemento acumulado nas
paredes das células, tornam a planta mais resistentes a ação de patógenos e insetos, além de
diminuir a taxa de transpiração e consequentemente a perda excessiva de água. Essa característica é
importante pois aumenta a taxa de sobrevivência de mudas micropropagadas no processo de
aclimatização, etapa crucial na propagação in vitro, onde a principal causa de morte das plântulas
nessa etapa, é em virtude da perda de água, associados a baixa funcionalidade dos estômatos e fina
camada de cera na cutícula (BRAGA et al., 2009).
Em relação aos tricomas, pode-se observar que nos tratamentos onde o silício foi utilizado,
os tricomas apresentaram-se aparentemente mais rígidos (Figura 2F, G e H) e bem formados
quando comparados ao tratamento controle (Figura 2E). Isso pode ser explicado pelo fato de que,
segundo Marin (2003), o benefício do silício para as plantas podem ser diretos, como o melhor
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desenvolvimento estrutural dos órgãos das plantas, e os indiretos, como o aumento da taxa
fotossintética, em virtude dessas estruturas mais bem formadas, como os estômatos (Figura 2A, B,
C e D).

Figura 2 - Eletromicrografias de varredura da face abaxial em folhas de fisális (Physallis peruviana)
cultivadas in vitro em diferentes dosagens de silício: A e E) controle; B e F) 1,0 g.L-1; C e G) 2,0 g.L-1 e D e
H) 4,0 g.L-1.

O silício é um elemento que pode trazer vários efeitos positivos para as plantas, como
redução do estresse hídrico através da redução da transpiração, aumento na eficiência da
fotossíntese por manter as folhas mais eretas e rígidas, que levam a uma melhor intercepção da luz,
e aumento na resistência a pragas e doenças (CARVALHO-ZANÃO et al., 2012). A maior parte do
silício é incorporada na parede celular, principalmente nas células da epiderme, estômatos e
tricomas, ou depositada juntamente a outros elementos, originando depósitos amorfos chamados de
fitólitos ou sílica biogênica (MITANI; YAMAJI, 2006). Segundo Castro et al. (2009), os tricomas
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podem ser utilizados como forma de evitar a transpiração excessiva, sendo que para isso eles
oferecem uma barreira contra ventos que podem diminuir a umidade na superfície foliar e assim
provocar o aumento da transpiração. Outra forma de diminuição da transpiração por intermédio dos
tricomas é a reflexão da radiação solar que pode aumentar a temperatura foliar. A grande cobertura
por tricomas bem como a presença de substâncias químicas nos tricomas glandulares são também
características que, aliadas a características presentes em outros órgãos dos vegetais, classificam a
planta com invasiva (LIMA et al. 2009).
A morfologia das plântulas de fisális não foram modificadas significativamente na adição de
silício ao meio de cultura, mas proporcionou modificações microscópicas em suas estruturas
foliares, como estômatos e tricomas. Em razão da falta de informações sobre a influência de silício
na propagação in vitro, principalmente de fisális, torna-se necessário, a realização de mais pesquisas
para elucidar a real função do silício, na estrutura da plântula.
Conclusão
A presença de ácido silícico (H4SiO4) no meio de cultura, proporcionou a melhoria de
estruturas foliares de plântulas de fisális (Physalis peruviana).
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