
EFEITO DE ESTERóIDES NO CRESCIMENTO 
"in vi tro" DE HíBRIDOS DE E-ucaLypt-us 

VANDA BARBOSA DOS REIS TOTH 

Di..s;sertação apresentada à Escola 

Super\.or de- Agr\.cultura ··LUí.z de 

Que\. roz da Un\ ver5\. dade de são 

Paulo, para ol:>tenção do ti.tul.o 

de Nest re e\. ê-nc\.as P"torest 0\5. 

PIRACICABA 

Estado de São Paulo - Brasil 

Dez~Jnbro - 1991 



EFEITO DE ESTERóIDES NO CRESCIMENTO 

"in vi tro" DE HíBRIDOS DE Eucalyptus 

VANDA BARBOSA DOS REIS TOTH 

Bióloga 

Orientador: Prof. Dr. ANTôNIO NATAL GONÇALVES 

Dl.ssertoção opTesentodo à !:scol.o 

Superior de AgTicul tUTO --Luiz de 

Que i. ro:z do uni. versi. dode de são 

poul.o. poro obtenção do t i.tul.o 

dl!P Mestre Cl.~ncl.Q.S Yl.orestol.s. 

PIRACICABA 

Estado de São Paulo - Brasil 

Dezembro - 1991 



EFEITO DE ESTERóIDES NO CRESCIMENTO 

"in uitro" DE HÍBRIDOS DE Eucalyptus 

VANDA BARBORA OOS REIS TOTH 

Aprovada em: 04.02.92 

Comissão Julgadora: 

Antonio Natal Gonçalves ESALQ/US? 

Hilton Thadeu Zarate do Couto ESALQ/US? 

Marcia Regina Brochetto Braga UNES? 

Proí'. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES 

Orientador 



"O problema" 

"A mera formulação de um problema é. com 

muito mais importante do que a sua solução, 

depender apenas da habilidade matemática 

experimental. 

ii. 

fr equência , 

a qual pode 

ou destreza 

Levantar novas questões, novas possibilidades, tratar 

velhos problemas sob um novo ângulo. ist.o sim, exige 

imaginação criadora e assinala avanços reais no campo da 

ciência ..• 

Albert Einst.ein 

O grande mérito de um cientista a si mesmo é: ser capaz 

de elaborar uma hipótese e obter na natureza sua solução. 

Toth 
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RESUMO 

EFEITO DE ESTERóIDES NO CRESCIMENTO 

"in vi tro" DE HíBRIDOS DE Eucatyptus 

xiv. 

Autora: VANDA BARBOSA OOS REIS TOTH 

Orientador: Prol'. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES 

Nes~e es~udo u~ilizou-se clones de híbridos de 

EucaLyptus ~randis com E. urophyLLa. provenien~es de bro~a

ções no 182 subcul ~i vo na t' asa da muI ~i pl i cação ,. i n v i t ro" . 

Foram conduzidos dois ensaios para es~udar a 

influência de cinco diferen~es concen~rações dos es~eróides 

progesterona CP) e es~radiol CEJ: 0.0 ~M; 0.0921 ~M~ 0.1535 

~M; 0.2302 ~M e 0,3070 ~M. interagindo ou não com AIA CO,l 

mg/l), 6-BAP CO,l mg/l) ou AIA + 6-BAP CO,l mg/l de cada), 

No Ensaio I, a interação de esteróides CP+E) 

com AIA, objet.ivou-se a indução do alongamen~o e enraiza

mento. Para o Ensaio 11 verificou-se a interação de este

róides CP+E) com e-BAP e CP+E) com 6-BAP + AIA, na indução 

das brotações. 

o delineamento estatístico utilizado foi o in-

~eiramen~e casualizado em esquema fatorial, empregando seis 

clones, ~rês t.ratamen~os hormonais, cinco concentrações de 

esteróides e três repetições. sendo cinco brotações por 

frasco. 



xv. 

As variáveis analisadas foram: porcen~agem de 

sobrevivência. número. alt.ura das brot.ações. número ao com

priment.o de raizes. produção de mat.ária í'resca e seca da 

part.e aérea e da raiz. 

A análise dos resu.l t.ados parmi t.i u as seguin~es 

conclusões: 

1. A int.eração de proges~erona e es~radiol na presença de 

AIA. evidenciou eí'ei~os alt.ament.e significat.ivos no 

alongamen~o e enraizament.o dos clones; 

2. A int.eração de progest.erona e est.radiol com 5-BAP, 

most.rou efeit.os alt.ament.e significat.ivos na indução de 

bro~ações dos clones; 

3. O uso de est.eróides progest.erona e est.radiol com AIA e 

6-BAP. permit.iu a obt.enção de plânt.ulas rust.ificadas. 



SUMMARY 

XV~ • 

EFFECTS OF STEROIDS ON GROWTH OF 
Eucalyptus HYBRIDS "in vitro" 

Author: VANDA BARBOSA DOS REIS rOTH 

Adviser: Prof. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES 

Hybrid clones Eucalyptus ,;:randis vs. 

Eucalyptus urophylla proceeding f'rom shoot..s in t..he 18
Lh 

subcul t.ure, in t.he "in vitro" mul t.i plicat..ion st.age, were 

used in t.his st..udy. 

Two t.rials were carried out.. in order lo st..udy 

lhe inf'luence of' five di f'f'erent. concent.ralions of' 

progest.erone CP) and st.radiol CS) st.eroids: 0,0 /-iM; 0,0921 

/-iM; 0,1535 /-iM; 0,2302 /-iM and 0,3070 /-iM, int.eract.ing or not. 

wit.h AIA CO,l mg/l), 6-BAP CO,l mg/l) or AIA + 6-BAP CO,l 

mg/l each one). 

The i nduct.i on of' e1 ongat.i on and root.i ng was 

lhe objeclive f'or t.he f'irst. t.rial Cst.eroids int.eract.ion -

P+E ""i t.h AIA). For t.he second lrial, lhe st.eroids 

int.eract.ions CP+E) wit.h 6-BA? and st.eroids int.eract.ions 

C P+E) ""i lh 6-BAP + AI A wer e check ed • i n lhe shoot.i ng 

induct.ion. 

The st.at.i st.i cal delineat.ion was complet.ely 

randomized, in t.he f'act.orial scheme, using six clones, lhree 



xvii. 

hormonal treatments. five steroids concentrations and three 

r epet.i t.i ons, bei ng f i ve shoot.s per f 1 aslc . 

The analysed variables were: survi vi ng 

percentage, shoots number and height, roots number and 

lenght, dry and fresh matter productíon of shoots and roots. 

The r es ul ts , anal ysi s 1 ed t,o the f 011 o",í ng 

concl usi ons: 

1. The progesterone and stradí01 interaction in the 

presence of AIA showed híghly sígníí'icant effects on 

the clones clongatíon and rooting. 

2. The progesterone and stradiol interaction wit.h e-BA? 

showed hígh1y significant effects on the clones 

shooting inductíon. 

3. The use of progesterone and stradi01 steroíds with lAA 

and 6-BA? allowed the obtentíon of hardening 

plantlets. 



1. 

1. I HTROD\JÇÃO 

"Técni ca é o resul t.ado de uma necessi dade. 

Novas necessi dades demandam novas t.écni cas, cont.rol e t....ot.al 

mais do acident.al. e novos est.ados de ordem". 

O emprego das t.écnicas de cult.ura de células e 

t.ecidos na propagação "in. vi tro" de E1J.ca~yptus vem-se t.or

nado uma necessidade; f'rent.e à ot.imízação de met....odologias 

que possam conduzir a uma compreensão melhor do comport.amen

t.o biológico da espécie. 

Essas t.écni cas devem gar ant.i r a mel hor i a da 

quant....idade e qualidade dos produt.os t'inais do eucalipt.o. 

di ant.e da impor t.ânci a eeonômí ea e soei al que possui par a o 

país. 

O cont.role da morfogênese. da vit.rif'icação. da 

padronização e homogeneização das eul t.uras e sub-cul t.uras 

são pont.os de est.rangulament.o nos sist.emas da micropropaga

ção. principalment.e de essências f'lorest....ais. 

A manipulação das condições ambient.ais. da 

composição dos meios de cult.ura, t.ant.o mineral como hormo

nal. são prát.icas normalment.e ut....ilizadas no est....abeleeiment.o 

de cul t.uras. 
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o uso de substânci as di tas "acessórias" como 

esteróides, saponinas e vitaminas, foram utilizadas no con

trole da morfogênese de plantas, nas décadas de 30 a 50. A 

sua reutilização na cultura de tecidos, pode representar 

hoje, um agente modificador de aplicabilidade das diferentes 

ferramentas biotecnológicas. 

Di ant.e das necessi dades da mi cr opr opagação do 

E~caLyptus est.e trabalho teve como objet.ivos: 

1. Avaliar os efeitos da interação de cinco diferentes 

concent.rações de progesterona e estradiol em associa

ção com AI A no aIongamentomento e enr ai zamento "1. n. 

'vi tro" de brotações oriundas de diferent.es clones de 

híbridos de E~ca~yptus; 

2. Avaliar os efeitos da int.eração de cinco diferentes 

concentrações de progesterona e estradiol em associa

ção com 6-BAP na i ndução de brot.ações oriundas de 

diferentes clones de híbridos de EucaLyptus~ 

3. Avaliar os erei tos da int.eração de cinco diferent.es 

concent.rações de progest.erona e est.radiol em associa

ção com AIA + 6-BAP no cresciment.o e desenvolvimento 

de diferentes clones híbridos de Eucalyptus. 



3. 

2. REViSÃO DE LITERATURA 

2.1. Aspectos Gerais da Cultura "in vitro" de Eucalipto 

Uma rápida expansão na propagação "in vi tro" 

de essências florest.ais t.êm ocorrido durant.e as duas últ.imas 

décadas. 

A regeneração "in vitro", quer seja pela. orga.-

nogênese ou embriogênese, é hoje, uma necessidade para ade

quar a propagação do eucalipt.o e a obt.enção de produt.os de 

melhor qualidade e maior compet.it.ividade. 

ANEJA & ATAL (1969) demonst.raram a primeira 

regeneração de plânt.ula.s de eucali pt.o at.ravés da cul t.ura de 

t.ecidos ut.ilizando explant.es de E. citriodora. 

FOSSARD (1974); Trabalhando comsegment.os no

dais de plânt.ulas provenient.es de sement.es, verificou que a 

adição ao meio de cult.ura de água de coco e caseina hidroli

zada, est.imulou o cresciment.o de raízes em E. 8randis; para 

E. bancrofi i, E. laevopinea, E. mel, L i.odora, houve est..imulo 

de um cresciment.o vigoroso dos segment.os nodais. O efei t.o 

benéfico da adição de água de coco e caseina ao meio de cul

t.ura já fora observado por JACQUIOT (1964) em cult.uras de E. 

camaLduLensis, E. c L adocal yx, E. dunnii, E. 8amDCephaLa e E. 
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teret ieornis. 

Plan~as regeneradas à par~ir de calos de hipo

có~ilo de E. aLba CKITAHARA & CALDAS. 1975) e de EucaLiptus 

x Trabut i vilmorin CMARCAVILLACA Se MONTALDI> 1964) foram 

ob~idas~com a adição ao meio de cul~ura de e~ra~o de leve

dura> áci do i ndol-acét.i co C AI P0 e ci net.i na sob t.emperat.ura 

const.an~e a 25°C. 

Calos de E. botryoides. es~ames de co~iledones 

de E. mar~inata de folhas de ramos axilares de E. eamaLdu

Lensis, regeneraram plan~as nos ~rabalhos de ZHANG et alii 

C 1982); BENNET Se McCOMBI C 1982) e MURALI DHARAM Se MASCARE

NHA'S C 1987) • respect.i vamen~e. 

FURZE & CRESSWELL (1985) micropopagaram E. 

~randis e E. nitens, em diferent.es meios de cultura con~en

do zeat.i na. ci ne~i na. benzi 1 adeni na C BAP) , áci do gi bér i co 

CGA) , ácido naf~alenacético CANA) e ácido-indol-acét.ico 

CAIA) em diferen~es concen~rações. Verificou-se que o meio 

de BOYLAY (1983) apresent.ou o melhor result.ado com uma por

cen~agem de enraizament.o de 90% para E. ~randis e 80X para 

E. ni tens. 

FOSSARD et aLii (1977) ut.ilizando cultura no

dal de qua~ro diferen~es espécies de eucalipt.os CE. 8randis, 

E. re~ns. E. poLibractea e E. fieifoLia), obt.iveram bro~a

ções vigorosas. O melhor crescimen~o den~ro das concent.ra

ções t.est.adas foi apresen~ado por E. ficifol. ia. 

DAS Se MITRA Cl990) propagaram diferen~es ~i

pos de explant.es de E. tereticornis Smi~h. oriundos de árvo-
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r es adul t.as , seI eci onadas aos 8-10 anos de i dade e de 3 

diferent.es regiões. Os result.ados most.raram que o máximo de 

indução das brot.ações foram obt.idos quando ao meio MS 

CMURASHIGE & SKOOG, 1982) foi adicionados 1.0 mg/l de BAP e 

0.1 mg/l de. ANA. A melhor. porcent.agem de enraizament.o, cerca 

de 60-80Y. dos explant.es foi obt.ida at.ravés do meio KNOP 

(1984) com 1,0 mg/l de IBA. Os aut.ores consideram que o 

fat.or responsável por est.e alt.o indice de enraizament.o foi a 

incubação das cult.uras no escuro no período inicial. 

GONÇAL VES C 1 982) desenvol veu uma met.odol ogi a 

de reversão à juvenilidade, em que brot.ações oriundas de 

gemas de ár vor es adul t.as de E. 1J.I'oph)/l. a for am t.r ans.f er i das 

sucessivament.e em um meio de mult.iplicação para um de enrai

zament.o. Foi observado variação ent.re e dent.ro do grupo de 

clones de diferent.es idades e procedências para a mult.ipli

cação e o enraizament.o das gemas. 

RAO & VENKATESWARA C1985) analisaram o desen-

vol vi ment.o de r ai zes em expl ant.es pr ocedent.es de ár vor es 

jovens e adul t.as est.abel eci das em t.rês di ferent.es mei os de 

cult.ura à part.ir dos sais de MURASHIGE & SKOOG (1962). Mos-

t.raram que 60Y. dos explant.es de árvores jovens enraizaram. 

enquant.o que apenas 35% dos expl ant.es de ár ver es adul t.as 

apresent.aram raizes. 
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2.2. Pontos de Controle na Ação dos Reguladores de Cres

cimento 

Os reguladores de crescimenlo, hormonais ou 

não, são fat.ores import.ant.es na propagação clonal de mui t.as 

espécies veget.ais. At.ualment.e, há uma preocupação volt.ada ao 

est.udo do comport.ament.o fisiológico, molecular e principal

menle das t.eor i as dos pont.os de cont.r 01 e i nler no dessas 

subslâncias. 

Durant.e a segunda melade do século, Jul io 

Sachs, acredi t.ava ser o cresci ment.o e desenvol vi ment.o, va

riáveis dependent.es de "subst.âncias cont.roladoras de ór

gãos". Haveria uma dist.ribuição local e específica, sujeit.a 

a in.fluê>ncias ambient.ais. Embora haja extensa lit.erat.ura 

sobre a indução e diferenciação celular na cult.ura de lecido 

de plant.as, poucas evidê>ncias sobre o cont.role inlerno lêm 

sido publicadas CVALIO. 1986), 

A aplicação exógena de hormônios em doses ade

quadas ou de out.ras subst.âncias, como aminoácidos, est.erói

des. poliaminas podem levar a uma proliferação celular. 

enquanlo. out.ras doses consideradas inibidoras desses mesmos 

produt.os podem levar à uma diferenciação CSETHI & MUKHERJEE, 

1990), 

A fase inicial do mecanismo de diferenciação 

celular é- cont.rolada por hormônios específicos em sít.ios 

alvos espalhados por t,oda célula. A dinâmica das membranas 

às quais os hormônios est.ão envolvidos deve ser melhor com-
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preendida. A en~rada e mobilidade dessas subs~ância induz à 

in~erações. implicam em ações biológicas com os seus recep

t.ores. no t.ransport.e de elét.rons e de t..odos os mecanismo que 

promovam "colisões" para operar regular C HOUSLAY &: 

ST ANLEY, 1990) .. 

TREWAVAS (1981) discut.e sobre a sensibilidade 

e adapt.ação sensorial de respost.as as quais essas subs~ân-

cias cont.rol adoras de cresci ment.o produzem. Há di f er ença 

en~re uma subst.ância verdadeirament.e regulat.ória e out.ra 

essencial em sua ação. A sensibilidade da subs~ância de 

cresciment.o é o "prime", a primeira vari'ável de cont.role e 

desenvolviment.o da plant.a. Est.a alt.era desde o início o 

número de recept.ores para uma det.erminada respost.a CTREWAVPS 

1981; 1982; 1983). 

Dent.re os pont.os de cont.role, REID &, MURFFET 

(1977) enlocam a ímpor~ância da ação gênica via hormonal. Um 

simples gene pode causar uma mult.iplicidade de efeit.os 

pleíot.rópicos. As mut.ações parecem influenciar o nível hor

monal, r egul ar a bi ossí nt.ese e pr omover mudanças no compor

~ament.o fisiológico e a~é em carac~eríst.icas genot.ípicas da 

espécie. 

2.3. Est.eróides e Est.eróis 

Durant.e as décadas de 30 a 50, mui~os pesqui

sadores ut.ilizaram saponinas, subst.ânicas "acessórias" não 

consideradas hormonais. para avaliar sua ação como agent.e de 
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proliferação celular, cresciment.o veget.at.ivo, floresciment.o, 

alt.erações a nível de pigment.o clorofiliano, germinação e 

desenvol vi ment.o de pl ant.as. 

Quimícament.e, FILSER & FILSER (1959), defini-

ram os est.eróides como sendo um grupo de álcool secundário 

de 27 a 29 carbonos, o qual difere de um álcool comum, de 

origem animal ou veget.al. É um sólido crist.alino à t.empera

t.ura ambient.e. Possuem 1, 2-ciclopent.anofenant.reno, consis

t.indo de um arranjo de quat.ro anéis denominados A, a, c e D. 

Ornai or est.erói de de or i gem ani mal e veget.al 

possui um grupo 3-~-hidroxi secundário, um grupo de 10 a 13 

carbonos angulares e de oit.o a dez carbonos na cadeia do la

do do C17. Os dois grupos met.il e a cadeia do lado são t.am

bém ~-orient.ados. Com raras exceções, os est.eróides ocorrem 

nat.uralment.e e t.âm pelo menos uma dupla ligação, normalment.e 

no anel B. As est.rut.uras que formam o maior est.erol em plan

t.as superiores são denominadas: sit.ost.erol, campest.erol e 

est.igmast.erol. Colest.erol é uma est.rut.ura encont.rada em pou

cas quant.i dades em mui t.as pl ant.as e de gr ande impor t.ânci a 

fisiológica nas células animais (DÉFAGO et atii, 1969). 

HEFFMANN (1963) revisou extensament.e a lit.era

t.ura sobre os est.eróis em plant.as. Est.udos na área de bio

química e fisiologia de fit.oest.eróides t.âm sido elaborados e 

grandes progressos obt.idos sobre sua via biossint.ét.ica. 

Segundo GRUNWALD (1976), os est.erói des podem 

at.uar de dois modos: (1) agindo como hormônios ou mais pre

cisament.e serem precursores dest.es, ou (2) est.ar envolvidos 
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na es~ru~ura de arranjo das membranas. 

GRUNWALD C 1 968), aval i ou o efei t.o de est.erói s 

sobre a permeabilidade de células de raizes de Beta vuLearís 

t.ra~ando-as com álcool. Est.e, em baixas concent.rações aumen-

_t.a a permeabilidade das. células. age a nivel das membranas. 

influenciando a int.eração .:fos.:folipidica com o est.erol. O 

efei~o do álcool .:foi inibido por CaCl , colest.erol, ~-sit.osz 

t.erol e es~igmast.erol, sendo o coles~erol o mais eficient.e e 

pot.ent.e na pro~eção das membranas. 

SIEGEL ~t aLii (1964) consideram que o álcool 

envolve não apenas os si~ios aniônicos. mas que a in~eração 

do es~erol com f'osf'ol i pí deos. causa uma espécie de 

"aber~ura" na configuração da membrana. aumen~ando sua per-

meabi 1 idade. 

o es~radiol pode ser um complement.o de membra-

na com capacidade de al~erar as carac~eris~icas de permeabi-

lidade da mesma. S?IEGEL et alii. (1978) demonst.raram que o 

efei~o foi evit.ado pela adição de proges~erona. 

o die~iles~ilboes~iol CDES), um est.rógeno sin-

t.é~ico mais efe~ivo em animais do que o est.radiol. foi um 

subs~it.u~o encon~rado para estimular o cresciment.o em Rapha-

nus sativ1..lS. Lepidi1:.lm. sativ1:.lm. e Qus>na sativa (SHULT & COXo 

1972) . BALKE & HODGES (1975. 1979a) verificaram que em 

raízes de aveia o DES inibiu a absorção e a apreensão de K+ 

e houve aumen~o do fluxo deste ion at.ravés do t.onoplast.o e 

do plasmai ema. 
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Con~eúdos de es~erol podem afe~ar a permeabi

lidade de bicamadas ar~ificiais nas membranas CBENZ & CROS, 

1978). Em membranas de plan~as, os níveis de es~eróis são 

con~rolados por fa~ores gen9~icos e ambien~ais. Pos~ula-se 

que o es~erol age no con~role da eficiência de apreensão de 

nu~rien~es a~rav9s de raízes. Ambos são mecanismos de 

~ranspor~e e de adap~ação às condições adversas e ambien~ais 

( KUI PER & KUI PER, 1978). 

E.fei ~os exógenos de es~rógenos detectados em 

diferen~es experimen~os foram na grande maioria sobre o 

crescimen~o vege~at.ivo e floresciment.o de. plant.as. Na década 

de 40, hormônios preparados e vendidos comercialment.e corno o 

"Proginon" , foram extensamen~e ut.ilizados em plan~as ou 

mesmo aqueles preparados à part.ir de extra~os foliculares de 

cobaias. SCHOELLER & GOEBEL (1932) apresen~aram result.ados 

discrepant.es ent.re o progynon comercial e o extraído do 

hormônio folicular em CaLLa octhiopica. 

LOVE & LOVE (1945), observaram que apl icação 

de est.rógenos exógenos est.imularam a divisão celular em rai

zes de diferent.es espécies de plant.as, bem como a germinação 

de pólen e de sement.es, indicando ~er ocorrido um possível 

aument.o nos cont.eúdos de ácidos nucléicos. 

O período de máxima produção de es~rógeno 

endógeno ~em sido de~ec~ado no .florescimen~o de plan~as, sob 

diferen~es fot.operíodos e condições ambien~ais (KOPCEWICZ, 

19724; 1971b; 1971; 1973c; 1972b) , 
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LESHEM (1967) verificou que, o est.radiol est.i

mulou a formação de raízes em estacas de segment.os de inflo

rescência de brócolis nas doses d9 :3 9 130 ppm. mas não a 

25 ppm. 

Est.udos de est.eróides t.êm sido conduzidos com 

sucesso at.ravés da cult.ura de calos e em suspensão, visando 

invest.igar o pot.encial biossint.ét.ico e met.abólico da cult.ura 

de t.eci dos reI aci onados aos est.erói des. Basi cament.e, est.as 

avaliações podem ser feit.as de t.rês modos: (1) isolament.o e 

ident.ificação de est.eróides produzidos por cult.uras de calo 

e em suspensão; (2) ut.ilização da cul t.ur.a de t~ecidos vege

t.ais para est.udar vias biossint.ét.icas de est.eróides, f're-

quent.ement.e empregando precursores radioat.ivos, (3) 

incubação de t.ecidos cul t.i vados "in vi tro" com subst.rat.os 

est.eroidais para invest.igar os sist.emas enzimát.icos envolvi-

dos com os est.eróides CSTOHS & ROSENBERG, 1975). 

o colest.erol. um dos principais est.eróides, 

t.êm sido encont.rados em cult.uras de calos de Sesanum indi

cum; Discorea tokocoro e D. deltoidea CTOMITA et aLii, 1970) 

e Yucca ~Lauca CSTOHS & ROSENBERG. 1979) embora t.enha sido 

det.ect.adas pequenas quant.idades, quando comparados aos 

demais est.eróides. 

2.4. Auxinas 

A auxina é um hormônio de ampla ocorrência no 

reino veget.al; regulador do cresciment.o e desenvolviment.o em 
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pl ant.as é encont.r ado, pr i nci pal ment.e > em ór gãos em cr esci -

ment.o .at.ivo, regiões merist.emát.icas. folhas jovens, coleóp-

t.i 1 es e sement.es C 'HETMORE &- .; ACOBS. 1953:). 

Qui mi cament.e, acredit.a-se que a auxina se 

ligue a recept.ores por meios purament.e físicos, sendo funda

ment.al suas forças elet..rost..át.i cas e de at.ração ent.re as 

superfícies da auxina e o seu recept.or CWILDMAN 6't al.ii, 

1947) . 

o sít.io de biossínt..ese é inicialment.e à part.ir 

do t.ript.ófano, sendo a sua velocidade de sínt.ese influencia

da por fat.ores ambient.ais. Nas plant.as perenes, a auxina 

ocorre em concent.rações superiores durant.e os períodos de 

primavera e verão. 

A ação dos hormônios e sua biossínt.ese est.á 

r e1 aci onada com e.f ei t.os de íons di val ent.es , f a t.or es ambi en

t.ais, e a própria ação de out..ras subst.âncias não "hormonais" 

CRAPPAPORT. 1980:). 

Para TREWAVAS (1982) exist.e uma correlação en

t.re a respost.a da plant.a e a quant.idade de AIA ou seu 

"t.urnoV9r" que est.á relacionada com o número de sí tios e 

suas at.i vidades. de biossínt.ese. bem como a conexão entre 

ambos. 

o t.ransport.e do AIA de um local para outro, 

pode ser p01 ar, da pont.a da extr emi dade par a a base da co

leópt.ile; assimet.ralment.e pelo est.ímulo t.rópico, envolvendo 

a moviment..ação da auxina do est.ele vascular, rodeando os te-

cidos cort.icais CNOWACKI & BANDURSKI, 1980:). 
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JACOBS & GILBERT (1983) levantam a hipótese de 

que uma proteína possa estar envolvida neste transporte, lo

calizada na base da célula. que se liga aos inibidores do 

AIA e não a est.e, ou duas prot.eínas envol vidas: 

mecanismo de carregador e out.ra de inibi dor. 

uma no 

A auxina promove reações em cascata permitindo 

que a plant.a cresça. Há rápidas mudanças dentro da cél ula 

afetando o comportamento dos mRNA's. da permeabilidade da 

mernbr ana. do pH e da a ti vi dade das enzi mas (REI NECKE & 

BANDURSKI, 1986), 

A expansão celular consiste em dois processos: 

osmót.ico e de estresse. O primeiro regula o potencial de 

gradiente da água. at.ravés da membrana do plasma e o segundo 

ocorre na extensão da área da parede, exercida pelo turgor. 

gerado pelo est.resse. CLELAND. 1981 e 1983. Ambos processos 

ocorrem juntos, para que haja um rendiment.o na ext.remidade 

da parede e na expansão da célula; agem combinados. para que 

a velocidade de cresciment.o se mantenha VESPER, (1985). A 

parede celular consist.e de um emaranhado de polissacarídeos 

e quando sob tensão. comport.a-se como um material visco

-elástico e se est.ende até um limite máximo. Há uma clivagem 

bioquímica e a auxina promove a ext.ensão e a velocidade de 

síntese CTAIZ, 1984). 

A auxina regula o pH da parede cel ular 

(através da ext.rusão de prót.ons). e as enzimas que causam 

desprendiment.o da parede. at.ivando a expansão celular 

( CLELAND, 1971), 
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o ni vel de auxi na nos t.eci dos veget,ai s é um 

fat.or limit.ant.e e cont.rolador da regeneração do floema e 

xílema CMORRIS & THOMAS. 1978). O floema é induzido at.ravés 

de baixos níveis de AIA. enquant.o a diferenciação do xilema. 

exige alt.os níveis CTHOMPSON &.JACOBS. 1966). 

Em cul t.ura de t.eci do o floema não di ferencia 

muit.o do xilema e a formação de ambos requerem alt.as con

cent.rações de AIA. No ent.ant.o. o xi 1 ema induzido por dife

renciação de alt.os níveis de AJA~ t.ransforma-se em um floema 

anast.omosado. ist.o é. floema e xilema junt.o CALONI & JACOBS. 

1977). 

Segundo ALONI & SACHS (1973). o aument.o no 

t.amanho dos vasos e no diâ.met.ro dest.es. baseia-se no equi-

1íbrio da auxina que flui das folhas para as raízes. cont.ro

lando as mudanças polares no t.amanho dos vasos e no diâmet.ro 

do eixo das plant.as. A organização t.ridimensional das fibras 

vasculares ao longo do caule. pode ser explicada at.ravés da 

canalização do AIA. o que result.a no desenvolviment.o polar. 

no t.ransport.e. promovendo diferenciação vascular dos t.eci

dos. O t.ransport.e não polar do floema promove uma diferen

ciação vascular nos inst.ant.es de curvat.ura 9 serve como um 

mecanismo adicional. regulando a vascularização na região de 

i ncl i nação. 
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2.5. Citocininas 

As citocininas são substâncias reguladoras do 

crescimento que aletam a divisão celular. 

SKOOG et alii (1967), trabalhando com cultura 

"in vitro" de tecidos de tabaco. evidenciaram muitos aspec

tos da ação das citocininas na dilerenciação celular. Obser

varam que os segmentos da medula não cresciam em meio básico 

(MS), mas com a adição de cinetina havia promoção do cres

cimento do tecido durante a divisão celular da medula; 

quando havia remoção do cortex, cessava o: crescimento destes 

segmentos. 

A ação bi 01 ógi ca da ci toci ni na (Teor i a do 

arranjo conlormacional dos reguladores com seus receptores) 

não está relacionada apenas aos grupos estruturais entre si, 

mas às pr opr i edades conf or maci onai s da mol écul a , per mi ti ndo 

uma interação com os seus receptores cel ulares CLETHAN & 

PALNI, 1983). 

Numerosas estruturas dentro da cél ula vegetal 

como a parede celular, membranas, núcleo. mitocôndrio, clo

roplast.os, são possíveis sitios de ação da citocinina. Estes 

sitios promovem modificações a nível de parede, que inter-

ferem com os fenômenos de expansão cel ul ar, envolvendo 

mudanças na permeabilidade, e agem sobre membranas alterando 

processos metabólicos especílicos. Juntamente com as enzimas 

estes sítios alteram propriedades, funcionando como cO-lato

ies ou inibidores. modilicando a síntese protéica. alterando 
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a ní vel nucl ear a t.r anscr i c;ão ou a t.r aduc;ão gêni ca C CHEN & 

HALL. 1969). 

As regiões merist.emát.icas das raízes são os 

locais sede da sínt.ese de cit.ocininas. SITTON &t aLii (1967) 

aval~ouníveis de ci~ocininas em raízes de ervilhas e al~as 

concen~rações foram de~ec~adas no primeiro millmet.ro da 

coifa da raiz. O supriment.o de cit.ocinlnas para as folhas e 

gemas cont.rola o desenvolvimen~o e a senescência. Ist.o est.á 

de acordo com observações de ou~ros au~ores. de que as 

raízes são necessárias para mant.er os níveis de clorofila e 

de pro~eína durant.e o ciclo de vida. 

Niveis de cit.ocininas em folhas dest.acadas de 

Pereskia. caem. quando as raízes não se formam e senescem em 

quinze dias, o que não ocorre em folhas des~acadas e que 

formaram raizes. A forma es~ru~ural das plant.as podem es~ar 

relacionada com as cit.ocininas, bem como a sínt.esa de clo-

rofila e a in~erferência dos processos de morfogânase 

(SITTON &t aLii, 1967). 

Segundo LAW & HAMI L TON (1985), as ci net.i nas 

possuem efeit.o inibit.ório sobre algumas enzimas como as 

nucleases e prot.eases. Is~o poderia explicar a manut.enc;ão da 

sínt.ese prot.éica a nível de RNA e aumen~o no DNA em t.ecidos 

t.rat.ados com cit.ocininas. De alguma forma essas subst.âncias 

podem aument.ar ou ini bir 

cresciment.o. 

o efei t.o promot.or do AIA no 

GOODWIN & MORRIS (1979) t.rabalhando com apli

cação de fit.ohormônios em raizes de ervilha com ápices re-
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movi dos. par a aval i ar o ef ei t.o de r ami f i cação 1 a t.er al. de

monst.rou a exist.ência de uma relação invl5'rsa ent.re auxina e 

ci t.oci ni nas, t.an\:..o em r ai zes qua.n\:..o em br o;"'·_çõ~a soubJnQt.i. da.s. 

ao cresci ment.o. As auxi nas são si nt.et.i zadas nos ápi ces das 

brot.ações. enquant.o as cit.ocininas são sint.et.izadas nas 

raizes; est.as inibem a iniciação lat.eral das raizes e 

promovem o cresciment.o lat.era.l do caule. Est.es experiment.os 

est.ão de acordo com mui t.os out.ros relat.os na li t.erat.ura de 

que AIA e ANA promovem raízes lat.erais quando AIA é aplicado 

nas br ot.ações ou r ai zes de pl ant.as i nt.act.as C McDAVI D e- t 

a l. ii, 1972). 

HEWETT & WAREING (1973) consideram que as mu

danças ocorridas durant.e a produção de cit.ocininas, podem 

ser induzidas por fat.ores ambient.ais, responsáveis em pot.en

cial pelos aspect.os do desenvolviment.o em muit.as plant.as. O 

t.ransport.e e a quant.idade de cit.ocininas levadas das raízes 

at.é as brot.ações é um si na! de que as mudanças ambi ent.ai s 

est.ão correlacionadas com a velocidade e as caract.eríst.icas 

de cresciment.o das plant.as. 

BURROWS & CAR ( 1 969) e I T AI & V ARDI A (1965) 

observaram que o excesso e a deficiência de água nas plant.as 

causam di mi nui ção dos ni vei s de ci t.oci ni nas exi st.ent.es nos 

cont.eúdos das seivas. 

O pH é out.ro fat.or responsável pela qualidade 

e quant.idade de cit.ocinina liberada. No pH 5.8, que foi con

siderado ót.imo por STADEN & WARREING (1972), houve uma rela

ção inversa ent.re quant.idade de cit.ocinina produzida e a 
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at.ividade da oxidase. Provavelment.e. est.a dependência est.á 

ligada aos níveis de oxigênio dent.ro das células. Há um 

indicio de que com o aument.o do número de raizes haja uma 

redução na concent.ração de oxigênio do meio e nos níveis de 

ci t.oci ni na. i ni' 1 uenci ando as r eações de si nt.ese que par ecem 

depender da disponibilidade do o~g9nio. 

KODA & OKAZAWA (1978), not.aram que aument.ando 

a i nt.ensi da de 1 umi nosa havi a uma el evação na quant.i dade de 

cit.ocininas em ápices radiculares de t.omat.e cult.ivados "in 

vitro", est.imulando um maior cresciment.o de raizes. A aera

ção e a agit.ação. t.ambém est.imularam a produção de cit.ocini

na e promoveram o cresciment.o de raízes. 

AUNG & STEFFENS (1990) observaram respost.as no 

cresciment.o e na i'ormação de brot.ações em saedlings de 

Lycopersium submet.idas a t.rat.ament.os com t.hidiazuron (~ a 

e-benzi 1 ademi na (BA). o t.r at.ament.o com TDZ foi aI t.ament.e 

at.i vo na promoção de di í'erent.es calos. A média de 

cresciment.o para TDZ foi menor que a induzida pelo BA, mas 

est.e promoveu maior t.amanho nas brot.ações. Em relação ao 

ast.imulo provocado no diâmet.ro das brot.ações. TDZ a BAP 

most.raram result.ados semelhant.es. 

2.6. Vi tamlnas 

As vit.aminas são compost.os orgânicos, necessá

rios às plant.as e animais em quant.idades da ordem de mili

gramas ou microgramas. Funcionam como component.es essenciais 



19. 

de coenzimas ~specificas que par~icipam no me~abolismo e em 

a~ividades ~specializadas. classificadas em 2 grupos 

hi dr ossol úvel e 1 i possol úvel . Após a. déca.da de 30. mui t·os 

pesquisadores como STOWE (1958, 1961), STOWA & DOTTS (1971); 

S'l'QWE & OBRElTER (1959), vol ~aram seus ín~eresses para o 

es~udo do comport.amen~o das vi t..ami nas "C" e "E" nas pl an~as. 

Embora, as plan~as possuam habilidade para 

sin~e~izar vi~aminas, a~ravés de reações com CO , NH e H S, 
Z 3 Z 

pequenas moléculas são encon~radas dent..ro de coenzimas, par-

~icipando de processos fisiológicos. 

A vi t.amina "C" (ácido ascórbico) possui função 

de cofat.or de algumas reações de hidroxilação, e a vit.amina 

"E" CQ, fl e r t.oco1'erol) não t.êm função definida, mas 

provavelment.e par~icipa na prevenção do at.aque do oxigênio 

sobre os lipídeos das membranas celulares C LEHNINGER, 1985). 

As plant.as superiores e os animais podem sin-

t.et.izar ácido ascórbico CAA) à. part..ír de glicose. O ácido 

ascórbico ~êm sido frequent.ement.e incluido em meio de cul-

t.ura "in vi tro" para cresciment.o de algas e cul t.uras em 

suspensão de plant.as. Sob condições "in vi tro" o ácido 

ascórbico t.em demonst.rado at.uar como um agent.e ant.ioxidant.e, 

diminuindo o efeit.o delet.ério do escurecimen~o dos t.ecidos e 

associados à. um baixo cresciment.o. 

WICKERS et aLii (1984), consideram que a vit.a-

mina "C" possa inibir ação de oxidação e escureciment.o em 

plant.as. A enzima polifenol oxidase possui um subs~ra~o de 

amplo expect.ro, especifico, que age a nivel de duas reações 
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cat.alízando a hidroxilação de monofenóis e ort.odiquinonas 

com post.erior oxidação dessas qui nonas. 

ELMORE et aLii (1990), est.udando a ~st.abilida-

de do ácido ascórbico (AA) em t.rês diferent.es meios de cul-

t.ura CBROWN. KNUDSOM. e MURASHIGE & SKOOG) e em água deioni-

zada. verificaram que após 50 minut.os da adição do AA houve 

reduções det.ect.áveis diferent.ement.e para cada lralamenlo. As 

diferenças nas laxas de redução podem ser at.ribuídas a 

diferent.es concent.rações de ..,. 3+ 
re , que cat.alizam a 

oxidação do ácido ascórbico. Os resullados dos experiment.os 

que t.est.aram os efeit.os da variação do pH (4,S-7) no meio 

most.raram que el evando o pH houve mai or redução do áci do 

ascórbico. No experimento com auloclavagem dos meios obser-

vou-se uma acent.uada aceleração da t.axa de degradação do AA. 

-2 
A intensidade 1 uminosa variando de 0-8, OS W. m não afelou a 

laxa de redução do ácido ascórbico, mas 16,1 W.m-2 acelerou 

ligeirament.e est.a degradação. 

Ai nda, segundo o aut.or, a r ápi da oxi dação do 

ácido ascórbico pode não exercer efeit.o diret.ament.e como uma 

molécula int.act.a ou permanecer no meio como um subprodut.o 

(ácido desidroascórbi co) por mui t.o t.empo e ser absorvi do 

pelos teci dos i nocul ados e voltar a ser r eduzi do à áci do 

ascórbico. Por out.ro lado, os efeit.os de oxidação poderão 

ser mediados através de algum subprodut.o de novas reações. 

A vi tamina E (a, f3 e r locoferol) eslá no 

grupo de substâncias solúveis em gorduras e de t.odos os 

derivados das unidades de isopreno. Ocorrem am óleos 
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or i undos de gr ãos de t.r i go. mi 1 ho e a f or ma bi 01 ogi cament.e 

mais at.iva é o ~-t.ocoferol, 5, 7, 8-t.rimet.il-t.ocol. 

avaliar a influência da vit.amina E no floresciment.o de 

Frot!a.r i o vesca L. var. sempr ef 1 or ens Duck. Est.a espéci e é 

sensível a dias longos, pois em condições de dias curt.os não 

alcançam est.ágio reprodut.ivo. Os resultados most.raram que em 

plantas de dias com 16 horas, as frações de vitamina E são 

duas vezes mais alt.as que em dias curt.os com 8 horas. Em 

relação à produção de mat.éria seca, as diferenças .foram mais 

si gnifi cat.i vaso 

o cresciment.o de segment.os nodais de plant.as 

de ervilhas na presença de AIA e GA foi consideravelment.e 
3 

aument.ado. quando foram adicionados pequenas quantidades de 

vi t.amina E, K. Est.as subst.ânci as parecem at.i var o sist.ema 
1 

do cit.ocromo fazendo ocorrer um sinergismo com auxina e GA 
3 

CSTOWE. 1968 e 1969, 1971). 

Segundo STOWE & OBREI TER (1959) 1 i pi di os de 

or i gem de áci dos gr axos e vi t.ami nas do t.i po i sopr enói des 

CD, E e K), podem, em quant.idades mínimas mascarar ou au-
:z .1 

ment.ar a ação das auxinas e giberelinas, de diferent.es for-

mas: vi t.amina E em associação com auxina em baixas 

concent.rações. est.imulam o cresciment.o de segment.os nodais; 

quando associada ao ácido giberélico promove floresciment.o e 

cresci ment.o. 

TANCZOS et 01. i i (1982) estudaram o efei t.o da 

aplicação de ~-tocoferol na fisiologia de seedlings de 
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arroz. A aplicação de a-~ocolerol resul~ou na es~imulação de 

regimes dia./noi ~e. A avaliação do crescimen~o foi acompa-

nhada pela es~imulação da absorção de K+ pelas raízes e pela 

est.i mui ação da a t.i vi dade- da ATPase pelo nas membranas 

celulares das raízes. A aplicação de a-t.ocolerol t.ambém re-

sult.ou em aument.o da Iluidez da membrana. que foi explicado 

como um eleit.o de desordenação est.rut.ural do a-t.ocoferol nas 

membranas celulares de seedlings de arroz. 

Segundo Cormiar 1
, ci~ado por NKANKA (1982), a 

vit.amina E é um excelant.e ant.ioxidant.e "in vivo" e "in vi-

tro", pro~egendo as membranas da oxidação dos ácidos graxos. 

NKANKA (1981) avaliou o número da subcult.ivos 

necessários para obt.er o máximo de enraizament.o com a vit.a-

mina E. ut.ilizando o meio de De Fossard, com 1,8 mg/l de ANA 

e 0,4 mg/l de AIS. Na ausência de vit.amína E. a t.axa de en-

raizament.o elevou-se após o 52 subcult.ivo e com a suplemen-

t.ação de a-t.ocolerol, aument.o do indice de enraizament.o no 

3 2 subcul t.i vo e evi t.ando oxi dação. 

CORMZER, M. L&s v~tom\n&s E! t&S tocoph~TotS. Zn: 
hOTmOn&S d& cro\ssor\.c&s; m~t.hod&s. chi.mi.c, bi.ochi.mi. c. 

oppti.cot\.ons PTOt.\qU&. PCU'\S, Masson. 1$>(11. p.?S:>-110. 

L&s phyto

physi.otog\&. 
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3. MATERI AL E MÉTODOS 

Es~~ ~rabalho roi conduzido no Labora~ório de 

Fisiologia de Árvores do Depar~amen~e de Ciências Flores~ais 

~m Piracicaba. SP, no período de Ou~ubro a Dezembro de 1990. 

O ma~~rial roi micropropagado a~é 182 subcul

~ivo no labora~ório de Cul~ura de Tecidos. do Depar~ament.o d~ 

Melhorament.o Genét.ico Florest.al da Chamflora Agrícola Lt.da, 

em Mogi-Guaçú, SP. no período de Abril de 1989 a Se~embro de 

1990. 

Os dados ret'erent.es aos 30 meses aproximada

ment~ dos subcul ti vos, origem do ma~erial ~ propagação em 

»v~tro" cons~am nos i~ens 4.1.; 4.2.; 4.3. e 4.4 .. 

3.1. Origem das P~an~as Matrizes 

Os ma ~er i ai s vege~ai s são or i gi nár i os de hi

bridos de ~ucaliptos. proceden~es de campos de experimen~a

ção da Empresa Chamflora Agrico~a Ltda, oriundas da germina

ção de sementes selecionadas conforme mostram os Quadros 1 e 

2. 
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3.2. Propagação das Estacas 

Ramos da aproximadamen~e, um a dois ma~ros de 

comprimen~o coletadas da rebro~a das árvores, foram, imadia-

~amente, colocados em caixas de isopor a levados para o 

viveiro de onde ocorreu o desfolhamento. desinfestação com 

solução de Benlate 0,5 g/l. 

Es~acas com 10 cm aproximadamente e um par de 

folhas f'oram est.abelecidas e levadas para casa de veget.ação 

por um período de 2 meses. Até o surgiment.o das primeiras 

brot.ações, foram realizadas semanalmente pul verizações com 

Benlat.e 0,5 g/l e solução nutri~iva. 

Após esse período. as plantas foram levadas 

para casa de sombra em vasos com capacidade de vinte lit.ros. 

o substrato ut.ilizado foi de 50X de mist~ura de t.erra de 

substrat.o, adicionando 1./3 de palha de arroz, 1/3 de palha 

carbonizada e 1/3 de t.erra de sub solo de viveiro. Adubação 

para plan~io foi de 100 g de 10:20:10 de NPK/vaso, por um 

per í odo de sei s meses apr oxi madament.e. 

3.3. Propagação do Mat.erial nin vi tro" 

Bro~ações epicórmicas, oriundas de estacas com 

aproximadamente 5 cm de compriment.o foram submet.idas sob 

-J. 
agit.ação à solução de Benlate 0,5g/1 . Em ambiente assépti-

co o material foi submerso, em agit.ação. durante cinco minu-

t.os em solução de hipoclorito de sódio a lX e cinco lavagens 
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em água des~ilada e es~erelizada. 

Segmen~os nodais de aproximadamen~e 1 em de 

compriment.o foram inoculados sob condições assépt..icas, em 

câmara de fluxo laminar. 



Quadro 1. Descrição de árvores mat.rizes ut.ilizadas no experiment.o. 

N2 CLONE 

01 005 002 

02 005 003 

01 000 004 

07 148 001 

07 148 017 

07 148 018 

NOME DO 
CLONE 

CH1) 

CH2) 

CH3) 

CH7) 

CH8) 

CH9) 

{ E. 
E. 

{ E. 
E. 

{ E. 
E. 

{ E. 
E. 

{ E. 
E. 

{ E. 
E. 

ESPÉCIE 

8'randis x 
1.lrophyla 

Brandis x 
urophyla 

8'randis x 
1.lrophyla 

Brandis x 
urophyla 

8'randis x 
urophyla 

Brandis x 
1.lrophyla 

LOCAL DE 
PLANTIO 

Hort.o de 
Mogi -Guaçu 

Hort.o da 
Mogi-Guaçu 

Hort.o da 
Mogi -Guaçu 

Hort.o da 
Mogi-Guaçu 

Hort.o de 
Mogi-Guaçu 

Hort.o da 
Mogi-Guaçu 

INTENSIDADE 
DE SELEÇÃO 

1: 2500 

1: 2500 

1: 2500 

1:4200 

1:4200 

1:4200 

DATA 
PLANTIO 

09/86 

09./88 

09/95 

09/86 

09/86 

09/86 

DATA 
CORTE 

03/88 

03/88 

03/88 

03/88 

03/88 

03/88 

[\) 
Oi 
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Quadro 2. Caract.eríst.ivas silvicult.urais das árvores mat.ri-

zes e respect.ivos t.ipo de solos e clima. 

NOME 
TIPO DE TIPO DE 

CARACTERÍ STI CPS SI LVI CULTURAIS 
00 

CLONE SOLO CLIMA DA? ALTURA Cm) 

CH1) LVA ( 1 > CWAf:Z> '* '* 16~0 12,5 

CH2) LVA ( 1 ) CWA{:Z > '* '* 15.5 20,5 

CH3) LVA c 1 > CWA(:Z> '* '* 20,5 14,0 

CH7) AQ c 1 > CWAC:Z> ** ** 15,0 11,8 

CH8) AQC I} CWA{:Z > 15,5 ** 11 ,8 ** 
CH9) AQC 1 > CWA (:z > 15,0 ** 11,5 ** 

C:Z> c\. asei. fi.caçõo c\.i.mot.i.ca p.\.o ei.et.ema d. Ko.pp.n 

{I> LVA -= Latoeeo\.o v.rm.\.ho Amareto; AQ -= Ar.\.ae Quart.zozas 

• :r d ad. ao mee.e 
•• :r d ad. :z 4. m.eee 

DAP -= di.õmet.ro Q a\.t.ura do pei t.o 

3.4. Meio de Cultura e Condições Ambientais 

O meio de cult.ura ut.ilizado durant.e o período 

precedent.e ao ensaio (30 meses) foi de GONÇALVES C 1980) , mo-

dificado - MG2, apresent.ado no Anexo 1. As cult.uras-est.oques 

o 
foram mant.idas em t.emperat.ura de 27 C ± 1 sob fot.operíodo de 

16 horas/luz. 

3.5. Propagação de Explantes após 18Q Subcultivo 

Explant.es const.it.uídos de t.ufos de dez brot.a-

ções em médi a de 1. O cm de compr i ment.o de sei s di í' er ent.es 

clones foram adot.ados como padrão em t.odos os experiment.os. 
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o meio de cult.ura MG2 foi ut.ilizado como meio 

sO.f rendo modi f i cações de acor do com cada 

ensaio. Foi acrescido ao CMb) solução de própolis a 80% (2 

got.as) como fungicida e bact.ericida; ácido ascórbico (1,78 

mg/l) e 2 mg/l de a-t.ocoferol r vi t.ami na EJ mg/l) como agen

t.es ant.i-oxidant.es. 

o pH dos meios de cult.ura foi ajust.ado para 

6,3 ± 0,3 ut.ilizando-se NaOH ou HCl 0.1 N. ant.es da adição 

do agar. A homogeneização do meio foi obt.ida at.ravés de 

aqueciment.o em chapa elét.rica à. t.emperat.ura const.ant.e. No 

pont.o de homogeneização o meio foi dispensado na quant.idade 

de 35 rol/vidro e cobert.o com t.ampa de polipropileno. 

Aut.oclavagem para os meios de cul t.ura. foi à 

t.emperat.ura de 121°C e à pressão de 1.05 kg/cm
2

, durant.e 20 

minut.os. 

As et.apas de inoculação e subcul t.i vo dos ex

plant.es foram conduzidas em câmara de fluxo laminar, ut.ili

zados mat.erial est.erilizado de papel t.oalha, vidraria. pinça 

e bist.uri. 

A t.emperat.ura da sala de cult.ura foi mant.ida 

em 27°C ± 3 com um f ot.oper í odo de 16 hor as 1 uz a 8 horas 

escuro. A iluminância foi de 5000 luxo sendo que 4000 lux de 

lâmpadas luz do dia de 40W cada. num percent.ual de 5% de 

incidência vermelho e 28% azul; 1000 lux de lâmpada com 

incidência de 40% vermelho e 2Sr/o azul. 
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As sol uções-est.oque dos mi cro 13' macronut.r i en

tes e vit.aminas. component.es do meio básico CMb) foram pre

paradas. aument.ando em 100 vezes a concent.ração desses ele

ment.os e armazenados em frasco ambar em geladeira a 4°C. 

A preparação das soluções-est.oque dos regula

dores de cresciment.o loram elaboradas. ut.ilizando-se solven

t.e par a ci t.oci ni nas. uma sol ução de HCI a 1. O N e. par a 

auxina, uma solução dde NaOH a 1.0 N e armazenada em freezer 

a - 4°C. 

Para a preparação das soluções dos est.eróides 

CProgest.erona e /3-est.radiol). a met.odologia foi submet.ida 

aos seguint.es crit.érios: 

Medicament.o Microdiol em comprimidos cont.endo Progest.e

rona e /3-est.radi 01. loram macerados em graal, durant.e 30 

minut.os e a solução agit.ada por uma hora. 

Test.es preliminares most.raram que os solvent.es 

de compost.os lipossolúveis, como ace~ona. álcool. ét.er. cau

sam sérios problemas no sist.ema de fot.orespiração, deixando 

as plant.as. em curt.o período, amarelecidas. Aument.am a per

meabilidade das membranas celulares nos t.ecidos das plant.as, 

além de afet.ar a sobrevi vência das mesmas. Est.e mét.odo de 

maceração int.ensiva e dissolução em água dest.ilada, evit.a 

esses pr obl emas. 
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3.6. Experimentos Realizados 

3.6.1. Ensaio I - Influência de Di:ferentes Concen-

trações de Esteróides e Associação com AIA no 

Alongamento e Enraizamento das Brotações 

Quadro 3. Descri c;ão dos tratamant.os e supl ementac;ões utí 1 i

zadas no ensai o I e a composi c;ão de cada mei o. 

TRATAMENTOS 
HORMONAIS 

TO 

TI 

1"3 

COMPOSIÇÃO DO MEIO CULTURA 

Meio básico CMb) 
Ct.est.6'munha,) 

. * Mb + Cprogest.arona e estrad~ol) 

Mb + Cprogest.erona e estradiol)* + AIA----

• !5 concetrações Cf..lM> 0,0; 0,0921; 0,1!:'3!:'; 0.2302 e 0,3070 . 

•• concetraç50 0,1 mg/t. 
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3.6.2. Ensaio 11 - Influência de Diferen~es Concen-

~rações de Est.eróides e Associação com 6-BAP 

e AIA + 6-BAP na Indução d~ Bro~açõ~s 

Quadro 4. Descrição dos ~ra~amen~os e suplementações u~ilí

zadas no Ensaio 11 e a composição de cada meio. 

TRATAMENTOS 
HORMONAIS 

TO 

T4 

COMPOSI CÃO DO MEIO CULTURA 

Meio básico CMb) 
C~es~emunha) 

Mb + Cproges~erona e es~radi01)* BAP** 

Mb + C proges~erona * *** e es~radi 01) + [BAP + AIAl 

• !!S conc.t. raç5 •• q.JM) 0,0; O,092S; O,S!!S3!!S; 0,2302 • 0,3070 . 

•• concet.raçao 0,1 mg/t . 

••• ambos com 0,1 mg/t cada. 

3.7. Análises Es~a~ísticas dos Dados para Ensaio I e II 

o de1ineamen~0 es~a~ís~ico u~ilizado nos en-

saios I e 11 foi o in~eiramen~e casualizado em esquema fato-

ria1, empregando seis clones. ~rês tra~amen~os hormonais, 

cinco concentrações de es~erói des e t.rês repetições sendo 

cinco bro~ações por frasco. Os dados de sobrevivência foram 

t.ransformados em arc sen -{ x/100, número de bro~ações e de 

raízes em -{ x + 0,5, e mat.éria seca e fresca em 10g Cx + 1). 

Para a comparação de médias dos t.ra~amen~os u~ilizaou-se o 

~es~e de Tukey. 
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Os dados dos ensai os I e I I for am anal i sados 

ao nível de médias para porcenLagem de sobrevivência, número 

e alLura das brotações, número e comprimenLo das raizes, 

produção de mat.éria fresca e seca da parLe aérea das broLa-
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Result.ados do Ensaio I - Efeit.o da Int.eração Est.e

róide e Associação com AIA, no Alongament.o e Enrai

zament.o das Brot.ações 

Os resul~ados da porcent.agem de sobrevivência, 

número e al~ura de brot.ações, mat.éria seca CMSPA:> e fresca 

CMFPA) da part.e aérea, número e compriment.o de raízes. mat.é

ria seca CMSR) e fresca CMFR) de raízes. para os diferent.es 

clones, ~rat.ament.os hormonais e concent.rações de est.eróides 

~est.adas. são apresent.ados nas Tabelas 1 a 3. 
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Tabela 1. Resultados aos 30 dias das análises de variâneia e 

CLONES 

Hl 
H2 
H3 
H7 
H8 
H9 

Média 
Geral 

CV Cy..) 

exper. 

F 

CLONES 

Hl 
H2 
H3 
H7 
H8 
H9 

Média 
Geral 

CV CYo) 
exper. 

F 

do teste de Tukey C Ct 

nes no Ensaio I CTO, 

= 5%) para os diferentes clo-

Ti E? T3). 

PORCENTAGEM.1 N2 z 
ALTURA 

SOBREV. BROT. BROT. 
(Y.) Cem): 

87,6 20.S3ab 3,19ab 
90,0 15.92b 2,60e 
84,6 19,61ab 2,99bc 
92,0 24.36a 3.62a 
89,9 22,72ab 3,60a 
89,3 22,90ab 2,96be 

88,9 21,17 3,16 

23,5 53,2 25,0 

0,S3ns •• 2,33 11,30·· 

N2 TOTAL 2 
COMPRIM. 

RAíZES RAÍZES 
(em): 

2,77ab 3,31ab 
l,1ge l,47c 
2,19be 2, 58bc 
2, 97ab 5,OOa 
4,00a 4, 28ab 
2, 83ab 3, 37ab 

2,87 3,39 

70,45 79,3 

•• .. .. 
6,67 8,01 

MFPA3 

Cmg) 

996,9b 
715,lb 

1002.2b 
1488,9a 
1542,2a 
1435, la 

1215,8 

61,1 

•• 9,15 

MFR3 

Cmg) 

92,6ab 
20,9c 
59,3b 

lS9,2a 
131,2ab 
119,lab 

99,7 

125,8 

9,88 
.. .. 

MSPA
3 

Cmg): 

263,7ab 
161,6b 
219,7ab 
239.5ab 
218,9ab 
288,6a 

233,3 

80,2 

• • 4,32 

26,4ab 
6,Ob 

11,1b 
16,eab 
37,2a 
21,lab 

20,0 

162,0 

• • 8,75 

ns = néio si,gni.ficati.vo; .. = 5i.gni. fi cat ivo a !:'" pel.o teste 'F 

•• = si,gnifi.cati.vo a J." pel.o teste 'F 

Tratamentos segui.dos da mesma l.et ra nã.o di.ferem entre si pel.o teste 

de TU)c l. ey ao nível. !:'" 

.1 Dados transformados em arc s.n -fX/100; 2 Dados transformados em 

y'x+o,::s; 3 Dados transformados em l.og (x+1) 

"'YDA= mater1.a fresca da parte ae.r.a; MSPA= matéria seca da parte aé

r.a: MYR= matéria [r.sca das rai.z&s & MSR= matér\a s.cadas ra\%&5. 
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4.1.1. Resul tados para di.ferentes clones (H1 - H2 -

H3 - H7 - HB e H9::> 

As análises de variância dos dados médios mos

tradas na Tabela 3. evidenciaram di.ferenças altamente signi

.ficativas (~ = lY~ entre os clones para número e altura das 

brotações, MFPA e MSPA, número e comprimento de raízes. MFR 

e MSR. enquanto que para a porcentagem de sobrevivência não 

.foram detectadas di.ferenças. Considerando que a média geral 

para sobrevivência .foi de aproximadamente 90%, as di.ferenças 

não detectadas entre clones podem ser atribuídas à 8rro 

experimental. devido à variações .fisiológicas inerent.es à 

planta ou manipulações da técnica. Esses mesmos resultados, 

para modelo de sobrevivência, quando observados aos resulta

dos de DAS & MITRA (1990) citados na literat.ura, parecem não 

confirmar que a propagação de E. t5'r5't icornis Smi th. tenha 

respondido di.ferentemente porque eram originários de locais 

di.ferentes. Para os híbridos de EucaLyptus micropropagados, 

neste est.udo, os clones Hl. H2 e H3 são procedentes de la

tossolo vermelho amarelo e H7. H8 e H9 de areias quartzozas. 

Embora oriundos de di.ferentes regiões. a porcent.agem de 

sobrevivência não se alterou estatisticament.e. 
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SOBREViVêNCIA (~) 
100.---

90 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 1. ?orcen~agem de sobrevivência entre os diferentes 

clones e concentrações de es~eróides no Ensaio I. 

A habituação dos clones ao mesmo meio de cul-

t ur a • aos quai s for am s ubmet.i dos por um longo per iodo. po-

deria responder rapidamente e melhor, quando subme~idos a um 

novo meio. 

Ainda na Tabela 1, o teste Tukey para compara-

ção entre médias most.rou di.ferenças estatíst.icas entre os 

clones H7, H8 e H9 para todas as variáveis estudadas, de-

monst.rando serem os melhores materiais genét.icos avaliados. 

com valores superiores a média dos dados, evidenciando 
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pot.encial para a propagação "in '.-litro". Est.es dados podem 

ser confirmados nas Figuras 3, 4, 6 e 7, dos hist.ogramas 

most.rados . 

. . ---·· .. 4.·1."2; Rersul t.ados"'para -dif"erent.es . trat.ament.os hormo-

nais (TO - TI e T3) 

Na Tabela 2, os result.ados das análises de va-

riância revelam diferenças alt.ament.e significat.ivas C~ = 1%) 

para número de brot.ações, MFPA; número, compriment.o, MFR e 

MSR de raízes. Houve efeit.o significat.ivo Ca = 5Y~ ent.re os 

t.ratamentos hormonais para porcentagem de sobrevivência, 

MSPA. enquanto que para alt.ura das brot.ações a int.eração en-

t.re os t.ratametos hormonais não foi a melhor. 
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Tabela 2. Resultados aos 30 dias das análises de variâneia e 

do t.este de Tukey Cet = 5%) para os diferentes tra

tament.os hor moni ai s no Ensaí o I C TO, Ti e TI). 

TRAT. PORCENTAGEM 1 N22 ALTURA 
HORMONM.. SOBREV. BROT. BROT. 

Cy.) C em.:> 

TO 100.0a 32,67a 3,02 
Ti 88,2ab 22,2Sb 3,26 
TI 86,9b 17,20e 3,08 

média 88,9 21,17 3,16 

CV CY.) 23,5 53,2 25,0 

f' 4,30 
... 

20,07 
...... 1 ,81 ns 

TRAT. N2 TOTAL2 COMPRIM. 
HORMONAL RAÍZES RAíZES 

C em.:> 

TO 1.67b 2.85a 
T1 2,20b 2.87a 
T3 3,48a 4,05a 

média 2.69 3.39 

f' 82,6 79.37 
•• --CV (Y.) 14,80 5,18 

7'15 = nQO s~gnificativo 

• :: si.gnificativo a:5" pelo teste Jf' 

•• = significativo a 1." pelo teste T 

Tratamentos segui.dos 

de Tuktey ao ntvet :s" 
1 Dados transformados 

:z Dados t rGlnsformGldos 

da mesma letrGl nQo 

em 

Glrc sen ,1x/J.OO 

-Ix +-0. :s 
3 Dados t ran5f ormados em t 09 (x+-l > 
MJf'DA = materia f resca da par te Gle T ea 

MSPA = materi.a seca da par te aerea; 

MTR = materia fresca das raizes 

MSR = materia seca das raizes. 

MFPA3 MSPA3 

(mg.:> (mg':> 

l727,3a l62,5b 
1333,2b 263, la 
967,5c 219,9ab 

1215,8 233,3 

61 ,1 80,2 
... ... ... 

19,46 4,31 

MFR3 MSR3 

Cmg.:> Cmg) 

17,7e 2,2b 
9l.8b 24.0a 

l28.1a 20,2a 

99,7 20,0 

125,8 162,0 

18,65·· 4,51 •• 

di.ferem entre si peto te5t& 
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A comparação ent.re médias pelo t.est.e Tulcey, 

most.rou superioridade da t.est.emunha TO Cmeio básico) com uma 

porcent.agem de sobrevi vência de 100%, para as brot.ações. 

Além das causas já apont.adas, out.ras poderiam just.ificar o 

sucesso da t.est.emunha. Uma delas é que as cult.uras ant.erior

ment.e mant.i das dur ant.e vár i os s ubcul t.i vos em um úni co mei o 

de cult.ura, poderiam est.a "carregando" uma sobrecarga hormo

nal, expressando melhor sua capacidade em um novo meio de 

cult.ura, evidenciando um efeit.o residual. 

Ent.re out.ros resul t.ados obt.idos com os dife

rent.es t.rat.ament.os hormonais. a int.eraçãodos est.eróides com 

auxina no Ensaio I, não apenas promoveu diferenças no t.ipo 

de raiz, como t.ambém na plast.icidade das brot.ações. most.ran

do um aspect.o mais caract.eríst.ico. não vit.rificados das fo

lhas e caule, harmonizando com a arquit.et.ura da nova plant.a. 

Se há evidências de que os est.eróides possam afet.ar a per

meabili dade das membranas, é possí vaI que est.a seja dimi

nuí da per mi t.i ndo adequar a pl ant.a a mui t.os out.r os det.er mi -

nant.es fisiológicos do cresciment.o e consequent.ement.e da 

produt.ividade das mesmas. 

Houve diferenças alt.ament.e significat.ivas com

paradas ent.re os t.rat.ament.os hormonais de Ti Cmb + est.erói

des) e T3 Cmb + est.eróide + AIA0. Trat.ament.o Ti foi superior 

para número, alt.ura, MFPA e MSPA, das brot.ações, enquant.o T3 

most.r ou que é mai s ef i ci ent.e par a a f ase de enr ai zament.o, 

compriment.o e MFR das raízes. 
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. 
N' BROTAÇOES 

60~---------------------------------------. 

CONCENTRAÇÃO DE ESTEROIDES 

40 • O ~\\'h [ffi] 2 • S l1li 4 ��__--------1 

30~-=~-------------------

20 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 2. Número médio de bro~ações dos direren~es clones em 

função das diferen~es concen~rações de es~eróides 

no Ensaio I. 
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ALTURA DAS BROTAÇÕES (em) 
5r-------------------------------------------~ 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 3. Al~ura média das bro~ações Ccm0 dos diferen~es 

clones, face as concen~rações de es~eróides no En

saio I. 

A associação en~re meio básico e es~eróide do 

t.rat.amen~o T1, favoreceu um maior número de bro~ações, muito 

embora os valores de médi as para al ~ura das mesmas para os 

t.ra~amen~os TO e 1'3 permaneceram mui ~o próximos. Conforme 

post.ulado na li ~eratura, KUIPER & KUIPER C1978) os con~eúdos 

de est.eróides podem con~rolar os mecanismos de t.ransport.e de 

nutr i ent.es at.ravés das raí zes. o que parece evi denci ar os 

resul t.ados obt.i dos. 
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MATÊRIA FRESCA DA PARTE AÊREA (mg) 
2600~-------------------------------------. 

CONCENTRACAO DE ESTERÓIDES 

2000 .0 ~~h mTI12 .5 
1500~--------------------

1000 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 4. Produção de ma~éria fresca da par~e aérea das bro

~ações - MFPA - (mg) dos diferen~es clones e con

cen~rações de es~eróides no Ensaio I. 



MATERIA SECA DA PARTE AéREA (mg) 
600~-------------------------------------. 

CONCENTRACÃO DE ESTERÓiDES 

500 .0.1 [[ill2 .8 .4 

H1 H2 H3 H7 
CLONE 

H8 H9 

43. 

Figura 5. Produção de ma~éria seca da par~e aérea das bro

~ações - MSPA - Cmg) dos diferen~es clones e con

cen~rações de es~eróides no Ensaio I. 
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, 
N' DE RAIZES 

7.-------------------------------------------~ 

CONCE ."."'.-.. "'" DE ESTEROíOES 
6 

5r-------------------------------

4~----------------------

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 6. Número médio de raízes das bro~ações dos diferen

tes clones e concen~rações de es~eróides no Ensaio 

L 

4.1.3. Resultados de diferentes concentrações hormo-

nais (O - 1 - 2 - 3 e 4) 

A Tabela 3, apresen~a os resul~ados das análi-

ses de varíâncía e do ~es~e Tukey c~ = SX) para as diferen-

tes concentrações de esteróides em associação com AIA. 
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Tabela 3. Resultados aos 30 dias das análises de variância e 

do t_est.e de Tukey Cct = 5Y") para diferentes concen

trações de est.eróides no Ensaio I CTO, T1 e T3). 

CONC. 
P'ORCENTAGEM.1 N2 z ALTURA MFPA'3 MSPA3 

SOBREV. BROT. BROT. Cmg) Cmg) 
(Y.) (cm) 

O 90,3 22,12 3~06 1245,4 269,3a 
1 91,0 17,84 3 .. 15 1098,4 276,7a 
2 92,0 24,56 3~16 1440,9 2OS,1ab 
3 84,3 19,33 3,28 984,9 252, Oab 
4 83,2 19,32 3,16 1130,9 161,3b 

média 88,9 21,17 3,15 1215,8 233,3 
geral 

CV ex> 23,5 53,2 25,0 61 ,1 80,2 

F 0,92ns 
0.94

ns 
O, 49ns 

1.90
ns 

3.25 • 

N2 TOTALz COMPRIM. MFR3 
MSR

3 

RAíZES RAíZES Cmg) Cmg) 
CONC. 

(cm) 

I) 

1 
2 
3 
4-

3,00 3,39a 140,7a 24,2ab 

média 
geral 

CV CY.) 

F 

3,10 
2,30 
2,64 
2,64 

2,59 

82,6 

0,90ns 

ns = nao s~gn~fLc~t~vo 

3,92a 
3,39 
3,70 
2,39a 

3,39 

79,3 

2,54 • 

.. = si.gni.fi.e~ti.vo a ::sn p&lo t&st& F 

•• = si.9n~fieati.vo a .1" p&lo t&st&> F 

132,Oa 28,Oa 
6S,8b 14,1b 
89, Oab 23,7ab 
79,2b 12,3b 

99,7 20,0 

125,8 162,0 
•• • 4,20 3,15 

Tratam&ntos s&gui.dos d~ m&sm~ 1.etra nao diferem entre si. peto teste 
de Tuxtey ~o nivelo :5" 

.1 Dados tr~nsform~dos &m are s&n -fx/.100 
Z Dados tr~nsform~dos em -(x+o,l5 
'3 Dados transform~dos em 1.og ex+.1> 
MFDA = m~t&r~a f resc~ da parte a.e.reta. 
MSPA = m~téria s&e~ d~ part.e ~e.re<1; 

MYR = m~te.ri.a f r&se~ d~s ra\z&s 
MSR = m~t&ria s&c~ d~s ral.z&s. 
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Na Tabela 3, não foram reveladas diferenças 

signi.ficat.ivas ent.re as variáveis analisadas, com exceção 

para comprimento, MFR e MSR das raízes e MS?A. 

Os dados mos t. r am ai nda, que embor a as médi as 

entre as concent.rações. não tenham di.ferido estat.ist.icament.e 

de uma concent.ração para out.ra, dose represent.a uma variável 

qualit.at.iva. Out.ra razão, est.á na proximidade dos níveis de 

esteróides utilizados ent.re t.rat.ament.os test.ados. Sugere-se 

a necessi dade de que possam aval i ar uma f ai xa mai s ampl a 

entre as concentrações t.est.adas. e aplicação de out.ros mode

los de análise de regressão. 

Para comparação de médias das di.ferentes con

centrações de esteróides, o t.est.e Tukey revelou que a con

cent.ração 4 CO,3070 ~M de esteróides) foi comparativamente a 

de menor expressão para t.odos os result.ados apresent.ados na 

Tabela 3. 
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COMP. RAíz (em) 

8 CONCENTRAÇAO DE ESTERÓiDES 

~2 ~ 

6~--------------------------= 

4 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 7. Comprimento médio das raízes (cm) oriundas das 

brotações de diferentes clones e concentrações de 

esteróides no Ensaio I. 

4.1.4. Resul tados das interações: clone x hormônio; 

clone x concentração e hormônio x concantra-

ção 

A Tabela 4 mostra os resultados da análise de 

variância para as interações clone x hormônio; clone x con-

centração e hormônio x concentração. 
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Tabela 4. Resultados aos 30 dias das análises de variância 

para as interações ent.re clone. t.rat.ament.o hormo

nal e concent.ração no Ensaio I eTO. Ti e T3). 

INTERACõES 
PORCENTAGEM.1 N22 ALTURA 

SOBREV. BROT. 
C~~ 

Clone-
0.49

ns * x 3.19 Horm. 

Clone 
O.Sl

ns 1.41 ns C x onc. 

Horm. 
O.54

ns 1.34 ns 
CoRc. 

INTERAÇÕES 
N2 TOTAL 

2 
COMPRIM. 

RAiZES RAiZES 
Ccm) 

Clone-
l,20ns * 

Ho~m. 1,83 

Clone • 1.03
ns 

CoRc. 
1,70 

Horm. • O.97
ns 

CoRe. 
3,06 

ns = nQO s~gn~ficativo 

• = significativo a !:I" pel.o teste F 

•• = s\gn\fi,cat \VO a 1." pet o t est & F 

BROT. 
(cm..) 

3.64 ** 

1.24 ns 

2,24
ns 

MFPA
3 

MSPA
3 

Cmg) Cmg) 

** ** 4,34 8.36 

* ** 1.63 2,44 

* ** 3,62 5.47 

MFR
3 

MSR
3 

Cmg) Cmg) 

7,92 ** 4,56 •• 

• 1.42
ns 

1.78 

1.29
ns 1,31 ns 

Tratamentos segu\dos da mesma tet ra nao diferem entre ·s\. peto teste 

de Tuktey ao nívet ~" 

.1 Dados t rans for mados em a r c s en -Ix,/.1 00 

2 Dados transformados em -Ix +0. !:I 

3 Dados transformados em 1.09 ex+1 > 
),(FDA 

),(SPA 

),(FR 

),(SR 

= 
= 
= 
= 

matéria 

matér\a 

matéria 

matéria 

fresca da parte aérea 

seca da parte aérea; 

fresca das rai.%es 

seca das raizes. 

Para os dados médios e-ntre clones x hormô-

nio, houve efeit.o altame-nt.e significat.ivo para alt.ura. MFPA 
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e MSPA das bro~ações; MFR e MSR das raízes. Efeito sign~fi

ça~i vo a ní vel de (a = 5'/,,) para número de bro~ações e com

primen~o de raízes. 

A in~eração clone x concen~ração foi apenas 

significa~iva para a MFPA das bro~ações e MFR das raízes; 

al~amente significativa para MS?A. 

A interação hormônio x concentração foi alta

mente si gnif i ca~i va para MSPA; si gnif i cati va a ní vel de 5'/. 

para número de raízes e MFPA. 

É i nteressante observar que dentre as três in

terações a porcentagem de sobrevivência não foi significati

va. reforçando as observações já consideradas e os dados dos 

resultados de sobrevivência iso~ados. O que demonstra, mais 

uma vez, neste exemplo que os c~ones. especialmente H7, H8 e 

H9 se mostraram potencialmente mais adequados para serem 

propagados. 

A associação esteróide e AIA para variável al

tura de bro~ações. parece estar de acordo com observações da 

literatura onde o significado fisiológico da ação dos este

róides em plantas, estão voltados para respostas no alonga

mento e crescimento, (LoVE & LOVE (1945), 

Dados já citados por CARVALHO C 1988) , demons

traram que para se obter um bom alongamento em culturas de 

E. ~randis in vitro foi necessário uma baixa concentração de 

auxina CO.Ol mg/l) na presença de giberelina (1 mg/l) , 

duran~e sucessivos cultivos. As taxas de multiplicação foram 
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influenciadas pelos números de bro~ações viáveis, a presença 

de hormônios e a eficiência técnica. 

MFRafz (mg) 
400~----~-------------------------------. 

CONCE DES 

300~----------------------~-------------1 

200~--------------------~~ 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 9. Produção média de ma~ária fresca das raizes MFR 

- Cmg) dos di ferent.es clones e concent.rações de 

es~eróides no Ensaio l. 

À essas obser vações deve-se acr escent.ar que 

além da presença de hormônios, ou~ras subs~âncias, podem ser 

consideradas pont.os impor~an~es para pesquisa na cult.ura "in 

vi tro" do eucal i pt.o, como a presença de est.erói des assoei ado 

la auxina e/ou ci t.ocininas. 
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Adicionalment.e. para o mesmo aut.or, as alt.as 

concentrações de citocininas juntamente com níveis crescen-

tes de auxinas. aumentam o número de brotos de E. grandis 

prejudicando o crescimento individual da planta. No ent.anto, 

neste trabalho, a ação sinergística de 0,1 mg/l de AIA e as 

diferent.es concent.rações de est.eróides most.raram efeit.os 

benéficos tant.o na produção de brot.ações como no alongament.o 

individual e no número de raízes. Resultados similares foram 

obtidos por KELMKAMP & BONER (1963) onde est.rone, um esterol 

vegetal que em concentração de 1 mg/l promoveu acentuada 

a ti vi dade na taxa de cr esci mento de embr i ões exci sados de 

ervilha, com 20% mais que o cont.role. 
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M ... S~~=~~(~mg=) ______________________________ , 
70-

..J 

60 
CONCENTRAÇAO DE ESTEnUI,Utc;;u .0 81 [J]2 .3 84 

50~---------------------------

40 

30 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 9. Produção média de ma~éria seca das raizes - MSR

Cmg) dos diferen~es clones e concentrações de es

~eróides no Ensaio I. 

4.2. Resultados do Ensaio II - Efeito da Interação Este-

róide em Associação com 6-BAP e 6-BAP + AIA 

Os resul ~ados da porcen~agem de sobrevi vên-

cía, número e al~ura das brotações. ma~éria seca CMSPA) e 

fresca CMFPA) da parte aérea, para os diferen~es clones, 

t.ratament.os hormonais e concent.rações de est.eróides t.es-

tadas, são apresen~adas nas Tabelas, S. 6, 7 e 8. 
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Tabela 6. Resultados aos 30 dias das análises de variâneia e 

do teste de Tukey Co = eX) para os diferentes clo

nes no Ensaio II eTO, T2 e T4). 

CLONES 

H1 

H2 

H3 

H7 

HB 

H9 

Média 
Geral 

cv Cy.) 

F 

PORCENTAGEM 1 

SOBREV. 
Cy.) 

93,3 

90,8 

93,1 

90.7 

99,S 

99,5 

90,4 

20,3 

N22 

BROT. 

37,47b 

41,OOb 

Sl,96ab 

52,29a 

39,34b 

49,44b 

49,79 

•• 4,44 

n~ ::: nQo ~~gn\f\eQ~~vo 

ALTURA 
BROT. 
Cem) 

2,54 

2,49 

2,61 

2,86 

2,S7 

2,93 

2,58 

32,0 

• ::: ~\.gn\.f\eQt\vo Q ~" P&1.o t&st& F 

•• ::: s\gni.f\c~t.1.vO ~ 1" p.1. o t •• t.. F 

MFPA3 

Cmg) 

1779,Oabe 

19S7 ,9bc 

2443,2a 

2271,4ab 

1976,4c 

2273,4ab 

1988,2 

47,5 

•• 6,39 

MSPA3 

Cmg) 

250,9bc 

2S0,lbc 

S75,la 

70S,Oa 

340,9c 

SOO,Sab 

435,3 

89,3 

•• 8,72 

TratQmentos segui.dos d~ mesma l.etrQ não dl.ferem entre si. pel.o teste 

de Tukl.ey ao ntvel. ~ 

.1 Dados tr~sformados &m are s&n -(X/100 

;Z DQdos t rG\nsf ormG\do~ &m Ix +0, !:J 

3 Dados t rQnsformG\dos &m l. og (x+.1) 

MFDA = mat';'ri.a fr&sea da p~rte a';'rea 

MSPA ::: mat';'r\.Q ~&ea da part e Q';'r&Q; 

4.2.1. Resultados para os diferentes clones (Hl - H2 

- H3 - H7 - H8 e }J9) 

As anál i ses de var i ânci a dos dados de médi as 

mostradas na Tabela S, evidenciam diferenças altamente sig-

nificativas entre clones Co = lYo) para número de brotações, 
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MFPA e MSPA e não signiricativos para a porcentagem de so-

brevivência e altura das brotações. Os resultados dos altos 

índices de porcentagem de sobrevivência dos clones, descri-

tos no ensaio I. repete-se no ensaio 11. A sobrevi vência 

mostrou não ser um parâmetro inrluenciado diretamente pela 

origem dos clones. mas sim pela resposta de comportament.o 

das plant.as. frente à outras variáveis analisadas e a 

inrluência de concentração dos esteróides. 

,. 
SOBREVI VENCIA (,-) 

100 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 10. Porcentagem de sobrevivência entre os direrentes 

clones e concentrações de esteróides no Ensaio 11. 
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Dilerenças al~amen~e significa~ivas a nível de 

~ = 1% para o número médio de bro~ações por clone alcançaram 

os obje~ivos propos~os no ensaio 11. O clone H7 foi superior 

aos demais, seguido do H3 e H9 para ob~enção das bro~ações 

dilerindo es~a~is~icamen~e. pelo ~es~e Tukey a 5% dos clones 

HB. Hl e H2. o que pode ser observado na Figura 11. 

- N' BROTAçÕeS 
80~----------------------------------------~ 

60~----------------

40 

H1 H2 H3 H7 H8 

CLONE 

Figura 11. Número médio de bro~ações dos dileren~es clones 

em f'unção das di ferent.es concen~rações de es~e

róides no Ensaio II. 
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ALTURA BROTAÇÕES (em) 
õ~------------------------------------------

3~--

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 12. Al~ura média das bro~ações Ccm) dos diferen~es 

clones, face as concen~rações de es~eróides. 

4.2.2. Resultados para os diferentes tratamentos 

hormonais (TO - T2 e T4) no Ensaio 11 

Na Tabela 6, os resul~ados das análises de va-

riância dos dados médios para ~ra~amen~os hormonais eTO, T2 

e T4) revelaram diferenças al~amen~e significa~ivas para nú-

mero de bro~ações, MFPA, MSPA e diferenças significa~ivas a 

nível de Ca = 5~~ para porcen~agem de sobrevivência e al~ura 

das bro~ações Houve diferenças significa~i vas en~re os 
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t.rat.ament.os hormonais. A comparação ent.re as médi as pelo 

t.est.e Tukey Co = ~~. para a variável sobrevivência. most.rou 

superioridade do t.rat.ament.o t.est.emunha C TO) que foi 

diferent.e de 1"2 e T4. 

Tabela e. Result.ados aos 30 dias das análises de variância 9 

do t.est.e de Tukey Co = ~.:> para os diferent.es t.ra

t.ament.os hormonais no Ensaio II eTO. 1"2 9 T4). 

TRAT. PORCENTAGEM.1 N22 ALTURA MFPA
3 

HORMONAL SOBREV. BROT. BROT. 
( )'.:> (cm) 

TO lOO,Oa 32,67b 3,03a 

1"2 9O.9ab 62,eea 2,70a 

T4 f!n,9b 33,99b 2,S7a 

média 1,40 6,60 2,68 

CV C)'.:> 21 ,3 29,3 32,0 

• .* * F 3,27 37,96 2,21 

na = não s1.gn1. f 1. cat l.VO 

• = s1.gn1.fi.c;Qtl.vO a ~" p~1.o t~et.~ F .- = 15" gn1. f"c;at l.VO a .1" p~1.o t ~st ~ Y 

TTat.Qm~nt.os segui.dos dQ meemQ 1. et. r Q não 

de Tukl.ey ao ntvel. ~" 

.1 Dados tTQnsfoTmados ~m QTC; sen -fX/.100 
2 DQdos t TQnsfoTmados em YX +0. ~ 
3 DQdos t TansfoTmQdos em 1. og (x+1 > 
MYPA = mQteT1.Q f T8>SC;Q dQ PQT t. ~ ae T eQ 

MSPA = mQtéTl.Q S~CQ dQ PQTt~ QéJ.T~Q.; 

Cmg) 

17G7,3a 

2157,la 

1999,2a 

1988,2 

47,6 

3,35 

di.feT~m entre 

MSPA
3 

(mg) 

162.6b 

305,& 

612,3a 

436,3 

89,3 
.* .* 11,6 

151. pe1.o teste 

Diferenças alt.ament.e significat.ivas dos t.rat.a-

ment.os, em relação ao número médio de brot.ações para o t.ra-

t.ament.o T2 Cmb + est.eróide + BAP), demonst.raram que pode t.er 
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ocorrido um sinergismo ent.re ast.aróides e cit.ocininas. A 

nível significat.ivo da 5% pelo t.est.e Tukey, a porcent.agam de 

sobrevivência para o t.rat.ament.o TO não diferiu do t.rat.ament.o 

T4. Para alt.ura média das brot.ações foram significat.ivas 

as diferent.es combinações de ast.aróides a cit.ocininas e/ou 

est.eróides a auxi nas , evidenciados nos t.rat.ament.os T2 a T4. 

Para a produção de mat.êria fresca CMFPA:> a seca CMSPA:> da 

part.a aérea o melhor t.rat.ament.o foi T2 e a t.ast.emunha pouco 

efet.i va. 

MATERIA FRESCA DA PARTE AÊREA (mg) 
4000~-------------------------------------' 

3000~-------------------------------------

2000 

H1 H2 H3 H7 H8 H9 

CLONE 

Figura 13. Produção de mat.éria fresca da part.e aérea das 

brot.ações - MFPA - C mg) dos diferent.es clones e 

concent.rações de est.eróides. 



MÀTERIA SECA DA PARTE AEREA. (mg) 
1200~------------------~---------------, 

1000 
CONCENTRAÇÃO DE ESTERÓiDES .0 &\\\\'h Cill2 .S .4 

800~------------

-600 ~--------

4001----

200 

H1 H2 H3 H7 
CLONE 

___ o __ • 

H8 H9 

Figura 14. Produção de mat.éria seca da part.e aérea das 

t.ações - MSPA - Cmg) dos di f' er ent.es clones e 

centrações de est.erói des. 
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bro-

con-

Os resultados dest.e ensaio para obt.enção de um 

número máximo de brotações, at.ravés da ação sinergíst.ica dos 

est.eróides com auxina e ci t.ocinina, most.raram-se promis-

sores. Se o "balanço hormonal" ent.re ci t.oci ni nas e auxinas 

f or um det.er mi nant.e cr.í t.i co no est.abel eci ment.o do mei o de 

cultura e no processo de organogenesis, a ação hormonal 

associada a outras substâncias, como est.eróides, "in l.Iitro", 

pode ser muito efet.iva, no processo da divisão celular, 
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modulando e controlando a nível nuclear e do cit.oplasma, a 

síntese desses compostos. 

Isto, também parece estar de acordo com o pos

tulado de LETHAN (1983) onde mecanismo de síntese das cito

cininas é via tRNA. um processo fundamental e pouco com

preendido. As citocininas podem causar aumento na velocidade 

de sí ntese de tRNA, r ANA e mRNA, agi ndo a ní val de pós 

tr anscr i ção e, são necessár i as par a manter os ni vei s de 

clorofila e proteína durante o ciclo de vida da plântula. 

Mediante as considerações dos autores citados, 

os aspectos de vigor das brotaçôes, ausência de calos e 

desenvol vi mento das pl antas, podem i nduzi r a uma possi vel 

hi pótese: esses aspectos control ados pel a ação dos este

rói des der am as br ot.açôes mul t. i pl i cadas uma apar ênci a de 

plântuIas rustificadas, facilitando o seccionamento das 

mesmas quando submetidas a novo subcultivo. 

Pode-se admitir que os esteróides Cprogestero

na e estradiol) possuam uma função na pré-determinação e 

determinação da compet.ência da célula. Dessa forma teria um 

papel fundamental na vitrificação. 
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4.2.3. Resul~ados de diferen~es concen~rações de es

teróides no Ensaio 11 

Os result.ados das análises de variância dos 

dados das médias. apresent.ados na Tabela 7 para as diferen-

t.es concent.rações de est.eróides não most.raram d.i.ferenças 

significat.ivas para t.odas as variáveis analisadas. O t.est.e 

Tukey revelou que as diferent.es concent.rações só influencia

ram na det.erminação da alt.ura das brot.ações e MFPA. 

Est.ando muit.o próximas as concent.rações podem 

t.er exercido um efeit.o linear. deixando os result.ados muit.o 

próximos uns dos out.ros. Houve predomínio da concent.ração de 

número 4. que corresponde a 0.2302 ~M de est.eróides Cproges

t.erona + est.radiol). 
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Tabela 7. Resultados aos 30 dias das análises de variância e 

do teste de Tukey CC{ = 5~.) para diferentes concen

trações de es esteróides no Ensaio 11 CTO, T2 e 

T4). 

?ORCENTAGEM
1 N2 z 

ALTURA 
CONC. SOBREV. BROT. BROT. 

CY.) Ccm) 

O 92,4 66,69 2,66 

1 86,7 48,20 2.87 

2 93,2 40,74 2,64 

3 90,4 44.96 2.40 

4 86,9 44,91 2,95 

média 
90,4 49,79 2,68 

geral 

CV C~.) 20.3 59.9 32.0 

F' 0,51
ns 

1 .96
ns * 2.92 

ns = não s~9n~f~cativo 

* = s~9n\.ficat.\.vo a::S" P&to t.&st& F 

** = s~9n\.ficat.~vo a 1" P&to t.eost.& F 

MFPA
3 

MSPA
3 

(mg) Cmg) 

2263,9 439,5 

1978,2 406,5 

1928,8 388,6 

1978.6 662,0 

1893.3 444.6 

1988.2 436,3 

47.6 89,3 

4.56 ** 1,18
ns 

Trat.am&ntos s&gul.dos da m&sma tst.ra não dl.fsr&m 8nt.r8 s~ pslo t.SSt.8 

d8 Tukt&y ao ntv&\ ::SH 

1 Dados transformados eom arc s&n -{X/100 

;2 Dados transformados sm -Ix +0, ::s 
3 Dados t.ra.nsforma.dos eom t 09 (x+1 > 
MFPA = mat."r\.a f resca da. par t. e a&rea 

MSPA = mat."r~a seca da pari e aérea; 

Durant.e O processo de muI t.iplicação por seg-

ment.os nodais. torna-se import.ant.e conhecer a possivel in-

fluência do meio das cult.uras e das concent.rações dos regu-

1 adores de cresci ment.o. Dados da li terat.ura. most.ram que 

CARVALHO C 1988) 
-J. 

ut.ilizou concent.ração de - 0.5 - 1,0 mg.l 

de BA? em possi vai s combi nações com ANA, obt.endo i nt.ensa 
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mul t.i pl i cação dos i nt.ernódi os curt.os e das gemas de E. 

~randis Ct.ufos). 

GUPTA et al.ií (1980) ao propagar "t:n vítro" 

Tectona 8randis L. considerou import.ant.e a inoculação de 

mais que um brot.o (t.rês) por t.ubo de ensaio para it.ensifícar 

a muI t.iplicação, o que parece est.ar em desacordo com os 

resul t.ados obt.idos nest.e t.rabal ho, onde apenas um expant.e 

nodal foi suí'icient.e de produzir uma média de 30 a 40 

brot.ações no t.rat.ament.o T2, em balanço de BAP e est.eróide. 

Torna-se difícil, e-nt.ret.ant.o, generalizar est.e fat.o, t.endo 

em vist.a que mat.eriais ge-nét.icos propagados e-ram difere-nt.es 

e-m suas origens. 

4.2.4. Resultados das interações: clone x hormônio; 

clone x concentração e hormônio x concentra

ção no Ensaio II 

A Tabel a 8 most.ra que- os resul t.ados das aná

lises para as combinações fat.oriais de clone x hormônio fo

ram significat.ivas a nível de 5% para o número médio de 

brot.açõe-s; e-fe-it.o alt.ame-nt.e significat.ivo a nível de- 1~ para 

a produção de MSPA. 

As int.erações ent.re clones x concent.ração foi 

signficat.iva apenas para a produção de mat.éria fresca CMFPA0 

e número de brot.ações da part.e aérea. 
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Tabela 8. Resul~ados aos 30 dias das análises de variâneia 

para as in~erações en~re clone, ~ra~amen~o hormo-

nal e eoneen~ração no Ensaio II eTO, T2 e T4). 

PORCENTAGEMJ. N22 ALTURA 
INTERAÇõES SOBREY. BROT. BROT. 

Cy.) (em) 

Clone 0,57ns O,81 ns 0,7gns 
Ho~m. 

Clone 0,51 ns .* O,gsns 
CoBe. 

3,61 

Horm. 0,43ns O,49ns O,67ns 
CoBe. 

ns = não s\9n\f\c~t\vO 

* -:: $i.9nl.fi.c~ti.vo ~ ::s" p.\o t.st. F 

1" peto t.ste F .* = Sl. gni. fl.c~t i.vo ~ 
TT~tcun.ntos s.gu\dos 

d. Tukt.y ao n~v.t ~ 

1 Dados trcmsformados 
2 Dados tr~n.sformados 

3 Dados tr~n.sformados 

do mesmo t.tro não 

.m 

em 

orc s.n ,IX/100 

-{x+o,::s 

\09 (X+1> 

NFPA = mote.r\.o f r.sco do po.r 1.. o"r ea 
NSPA = mate.rl.~ seco do por! e ~.reQ; 

MFPA3 MSPA
3 

(mg) (mg) 

1 , 45ns 
2.07

ns 

*. 1,39
ns 

2,73 

0,54ns 
0.28

ns 

Pode-se af'erir, por hipó~ese, que se as con-

een~rações es~ivessem mais dis~aneiadas ou houvesse uma ade-

quação do peri odo de avaliação as dif'erenças poderiam ser 

melhor avaliadas, pois quando se analisa as in~erações en~re 

hormônio e eoneen~ração, a CMFPA) ~orna-se al~amen~e signi-

fiea~iva. Ainda que os níveis de coneen~rações, sejam mui~o 

próximos, a indução de bro~acões f'oram al~amen~e promis-

soras, o que ~orna na prática, o mé~odo aplicável. 
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4.3. Discussões Finais 

A anál i se dos resul t.ados obt.i dos permi. t.i ram 

concl ui r que: 

4.3.1. Ensaio I 

Variações genét.icas, origens e habit.uação dos 

clones foram det.ect.ados na int.eração de progest.erona + es-

tradiol associados com AIA. Os efeit.os foram alt.ament.e 

sígnificat.i vos para as variáveis de número, al t.ura média, 

produção de mat.éria fresca CMFPAJ e seca CMRPA) para brot.a

ções. obtenção de raizes, comprimento, mat.éria fresca CMFR) 

e seca CMSR) de raizes; com exceção apenas para porcentagem 

de sobrevivência. não significat.ivos. sendo a habituação dos 

clones, um dos indicat.ivos deste result.ado. 

Os t.ratament.os hormonais pelas análises de

monstraram que a interação ent.re progest.erona + est.radiol 

com AIA apontaram efeitos altamente significativos para o 

número de brotações, MFPA, número de raizes, comprimento, 

MFR e MSR. Valores si gni f i cat.i vos C C{ = ~.) par a sobrevi vên

eia e MSPA, sendo T3 Cmb + AIA + est.eróides) o melhor trata

mento para obt.enção de raizes e Ti Cmb + esteróides) para o 

número de brot.ações. 

Os result.ados de concent.rações das análises de 

int.eração de est.eróides CP+E) e AIA. demonst.raram um resul

t.ado linear. não significat.ivo para porcent.agem de sobrevi-
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vência, número, altura. MSPA das brotações. A justificaliva 

desses resultados pode ser indicativo dos níveis muito pró

ximos das concent.rações, o que sugere t.est.es e análises de 

uma faixa mais ampla das concent.rações. 

Di f er enças si gni í'.i ca t.i vas f ar am obt.i das par a 

MSPA, compriment.o de raízes, MFR e MSR. 

A int.eraçâo de auxi na e est.erói des promoveu 

diferenças no ti-po raiz, evidenciando uma plast.icidade à 

nova plant.a. O trat.ament.o TO, most.rou superioridade da tes

t.emunha para porcent.agem de sobrevivência. 

A int.eraçâo entre c~one x hormônio mostrou-se 

si gní1'i cat.í va para M:SPA para as brot.ações~ ent.re clone x 

concent.ração foram signi1'icati vas CC( = lY.) para MFPA, e, 

si gni1' i cati vo a ní vaI de 5Y. para número de brot.ações. A 

int.eraçâo ent.re horMÔnio x concentração não foram signi1'i

cat.ivas para t.odas as variáveis. 

4.3.2. Ensaio II 

Variações genét.icas, origens e habít.uação fo

ram det.ect.adas ent.re os clones na int.eração progest.erona com 

est.radiol associado a e-BAP. Os clones H7, H3 e H9 

most.raram-se polenciais para a indução de brot.ações. 

Os resul lados dos lralamenlos hormonais mos

traram diferenças alt.ament.e signi1'icalivas para o número de 

brolações sendo T2 Cmb + esleróides + 6-BAP) maís eficaz que 

T4 Cmb + est.eróides + 6-BAP e AIA). As di1'erenças foram 
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significa~ivas a nível de (~ = 5Y~ para al~ura e porcen~agem 

de sobrevivência e al~amen~e significa~ivas a nível de C~ = 

lY~ para número de bro~ações, MFPA e MSPA. 

As análises dos resul ~ados para as diferen~es 

concentrações mos~raram-se diferenças signfica~ivas para 

aI ~ura das bro~ações. Para o número médi o da bro~ações e 

MSPA e porcen~agem de sobrevi vência não houve diferenças; 

uma das causas apon~adas seria a proximidade dos níveis das 

concen~rações. 

As in~erações clone x hormônio; clone x con

centração e hormônio x concent.ração, da· Tabela 8, most.ra

ram-se eí'ei~os al~amen~e signif'ica~ivas para o número médio 

de bro~ações, MSPA. MFPA. indicando que houve efei~o siner

gis~íco ent.re os est.eróides e suas combinações com AIA, 

6-BA? ou ambas. 

As int.erações clone x hormônio e hormônio x 

concentração da Tabela 8 indicaram que não houve afei t.os 

significa~ivos para nenhuma das variáveis analisadas; para 

clone x concent.ração a produção de ma~éria fresca da par~e 

aérea foi al~amen~e significa~iva c~ = lY~, bem como para o 

número médio de bro~ações. A~ribuiu-sa a esses resul~ados 

uma conseqüência da proximidade das concen~rações às variá

veis analisadas. 
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5. COHCLUSóES - . - -

A análise dos resul~ados permí~iram as seguin-

t.es concl usões: 

1. A in~eração de proges~erona e es~radiol na presença de 

AI A. evi denci ou ef' ei t.os al t.amen~e si gni f' i ca ~i vos no 

alongamen~o e enraizament.o dos clones; 

2. A in~eração de proges~erona e es~radiol com 5-BAP. 

mos~rou erei~os al~ament.e signif'ica~ivos na indução de 

bro~ações dos clones; 

3. O uso de es~eróides progest.erona e es~radiol em as-

sociação com AIA. 5-BAP ou AIA + 5-BAP. permí~iu a ob-

tenção de plânt.ulas rust.if'icadas. 
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APÊNDICE 



A1 Mei o de Cul t. ur a Gançal vez C 1 980) modi.f i cado C MG ) 
z 

Composição do meio de cult.ura 

COMPOSICÃO DE SAIS 

1. NH . NO 
... 3 

2. KNO 
3 

3. KH PO z ... 

4. CaCNO) .4H O 
3 Z Z 

6. MgSO .... 7Hz O 

6. Na EDTA.2H O z z 
FeSO .7H O ... z 

7. H BO 
3 3 

MnSO .7H O ... z 
Znso .7H O ... z 
KI 

Na MoO .2H O 
Z ... Z 

CuSO .5H O 
... Z 

CoCI .6H O z :z 

CSOLUÇÕES ESTOQUE) 
mg/I 

800 

1000 

170 

236 

37,3 

27,8 

6,20 

1,70 

3,00 

0,76 

0,25 

0,03 

0,26 

Sais de GonçaIvez Cl980) modo.ficado 

mg/l 

a. Tiamina 5,0 mg/l 

9. Piridoxina 0,6 mg/I 

10. Ácido Nicot.ínico 0,6 mg/I 

11. Pant.et.onat.o de cálcio 1,0 mg/l 

12. Sacarose 30 g/l 

13. Inoxi t.ol 100 mg/I 

14. Agar 6 g/l 

16. Benzilaminopurina CBAP) 0,2 mg/l 

16. pH = 5,7 
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