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RESUMO

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) é uma frutífera nativa do nordeste
brasileiro de grande importância econômica, social e ecológica para o semiárido nordestino.
Apesar disso, o umbuzeiro tem sofrido pressão negativa devido ao extrativismo desordenado e
à seleção negativa de seus frutos, que junto ao desmatamento e à dormência de sementes
contribuem para a diminuição de sua produção ano a ano, tornando necessários estudos que
contribuam não só para o melhoramento dessa espécie como para sua conservação. Dados os
riscos para a conservação do umbuzeiro e sua utilidade para a população, a associação entre a
biotecnologia vegetal, por ser uma ferramenta que pode ser utilizada para aumentar sua
produção, e a percepção da comunidade extrativista, por valorizar o olhar e o saber da
população, podem favorecer sua conservação. Este trabalho teve o objetivo de desenvolver
métodos de propagação do umbuzeiro bem como contribuir com a sua conservação usando a
biotecnologia, com os objetivos específicos de contribuir para a conservação dessa espécie;
determinar concentrações de BAP e ANA na formação de brotos; testar a eficiência de
diferentes substratos e concentrações de ácido giberélico na germinação in vitro e ex vitro,
assim como captar a percepção de famílias em comunidades que praticam o extrativismo de
umbu. Para estudar a germinação as sementes foram inoculadas em diferentes substratos
(vermiculita, vermiculita + barro, barro, barro + esterco e esterco + vermiculita) e em
diferentes concentrações de ácido giberélico (0mg, 250g e 500mg). Para a formação de brotos
BAP a 0,1 mg.L-1 foi associado a diferentes concentrações de ANA (0,2; 0,4; 0,8mg.L -1). Para
o estudo de percepção foi realizado aplicação de questionário semiestruturado junto à
comunidade extrativista de Malhada Vermelha, localizada no município Campo Redondo,
RN. Os experimentos resultaram em vermiculita e concentração de 500mg de ácido giberélico
como os melhores para germinação. A associação de 0,1 mg.L -1 de BAP à 0,2 mg.L-1 de ANA
proporcionaram maior formação de brotos. Quanto à aplicação de questionários, estes
revelaram que a população percebe a diminuição da quantidade de umbuzeiros e seus frutos
na região, bem como apresenta preocupação com sua conservação.

PALAVRAS-CHAVE: Umbuzeiro; Germinação. Conservação, Percepção.

ABSTRACT

The umbu tree (Spondias tuberosa Arruda) is a fruit native to the northeast of Brazil with
great economic, social and ecological importance for the northeastern semi-arid region.
Despite its role, the umbu tree has suffered negative pressure thanks to cluttered extractivism
and to negative selection of its fruits, which aggravates as the deforestation and the dormancy
of seeds contribute to the decrease of its production year after year, making necessary studies
that contribute to the improvement of this species and its conservation. Given the risks to the
conservation of this species and its usefulness to the population, the association between plant
biotechnology and the perception of gathering communities can facilitate its conservation, the
first as a tool that can be used to increase its production and the later by valuing the point of
view and the knowledge of the population. This work aimed to develop methods of
propagation for umbu tree as well as contribute to its conservation by using biotechnology,
with specific objectives to contribute to the conservation of this species; determine
concentrations of BAP and ANA in the formation of buds; testing the efficiency of different
substrates and concentrations of gibberellic acid on germination in vitro and ex vitro, as well
as capture the perception of families in communities that engage in the gathering of umbu. To
study the germination, the seeds were inoculated in different substrates (vermiculite,
vermiculite + clay, clay, clay + manure and manure + vermiculite) and in different
concentrations of gibberellic acid (0 mg, 250 g and 500 mg). For the formation of buds BAP
to 0.1 mg-1 was associated with different concentrations of ANA (0.2; 0.4; 0.8mg.L-1). The
study of perception was conducted by applying semi-structured questionnaire with Malhada
Vermelha community. The experiments resulted in vermiculite and concentration of 500 mg
gibberellic acid as the best for germination. The association of 0.1 mg.L-1 of BAP to 0.2
mg.L-1 of ANA provided better formation of buds. As to the application of questionnaires,
they revealed that the population understands the decreased amount of umbu plants and umbu
fruit in the region, as well as shows concern for its conservation.

Keywords: Umbu tree; Germination. Conservation, Perception
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INTRODUÇÃO GERAL

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) pertence à família Anacardiaceae e é uma
frutífera nativa do nordeste brasileiro de grande importância econômica, social e ecológica
para o semiárido. Seu extrativismo representa fonte de renda importante para muitas famílias,
tornando-o uma alternativa para o desenvolvimento agrícola dessa região, pois é capaz de
sobreviver e produzir sob condição de estresse hídrico (LIMA FILHO, 2007) que acomete as
regiões semiáridas do nordeste brasileiro, podendo ainda ser utilizado como forrageira e no
reflorestamento. Sua importância para as regiões semiáridas advém ainda da capacidade de
suas sementes de dessalinizar a água (MENEZES et al., 2012).
A salinidade é um problema que ocorre no Rio Grande do Norte causado por fatores
como déficit hídrico, seja pela pouca profundidade do solo ou pelo uso de águas salinizadas,
tiradas de poços cujas águas apresentam qualidade inferior para a irrigação, acarretando um
dos maiores fatores de redução na produtividade de espécies agrícolas, assim como da
qualidade de seus produtos (MUNNS, 2002; MEDEIROS, 2007).
Os frutos do umbuzeiro, além de serem apreciados in natura, geram produtos como:
doces, farinha, gelatina, acetona, torta para animais, suco medicinal da raiz, polpa, vinagre e
vinho. (NEVES; CARVALHO, 2005). Devido à alta aceitação no mercado e à facilidade de
manejo por comunidades extrativistas desta espécie, o umbuzeiro tem sua participação na
indústria de processamento cada vez mais ressaltada.
Esses fatores, aliados à procura cada vez maior por produtos exóticos no mercado
internacional, torna desejáveis estudos que visem ao desenvolvimento e aumento de produção
e qualidade do umbuzeiro (ARAÚJO, 2001).
Apesar de sua importância econômica e ecológica para o nordeste brasileiro, o
umbuzeiro tem sofrido pressão negativa graças ao extrativismo desordenado e à seleção
negativa de seus frutos, que junto ao desmatamento e ao fato de suas sementes apresentarem
dormência, germinação baixa, lenta e desuniforme (NEVES; CARVALHO, 2005; SOUZA;
COSTA, 2010) e serem predadas, contribui para um mal prognóstico desse fruto, que tende a
desaparecer.
Fatores como formação de pastagens, implantação de projetos de irrigação, uso na
produção de energia para diversas atividades e pecuária extensiva contribuem tanto para a
diminuição da coleta do umbu como para o desaparecimento de sua variabilidade genética
(SANTOS et al., 1999). Em 10 anos, de 2003 a 2013, a produção de umbu sofreu diminuição
(Tabela 1) de 18% no Brasil e 29% no Rio grande do Norte (IBGE, 2014), tornando
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necessários estudos que contribuam não só para o melhoramento dessa espécie como para sua
conservação.
Tabela 1: Produção de umbu de 2003 a 2013 (em tonelada)
Quantidade de umbu produzida em toneladas/Ano
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Brasil

9132

9237

9070

8891

8619

9268

9428

9804

9323

7980

7561

Nordeste

9044

8967

8981

8803

8530

9149

9303

9537

9100

7856

7389

235

242

232

220

202

206

202

185

188

231

167

Rio
Grande
do Norte
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (modificada)
Entre os desafios encontrados para o desenvolvimento da cultura do umbuzeiro está o
fato de 98% de suas sementes não conseguirem germinar, pois além de apresentarem
dormência, são consumidas por animais que não contribuem para sua dispersão como
caprinos, além de serem atacadas por insetos no solo. Sua regeneração também é prejudicada
em áreas degradadas pela ausência de dispersores e a predação de plantas jovens (BARRETO,
2010).
Esses aspectos tornam importante o desenvolvimento de técnicas em laboratório para a
multiplicação e conservação dos recursos genéticos do umbuzeiro. A biotecnologia e a cultura
de tecidos oferecem recursos que permitem a produção de mudas em larga escala em
condições fitossanitárias (mudas livres de doenças e parasitas) e a conservação in vitro de
recursos genéticos com a manutenção de plantas em condições de crescimento mínimo
(CANTO et al., 2004).
No entanto técnicas de laboratório apesar de úteis para a multiplicação e conservação
de espécies vegetais, não são suficientes, pois como forma de contribuir para ações de
conservação do umbuzeiro é importante o envolvimento das comunidades que convivem com
a espécie, pois o conhecimento de como percebem e reagem a suas necessidades dinamiza a
realização de ações locais que partem da realidade do público-alvo (FAGGIONATO, 2007).
Desta forma, ao serem identificadas distintas percepções, elas podem contribuir para o
planejamento de políticas e programas de educação ambiental (HOEFFEL et al., 2008).
Diante da dificuldade de regeneração das plantas de umbuzeiro em ambiente natural
tornam-se necessários estudos que levem à melhor taxa da germinação de umbuzeiro e o
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estabelecimento de protocolos que visem à sua multiplicação, não só para sua utilização como
reposição em áreas degradas como para a obtenção de bancos que conservem sua diversidade.
Dados os riscos para a conservação do umbuzeiro e sua utilidade para a população que
a associação entre a biotecnologia vegetal e a percepção da comunidade extrativista pode
favorecer sua conservação, essa pesquisa tem o objetivo de desenvolver métodos de
propagação do umbuzeiro bem como contribuir com a sua conservação usando a
biotecnologia, com os objetivos específicos de contribuir para a conservação dessa espécie;
determinar concentrações de BAP e ANA na formação de brotos; testar a eficiência de
diferentes substratos e concentrações de ácido giberélico na germinação in vitro e ex vitro e
captar a percepção de famílias em comunidades que praticam o extrativismo de umbu quanto
à sua importância.

1.1.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Descrição botânica e distribuição geográfica

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) pertence à família Anacardiaceae e é uma
planta endêmica do semiárido brasileiro. Enquanto outras espécies como a cirigueleira
(Spondias purpurea L.) provavelmente originária do México ou América Central, a
cajaraneira (Spondias cytherea Sonn.) proveniente da Polinésia, a umbu-cajazeira e a
umbuguela (Spondias spp.), provavelmente híbridos interespecíficos de origem desconhecida
e de ocorrência no semiárido, frutíferas tropicais em domesticação, exploradas pelo valor
comercial dos seus frutos são cultivadas empiricamente em pomares domésticos, o umbuzeiro
(Spondias tuberosa Arruda) junto à cajazeira (Spondias mombin L.) são exploradas em modo
de extrativismo (SOUZA, 1998).
O umbuzeiro é adaptado a regiões com temperatura entre 13°C a 38°C, umidade
relativa entre 30% a 90%, pluviosidade anual entre 400 a 800 mm e 3.000 horas de
insolação/ano (DUQUE, 1980). Sua ocorrência inclui ainda solos eutróficos, distróficos,
brunos não-cálcicos e

podzólicos (LIMA FILHO, 2007).

Estas regiões compreendem

Caatingas elevadas da Serra da Borborema, Serras do Seridó Norte-Rio-Grandense, na região
Agreste do Piauí, nas Caatingas de Pernambuco, Alagoas e Bahia e no norte de Minas Gerais
(MENDES, 1990; LORENZI, 1992).
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A espécie foi descrita por Gabriel Soares de Sousa em seu “Tratado Descritivo do
Brasil” datado de 1587 (SOUSA, 1587), em que destaca a importância das raízes e dos frutos
para os índios e habitantes da região. Sua classificação como espécie Spondias tuberosa,da
família Anacardiaceae, no entanto foi realizada por Manuel de Arruda Câmara em 1810
(SOUZA, 1998).
O termo umbu tem origem no tupi-guarani “Y-mb-u”, que significa “árvore que dá de
beber”, e refere-se à quantidade de água contida em suas raízes em formato de tubérculos
denominados de xilopódios. O nome do fruto apresenta ainda variações como ambu, embu,
imbu e ombu. (CORRÊA, 1978, apud NEVES; CARVALHO, 2005).

Morfologia e fenologia

O umbuzeiro é uma árvore de pequeno porte, com altura entre 4 a 7 metros e copa
umbeliforme, que pode atingir até 22 metros de diâmetro e longevidade de mais de 100 anos
(CARVALHO, 1986) Figura 1.
Figura 1 – Umbuzeiro: a espécie é de pequeno porte e apresenta tronco retorcido

Fonte: Adriana David (2014).

O tronco é atrofiado e retorcido com diâmetro de 0,3 a 1,4 m, com casca acinzentada
de superfície lisa nos segmentos mais jovens e com presença de ritidoma nos segmentos mais

15

velhos. Apresenta flores brancas, em inflorescência e perfumadas (Figura 2) Suas folhas são
compostas e suas raízes são cheias de água, que o umbuzeiro utiliza para resistir à estação de
estiagem, chamadas de xilopódios (SILVA et al., 1991).

Figura 2 – Flores de umbuzeiro, brancas e agrupadas em inflorescência

Fonte:Adriana David (2014).

O umbuzeiro possui fruto do tipo drupa (Figura 3) com coloração amarelo-esverdeado
com formato variando entre arredondada e ovóide, de casca lisa ou pilosa, polpa comestível
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branca, seu diâmetro médio é de 3 cm e peso entre 20-30 gramas. Seu pericarpo é coriáceo e
constitui 22% do fruto, sua polpa agridoce é suculenta e representa 68% do mesmo enquanto
o endocarpo, muito resistente compõe 10% do fruto (EPSTEIN, 1998). Essa resistência, dada
por três camadas densas e fibrosas de aproximadamente 1 a 2 gramas e 1,4 cm, é responsável
pela dormência física da semente de umbuzeiro (BARRETO, 2010).
Figura 3 – Frutos de umbu em feira (A) e em galho (B):
coloração entre amarelo e verde e sabor agridoce

Fonte: Lílian Barreto (A) 2010 e Adriana
David (B) 2014.

O umbuzeiro possui um período de floração (Figura 4) e frutificação por ano, o que
coincide com o período de seca nas regiões semiáridas do Nordeste. O umbuzeiro perde suas
folhas no verão (Figura 4) e, para diminuir a perda de água pela transpiração, entra em estado
de dormência. Sua floração se dá devido às reservas de água contidas em suas raízes. Da
floração à maturação do fruto são passados em média 125 dias. O início da floração varia
entre as regiões em que a espécie ocorre, mas em geral ocorre entre novembro e fevereiro e a
frutificação, entre dezembro e maio. A planta ocorre na Caatinga entre 6 e 8 indivíduos por
hectare e cada planta, segundo Barreto (2010), produz em média 15 mil frutos por ano, com
produção média de 300 kg de frutos/safra.
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Figura 4 A e B – Umbuzeiro durante a seca (A) e em período de floração (B)

Fonte: Adriana David (2014).

.
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Propagação

O umbuzeiro poder ser multiplicado por meio de propagação sexuada e assexuada. Na
propagação sexuada, a semente pode entrar em contato com o solo e germinar por ação
deliberada como no plantio, no entanto, o mais comum é que a dispersão ocorra naturalmente
devido ao consumo dos frutos por humanos e animais (SOUZA, 1998).
Anteriormente ao plantio, as sementes devem ser despolpadas e colocadas para secar;
o endocarpo (caroço) deve então ser semeado a 3 cm de profundidade na posição vertical com
a parte distal voltada para cima, uma vez que sua germinação é epígea, ou seja,
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cotilédones ficam acima do substrato. A germinação ocorre entre 12 e 90 dias com ápice aos
45 dias com índice de 30%, sendo a mesma desuniforme e lenta devido à dormência física
causada pela dureza do endocarpo, que diminui a disponibilidade de água para o embrião
(SOUZA, 1998).
A propagação assexuada é realizada pela enxertia e pela estaquia. Esse tipo de
reprodução oferece vantagens como produzir clones em grande quantidade e manutenção de
características comerciais desejadas (LEDERMAN et al., 1991). No caso do umbuzeiro a
propagação vegetativa oferece ainda a vantagem de reduzir de dez para quatro anos o tempo
de frutificação do indivíduo, pois a espécie conta com uma fase juvenil muito longa (SOUZA,
1998).

Figura 5 – Mudas de umbuzeiro: os desafios para
a sobrevivência são a predação por animais e o
déficit hídrico

.
Fonte: Lílian Barreto (2010).
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Potencial socioeconômico

A importância socioeconômica do umbuzeiro para as populações rurais da região
semiárida do Nordeste é dada pelo fornecimento de frutos saborosos e nutritivos e pelos
xilopódios radiculares doces e ricos em água (MENDES, 1990). Os xilopódios são capazes de
armazenar aproximadamente 250 ml de água que pode ser utilizada no consumo humano,
especialmente na época de seca (SOUZA, 1998).
A drupa é dotada de qualidade nutritiva, sabor e aroma agradável, que pode ser
consumido in natura ou processado na forma de polpa, doces, sorvete, cristalizados, passas,
picles, vinho, vinagre, geleia, farinha e outros produtos como xampu e sabonete (ARAÚJO,
2001).
Pode ainda ser utilizado como forrageira para ovinos, caprinos, bovinos e no
reflorestamento. Suas folhas verdes podem ainda ser usadas frescas ou refogadas na
alimentação do ser humano (BARRETO, 2010). Sua importância para as regiões semiáridas
advém ainda da capacidade de suas sementes de dessalinizar a água (MENEZES et al., 2012).
Além de fatores econômicos o umbuzeiro serve de fonte alimentar para espécies de abelhas da
região semiárida, exercendo importância na manutenção de renda da atividade apicuária
(ALMEIDA, 2009), bem como animais da caatinga como cotia, veado catingueiro e raposa,
que por sua vez, auxiliam na dispersão das sementes.
Há crescente demanda pelos produtos de umbuzeiro no mercado nacional e
internacional, confirmando seu potencial agro-socioeconômico, o que torna a exploração
dessa espécie uma alternativa para a geração de empregos no cultivo de pomares e nas
agroindústrias de processamento. No entanto, é necessária a fomentação de pesquisas para
solucionar os problemas tecnológicos que impossibilitam a exploração comercial.
Apesar de sua importância o umbuzeiro não é manejado da maneira correta e sofre
com a seleção negativa de frutos, a predação de sementes por insetos e a destruição de suas
plantas jovens por animais como caprinos que são criados em regime extensivo e não atuam
como dispersores das sementes por evacuarem longe da área de desenvolvimento da espécie
(BARRETO, 2010).
A importância do umbuzeiro para o homem do semiárido é maior ainda pelo fato de
sua frutificação ocorrer em época de estiagem gerando a comercialização de seus frutos e a
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geração de empregos no processamento de sua polpa (CAVALCANTI, 2000). Suas
propriedades medicinais são comprovadas pelo teor de vitamina C. Na medicina caseira, a
água do xilopódio do umbuzeiro é utilizada como vermífugo e antidiarréico (COSTA, 2004).
Seus frutos tem ainda, a vantagem de sofrer poucas alterações físico-químicas e
microbiológicas ao serem submetidos ao calor (OLIVEIRA et al., 2011).
Devido à perda de seus frutos durante a época de safra, há a necessidade de
desenvolver tecnologia visando diminuir tais perdas, bem como sua agregação de valor de
seus produtos (POLICARPO et. al., 2003), o que contribui para a agricultura familiar.

Biotecnologia na propagação de umbuzeiro

A biotecnologia vegetal é uma importante ferramenta para a propagação de espécies
de importância econômica, medicinal e ecológica, uma vez que a micropropagação há
controle sobre as condições biológicas, físicas e químicas (ALENCAR, 1999).
A cultura de tecidos propicia a multiplicação in vitro em condições assépticas de
espécies em larga escala, tendo a vantagem de produzir indivíduos livres de patógenos, em
condições ideais, mantendo características desejáveis. Além disso, serve como fonte de
explantes para a produção de pomares, oferece indivíduos para pesquisas e bancos de
conservação. Oferece ainda a vantagem de utilizar pouco espaço (TORRES, 1998).
No cultivo in vitro, células, tecidos ou órgãos vegetais são inoculados em um meio
nutritivo e sua manutenção é feita em um ambiente asséptico e controlado (PAIVA; GOMES,
1995). Seu principio baseia-se na capacidade que as células têm de multiplicar, diferenciar-se
e originar um novo ser multicelular (DUCAN, 1997). Os explantes mais utilizados são o
meristema, segmentos de plantas (folha, caule, raiz e hipocótilo), ovário, embriões, anteras,
células e protoplasto (SIQUEIRA, 1983; apud ALENCAR, 1999), que podem ser utilizados
para o desenvolvimento de cultivares com características desejáveis. (TORRES, 1998).
Por meio da cultura de tecidos, é possível o desenvolvimento de plantas resistentes a
herbicidas, insetos, patógenos e a alguns estresses ambientais como a seca, o frio e a
salinidade. A cultura de tecidos pode ser utilizada ainda na preservação de espécies
ameaçadas de extinção (TORRES, 1998).
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A micropropagação é a técnica mais indicada para a produção de mudas em grande
escala, além de possibilitar a manutenção de genótipos híbridos, mutações ou variantes
selecionados e propagar mudas com altas qualidades fitossanitárias (LIMA FILHO, 2000).
Devido às condições restritivas que o umbuzeiro encontra na natureza para gerar
indivíduos adultos que se reproduzam e perpetue a espécie, a biotecnologia surge como
alternativa para geração de indivíduos saudáveis, em larga escala, e que frutifiquem em menor
tempo. Técnicas de germinação in vitro podem ser utilizadas para sanar um grave problema
no umbuzeiro, que é a germinação lenta e desuniforme, além de evitar a predação de suas
plantas jovens por caprinos e insetos quando germinados na natureza. Dessa forma, a
biotecnologia surge como uma alternativa para superar as dificuldades encontradas para a
reprodução e manutenção do umbuzeiro referência.

Percepção acerca da espécie e sua importância

Além de dificuldades causadas por suas próprias características biológicas o
umbuzeiro sofre com a falta de manejo tanto de suas plantas quanto de frutos. Um dos
problemas causados é a seleção negativa dos mesmos, pois as atividades extrativistas causam
a retirada de frutos com qualidades desejáveis e deixam na natureza frutos com qualidade
inferior que acabam germinando e gerando indivíduos que produzirão frutos com as mesmas
qualidades de seus frutos de origem (NEVES; CARVALHO, 2005).
Outro problema gerado é a predação de plantas jovens por caprinos que são criados
extensivamente e impossibilitam essas plantas de atingirem idade adulta e se reproduzir, o que
causou em 10 anos a redução da safra de umbuzeiro em 40% (BARRETO, 2010; IBGE,
2014). Para reduzir esses problemas é necessária a participação da população do entorno de
áreas com ocorrência de umbuzeiro em atividades que paralisem o processo de extinção dessa
espécie. Uma forma de fazer isso é a realização de palestras ou cursos que ressaltem a
importância da espécie para a população não só econômica, mas ecologicamente, assim como
a entrega de informação sobre o adequado manejo da espécie.
Portanto é imprescindível a educação e o olhar da população para o fato de que o
umbuzeiro é uma espécie em perigo. No entanto, as medidas a serem tomadas não devem ser
impostas. Como forma de contribuir para ações de conservação do umbuzeiro é importante o
envolvimento das comunidades que convivem com a espécie, pois o conhecimento de como
percebem e reagem a suas necessidades dinamiza a realização de ações locais que partem da
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realidade do público-alvo (FAGGIONATO, 2007), uma vez que a percepção é uma postura
diante do mundo, formada de uma sucessão de percepções (TUAN, 1980).
A percepção proporciona interação entre o saber científico e o saber local, seja do
ponto de vista individual ou da comunidade e, desta forma, leva à participação da comunidade
no desenvolvimento e planejamento ambiental, bem como ao uso racional dos recursos
naturais (WHYTE, 1978).
A percepção pode ser compreendida por meio da biofilia e da topofilia, fenômenos que
ligam o ser humano a outras formas de vida, com base biológica (biofilia) e por meio da
memória e experiência e afetividade (topofilia) (MARIN et al. 2003).
A análise de percepção atua como ferramenta para diagnosticar o saber e atuação de
certa comunidade em relação ao seu ambiente, sendo, portanto, o primeiro estágio de
sensibilização ambiental e, como tal, tem fundamental importância em projetos de educação
ambiental (GARCIA, 2011).
Desta forma, ao serem identificadas distintas percepções, elas podem contribuir para o
planejamento de políticas e programas de educação ambiental (HOEFFEL et al., 2008),
considerando que tudo que se percebe tem valor pessoal e para a sobrevivência biológica.
WHYTE (1977) considera a percepção ambiental fundamental como ponto de partida para
qualquer pesquisa que leve em conta as relações entre homem e ambiente.
Por esses motivos, é necessária a avaliação da visão da população acerca do
umbuzeiro, da sua utilização, e até onde os integrantes de comunidades extrativistas estão
dispostos para contribuir para a preservação dessa espécie tão importante para os habitantes
do semiárido brasileiro.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO

Os experimentos in vitro foram realizados no Laboratório de Biotecnologia de
Conservação de Espécies Nativas (LABCEN) localizado no campus da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
O estudo de percepção foi realizado na comunidade Malhada Vermelha, localizada no
município Campo Redondo, município da microrregião da Borborema Potiguar (Figura 6 e 7).
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Localizado nas coordenadas 6°14'34,8" de latitude sul e 36°10'58,8" de longitude oeste, tem
uma área de 213,729 km² e fica a 135 km de Natal. O município tem uma área de 214 km²,
sua sede tem uma altitude média de 471 m, o acesso se dá pela rodovia BR-226
(PREFEITURA DE CAMPO REDONDO, 2014).
Limita-se com os municípios de São Tomé e Lajes Pintadas (norte), Currais Novos
(oeste), Santa Cruz (leste) e Coronel Ezequiel (sul). Limita-se ainda com a Paraíba (sudoeste).
De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) no ano 2008, sua população está estimada em 10.793 habitantes, com uma
densidade

de

42,5

hab./km²

(PREFEITURA

DE

CAMPO

REDONDO,

2014).

A renda da população é obtida através da agricultura, (milho, feijão, maracujá, coco,
caju, melancia, jerimum, entre outros). A criação de gado, ovelhas e cavalos também é de
grande importância econômica. O comércio - que se realiza aos domingos no centro da cidade
- também movimenta trabalhadores de outras cidades como: Santa Cruz Fonte: Prefeitura de
Campo Redondo, Currais Novos e Lajes Pintadas. A maioria dos jovens se concentra na zona

rural, sendo a maioria da população urbana composta por idosos (PREFEITURA DE CAMPO
REDONDO, 2014).

Figura 6 – Localização de Campo Redondo no Rio Grande do Norte
6°14'34,8" S e 36°10'58,8" O

Fonte: Prefeitura de Campo Redondo (2014).

O município possui caatinga do tipo hipoxerófila. Vale ressaltar que a vegetação de
clima semiárido apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do
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que a caatinga hiperxerófila. Nesse ambiente, entre outras espécies destacam-se a catingueira,
angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira. Os solos
predominantes são Litólicos Eutróficos. O município apresenta variação de 200 a 800 metros
de altitude, precipitação pluviométrica anual média de 711,2 mm, com período chuvoso de
março a maio, e temperatura média anual em torno de 25,6ºC.
A comunidade Malhada Vermelha fundada como Sítio de Malhada Vermelha possui
44 domicílios e três estabelecimentos agropecuários. Sua população é estimada em 177
moradores com rendimento médio de R$ 207,26 mensais. O centro de encontro é a ASMAV
– Associação de Moradores de Malhada Vermelha, que tem como função reunir a população e
apresentar/discutir projetos (IBGE, 2014). A comunidade é beneficiada por projetos e
programas como cisterna na calçada, bolsa estiagem e bolsa família.
A comunidade teve origem em uma terra pertencente à família de Manoel de Vasco
Campelo e seu nome se deve à presença de um pasto (malhada) com barro vermelho usada
para dormitório de ovelhas, cabras e vacas. Essa terra hoje se divide entre os municípios de
Campo Redondo, Lajes Pintadas e Santa Cruz.
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Figura 7 – Visão aérea e acesso a Campo Redondo

Fonte: Bing Maps (2014).

3. METODOLOGIA GERAL
Experimento de germinação: Todas as sementes de umbuzeiro foram colocadas em
água destilada por 24 horas, sendo em seguida lavadas em água corrente. No experimento
com ácido giberélico, as sementes foram colocadas em água destilada com diferentes
concentrações do ácido por 24 horas e em seguidas lavadas em água corrente.


Germinação in vitro (Figura 8 e 9):
A. Diferentes substratos: as sementes foram levadas à capela de inoculação
para semeio em frascos de vidros contendo diferentes substratos. Dentro da
capela de fluxo laminar, as sementes passaram por processo de
desinfestação, que consiste de em imersão em etanol 70% por 1 minuto, um
banho em hipoclorito de sódio por 10 minutos e três banhos subsequentes
em água destilada por 10 minutos cada. Após a desinfestação, as sementes
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foram escorridas em peneira e secas em papel absorvente. Secas, as
sementes receberam corte em bisel na região proximal do endocarpo. Cada
semente foi cultivada em frasco de vidro contendo diferentes substratos:
vermiculita; vermiculita + barro; barro; barro + esterco bovino e
vermiculita + esterco bovino. Durante 60 dias foram avaliados a taxa de
germinação e a velocidade média de germinação. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado. Para cada tratamento se utilizou
um grupo amostral com 80 sementes intactas e quatro repetições.
B. Diferentes concentrações de ácido giberélico: após a desinfestação e corte
em bisel, cada semente foi cultivada em frasco de vidro contendo
vermiculita. Durante 30 dias foram avaliados a taxa de germinação e a
velocidade média de germinação. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado. Para cada tratamento se utilizou um grupo
amostral com 100 sementes intactas e quatro repetições.


Germinação ex vitro (Figura 8 e 9): os mesmos substratos foram depositados
em placas de germinação (68 cm x 6 cm x 34,5 cm) e a sementes foram
semeadas

a profundidade de 3 cm e mantidos em casa de vegetação a

temperatura ambiente (média de 33°C) e a regimes diários de irrigação com 10
ml de água por placa. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado. Para cada tratamento se utilizou um grupo amostral com 80
sementes intactas e quatro repetições.


Micropropagação (Figura 8 e 9): os ápices caulinares de mudas de umbuzeiro
foram inoculados em frascos contendo 30 mL de meio WPM com pH ajustado
para 5,6 suplementado com sacarose, ágar e 0,1 mg.L -1 de BAP
complementados com diferentes concentrações de ANA (0,0; 0,2; 0,4; 0,8
mg.L-1). As condições de laboratório in vitro foram: fotoperíodo de 16 horas,
temperatura controlada (26 ± 2 Cº) e umidade relativa de 76%.
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Figura 8 – Representação esquemática do experimento

AA.

B

.

Fonte: Adriana David (2014).
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Figura 9 – Representação fotográfica dos experimentos. A, embebição
em
água; B e C, corte em bisel; D e E, incoculação e germinação
in vitro; F, Germinação em placa de isopor; G, corte de explante em
capela; H e I, incoculação e brotação in vitro.

B

A

D

G

C

F

E

H

I

Fonte: A-C, Simone de Lima (2208); D-I, Adriana
David (2014).

Estudo de prospecção de percepção: A fim de investigar a percepção humana sobre o
papel ecológico e econômico do umbuzeiro foram aplicados questionários semiestruturados
com questões fechadas e abertas junto a coletores do fruto (APÊNDICE C). Esses
questionários abordaram as características socioeconômicas da população e sua visão sobre a
importância do umbuzeiro para sua comunidade e o ambiente bem como o interesse em
participar de programas de educação para manejo e preservação de umbuzeiro e criação de
pomares.

29
1

CAPÍTULO 1

2

ARTIGO SUBMETIDO AO PERIÓDICO ÁRVORE E, PORTANTO, ESTÁ

3

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (acessar

4

http://www.scielo.br/revistas/rarv/iinstruc.htm)

5
6
7

Germinação in vitro e ex vitro de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) em
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Resumo: O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) tem grande importância econômica
para as famílias do semiárido, que encontram no extrativismo uma fonte de renda. Suas
sementes, porém, apresentam baixa taxa de germinação, levando a uma germinação lenta e
desuniforme devido à dormência, o que faz com que seja difícil estabelecer pomares na região
ao mesmo tempo em que causa diminuição na produção de frutos ano após ano. Para testar o
efeito de diferentes substratos na germinação de umbuzeiro, foram conduzidos dois
experimentos: no primeiro foram cultivadas 20 sementes em cada um dos seguintes
substratos: vermiculita; vermiculita + barro (1:1); barro; barro +esterco bovino (1:1) e esterco
bovino + vermiculita (1:1). As sementes foram cultivadas em frascos de vidro e armazenadas
em condições de laboratório e cada tratamento contou com quatro repetições e 20 sementes
por parcela. Os parâmetros testados foram percentagem de germinação, índice de velocidade
de germinação e taxa de contaminação. Todos os substratos apresentaram altas percentagens
de germinação sem diferença significativa entre si no experimento in vitro, porém, o
tratamento vermiculita não apresentou contaminação. No segundo experimento as sementes
foram semeadas em placas germinadoras de isopor contendo diferentes substratos:
vermiculita; vermiculita + barro (1:1); barro; barro + esterco bovino (1:1) e vermiculita +
esterco bovino (1:1), sendo observadas durante 30 dias. Todos os substratos apresentaram
altas taxas de germinação sem diferença significativa entre si.
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Palavras-chave: umbu, germinabilidade, índice de velocidade de germinação.
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In vitro and ex vitro germination of umbu tree (Spondias tuberosa Arr. Cam.) in diffrent
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Abstract: Umbu Spondias tuberosa (Arr. Cam.) fruits play a great economic role in the life of
families that live in the Brazilian semiarid and depend on extractivism. However its seeds
have low rates of germination due to dormancy resulting in a slow and desuniform
germination. This particularity causes diminishment in number of individuals and of fruit
production as well as makes difficult to establish orchards. The goal of this study was to test
the effect of different substrates in germination rates of umbu tree. There were 2 experiments:
the first one was carried on in vitro and the treatments were: vermiculite, vermiculite + clay
(1:1), clay, clay + manure (1:1) and manure + vermiculite (1:1). The seeds were cultivated in
glass flasks and maintained in lab conditions. In each treatment 20 seeds were used and the

substrates.
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experiment was replicated four times. The parameters observed were germination rate,
velocity index and contamination rate. The substrates were equally efficient with no statistic
significance between them although the seeds in vermiculite showed no contamination. The
second experiment were undertaken in greenhouse and the seeds were spread in plaques
containing the treatments: vermiculite, vermiculite + clay (1:1), clay, clay + manure (1:1) and
manure + vermiculite (1:1). Observation lasted 30 dias and the results show no statistical
significance between the substrates.
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Keywords: umbu, germinability, velocity index.
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1.

INTRODUÇÃO

74
75

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda) é uma espécie adaptada ao clima semiárido e
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por isso exerce importante papel econômico para sua população, pois sobrevive à estação seca

77

(LIMA FILHO, 2007), servindo de forragem para a pecuária, além de seus frutos
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representarem importante fonte de renda para as comunidades extrativistas da região. Seus
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frutos, além de serem apreciados in natura, geram produtos como: doces, farinha, gelatina,

80

acetona, torta para animais, suco medicinal da raiz, polpa, vinagre, vinho, etc. (NEVES;
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CARVALHO, 2005). No entanto, o umbuzeiro encara desafios como o extrativismo
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desordenado, a seleção negativa de seus frutos, o desmatamento e a baixa taxa de germinação
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devido à dormência de suas sementes (BARRETO, 2010).
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Diante desses problemas observa-se a diminuição da coleta de umbu e perda de sua
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variabilidade genética (SANTOS et al., 1999), levando a prejuízos para comunidades que
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vivem de seu extrativismo. Nesse caso, tornam-se necessárias pesquisas que contribuam tanto
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para a multiplicação de plantas de umbuzeiro como para a sua conservação.
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Dessa forma, o fornecimento de novas mudas poderão repor a população da espécie e
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viabilizar a formação de pomares, favorecendo comunidades e cooperativas que se beneficiam
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com o umbuzeiro. Nesse contexto, podem ser utilizadas técnicas ex vivo para a obtenção de
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mudas (SOUZA; COSTA, 2010), assim como a ferramenta da germinação in vitro, utilizada
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para a obtenção de mudas em boas condições assépticas
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espécies como mogno (COUTO et al, 2004), mangabeira (LEDO et al., 2007) e orquídeas
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(SCHNEIDER, et al., 2012).
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já empregadas em diferentes

O objetivo deste estudo foi testar o efeito de diferentes substratos na germinação de
sementes de umbuzeiro cultivadas in vitro e ex vitro.

97
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2. MATERIAL E MÉTODOS
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O estudo foi realizado no Laboratório de Biotecnologia para Conservação de Espécies
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Nativas (LABCEN), localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As
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sementes de umbuzeiro utilizadas foram doadas pela Embrapa Semiárido, dentre as quais

32
103

foram escolhidas sementes sem danos ao pericarpo e ao embrião. Previamente à inoculação in

104

vitro, as sementes de umbuzeiro foram embebidas em água destilada por 24 horas.
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Estudo in vitro: após o período de embebição, as sementes passaram por um
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tratamento de desinfestação composto por imersão em álcool etílico 70% durante um minuto,
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imersão em hipoclorito de sódio a 2% durante 10 minutos e três enxagues subsequentes em
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água destilada autoclavada durante 10 minutos cada. Após a desinfestação, as sementes foram
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depositadas em papel absorvente para secar. As sementes receberam, então, um corte em bisel

110

e foram finalmente inoculadas em frascos de vidro (80mm x 50mm) com substrato
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autoclavado e 15 mL de água destilada.
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O experimento foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos, 4 repetições e 20
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sementes por parcela. Cada semente foi cultivada em frasco de vidro contendo diferentes
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substratos: vermiculita, vermiculita + barro (1:1), barro, barro + esterco bovino (1:1) e
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vermiculita + esterco bovino (1:1). Após a inoculação as culturas foram mantidas em sala de

116

incubação com fotoperíodo de 16 h, temperatura controlada (26 ± 2 Cº) e umidade de 76%.

117

Durante 60 dias foram avaliados a taxa de germinação (G%), o índice de velocidade

118

germinação (IVG) e a taxa de contaminação.

119

Estudo ex vitro: O estudo foi realizado no período de março a maio de 2013 em

120

ambiente de casa de vegetação coberta com telado (50% de sombreamento). Construída em

121

área experimental do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

122

em Natal, a casa de vegetação localiza-se a 5°50'30" de latitude Sul e 35°12'6" de longitude

123

Oeste, a 30 metros de altitude.

124

A classificação climática para a região, segundo Köppen, é do tipo Bsh (clima seco

125

com chuvas de inverno e quente), com 28°C de temperatura média e insolação média de 2700

126

horas anuais. Após o período de embebição, as sementes receberam um corte em bisel e foram

127

semeadas em placas de germinação de isopor (68 cm x 6 cm x 34,5 cm), a uma profundidade

128

de 3 cm com os seguintes substratos: vermiculita, vermiculita + barro, barro, barro + esterco

129

bovino e vermiculita + esterco bovino. Durante 30 dias foram avaliados a taxa de germinação

130

(G%) e o índice de velocidade de germinação (IVG).

131

Nos dois estudos, o IVG foi calculado pela fórmula de Maguire (1952). Os dados obtidos

132

foram submetidos à análise de variância e a comparação de médias entre os tratamentos pelo

133

teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa Assistat (SILVA;

134

AZEVEDO, 2009). Os dados percentuais de germinação foram transformados em arcoseno

135

(x/100)1/2.
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138
139

3. RESULTADOS

140

Estudo in vitro: A emergência das radículas se iniciou 09 dias após a semeadura (DAS)

141

nos substratos vermiculita +barro e barro + esterco. Depois dos 30 dias iniciais, a taxa de

142

germinação caiu bastante e aos 60 dias não exibiu muita diferença em relação à contagem

143

realizada anteriormente, cessando completamente antes que esse período fosse concluído.

144

Após 30 dias de avaliação a maior média de germinação foi de 53,73% para o substrato

145

vermiculita e a menor foi de 21,25% para o substrato vermiculita + barro.

146

Essa relação permaneceu até o fim do experimento, aos 60 dias de observação em que

147

houve 56,25% de germinação nos subtratos vermiculita e barro + esterco, enquanto o

148

conjunto vermiculita + barro obteve 40,00% de germinação. O conjunto de sementes

149

submetido à vermiculita obteve também o maior IVG após 30 e 60 dias (2,241). Em seguida,

150

o melhor desempenho ocorreu no substrato barro (2,219), na combinação barro + esterco

151

(2,170), na combinação vermiculita + barro (1,694) e da combinação esterco + vermiculita

152

(1,353).

153

Durante o experimento foi observada a presença de contaminação fúngica, que obteve

154

taxas significativamente diferentes. O melhor desempenho foi no substrato vermiculita, que

155

apresentou 0% de contaminação, seguido da combinação vermiculita + barro (7,50%) e barro

156

(8,75%). As maiores taxas de contaminação foram encontradas nas combinações

157

barro+esterco (51,25 %) e esterco+vermiculita (31,25 %).

158
159

Entra Tabela 1.

160
161

Entra Tabela 2.

162
163

Estudo ex vitro: A emergência das radículas se iniciou 12 dias após a semeadura

164

(DAS). Após 30 dias vermiculita (55%) e esterco + vermiculita (50%) apresentaram as

165

maiores percentagens de germinação, com 55% e 50%, respectivamente. Em seguida as

34
166

melhores percentagens foram encontradas nos tratamentos barro + esterco (47,5%), seguido

167

de barro (45%) e de vermiculita + barro (36,25).

168

Os tratamentos vermiculita e esterco + vermiculita apresentaram, ainda, maior IVG

169

com valores de 2,307 e 2,221, respectivamente, seguidos dos tratamentos vermiculita + barro,

170

com 1,839, a combinação barro + esterco (1,6725) e barro (1,598).

171
172

Entra Tabela 3.

173
174
175

4. DISCUSSÃO

176

A determinação do melhor substrato é importante tanto para produção de mudas como

177

para a padronização de testes de germinação. A germinação de sementes de umbuzeiro

178

ocorreu em todos os substratos avaliados nos experimentos in vitro e ex vitro sem haver,

179

contudo, interação significativa entre o percentual de germinação e o tipo de substrato

180

utilizado.

181

No experimento in vitro: A maior fase de emergência das sementes de umbuzeiro nesse

182

experimento corrobora com Nascimento et al. (2000, apud CAVALCANTI et al., 2001) que

183

concluem que a germinação de sementes com quebra de dormência se encerra entre 30 e 45

184

dias.

185

Os resultados de percentagem de germinação desse experimento corroboram com o estudo

186

em câmara de germinação testando diferentes substratos realizado por Andrade et al. (1999),

187

que constataram que a vermiculita foi superior ao subtrato solo com relação à protrusão de

188

radículas. O efeito positivo da vermiculita também foi constatado por Golle et al. (2010) que

189

obteve percentuais de germinação superiores em sementes de Pinus taeda L. ao associar

190

vermiculita ao meio MS líquido. Sousa et al.

191

vermiculita na velocidade de germinação de sementes de Hancornia speciosa Gómez ao testá-

192

la associada ao meio MS in vitro.

(2007) verificaram o efeito positivo da

193

Todas as percentagens de germinação foram maiores que as encontradas por Lopes et al.

194

(2009) em experimento com sementes de umbuzeiro em que foi testado o efeito de ácido

195

giberélico, escarificação mecãnica, escarificação com ácido sulfúrico e embebição em água
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por 24 horas e posterior depósito em papel germitest, em que a maior taxa de germinação foi

197

de 26,60%.

198

O alto desempenho obtido pela vermiculita tanto nas percentagens de germinação como

199

no IVG explica-se pelo fato de esse substrato apresentar boa porosidade e alta capacidade de

200

retenção de umidade, o que favorece a germinação e desenvolvimento inicial da plântula

201

(KAMPF, 2000). Para Golle et al. (2010), a utilização de meios que fornecem mais água às

202

sementes permitem a embebição inicial exigida e ativam os metabólitos auxiliares da

203

germinação. Essa característica é especialmente importante no caso do umbuzeiro devido à

204

dureza do endocarpo que o embrião tem que superar para germinar, pois devido à sua

205

natureza fibrosa, há grande dificuldade de absorção de água (EPSTEIN, 1998).

206

Os bons resultados das taxas de germinação dos substratos contendo estercos explicam-se

207

pelo fato de o esterco fornecer nutrientes bem como fornecer água, cuja retenção é facilitada

208

pela maior adubação orgânica (MATA et al., 2011). Já o desempenho das sementes

209

submetidas aos tratamentos com barro, que obtiveram as menores taxas, pode ser explicado

210

pela compactação desse substrato que dificulta a aeração do meio e, consequentemente, o

211

fornecimento de oxigênio para a semente.

212

Com relação à contaminação, a vermiculita demonstra ser um substrato vantajoso ao não

213

exibir taxas de contaminação seja fúngica ou bacteriana, resultados obtidos devido ao

214

processo de expansão desse substrato, que utiliza altas temperaturas, tornando-o estéril

215

(MARTINS, et al., 2011).

216

A semente de umbuzeiro é rugosa e com reentrâncias, o que facilita a contaminação

217

fúngica e bacteriana, disposição aumentada pelo corte em bisel realizado em sua extremidade

218

distal. As combinações de substratos contendo esterco podem ter tido suas taxas de

219

contaminação facilitadas pela presença dessa matéria orgânica.

220

Embora a taxa de germinação e o IVG não tenham apresentado diferenças

221

significativas entre os tratamentos, o fato de o tratamento vermiculita ter sido o substrato em

222

que se obteve maior número de sementes germinadas em menor número de dias

223

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000), se aproximando da condição ideal para a produção

224

sexuada de muda e a ausência de contaminação nas sementes inoculadas em frascos contendo

225

esse meio apontam esse substrato como o melhor para a germinação in vitro, gerando mudas

226

em ótimas condições assépticas, que podem ser utilizadas tanto para conservação como para

227

experimentos em micropropagação e seleção de características desejáveis.
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No estudo ex vitro: o maior percentual médio de germinação (55,00% em vermiculita)

229

foi similar ao encontrado por Cavalcanti e Resende (2001) cujo maior percentual foi de

230

54,44% no substrato solo aos 120 dias. Esses autores relataram, ainda taxa de 42,50% em solo

231

+ esterco bovino aos 120 dias, menor que a taxa encontrada na presente pesquisa no substrato

232

barro + esterco bovino. Os resultados obtidos no presente trabalho, porém foram coletados até

233

os 30 dias após a semeadura. A vermiculita, além de reter maior quantidade de água, é um

234

substrato que permite maior contato entre as sementes e o substrato (FIGLIOLIA et al, 1993),

235

o que facilita a germinação em sementes de formato oval como as de umbuzeiro.

236

As taxas de germinação e o IVG não apresentaram diferença significativa a 5% de

237

probabilidade neste estudo apresentando grande variação entre as repetições, embora esses

238

parâmetros tenham apresentado maiores valores médios nas sementes germinadas em

239

vermiculita. Todos os substratos se mostraram, portanto, igualmente eficientes na germinação

240

de sementes de umbuzeiro.

241

Os tratamentos utilizados nos dois experimentos, in vitro e ex vitro, apresentaram

242

percentagens de germinação consideradas altas em relação à germinação que o umbuzeiro

243

apresenta em seu ambiente natural e compõem-se de substratos fáceis de encontrar e de preço

244

acessível. Aliados ao tratamento de pré-embebição e corte em bisel, constituem uma técnica

245

simples e de baixo custo que podem ser utilizadas por pequenos agricultores do semiárido

246

para facilitar a germinação.

247
248

5. CONCLUSÃO

249
250

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:

251

No experimento in vitro:

252
253

1. Todos os substratos se apresentaram mesmo grau de eficiência, estatiscamente.

254

2. A vermiculita apesar de apresentar taxa de germinação e de índice de velocidade de

255

germinação estatisticamente igual aos dos outros substratos, por não apresentar

256

contaminação se destaca como um bom substrato para a germinação de sementes de

257

umbuzeiro in vitro.

258

3. A maior incidência de germinação ocorre a partir do 9º ao 32° dia após a inoculação.
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260
261

4. A presença de esterco na semeadura in vitro afetou negativamente as sementes,
promovendo contaminação.
No experimento ex vitro:

262

1. Todos os substratos se apresentaram mesmo grau de eficiência, estatiscamente .

263

2. A maior incidência de germinação ocorre a partir do 8º ao 22° dia após a

264

inoculação.

265
266
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TABELA 1 – Taxa média de germinação (% G), velocidade de germinação (IVG) e
contaminação de sementes de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) inoculadas in vitro
em diferentes substratos aos 30 dias.

351
352
353

TABLE 1 – Average germination rate (% F), germination velocity index (VGI) and
contamination in Brazil plum seeds (Spondias tuberosa Arr Cam) grown on different
substrates in vitro at 30 days.

354

Tratamentos

Vermiculita
Vermiculita+Barro

%G
Dados
Dados
Transformados originais
0,83601 a
53,73

IVG

Contaminação

2,24150 a

0,00 c

0,45554 a

21,25

1,33050 a

7,50 c

Barro

0,72254 a

43,75

2,14475 a

8,75 c

Barro+Esterco

0,76036 a

47,50

1,99200 a

51,25 a

Esterco+Vermiculita

0,66304 a

38,75

1,44625 a

31,25 b

Média

0,68750

1,831

19,75

C.V. (%)

33,60

70,27

30,13

Grau de liberdade

4

4

4

GLR

15

15

15

f-crit

3.0556

0.116

4,8932

F

1.5776

0,4176

50.4156

p

0.2313

0,7934

<.0001

355

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey

356

ao nível de 5%.

357

Means followed by same letters in the column do not differ at 5% propbability buy Tukey test.

358
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359

TABELA 2 – Taxa média de germinação (% G), velocidade de germinação (IVG) e

360

contaminação de sementes de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) inoculadas in vitro

361

em diferentes substratos aos 60 dias.

362
363
364

TABLE 2 – Average germination rate (% F), germination velocity index (GVI) and
contamination in Brazil plum seeds (Spondias tuberosa Arr. Cam.) grown on different
substrates in vitro at 60 days.
Tratamentos

%G
Dados
originais

Vermiculita

Dados
Transformados
0.84936 a

IVG

Contaminação

56,25

2.241 a

0,00 c

0.64131 a

40,00

1.694 a

7,50 c

Barro

0.77288 a

48,75

2.219 a

8,75 c

Barro+Esterco

0.86375 a

56,25

2.170 a

51,25 a

Esterco+Vermiculita

0.79805 a

51,25

1.353 a

31,25 b

Média

0,78507

1,93575

19,75

C.V. (%)

21,00

60,51

30,13

GL

4

4

4

GLR

15

15

15

f-crit

0.116

0.116

4,8932

F

0,7674

0.4568

50,4156

p

0,5502

0.7662

<.0001

Vermiculita+Barro

365

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey

366

ao nível de 5%, grau de liberdade 4 e grau de liberdade 15.

367

Means followed by same letters in the column do not differ at 5% probability buy Tukey test.

368
369
370
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371

TABELA 3 – Taxa média de germinação (% G), velocidade de germinação (IVG) em

372

sementes de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) semeadas ex vitro em diferentes

373

substratos aos 30 dias.

374
375

TABLE 3 – Average germination rate (% F), germination velocity index (GVI) in Brazil plum
seeds (Spondias tuberosa Arr. Cam.) grown on different substrates ex vitro at 30 days.
Tratamentos

%G

IVG

Dados

Dados

transformados

originais

0,835482a

55

2.18263

0,66687a

36,25

1.83450

0,73479a

45

1.53750

0,75996a

47,5

1.61325

0,785408a

50

2.22150

Vermiculita
Vermiculita+Barro
Barro
Barro+Esterco
Esterco+Vermiculita

Média

1.5152

1.87788

C.V. (%)

15.30

23.33

GL

4

4

GRL

15

15

F-crit

0,116

3,0556

F

0,8951

2,0782

p

>0,050

0,1346

376

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey

377

ao nível de 5%.

378

Means followed by same letters in the column do not differ at 5% probability buy Tukey test.
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CAPÍTULO 2

2
3
4
5
6
7

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO ÁRVORE E, PORTANTO, ESTÁ
FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA
(acessar http://www.scielo.br/revistas/rarv/iinstruc.htm)
O ácido giberélico na germinação de sementes e desenvolvimento inicial de plantas de
umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda).

8
9

Resumo: O umbuzeiro tem grande importância econômica para as famílias do semiárido que

10

encontram no extrativismo uma fonte de renda. Suas sementes, porém, apresentam baixa taxa

11

de germinação, o que faz com que seja difícil estabelecer pomares na região. Este estudo

12

testou o impacto de diferentes concentrações de ácido giberélico sobre a taxa de germinação

13

de sementes e sobre o desenvolvimento inicial de plantas de umbuzeiro. Antes de serem

14

inoculadas em vidros contendo vermiculita, as sementes foram imersas em água destilada

15

acrescida de diferentes concentrações de ácido giberélico (0,0; 0,25 e 0,50 g) por 24h, após a

16

inoculação, as sementes foram observadas durante 30 dias. As sementes inoculadas em 0,25 e

17

0,50 g de ácido giberélico apresentaram maior taxa de germinação que as sementes inoculadas

18

em 0,0 de ácido giberélico, mostrando que essa substância pode ser usada para conseguir

19

maiores taxas de germinação nessa espécie.

20

Palavras-chave: Anacardiaceae; plântulas, giberelina

21
22

Giberelic acid in seed germination and initial development of umbu tree (Spondias tuberosa

23

Arruda).

24

Abstract: Umbu tree plays a great economic role in the life of people inhabiting semiarid

25

region in Brazil due the gathering of its fruits. However, this activity is endangered due to the

26

species poor germination rates. This study tested the impact of different concentration of

27

giberelic acid on umbu tree germination rates as well as its role on the initial development of

28

plantlets. In order to achieve it, the seeds were put for 24h on distilled water with different

29

concentrations of giberelic acid (0,0; 0,25 and 0,50 g) before they were inoculated in glasses

30

with vermiculite. Observation lasted 30 days and showed that giberelic acid can be used to

31

enhance germination rates on umbu since the two concentrations used on the study have

32

provided better rates than vermiculite alone.

33

Keywords: Anacardiaceae, plantlets, gibberelins
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1. INTRODUÇÃO

35

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda) pertence à família Anacardiaceae e é uma

36

frutífera nativa do nordeste brasileiro de grande importância econômica, social e ecológica

37

para o semiárido. Seu extrativismo representa fonte de renda importante para muitas famílias,

38

tornando-o uma alternativa para o desenvolvimento agrícola dessa região, pois é capaz de

39

sobreviver e produzir sob condição de estresse hídrico (LIMA FILHO, 2007) que acomete as

40

regiões semiáridas do nordeste brasileiro, podendo ainda ser utilizado como forrageira e no

41

reflorestamento.

42

Os frutos do umbuzeiro, além de serem apreciados in natura, geram produtos como:

43

doces, farinha, gelatina, doce, acetona, torta para animais, suco medicinal da raiz, polpa,

44

vinagre e vinho (NEVES; CARVALHO, 2005). Essas utilizações aliadas à procura cada vez

45

maior por produtos exóticos no mercado internacional torna o desenvolvimento e aumento de

46

produção e qualidade do umbuzeiro, objetivos a serem almejados como parte do

47

desenvolvimento econômico de pequenos agricultores e extrativistas que vivem no entorno de

48

áreas habitadas por árvores de umbuzeiro (BARRETO, 2010).

49

Apesar de sua importância econômica e ecológica para o nordeste brasileiro, o

50

umbuzeiro tem sofrido pressão negativa graças ao extrativismo desordenado e à seleção

51

negativa de seus frutos, que junto ao desmatamento, à dormência, germinação baixa, lenta e

52

desuniforme de suas sementes (NEVES; CARVALHO, 2005; SOUZA; COSTA, 2010)

53

contribuem tanto para a diminuição da coleta do umbu como para o desaparecimento de sua

54

variabilidade genética (SANTOS et al., 1999), cuja produção no Rio Grande do Norte foi

55

reduzida em 29% de 2003 a 2013 (IBGE, 2014), tornando necessários estudos que contribuam

56

não só para o melhoramento dessa espécie como para sua conservação.

57

A germinação in vitro proporciona a obtenção de plantas livres de patógenos e em

58

grande quantidade, gerando material de estudo para multiplicação e melhoramento de plantas

59

bem como um meio de conservação de germoplasma.

60

O acido giberélico é utilizado na indução da germinação, pois pode acelerá-la, assim

61

como alterar o crescimento e o desenvolvimento de plantas. O ácido giberélico atua na

62

regulação, na divisão e no alongamento das células vegetais e pode modificar os efeitos de

63

estímulos ambientais no desenvolvimento de plantas (PEREIRA et al., 2002; LIMA et al.,

64

2009). O objetivo deste trabalho foi testar o efeito de diferentes concentrações de ácido

65

giberélico sobre a taxa de germinação de sementes de umbuzeiro bem como sobre o

66

desenvolvimento inicial de suas plântulas.

67
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69

2. MATERIAL E MÉTODOS

70
71

O estudo foi realizado no Laboratório de Biotecnologia para Conservação de Espécies

72

Nativas (LABCEN), localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As

73

sementes de umbuzeiro utilizadas foram doadas pela EMBRAPA – Semiárido, dentre as quais

74

foram escolhidas sementes sem danos ao pericarpo e ao embrião. Previamente à inoculação in

75

vitro, as sementes de umbuzeiro foram embebidas em 100 mL de água destilada contendo

76

diferentes concentrações de ácido giberélico (0,0; 0,25 e 0,50 g) destilada por 24 horas, em

77

seguida, passaram por um tratamento de desinfestação composto por imersão em álcool etílico

78

70% durante um minuto, imersão em hipoclorito de sódio a 2% durante 10 minutos e três

79

enxagues subsequentes em água destilada autoclavada durante 10 minutos cada.

80

Após a desinfestação as sementes foram depositadas em papel absorvente para secar.

81

As sementes receberam, então, um corte em bisel e foram finalmente inoculadas em frascos

82

de vidro (80mm x 50mm) com vermiculita autoclavada e 15 mL de água destilada. O

83

experimento foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos, 5 repetições e 20 sementes por

84

parcela.. Após a inoculação as sementes foram mantidas em sala de incubação com

85

fotoperíodo de 16 h, temperatura controlada (26 ± 2 Cº) e umidade de 76%. Durante 30 dias

86

foram avaliados a taxa de germinação (G%), o índice de velocidade germinação (IVG) e a

87

taxa de contaminação. Após 60 dias de germinação as plântulas foram avaliadas quanto à

88

massa, altura, comprimento da raiz e número de folhas.

89

A IVG foi calculada pela fórmula de Maguire (1952). Os dados obtidos foram

90

submetidos à análise de variância e a comparação de médias, transformadas em arcoseno

91

entre os tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa

92

Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2009).

93
94

3. RESULTADOS

95
96

Após 30 dias de avaliação a maior média de germinação foi de 45% para 0,5 g de

97

ácido giberélico, seguido de 36% para a concentração de 0,25 g e a menor taxa foi encontrada

98

na concentração 0,0 g com 22% de germinação. Com relação ao índice de velocidade de

99

germinação (IVG), o maior percentual médio foi de 4,350 para as plantas submetidas à

100

concentração de 0,5 g de ácido giberélico, o segundo maior percentual foi de 2,766 para as
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plantas tratadas com 0,0 g do hormônio e finalmente 2,640 para as plantas embebidas em 0,25

102

g de ácido giberélico.

103

Como visualizado na tabela 1, os parâmetros massa, altura, comprimento de raiz e

104

número de folhas foram todos maiores em plântulas germinadas de sementes submetidas à

105

concentração de 0,25, seguido das plântulas advindas de sementes submetidas à 0,5 g de ácido

106

giberélico e finalmente as plântulas advindas de sementes tratadas apenas com vermiculita

107

apresentaram as menores taxa para esses parâmetros, exceto para o parâmetro comprimento

108

da raiz em que a concentração 0,0 g apresentou maiores resultados que a concentração 0,5 g .

109

Os resultados foram significativamente diferentes para a taxa de germinação, a massa e o

110

número de folhas. Nas figuras 1 e 2 estão representadas a relação entre a concentração de

111

ácido giberélico e a percentagem de germinação e índice de velocidade de germinação.

112
113

Entra Tabela 1

114
115

Entra Figura 1

116
117

Entra Figura 2

118
119

4. DISCUSSÃO

120
121

O presente trabalho verificou que o ácido giberélico atuou na quebra de dormência de

122

sementes de umbuzeiro, obtendo resultados significativos em relação ao não uso desse

123

hormônio para o percentual de germinação. Segundo Flores et al . (2002), o ácido giberélico

124

atua na produção da enzima α-amilase que atua na degradação do amido, promovendo uma

125

germinação mais rápida e uniforme. Esse efeito ocorre devido ao deslocamento de reservas do

126

endosperma para o embrião, bem como no estímulo à síntese de hormônios que promovem a

127

divisão celular.

128

Passos et al. (2004) obteve 46,7% de germinação na dosagem de 1g em sementes de

129

Passiflora nitida. Lopes et al. (2009) em experimento com ácido giberélico a 1 g de

130

concentração e posterior depósito em papel germitest obteve, para Spondias tuberosa

131

(Arruda), taxa de germinação de 11,3% em 60 dias. Carvalho et al. (2005) conseguiram

132

aumento da germinação de sementes de Syagrus coronata (Martius) Em estudo com Butia

133

capitata (Martius) Beccari, porém Lopes et al. (2011) não observaram efeito do ácido

134

giberélico sobre a germinação de sementes et al. Dornelles et al (2005) em trabalho com

135

Myracrodruon urundeuva (Allemão) observaram 54% de germinação de sementes.
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O índice de velocidade de germinação não apresentou diferenças significativas entre o

137

controle e a concentração de 0,25 g de ácido giberélico e os percentuais médios desses dois

138

tratamentos foram significativamente diferentes do resultado apresentado pelas sementes

139

tratadas com a maior concentração de ácido giberélico (0,50 g). A emergência da primeira

140

plântula ocorreu no 11º dia em sementes tratadas com 0,5 g de ácido giberélico. Segundo

141

Hopkins (1991), a giberelina estimula a síntese de enzimas que promovem a quebra e

142

transporte de reservas localizadas no endosperma, que, então, levam ao alongamento celular,

143

acelerando a germinação e deixando-a mais uniforme. Ferreira et al. relatam efeito positivo do

144

acido giberélico no IVG de maracujá amarelo, Lopes et al. (2011) porém não observaram

145

efeito na IVG de Butia capitata em relação ao controle.

146

Quanto maior a superação da dormência, maior torna-se a altura de plântulas, já que

147

reduzindo o efeito da dormência, ocorre aumento no vigor da plântula (LOPES, 2009). Esse

148

efeito deve-se à ação da giberelina, que atua na expansão da altura das plântulas (LIMA et al,

149

2009) devido ao aumento na síntese de proteínas (ALVARENGA, 2004). No presente estudo,

150

a média percentual da massa e o número de folhas para plântulas desenvolvidas a partir de

151

sementes embebidas em 0,25 gramas de ácido giberélico diferiram estatisticamente do

152

percentual médio da massa e número de folhas encontradas em plântulas advindas de

153

sementes embebidas em 0,0 e 0,5 g de ácido giberélico, porém as sementes imersas em 0,25 g

154

de ácido giberélico embora tenham apresentado menor taxa de germinação que aquelas

155

imersas em 0,5g apresentaram maior número de folhas e percentual médio de massa,

156

mostrando que o resultado não foi linear nesse experimento. O mesmo pode ser dito da altura

157

da plântula e do comprimento da raiz, porém, para esses parâmetros, os resultados não

158

diferiram significativamente entre nenhuma concentração de ácido giberélico.

159

Pio et al (2010) observaram aumento do crescimento da planta e aumento da massa em

160

Chaenomeles sinensis com o aumento da concentração de acido giberélico. Kieppe et al

161

(2008) observaram efeito positivo do uso de ácido giberélico sobre o crescimento caulinar de

162

Costus spicatus (Jacq.) Sw, independente da concentração, porém não observaram efeitos na

163

produção de biomassa.

164
165
166

5. CONCLUSÃO

167
168
169

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que:
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1. O ácido giberélico exerce efeito positivo na quebra de dormência do umbuzeiro.

171

2. A concentração com melhor efeito para a germinação de sementes foi a de 0,5 g.

172

3. A concentração que proporcionou maior vigor para as plântulas foi a de 0,25 g.

173
174
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TABELA 1 – Taxa média de germinação (% G), velocidade de germinação (IVG),

268

percentuais médios de massa, altura, comprimento da raiz e número de folhas em sementes de

269

umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) semeadas in vitro em diferentes substratos aos 30

270

dias.

271

TABLE 1 – Average germination rate (% F), germination velocity index (GVI), rates of

272

biomass, plantlet height, root length and number of leaves in Brazil plum seeds (Spondias

273

tuberosa Arr. Cam.) grown on different substrates in vitro at 30 days.
Tratamentos

%G

IVG

Massa

Altura

Raiz

Folhas

0,00g

22 a

2,766 b

0,61828 b

5,63000 a

5,85600 a

4,06400 b

0,25g

36 b

2,640 b

0,93218 a

6,88800 a

7,30200 a

8,91000 a

0,50g

45 b

4,350 a

0,68462 ab

5,82000 a

5,43400 a

6,08000 ab

Média

34,33333

0,74503

6,11267

6,19733

6,35133

CV

20,60

20,07

13,53

24,49

31,53

GL

2

2

2

2

2

GRL

12

12

12

12

12

F-crit

6.9266

3,8853

3.8853

3.8853

6.9266

F

13.4333

6,1211

3.3641

2.0826

7.3887

p

0.0009

0,0147

0.0692

0.1673

0.0081

274

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey

275

ao nível de 5%.

276

Means followed by same letters in the column do not differ at 5% probability buy Tukey test.

277
278
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Figura 1: Gráfico demonstrando a relação entre a concentração de ácido
giberélico e a percentagem de germinação.
Figure 1: Graphic showing correlation between gibberelic acid
concentration and average germination rate.
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Figura 2: Gráfico demonstrando a relação entre a concentração de ácido
giberélico e índice de velocidade de germinação.
Figure 1: Graphic showing correlation between gibberelic acid
concentration and germination velocity index.
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CAPÍTULO 3

2

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO ÁRVORE E, PORTANTO, ESTÁ

3

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESSA REVISTA

4

(acessar http://www.scielo.br/revistas/rarv/iinstruc.htm)

5
6
7

EFEITO DA BENZILAMINOPURINA E DO ÁCIDO NAFTALENOACÉTICO SOBRE A

8

FORMAÇÃO DE BROTOS IN VITRO DE UMBUZEIRO

9
10

Resumo: O umbuzeiro tem grande importância econômica para as famílias do semiárido, que

11

encontram no extrativismo desta espécie uma fonte de renda. A espécie, porém, enfrenta

12

dificuldades de reprodução, pois além de apresentar sementes com baixa taxa de germinação e

13

que sofrem predação por parte de insetos, as plântulas são cosumidas por insetos e caprinos,

14

além de serem mais suscetíveis ao clima semiárido. Além disso, ainda há dificuldades de

15

manejo, o que leva à diminuição do número de indivíduos e, consequentemente, de frutos

16

coletados por ano. Esses problemas tornam necessários estudos que usem técnicas alternativas

17

para a multiplicação e conservação da espécie. O cultivo in vitro permite que grande

18

quantidade de mudas seja produzida em condições assépticas, gerando plântulas para

19

formação de pomares, reflorestamento de áreas degradadas, formação de banco de

20

germoplasma e fonte de material vegetal para estudo. Esse estudo testou o impacto de BAP e

21

ANA na formação de brotos de umbuzeiro. Foram usados 5 tratamentos: controle e 0,1 mg.L -1

22

de BAP complementado com diferentes concentrações de ANA (0,0; 0,2; 0,4; 0,8 mg.L-1)

23

1mg-1. O meio que produziu o maior número de brotos foi aquele contendo 0,1mg.L -1 de BAP

24

e 0,2mg.L-1 de ANA.

25
26

Palavras-chave: umbuzeiro, Spondias tuberosa, multiplicação in vitro.

27
28

EFFECT OF BENZYL AMINO PURINE AND A-NAPHTALENE ACETIC ACID ON IN

29

VITRO SHOOT INDUCTION IN UMBU TREE

30
31

Abstract: Umbu tree plays a great economic role in the life of people habiting the semiarid

32

region in Brazil due to the gathering of its fruits. This activity, however, is endangered by the

33

species poor germination rates and the predation on its seeds and plantlets caused by insects

34

and caprine animals, as well as, the plantlets own climate sensitiveness. Furthermore the

35

species mismanagement cause a decrease in number of individuals as well as in number of

54
36

fruits collected in a year. These problems highlight the importance of alternative techniques

37

for umbu tree reproduction and conservation. In vitro propagation can provide great amount

38

of plantlets under aseptic conditions, which can be used for establishing ochards, recovering

39

degraded areas and germoplasma banks. This study evaluated the impact of BAP and NAA on

40

multiplication rates of umbu tree. The treatments were: 0,0 e 0,1 mg.L-1 de BAP plus NAA

41

(0,0; 0,2; 0,4; 0,8 mg.L-1). The concentration with better performance in bud formation was

42

0,1mg.L-1 of BAP plus 0,2mg.L-1 of NAA..
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Keywords: umbu tree, Spondias tuberosa, in vitro multiplication.
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1. INTRODUÇÃO

72
73

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) é uma espécie adaptada ao clima semiárido e

74

por isso exerce importante papel econômico para sua população, pois sobrevive à estação seca

75

(LIMA FILHO, 2007), servindo de forragem para a pecuária praticada além de seus frutos

76

representarem importante fonte de renda para as comunidades extrativistas da região, além de

77

fonte de alimentação e água para a população (BARRETO, 2010). Seus frutos, além de serem

78

apreciados in natura, geram produtos como: doces, farinha, gelatina, acetona, torta para

79

animais, suco medicinal da raiz, polpa, vinagre, vinho, etc. (NEVES; CARVALHO, 2005).

80

No entanto, o umbuzeiro encara desafios como o extrativismo desordenado, a seleção

81

negativa de seus frutos, o desmatamento e a baixa taxa de germinação devido à dormência de

82

suas sementes (BARRETO, 2010). Diante desses problemas a coleta de umbu tem diminuído

83

cada vez mais causando perda de sua variabilidade genética (SANTOS et al., 1999) e

84

prejuízos para comunidades que vivem de seu extrativismo, tornando necessárias pesquisas

85

que contribuam tanto para a multiplicação de plantas de umbuzeiro como para a sua

86

conservação, dessa forma novas mudas poderão repor a população e viabilizar a formação de

87

pomares, favorecendo comunidades e cooperativas que se beneficiam com o umbuzeiro.

88

Nesse contexto, podem ser utilizadas técnicas ex vivo para a obtenção de mudas assim

89

como a ferramenta da germinação in vitro, utilizada para a obtenção de mudas em boas

90

condições assépticas de diferentes espécies mangabeira (LEDO et al., 2007) e orquídeas

91

(SCHNEIDERS et al., 2012). No entanto, a literatura carece de estudos com essa espécie

92

endêmica, principalmente com relação a experimentos in vitro. Este estudo tem como objetivo

93

contribuir com o estabelecimento de técnicas que ajudem o maior entendimento dessa espécie,

94

bem como sua propagação in vitro. Para isso, este estudo testou o impacto de BAP e ANA na

95

formação de brotos de umbuzeiro utilizando ápices caulinares.

96
97
98

2. MATERIAIS E MÉTODOS

99
100

O estudo foi realizado no Laboratório de Biotecnologia para Conservação de Espécies

101

Nativas (LABCEN), localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As mudas

102

de umbuzeiro utilizadas foram doadas pela EMBRAPA – Semiárido (Petrolina).

103

Os ápices caulinares de mudas de umbuzeiro passaram por um tratamento de

104

desinfestação composto por imersão em álcool etílico a 70% durante um minuto, imersão em
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hipoclorito de sódio a 2% durante 10 minutos e três enxagues subsequentes em água destilada

106

autoclavada durante 10 minutos cada. Após a desinfestação, os ápices foram depositados em

107

placas de petri contendo papel absorvente para retirar o excesso de umidade. Os ápices foram,

108

então, inoculados em frascos de vidro (80mm x 50mm) contendo 30 mL de meio WPM

109

(LLOYD; MCCOWN, 1980) não modificado com pH ajustado para 5,6 suplementado com

110

3% de sacarose, 0,8 % de Agar e 0,5 % de carvão ativado.

111

Os tratamentos foram: controle e 0,1 mg.L -1 de BAP complementados com diferentes

112

concentrações de ANA (0,0; 0,2; 0,4; 0,8 mg.L-1). A concentração de BAP a 0,1 mg.L-1 foi

113

escolhida baseada em estudos anteriores e que essa concentração propiciou maior número de

114

brotos quando comparado com as concentrações de 0,5 e 1,0 mg.L -1 de BAP em explantes de

115

umbuzeiro (LIMA, 2009). As condições de laboratórios in vitro foram: fotoperíodo de 16

116

horas, temperatura controlada (26 ± 2 Cº) e umidade de 76%. Durante 30 dias foram avaliados

117

a quantidade de brotos formados em cada tratamento e em cada frasco. Os dados obtidos

118

foram submetidos à análise de variância e a comparação de médias entre os tratamentos pelo

119

teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa Assistat (SILVA;

120

AZEVEDO, 2009). O experimento foi inteiramente casualizado com 10 repetições e 4 blocos.

121

As médias de brotação, número de brotos, número de folhas e comprimento dos brotos foram

122

analisadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

123
124

3. RESULTADOS

125
126

A formação de brotações foi observada em todos os tratamentos aplicados, mesmo no

127

controle e se iniciou no 14º dia de inoculação. O maior percentual médio de brotação ocorreu

128

no tratamento formado pela interação entre 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,2 mg.L-1 de ANA, seguido

129

da combinação de 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de ANA e do meio de cultura com apenas

130

BAP, em quarto lugar, o meio sem acréscimo de hormônios (controle), seguido da interação

131

0,1 mg.L-1 de BAP e 0,4 mg.L-1 de ANA. Finalmente, a menor taxa de formação de brotos foi

132

encontrada na interação 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,8 mg.L-1 de ANA.

133

Com relação ao número de brotos por vidro, os resultados mostram que a interação 0,1

134

mg.L-1 de BAP e 0,2 mg.L-1 foi o tratamento que apresentou melhor resultado, seguido pelo

135

meio de cultura contendo a interação 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de ANA, o meio com

136

apenas BAP, em seguida o controle e o meio com 0,1 mg.L -1 de BAP e 0,4 de ANA

137

apresentaram o mesmo desempenho e, finalmente, o meio com1 mg.L-1 de BAP e 0,8 de ANA

138

com o menor desempenho.
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Sobre o número de folhas, novamente se destacou o conjunto 0,1 mg.L -1 de BAP e 0,2

140

mg.L-1 de ANA, seguido do conjunto 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de ANA, em seguida

141

temos a meio acrescido apenas com apenas BAP e o conjunto 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,4 mg.L-1

142

de ANA. Em seguida aparece o controle e, por fim, a interação 0,1 mg.L -1 de BAP e 0,8 mg.L-

143

1

.

144

Os brotos com maior comprimento foram encontrados nos explantes submetidos à

145

concentração 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,1 mg.L-1 de ANA, seguida do meio com 0,1 mg.L-1 de

146

BAP, do meio com 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,2 mg.L-1 de ANA e do meio com 0,1 mg.L-1 de

147

BAP e 0,4 mg.L-1 de ANA. Os brotos com menor comprimento foram encontrados no

148

controle e no meio com acréscimo de 0,1 mg.L-1 de BAP e 0,8 mg.L-1 de ANA com

149

1,225cm, com diferença significativa em relação à outras concentrações dos hormônios. Esses

150

resultados podem ser visualizados na Tabela 1.

151
152

Entra Tabela 1

153
154

4. DISCUSSÃO

155
156

A adição de BAP causou aumento na proliferação de brotos, no entanto, a relação

157

entre o número de brotações e a interação deste hormônio com ANA apresentou caráter

158

inversamente proporcional, ou seja, a maior concentração de ANA no meio causou inibição

159

na ação do BAP na formação de brotos.

160

Semelhantes interações foram encontradas por Carvalho et al (2002) ao trabalharem

161

com diferentes concentrações de BAP e ANA em segmentos nodais de Spondias mombim L.

162

em que a formação de brotos diminuiu à medida que a concentração de ANA aumentou,

163

causando inibição do efeito do BAP.

164

Para Rocca e Mroginski (1991), o BAP é um dos hormônios mais utilizados na

165

proliferação de brotos, pois como citocinina tem o efeito de quebrar a dormência do ápice e

166

estimular a formação de gemas axilares. Sua eficiência como indutor de brotações em relação

167

a outras citocininas tem sido atestadas em experimentos como o de Soares et al (2011) que

168

trabalhando com Hancornia speciosa Gomes obtiveram os melhores resultados com o uso

169

com BAP quando comparados ao uso de cinetina e TDZ. Da mesma forma Soares et al (2007)

170

ao estudarem diferentes concentrações de BAP no número de brotações de Hancornia

171

speciosa Gomes, relatam que houve maior indução de brotação quanto maior a concentração

172

dessa citocinina.
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Por outro lado Gatrapaglia e Machado (1998) apontam para o fato de que as auxinas

174

podem inibir o efeito da citocininas. Isso difere do que ocorreu em estudos de pau-rosa (Aniba

175

rosaeodora Ducke) realizados por Jardim et al (2010) em que combinações de auxinas e

176

citocininas propiciaram maiores taxas de brotação ao mesmo tempo em que a maior

177

quantidade de auxinas estimularam o enraizamento.

178

No presente estudo não foi observada a formação de raízes. Souza e Junghans (2006) e

179

apontam para a dificuldade de espécies vegetais lenhosas em sofrer enraizamento in vitro

180

mesmo na presença de auxinas. Esse pode ser o caso do umbuzeiro ou talvez seja necessário

181

testar outras concentrações de ANA para obter o enraizamento de brotos na espécie.

182

Com relação ao número de folhas, novamente a menor concentração de ANA

183

associada ao BAP obteve maior efeito, sendo significativamente diferente do controle

184

enquanto que a maior concentração de ANA gerou efeitos negativos, sendo estes inferiores

185

aos do controle. Araújo et al. (2008) observou em explantes de abacaxizeiro que menores

186

concentrações de ANA geram brotos mais desenvolvidos, enquanto Hitchinson et al (2010)

187

observaram que o número de folhas aumentou com o aumento da concentração de ANA usada

188

em Alstroemeria aurantiaca cv rosita in vitro.

189

Quanto ao comprimento dos brotos, Soares et al (2007), observaram em Hancornia

190

speciosa Gomes que o tamanho dos brotos apresentaram relação direta até a concentração de

191

3,0 e acima disso a relação passou a ser inversamente proporcional. No presente estudo, a

192

presença de BAP aumentou a média de comprimento de brotos, mas não de maneira

193

significativa, porém observou-se que a presença de maior concentração de ANA gerou brotos

194

de menor comprimento, com a maior concentração de ANA (0,8 acrescido de 0,1 de BAP)

195

apresentando diferença significativa quando comparada aos demais tratamentos.

196

Os resultados mostram que a associação de BAP e ANA gerou a formação de mais

197

brotos do que apenas o BAP acrescido ao meio, por outro lado essa dose intermediária de

198

hormônios gerou melhores resultados do que doses maiores, mostrando que, doses mais

199

elevadas de ANA inibem a produção de brotos em umbuzeiro. Resultados semelhantes foram

200

encontrados por Macedo et al (2003) em abacaxizeiro. Por outro lado, Gutiérrez et al. (2013)

201

em trabalho com Tapirira guianesis Aubl, espécie da mesma família do umbuzeiro,

202

concluíram que a interação ANA/BAP não foi benéfica. Desta forma, sugere-se o estudo de

203

outras concentrações de BAP e ANA a fim de obter uma combinação hormonal que favoreça

204

maior obtenção de brotos.

205
206
207
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5. CONCLUSÃO

209
210

1. O meio de cultura acrescido de 0,1 mg.L -1 de BAP e 0,2 mg.L-1 de ANA se

211

mostrou o mais eficiente na formação de brotos e número de folhas,porém gerou

212

brotos com comprimento menor.

213

2. O meio de cultura acrescido de 0,1 mg.L -1 de BAP e 0,8 mg.L-1 de ANA se

214

mostrou inferior em todos os parâmetros, gerando menor taxa de brotos e número

215

de brotos por explante, menor número de folhas e menor comprimento, portanto

216

sua utilização não é recomendada para a formação de brotos em umbuzeiro.

217

3. Apesar de a interação entre BAP e ANA ter se mostrado benéfica para a indução

218

de brotos em umbuzeiro, a resposta não foi linear e, portanto, recomendam-se

219

doses intermediárias de ANA para o cultivo in vitro dessa espécie.

220

4. Recomenda-se o estudo da resposta de explantes de umbuzeiros à associação de

221

BAP com concentrações menores de ANA e maiores de BAP do que as utilizadas

222

no presente estudo.

223
224
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TABELA 1 – Taxa média de brotação, número de brotos por explante, número de folhas por
broto e comprimento de brotações de umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) inoculadas in
vitro em diferentes concentrações de BAP e ANA durante 30 dias.

306
307
308

TABLE 1 – Average shoot rate , number of shots per explants, number of leaves per shoots
and shoot length in Brazil plum seeds (Spondias tuberosa Arr. Cam.) grown in vitro for 30
days under different concentrations of BAP and ANA.
Tratamentos

Percentual

Número

Número

Comprimento

de

de brotos de folhas das brotações

brotação

por

por

por

explante

broto

tratamento

Controle

32,50 bc

0,32500 bc

5,6400 bc

2,37500 ab

0,1 BAP

40,00 b

0,40000 b

7,2275 ab

2,53500 a

0,1 BAP+0,1ANA

45,00 b

0,4500 b

7,6250 ab

2,62500 a

0,1 BAP+0,2ANA

80,00 a

0,85000 a

10,3400 a

2,43750 a

0,1BAP+0,4ANA

32,00 bc

0,32500 bc

5,8275 bc

2,40500 a

0,1BAP+0,8ANA

15,00 c

0,15000 c

2,8750 c

1,22500 b

Média

39,16

0.41660

6.5487

2.1416

CV

25,17

25,61

24.53

25,15

GL

5

4

4

4

GLR

18

15

15

15

F-crit

4.2479

4.8932

4.8932

4.8932

F

19.4634

17.7692

9.7656

22.145

p

<.0001

<.0001

0.0004

<.0001

309

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey

310

ao nível de 5%.

311

Means followed by same letters in the column do not differ at 5% probability buy Tukey test.

312
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CAPÍTULO 4
ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO SOCIEDADE & NATUREZA E,
PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESSA
REVISTA
(http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#onlineSubmissions)

Percepção da comunidade Malhada Vermelha (RN - Brasil) acerca da
importância do umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.).
Malhada Vermelha (RN - Brazil) community perception of the importance
of umbu tree (Spondias tuberosa Arr. Cam.).

Resumo: A pesquisa realizada buscou conhecer a visão de habitantes da comunidade Malhada
Vermelha, no município de Campo Redondo, RN – Brasil, acerca da importância da
contribuição do umbuzeiro para a melhoria de sua qualidade de vida através do consumo e da
cultura desta espécie. Para investigar a percepção de seus habitantes, foi aplicado questionário
semiestruturado. Foi verificado que o umbuzeiro é usado fortemente na alimentação e muitos
habitantes possuem exemplares da espécie em suas propriedades e embora tenha importante
papel nessa comunidade, a espécie sofre ameaças na região como a falta de água e o
desmatamento para o uso da madeira. No entanto, embora a população tenha baixa renda e
dependa da agricultura familiar, não há o hábito de comercializar o umbuzeiro nem de plantálo. Entretanto, há a vontade de incrementar a renda através da produção de umbu bem como a
vontade de conhecer maiores usos dessa fruta nativa.
Palavras-chave: agricultura familiar, Caatinga, umbu

Abstract: This study aimed to diagnose the perception of Malhada Vermelha (Campo
Redondo municipality, RN - Brazil) inhabitants as to the importance and contribution of the
umbu tree to quality of life through the fruit consumption and culture of this species. In order
to investigate the inhabitants’ perception, a semi structured questionnaire was applied. As a
result it was evidenced that umbu is consumed as aliment and there more than half of
population have exemplars of umbu tree in their properties. Nevertheless its importance in the
community life, the umbu tree faces challenges such as lack of water and deforestation.
Although the population has low income and relies on familiar agriculture there’s neither
commerce nor farmering plans regarding the umbu tree. Nevertheless the population presents
a strong desire of increment its income through umbu production and to acquire more
knowledge about umbu tree and its uses.
Key words: family farming, Caatinga, umbu
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Introdução

O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) é uma frutífera nativa da região semiárida
brasileira de grande importância econômica, social e ecológica para o semiárido. Seu
extrativismo representa fonte de renda importante para muitas famílias, tornando-o uma
alternativa para o desenvolvimento econômico dessa região, pois é capaz de sobreviver e
produzir em situação de estresse hídrico (LIMA FILHO, 2007) que acomete as regiões
semiáridas do Brasil, podendo ainda ser utilizado como forrageira e no reflorestamento.
Seus frutos, além de serem apreciados in natura, geram produtos como: doces, farinha,
gelatina, acetona, torta para animais, suco medicinal da raiz, polpa, vinagre e vinho. (NEVES;
CARVALHO, 2005) e suas raízes se destacam por serem doces e armazenarem água
(MENDES, 1990). Devido à alta aceitação no mercado e à facilidade de manejo por
comunidades extrativistas desta espécie, o umbuzeiro tem sua participação na indústria de
processamento cada vez mais ressaltada.
Historicamente o umbuzeiro tem o papel fundamental de saciar a fome de populações
carentes de regiões acometidas pela seca, papel em que teve extrema importância durante os
anos 1970 para a população da região estudada, a Comunidade de Malhada Vermelha, do
município de Campo Redondo. que nos últimos dez anos, segundo o dados disponibilizados
pelo site do IBGE (2014), sofreu redução de aproximadamente 71% na produção de frutos do
umbu.
Esse dado chama atenção para o fato de a população de umbuzeiro estar diminuindo
nessa região e sua produção acaba sendo afetada por fatores como diminuição da população
de árvores, que em sua maioria é formada por plantas antigas e que não são repostas ao longo
do tempo por plantas mais jovens. Os motivos para essa diminuição começam na dificuldade
de germinação característica da espécie, pois suas sementes apresentam dormência física
causada pela dureza do endocarpo, que impede o embrião de germinar (EPSTEIN, 1998).
No entanto, a falta de água nas regiões em que o umbuzeiro encontra residência é
responsável pela não sobrevivência das plantas jovens que reporiam a população antiga.
Outros problemas como o desmatamento para o uso da terra ou da madeira, assim como a
predação das sementes e/ou das plantas jovens por insetos e animais como caprinos
completam a série de dificuldades que o umbuzeiro enfrenta em sua região natural
(BARRETO, 2010).
Assim, percebe-se que, devido à grande importância para a população e aos perigos
que sofre, é necessário que a população seja conscientizada acerca do papel do umbu e de
melhores formas de manejo e conservação de suas plantas.
Outro problema gerado é a predação de plantas jovens por caprinos que são criados
extensivamente e impossibilitam essas plantas de atingirem idade adulta e se reproduzir, o que
causou em 10 anos a redução da safra de umbuzeiro em 40% (IBGE, 2014). Para reduzir esses
problemas é necessária a participação da população do entorno de áreas de umbuzeiro em
atividades que paralisem a degradação dessa espécie. Uma forma de estimular essa
participação é a realização de palestras/ cursos que ressaltem a importância da espécie para a
população não só econômica, mas ecologicamente, assim como a entrega de informação sobre
o adequado manejo da espécie.
Como forma de contribuir para ações de conservação do umbuzeiro é importante o
envolvimento das comunidades que convivem com a espécie, pois o conhecimento de como
percebem e reagem às suas necessidades dinamiza a realização de ações locais que partem da
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realidade do público-alvo (FAGGIONATO, 2007), uma vez que a percepção é uma postura
diante do mundo, formada de uma sucessão de percepções (TUAN,1980).
Portanto para realizar programas de conservação deve-se partir da ideia de que é
imprescindível a educação e o olhar da população para o fato de que o umbuzeiro é uma
espécie em perigo, essa sensibilização, porém deve se passar sem a imposição de ideias e
atitudes à população-alvo, pois é importante ouvir seus anseios acerca de suas necessidades e
dificuldades. Principalmente porque a população conhece a região e seus enigmas melhor que
qualquer pesquisador poderia conhecer, estando sua experiência marcada por componentes
culturais que envolvem a memória e a afetividade (MARIN et al., 2003).
Desta forma, ao serem identificadas distintas percepções, elas podem contribuir para o
planejamento de políticas e programas de educação ambiental (HOEFFEL et al., 2008),
considerando que tudo que se percebe tem valor pessoal e para a sobrevivência biológica.
WHYTE (1977) considera a percepção ambiental fundamental como ponto de partida para
qualquer pesquisa que leve em conta as relações entre homem e ambiente.
A comunidade de Malhada Vermelha é uma comunidade que encontra dificuldades
para manter renda estável e depende principalmente da agricultura de subsistência para
sobreviver, no entanto, é latente na população o desejo de melhorar a sua renda através da
atividade agrícola.
O umbuzeiro é uma alternativa econômica, uma vez que ainda existe em abundância
na região de entorno, apesar de sua diminuição em número de plantas e de toneladas de frutos
ano a ano. A população, porém, ainda não sabe que caminho seguir para transformar esses
frutos em renda e terminam por utilizá-lo apenas para consumo próprio, doando os frutos para
amigos e até mesmo estranhos que aportam na comunidade advindos de outros municípios em
busca de frutos para comercializar.
Com isso, nota-se que a população não tem consciência de que possui uma alternativa
de fonte de renda em suas terras e mesmo quando colocados diante da possibilidade dessa
utilização são passivos diante de problemas como falta de transporte e clientela “garantida’”.
Apresentando a ideia de que o umbuzeiro oferece a possibilidade de prover renda para
a população da comunidade não só durante o período de safra, mas durante todo o ano, os
coletores de umbu se sentem mais estimulados ainda a conservar uma espécie que já guarda
um lugar especial no seu dia-a-dia e em sua história.
Dessa forma, oferecendo possibilidades vantajosas para os habitantes da comunidade,
nada é imposto de cima para baixo, mas a comunidade é ouvida e participa de como as
decisões devem ser tomadas em uma situação em que sua população é a maior interessada e
beneficiada. Através da decisão coletiva, portanto, ocorre minimização de conflitos e se tem
uma base mais bem estruturada para direcionar ações que visem à sustentabilidade ambiental
e socioeconômica (SILVANO et al., 2008).
Por esses motivos, é necessária a avaliação da visão da população acerca do
umbuzeiro, da sua utilização e até onde os integrantes de comunidades extrativistas estão
dispostos para contribuir para a preservação dessa espécie tão importante para os habitantes
do semiárido brasileiro.
Com o objetivo de captar a percepção acerca não só da situação do umbuzeiro como
de seus usos e utilidades para a população em termos de alimentação, medicina e fonte de
renda, esse estudo foi realizado junto à comunidade de Malhada Vermelha, buscando acessar
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o pensamento da população sobre a importância dessa espécie em sua vida diária e o nível de
cometimento para atuar na conservação dessa espécie, e, consequentemente, de animais que
dela dependem para alimentação e sobrevivência.

Material e Métodos

A comunidade de Malhada Vermelha situa-se no município de Campo Redondo, que
está localizado na microrregião da Borborema Potiguar do estado do Rio Grande do Norte
(Figura 1), nas coordenadas 6°14’34,8” de latitude sul e 36°10'58,8" de longitude oeste. Possui
área de 213,729 km² e fica a 135 km da capital do estado, Natal. O município encontra-se a altitude
média de 471 m e seu acesso a partir de natal se dá pela rodovia BR-226.
Figura 1: Localização de campo Redondo no Rio Grande do Norte

Fonte: Prefeitura de Campo Redondo

Limita-se com os municípios de São Tomé e Lajes Pintadas ao norte, Currais Novos a
oeste, Santa Cruz a leste e Coronel Ezequiel ao sul. Limita-se ainda com a Paraíba (sudoeste).
De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
no ano 2008, sua população está estimada em 10.793 habitantes, com densidade de 42,5
hab./km².
A comunidade de Malhada Vermelha, possui 44 domicílios e 3 estabelecimentos
agropecuários, sua população é estimada em 177 moradores com rendimento médio de R$
207,26. O centro de encontro é a ASMAV – Associação de Moradores de Malhada Vermelha
(IBGE, 2014).
A estratégia utilizada para a captação da percepção dos agricultores da comunidade de
Malhada Vermelha foi (a) a aplicação de questionário semiestruturado (APÊNDICE C)
abrangendo questões relacionadas ao consumo do umbu e manejo das árvores de umbuzeiro.
Essas questões se dividem em quatro aspectos: (1) manejo e coleta; (2) renda; (3) percepção e
(4) atitudes para conservação; (b) reunião com a população para tratar das várias aplicações
do umbuzeiro, bem como falar de maneira corretas de coleta e manejo das plantas adultas,
plantação das sementes e discutir possibilidades de renda para a comunidade através dos
frutos e de produtos manufaturados de umbuzeiro.
1
2

O fruto é denominado “de vez” quando se encontra em estágio próximo ao maduro.
Dim-dim é um picolé artesanal armazenado em pequenos sacos plásticos.
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A pesquisa foi realizada após autorização da presidente da Sintraf (Sindicato dos
Trabalhadores da agricultura Familiar) de Campo Redondo e do presidente da ASMAV
(APENDICES A e B), com 45 entrevistados entre 177 habitantes da comunidade constituindo
uma amostra de 25,4% da população utilizando-se a análise quantitativa para tratamento dos
dados.
Complementar ao questionário foi realizado uma reunião com os moradores onde
foram expostos conhecimentos acerca de métodos de plantio de umbuzeiro bem como, formas
de coletas mais adequadas e modos de consumo e beneficiamento do fruto.
.
Resultados e discussão

Entre os entrevistados 25 são do sexo feminino e 20 são do sexo masculino, com idade
de 20 a 85 anos. O grau de escolaridade varia entre falta escolarização (8,88%), alfabetização
(8,88%), ensino básico (51,11%) e ensino médio (31,11%). A maioria dos entrevistados mora
na comunidade desde que nasceu.
A comunidade de Malhada Vermelha sofre com a falta de água e por isso, suas
atividades em agricultura se reduzem a pequenas plantações de feijão, milho e fava, melancia
e batata, (Figura 2) sendo a produção dedicada principalmente para o consumo próprio com
poucas vendas realizadas à beira de estrada. A renda da população está em torno de 207 reais
mensais e a população conta com renda advinda do governo através da bolsa família (31%),
bolsa estiagem (4,4 %) e seguro safra (15,5%).
Como renda complementar há ainda a aposentadoria (20%) de determinados membros
da família e a realização de pequenos trabalhos. Além disso, a comunidade se encontra entre
os núcleos participantes do projeto Cisterna na Calçada, destinado a prover água para a
agricultura.
Figura 2: Espécies cultivadas na comunidade Malhada Vermelha.
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Durantes as entrevistas ficou claro que faltam ações práticas para que a cultura do
umbuzeiro e o comércio tanto de seus frutos como de seus produtos se tornem atividades
rentáveis e consistentes para a população de Malhada Vermelha. O umbu, embora largamente
consumido e estimado pelos moradores da comunidade como fonte de água e recurso contra a
fome, não encontra expressão nas atividades agrícolas e comerciais da população, que não
sabe onde e como realizar esse comércio.
Com relação aos hábitos de coleta, embora a maioria dos coletores faça uso apenas de
frutos maduros e de vez1, há também a coleta de frutos imaturos (verdes). Os frutos de vez são
coletados diretamente dos ramos apenas com os estender das mãos, os frutos maduros são
coletados do chão, os frutos verdes são coletados tanto diretamente dos ramos apenas com o
estender da mão como podem ser coletados com o balançar dos ramos. A coleta ocorre entre
os meses de janeiro e maio e a safra depende principalmente da quantidade de chuva durante
os meses de junho a agosto.
Os coletores tem consciência de que ao balançar os ramos, podem prejudicar os
mesmos assim como desperdiçar frutos que caem ao chão, mas não serão aproveitados,
especialmente quando se tratam de frutos verdes. Mesmo havendo preocupação com o futuro
das árvores e seu desaparecimento, os coletores que balançam os ramos alegam querer coletar
o máximo de frutos possíveis.
Com relação ao local de coleta, foi constatado que 68% dos entrevistados praticam a
coleta em suas propriedades, 42% coletam os frutos no interior da mata e 13% realizam a
coleta nas propriedades de parentes e amigos.
O umbu é consumido pelos moradores da comunidade em sua forma in natura, forma em que
é consumida por 100% dos entrevistados (Figura 3), com ou sem sal, bem como em forma de
umbuzada (93%), suco (28,8%) doce (26,6%), vitamina (6,6%) e dim-dim2 (2,2%). A
comunidade registra forte desperdício dos frutos de umbu, uma vez que não conseguem
consumir toda a safra e não realizam a atividade de venda dos frutos, mas realizam a
distribuição entre parentes e amigos que residem em outras comunidades, chegando mesmo a
distribuir gratuitamente entre estranhos que residem em outros municípios e se aproximam
dos moradores de Malhada Vermelha com intuito de receber frutos e vendê-los em seu
município de origem.
Figura 3: Formas de consumo de umbu em Malhada Vermelha.
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Embora a comunidade reconheça a importância do fruto de umbu na alimentação,
apenas 6,6% dos entrevistados apontam algum benefício nutricional advindo de seu consumo,
na forma de vitaminas. O conhecimento acerca de suas propriedades medicinais foi citado por
15,5% dos entrevistados. O uso medicinal citados foi uso da casca como anti-inflamatório,
porém a maioria dos entrevistados (77,7%) acha que a espécie não apresenta nenhuma
propriedade medicinal e dois entrevistados chegaram a afirmar que, ao contrário, trata-se de
uma planta “carregada”, que não deve ser consumida durante processos inflamatórios. No
entanto, Lima (1996) destaca o umbu como fonte de vitamina C (14, 5,g por 100 cc) e como
fonte de sais minerais como potássio, cálcio e magnésio enquanto Costa (2004) aponta para a
ação vermífuga e antidiarreica da água contida nos xilopódios.
Como avaliação da situação da espécie na região foi constatado que a quantidade de
árvores nas propriedades varia entre 1 e 50 plantas por propriedade e em algumas das
propriedades não há representante da espécie. As propriedades são de pequeno porte variando
de menos de 1 hectare até aproximadamente 20 hectares. A coleta dos frutos é realizada na
propriedade dos próprios entrevistados, na propriedade de amigos ou parentes, ou ainda, na
vegetação de entorno da comunidade quando o entrevistado não possui exemplares da espécie
em sua propriedade.
Os entrevistados foram questionados sobre a presença de plantas jovens de umbuzeiro
em suas propriedades e no entorno da comunidade. A maioria (68,8%) respondeu que nunca
constatou a presença de plantas jovens de umbuzeiro nem em suas propriedades nem no
entorno da região. Os que afirmaram ter presenciado plantas jovens afirmaram que estas são
poucas em número e que não chegam a alcançar a vida adulta, pois apesar de ocasionalmente
terem avistado plantas jovens, não percebiam nenhum aumento na quantidade de plantas de
umbuzeiro, tanto em suas propriedades ou propriedades de amigos nem no entorno da região.
Os motivos citados para tal fato são a falta de água e o consumo por animais.
Quando perguntados ”O senhor notou redução na produção do umbu?”, a maioria dos
entrevistados (64,44%) afirmou que houve grande diminuição da produção de umbu nesta
safra de 2014 quando comparado com a safra de e umbu de dez anos atrás (Figura 4), 6,66%
notou diminuição da safra em relação há 5 anos, 2,22% notaram diminuição da safra em
relação ao ano anterior, porém 26,66% dos entrevistados afirmaram não notar diferença
alguma na produção da fruta. Os motivos citados pelos entrevistados que relataram haver
notada a diminuição da produção foi a falta de chuva nos últimos anos, bem como a derrubada
de muitas árvores para abrir espaço para construção de casas e roçado.

70

Figura 4: Visão sobre a safra de umbu ao longo dos anos, segundo moradores
de Malhada Vermelha, Campo Redondo, RN - Brasil.
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Ao serem indagados sobre os motivos da diminuição da safra 71% dos entrevistados
responsabilizaram a falta de água na região nos últimos anos, 11% justificaram que muitas
árvores são derrubadas para a abertura de roçados e terrenos para construção de casas, 8,8%
culparam a falta de cuidado com as plantas na coleta, 2,22% observaram a morte de adultos
sem reposição da população e predação pelo gado, 6,66% não souberam indicar motivos.
Os moradores da comunidade, através de sua ciência de que poucas plantas jovens são
vistas e que destas, não há sobreviventes até a vida adulta, bem como a percepção de que a
produção de frutos diminuiu aponta para a diminuição de representantes da espécie na região,
pois se ressalta, pela repostas dadas pelos entrevistados, que os indivíduos da espécie não
estão sendo repostos e que os indivíduos presentes atualmente já se encontravam no local
‘desde sempre’ e nenhum deles cresceu na região após a chegada/nascimento dos moradores.
À pergunta “Existem plantas de umbuzeiro na sua propriedade/ Quantas?”, 62,23%
dos entrevistados responderam que sim, com quantidades de plantas variando de 4 a 50.
Quando indagados “O senhor já plantou umbu na forma de lavoura convencional na sua
propriedade?” todos responderam que não e apenas cinco entrevistados responderam que já
plantaram umbuzeiro, no entanto apenas de forma casual e não em forma de lavoura
convencional. Essa resposta advém não apenas da falta de práticas comerciais de umbu na
região, mas também da ideia de que esta espécie “não se planta” Agricultores da comunidade
Lajedo de Timbaúba, na Paraíba expressam a mesma falta de pratica agrícola em relação à
espécie (FARIAS, 2012).
Ao serem perguntados se participariam de atividades que contribuíssem para a
conservação do umbuzeiro (Figua 5) como reuniões/palestras para discutir melhores formas
de manejo e/ou plantio de mudas para aumento do número de plantas de umbuzeiro, 89% dos
moradores responderam que participariam, pois a espécie é muito importante para eles.
Dentre os entrevistados que responderam afirmativamente à pergunta, 71,11% participariam
de atividades de plantio e 82,22% participariam de palestras/reuniões.
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Figura 5: Disponibilidade para participar de atividades de conservação de
umbuzeiro
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Esta resposta ressalta que a população da comunidade não é indiferente à diminuição
da população de umbuzeiro.
Os moradores apresentam interesse em comercializar os frutos de umbu bem como
seus produtos derivados, porém sentem a necessidade de um comprador fixo e garantido para
seus produtos, uma vez que não há o comércio da produção agrícola na própria comunidade e
o pouco comércio é realizado à beira da estrada.
Quando perguntados se plantariam um pomar de umbuzeiro em sua propriedade
(Figura 6), em caso de haver tecnologia e comércio para tal, a maioria dos entrevistados
(84%) respondeu que sim, pois contariam com uma fonte de renda a mais para eles, porém
ressaltaram a preocupação com a quantidade de água necessária e a necessidade de uma
organização que dirigisse a venda desses frutos. Henkel e Amaral (2008) afirmam que os
agricultores incorporam fenômenos econômicos e mercadológicos na decisão de cultivar uma
espécie, considerando fatores como alimentares e fatores como preço e distância do mercado
e até por tradição e comodismo.
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Figura 6: Percentagem de entrevistados que demonstraram interesse em plantar
umbuzeiro.
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Essa resposta mostra a necessidade de criação de políticas públicas para que a cultura
de umbuzeiro e o comércio de umbu sejam, de fato, rentáveis para os moradores da região. Ao
mesmo tempo fica claro que os moradores percebem o potencial que a espécie tem a oferecer
e que estão abertos a políticas que os guiem no sentido de comercializar o fruto e aumentar
sua renda.
Ao serem perguntados o que poderia ser feito para que possam aproveitar o umbuzeiro
como fonte de renda, 26,66% dos entrevistados citaram a necessidade de água e de comércio
garantido, 13,33% citaram a necessidade de transporte por parte do comprador, 11,11%
ressaltaram a necessidade de plantar mais umbuzeiros, 11,11% citaram a formação de uma
cooperativa para que possam coordenar e realizar a manufatura de produtos derivados de
umbuzeiro, especialmente a polpa e recursos para transporte dos produtos, 8,88% sugeriram
vender/fabricar doce, 8,88% sugeriram vender os frutos e fazer doce; 4,44% ter mais
tecnologia; 4,44% responderam não saber o que pode ser feito e 2,22% sugeriram levar parar
a cidade, melhorar produção, fabricar polpa, ter a orientação de um técnico, dispor de adubo e
preservar mata.
Portanto, os entrevistados cogitam a possibilidade de a espécie constituir plantação
permanente e contribuir para a renda de maneira estável, porém carecem de estrutura, konwhow e, especialmente, recursos financeiros para isso.
Também é evidente que os moradores entendem a importância da espécie para a
região, como fonte de alimento, água e sombra e especialmente por ser nativa. É ainda, bem
forte na mente da população o papel que o fruto de umbu teve em décadas passadas em que o
fruto era única fonte de alimento para os moradores da região, que o consumiam em todas as
refeições. Os habitantes da região apresentam, portanto relação de topofilia com a espécie,
advinda da do contato direto com a natureza, da tradição e da dependência desta espécie como
fonte de alimentação (TUAN, 1980).
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Durante a aplicação dos questionários, os entrevistados mostraram interesse em
conhecer outros produtos que podem ser feitos com umbu assim como suas aplicações
medicinais. Diante desse interesse foi realizada uma reunião com os associados onde foram
expostos, em forma de banner, as utilizações do umbu, os produtos que podem ser fabricados
a partir dele, suas vantagens medicinais, suas relações com os animais da caatinga.
Diante da abundância e do desperdício de frutos na comunidade e ao mesmo tempo
percebendo a necessidade de complementação de renda dos habitantes da comunidade
Malhada Vermelha, foi proposto para os participantes que fabricassem produtos do fruto e
outras partes do umbu para a venda.
Essa proposta foi realizada considerando que a renda obtida com a venda de produtos
processados é consideravelmente maior que a renda obtida do comércio dos frutos in natura,
especialmente por meio de atravessadores. Também se levou em consideração o fato de o
umbuzeiro gerar apenas uma safra por ano e seus furtos apresentarem alta perecibilidade
sendo o processamento dos frutos uma alternativa para minimizar perdas pós-colheita além de
agregar valor ao fruto, o que fortalece a agricultura familiar (POLICARPO, 2003)
Após discussões com o presidente da ASMAV e a com a presidente do SINTRAF
ficou decidida a formação de uma pequena associação inicialmente composta de 12 pessoas
para o aproveitamento da próxima safra. Os produtos fabricados inicialmente serão o doce, a
geleia e a polpa com possibilidade de expansão para o suco pasteurizado, o doce de corte, os
picles e os cosméticos.
Foi proposta também que os produtos sejam oferecidos como parte do projeto
PENAE, que utiliza produtos da agricultura familiar como fonte de 30% da merenda escolar.

Considerações Finais

A comunidade de Malhada Vermelha percebe a diminuição da espécie na região e
compreende a necessidade de conservá-la ao mesmo tempo em que começa a olhar para o
fruto como fonte de renda além de tê-la como fonte de alimento e ter relação afetiva com a
espécie. A população apresenta preocupação pelo futuro da espécie e está disposta a plantas
sementes e mudas para aumentar a população da espécie bem como serem mais cuidadosa na
coleta de frutos para não prejudicar a planta ou desperdiçar frutos, especialmente os verdes.
Esse cuidado vem da relação afetiva que os habitantes têm com a espécie e o orgulho
de tê-la como símbolo de sua paisagem. Pela forte lembrança de como o umbu os auxiliou e
momentos de fome, a população tem o desejo de que a espécie jamais se extinga, não
contavam, no entanto, com o conhecimento para facilitar a germinação da semente.
Por meio da colaboração entre a população e a o apoio de autoridades locais os
habitantes decidiram se organizar e iniciar a fabricação caseira de produtos derivados do
umbu. É necessário que esse projeto não esmoreça com o passar do tempo e que os
envolvidos busquem expandir sua linha de produtos bem como apoio para investir em seu
empreendimento.
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Embora os experimentos de germinação e brotação tenham apresentados resultados
positivos são necessários mais estudos, testando dosagens e substratos diferentes que visem
ao aumento da taxa de germinação e de brotação.
Os moradores da comunidade Malhada Vermelha apresentam relação afetiva com a
espécie Spondias tuberosa Arr. Cam. e reconhecem a importância da espécie como fonte de
alimentação tanto humana como animal, principalmente na estação seca, porém desconheciam
suas propriedades medicinais e não tinham ciência sobre os vários produtos que podem ser
fabricados com esse fruto.
A comunidade percebe a diminuição da quantidade de frutos e de indivíduos na região
de entorno e se apresenta disposta a participar de atividades que promovam a conservação da
espécie.
A comunidade se apresentava sem alternativas com relação à geração de renda para
seus moradores, e mesmo tendo umbu e abundancia na região de entorno e mesmo em suas
propriedades jamais pensaram em utilizar o umbu como fonte de renda de maneira diferente
da venda direta.pois desconheciam que produtos poderiam ser feitos com o umbu e não
praticavam venda por falta de comércio.
A presente pesquisa apresentou um impacto positivo na comunidade, pois
proporcionou aos moradores o conhecimento de que podem utilizar o umbu como fonte de
renda e os levou a criar um grupo inicial para a fabricação de produtos de umbu de forma
caseira, o que pode ser conseguida sem muitos gastos e sem investimentos externos.
É preciso que a comunidade leve adiante a determinação de associar para dar
continuidade a essa empreitada e estenda seus esforços para outras espécies. Uma maneira de
alavancar essa ideia é a de inserir a fabricação de produtos em projetos que permitam a
distribuição dos mesmos, bem como possibilitem investimentos para ampliação dessas
atividades com envolvimento de mais moradores.
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APÊNDICE A: Termo de consentimento assinado pela presidente da SINTRAF
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APENDICE B: Termo de consentimento assinado pelo presidente da ASMAV
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APÊNDICE C: Questionário aplicado
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRODEMA – Programa Regional de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente
LABCEN - Laboratório de conservação de sementes nativas
Pesquisadora: Adriana de Almeida David
Questionário nº:__________
Dados do questionário:
Data: ___/___/___
Comunidade: _________
Dados do participante:
Nome: _______________________________________________________________________
Idade:________________________________Sexo:____________________________________
Grau de escolaridade:___________________________________________________________
Tempo de moradia na região:__________________Lugar em que morou antes_____________

1. Que atividades o(a) senhor(a) realiza com o umbuzeiro?
( )Coleta

( ) Venda

( ) Manufatura

( ) Outros

2.Em que época o(a) senhor(a) trabalha com o umbu?

3.Que método de coleta o(a) senhor(a) utiliza e onde é realizada essa coleta?

4.Além do umbu, o que contribui para a sua renda?

5. o(a) senhor(a) se encontra cadastrado(a) em algum programa social?. Qual?

6.Em que percentagem o umbuzeiro contribui para sua renda?

7.De que maneira o(a) senhor(a) consome o umbu?
8.Que benefícios o(a) senhor(a) reconhece no consumo de umbu e /ou seus produtos?
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9. O(a) senhor(a) notou redução na produção de umbu:
( ) Nos últimos 10 anos
( ) Nos últimos 5 anos
( ) No último ano
( ) Não notou diferença na produção de umbu
10.Que fatores o(a) senhor(a) acha que podem contribuir/contribuem para a diminuição na produção
de umbu?

11.Existem plantas de umbuzeiro na sua propriedade? Quantas?

12. O(a) senhor(a) Já plantou ou planta o umbuzeiro em forma de lavoura convencional?

13. O (a) senhor (a) observa a presença de plantas jovens de umbuzeiro em sua área?

14. O (a) senhor(a) participaria de atividades relacionadas à conservação de umbuzeiro?
( )Plantio de mudas
( )Palestras sobre o manejo do umbuzeiro

15. O(a) senhor(a) plantaria em sua propriedade um pomar de umbuzeiro caso houvesse tecnologia e
comércio para isso?

16. Como o (a) senhor(a)acha que poderia aumentar sua produção e aumentar sua renda a partir de
melhorias no trato com a cultura de umbuzeiro?

