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RESUMO 

O gênero Hyptis, pertencente à família Lamiaceae, apresenta metabolismo especial de 
notável variabilidade, possuindo predominância de óleos essenciais que têm muito valor 
junto às diversas comunidades que as utilizam pelas propriedades terapêuticas. O 
objetivo do presente trabalho foi estabelecer um protocolo de propagação in vitro de 
Hyptis pectinata. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos e 
Melhoramento Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade 
Federal de Sergipe. Foi utilizado o genótipo SAM-017 em delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 4x2, com cinco repetições. Testou-se quatro 
concentrações de sais MS (25, 50, 75 e 100%) e duas concentrações de 6-
benzilaminopurina (BAP) (0,0 e 1,0 mg.L-1). Aos 45 dias foram avaliados número de 
brotos, número de folhas e de nós, comprimento de parte brotos e de raiz, e massa seca 
de parte aérea. Na ausência do BAP apenas a variável comprimento de raiz diferiu 
estatisticamente, obtendo média inferior aos demais na concentração de 100% dos sais. 
Já na presença da citocinina, apenas a variável massa seca de parte aérea em meio 
contendo 25% dos sais apresentou resultado inferior. O meio contendo 25% dos sais e 
sem adição do regulador de crescimento, apresentou médias superiores em relação ao 
meio suplementado com BAP para as variáveis comprimento de brotos, números de nós, 
massa seca de parte aérea e de raízes. O tratamento com 100% dos sais MS, apresentou 
maior comprimento de raiz quando suplementado com a citocinina. Dessa forma, o 
meio contendo 25% dos sais na ausência de regulador de crescimento pode ser usado 
para a propagação in vitro de  H. pectinata genótipo SAM-017. 
PALAVRAS-CHAVE: Hyptis pectinata, planta medicinal e aromática, regulador de 
crescimento 
 

ABSTRACT 

6-Benzilaminopurine and concentrations of MS salts for in vitro propagation of 
Hyptis pectinata 
The genus Hyptis belongs to the Lamiaceae family, presents special metabolism of 
remarkable variability, having a predominance of essential oils that have a lot of value 
with the various communities that use them for therapeutic properties. The aim of this 
work was to establish a protocol for in vitro propagation of Hyptis pectinata. The 
experiment was conducted in the Laboratory of Tissue Culture and Plant Breeding, 
Department of Agricultural Engineering, Federal University of Sergipe. We used the 
genotype SAM-017 in a completely randomized design, in factorial scheme 4x2, with 
five replications. We tested four concentrations of MS salts (25, 50, 75 and 100%) and 
two concentrations of 6-benzylaminopurine (BAP) (0.0 and 1.0 mg.L-1). At 45 days we 
analyzed number of shoots, number of leaves and nodes, the length of shoots and roots 
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and dry weight of aerial part. In the absence of BAP only the variable root length 
differed statistically, obtaining lower means using 100% concentration of salts. In the 
presence of the cytokinin, only the variable dry weight of aerial part presented inferior 
results when medium containing 25% of salts were used. The medium containing 25% 
of salts and without the addition of the growth regulator, showed higher means in 
relation to the medium supplemented with BAP for the variables length of shoots, 
number of nodes, dry weight of aerial part and roots. The treatment with 100% of MS 
salts presented greater root length when supplemented with the cytokinin. Thus, the 
medium containing 25% of the MS salts, in the absence of the growth regulator can be 
used for in vitro propagation of H. pectinata genotype SAM-017. 
KEYWORDS: Hyptis pectinata, medicinal and aromatic plant, growth regulator  

 

INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais vêm sendo amplamente utilizadas nas últimas décadas com 

finalidades terapêuticas, impulsionadas pelo alto custo dos produtos farmacêuticos  

industrializados. 

Estudos com o gênero Hyptis têm demonstrado a presença de propriedades 

antimicrobiana, antifúngica, citotóxica, anti-inflamatória, anti-HIV e inseticida no óleo 

essencial dessa planta (Falcão & Menezes, 2003). Dentre as espécies que se destacam 

nesse gênero está a Hyptis pectinata, conhecida popularmente como “sambacaitá” ou 

“canudinho”, uma planta medicinal muito utilizada no Nordeste brasileiro devido às 

propriedades terapêuticas presentes em seu óleo essencial.  

A micropropagação é uma técnica alternativa ao modelo de propagação vegetativa 

natural, e tem por finalidade, a obtenção de plantas geneticamente idênticas com alto 

grau de qualidade em espaço e tempo reduzidos. 

O ajuste de um protocolo eficiente que possa suprir todas as necessidades da planta a ser 

propagada é decisivo para o sucesso da regeneração. Para manutenção da divisão 

celular, e assim, a proliferação dos explantes, é necessário a utilização de um meio de 

cultura constituído de micro e macronutrientes, nitrogênio reduzido, uma fonte de 

carbono, vitaminas e o balanço de reguladores de crescimento (Andrade, 2002).  

 Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar as variações na concentração dos 

sais MS na presença ou ausência do 6-benzilaminopurina na micropropagação de Hyptis 

pectinata. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos e Melhoramento 

Vegetal do Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de 

Sergipe. 

Para o estabelecimento do ensaio foram utilizados explantes nodais de plantas 

estabelecidas in vitro do genótipo SAM-017 de Hyptis pectinata. 

O cultivo foi conduzido em frascos contendo 25 mL de meio de cultura com os sais do 

MS (Murashige e Skoog, 1962) acrescido de 30 g.L-1 de sacarose, 7 g.L-1 de ágar e pH 

ajustado para 5,8±0,1 antes da autoclavagem a 121ºC e pressão de 1,05 atm por 15 

minutos. 

O delineamento foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2, com cinco 

repetições, testando quatro concentrações de sais do MS (25, 50, 75 e 100%) e duas 

concentrações de 6-benzilaminopurina (0,0 e 1,0 mg.L-1). 

As culturas foram mantidas em sala de crescimento com fotoperíodo de 12 horas, 

temperatura de 25±1ºC e intensidade luminosa de 60 µmol. m-2.s-1. 

Aos 45 dias foram avaliados número de brotos, número de folhas e de nós, comprimento 

de parte aérea e da maior raiz, e massa seca de parte aérea e raízes.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença significativa para a maioria das variáveis independente da adição 

do 6-Benzilaminopurina. Apenas a variável comprimento de raiz, onde o menor valor 

(3,61) foi obtido com a utilização de 100% dos sais do MS sem adição de BAP (Tabela 

1) e a variável massa seca de parte aérea, onde o menor valor (6,69) foi obtido em meio 

contendo 25% dos sais suplementado com 1,0 mg.L-1 de BAP (Tabela1) diferiram 

significativamente dos demais tratamentos. Em cultivares de Nephrolepis exaltata 

também não foi observada diferença significativa quanto ao número de brotações sob 

diferentes concentrações de sais do meio MS (Pessoa et al., 2006).  

Comparando o genótipo dentro de cada tratamento sob a influência ou não de 6-

Benzilaminopurina observa-se que o número de brotos e de folhas não diferiram 

estatisticamente. Resultados diferentes dos obtidos neste trabalho foram apresentados 



FEITOSA, RB; SANTOS, MS; SANTOS, MC; ARRIGONI-BLANK, MF; BLANK , AF.2012. 6-
Benzilaminopurina e concentrações dos sais MS na propagação in vitro de sambacaitá. Horticultura 
Brasileira 30: S5923-S5927. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 5926 

por Asmar et al. (2011), onde o número de brotos por explantes em hortelã-pimenta 

foram significativamente influenciados pelas concentrações de BAP. Para número de 

nós, em meio com a utilização de 25 % dos sais do MS, o tratamento na ausência de 

regulador apresentou média superior (4,03) ao suplementado com BAP (2,75) (Tabela 

1). Maiores médias foram obtidas em meio MS contendo 25% dos sais para as variáveis 

comprimento de brotos e massa seca de parte aérea na ausência de BAP (Tabela 1). Já 

para o comprimento de raiz o tratamento com 100 % dos sais do MS, apresentou média 

superior (6,47cm) quando suplementado com o regulador (Tabela 1). 

Assim sendo, o meio contendo 25% dos sais na ausência do BAP apresentou melhor 

relação custo-benefício para micropropagação in vitro do genótipo SAM-017.  
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Tabela1. Número de brotos/explante, número de folhas, comprimento brotos e raiz (cm) 
e massa seca de parte aérea em função de variações dos sais MS e BAP na 
micropropagação do genótipo SAM-017 de H. pectinata. 
Number of shoots / explant, number of leaves, shoots and root length (cm) and shoot 
dry weight due to variations of MS salts and BAP in micropropagation of SAM-017 
genotype H. pectinata. 
 

                   BAP 
(mg.L-1)  
Sais MS (%) 

0,0 1,0 
----------------- Nº de Brotos ----------------- 

25 3,05 aA 2,71 aA 
50 3,81 aA 4,04 aA 
75 2,81 aA 3,28 aA 
100 3,04 aA 3,72 aA 
CV (%) 27,31 
 ----------------- Nº de Folhas ----------------- 
25 8,64 aA 6,84 aA 
50 7,43 aA 7,85 aA 
75 7,02 aA 8,19 aA 
100 6,74 aA 7,95 aA 
CV (%) 21,66 
 ----------------- Nº de Nós ----------------- 
25 4,03 aA 2,75 aB 
50 3,52 aA 2,94 aA 
75 3,30 aA 3,30 aA 
100 3,12 aA 3,21aA 
CV (%) 17,14 
 ----------- Comprimento de brotos (cm) ----------- 
25 2,53 aA 1,31 aB 
50 2,57 aA 1,72 aB 
75 2,36 aA 1,89 aA 
100 2,03 aA 2,06 aA 
CV (%) 24,64 
 ------------ Comprimento de raiz (cm) ----------- 
25 6,08 aA 4,52 aA 
50 5,99 aA 4,99 aA 
75 5,55abA 4,42 aA 
100 3,61 bB 6,47 aA 
CV (%) 25,42 
 --------- Massa Seca de Parte Aérea (mg) --------- 
25 14,40 aA 6,69 bB 
50 19,06 aA 16,44 abA 
75 17,22 aA 17,45 aA 
100 15,74 aA 22,70 aA 
CV (%) 35,69 

           *Médias seguidas de letras iguais minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem  
            estatisticamente pelo teste de Tukey (p≤0,05). 


