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RESUMO 

USO DE ADITIVOS E COFATORES NA RIZOGÊNESE 

DE PLÂNTULAS DE Eucalyptus grandis Hill. in vitro 

XX 

Autora: CLÁUDIA CHIARINI MONTEIRO LIMA 

Orientador: Prof. Dr. ANTONIO NATAL GONÇALVES 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do uso de AIB e aditivos ou 

cofatores (fenóis e aminoácidos), na rizogênese de plântulas de Euca/yptus grandis Hill. 

in vitro. Os ex.plantes utilizados tinham aproximadamente 1,0 cm de comprimento e 

foram inoculados em número de 5 por frasco de cultura. As culturas foram mantidas em 

sala de crescimento com temperatura de 25 ± 2ºC, por 20 dias. Para o experimento com 

floroglucinol, foram testadas todas as combinações entre o floroglucinol (O, 1000, 2000, 

4000 µM) e AIB (O; 0,5; 1 e 2 µM); para os demais experimentos, foram testadas as 

combinações entre os aditivos ou cofatores nas concentrações (O, 1, 2 e 4 µM) com AIB 

(O; 0,5; 1 e 2 µM). Após 20 dias de cultivo, foram avaliados: a% de enraizamento, o 

número de raízes/plântula, o comprimento da raiz e o comprimento da parte aérea. Nos 

experimentos que utilizaram produtos fenólicos, ocorreu indução de enraizamento em 

maior número de plântulas do que nos experimentos que utilizaram aminoácidos. Na 

ausência do AIB, todos os experimentos apresentaram maior porcentagem de 

enraizamento. A aplicação de AIB em doses mais altas diminuiu a porcentagem de 

enraizamento das plântulas. Para a variável número de raízes, os valores médios mais 

altos foram obtidos para o ácido clorogênico e tloroglucinol. Os valores médios mais 
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altos para a variável comprimento da raiz foram obtidos para o ácido cafeico e 

hidroquinona, enquanto que para a variável comprimento da parte aérea, tais valores 

foram obtidos para o ácido cafeico e ácido clorogênico. 



USE OF ADDITIVES AND COFACTORS ON THE RHYZOGENESIS 

OF Eucalyptus grandis Hill. ex Maiden seedlings in vitro 

xxii 

Author: CLÁUDIA CHIARINI MONTEIRO LIMA 

Advisor: ANTONIO NATAL GONÇALVES 

SUMMARY 

The aim of this work was to evaluate the effects of the use of IBA and additives 

or cofactors (phenolic compounds and aminoacids) on the rhyzogenesis of Eucalyptus 

grandis Hill. ex Maiden seedlings in vitro. The explants utilized had 1,0 cm of height and 

were obtained from seedlings produced in vitro with the roots cut. Thereafter, they were 

inoculated in number of five per culture flask. Toe cultures were kept in growth room at 

25 ± 2ºC with a photophase of 16h for 20 days. For the phloroglucinol trial it was tested 

the concentrations of O, 1000, 2000 e 4000 µM in combination with IBA at O; 0,5; 1,0 e 

2,0 µM. For the other triais the additives and cofactors were utilized only at O, 1, 2 e 4 

µM in combination with the IBA concentrations. The variables utilized to evaluate the 

triais were: rooting percentage, number of roots, root lenght and seedling height. The 

analyses of the results showed that: the phenolic compounds induced higher rooting 

percentage than the aminoacids; all treatments devoid of IBA showed higher rooting 

percentage; the higher IBA concentrations reduced the rooting percentage; chlorogenic 

acid and phloroglucinol gave higher number of roots, while longer roots were achieved 

by using cafeic acid and hydroquinone, with the higher plantlets being obtained by using 

cafeic and chlorogenic acids. 



1 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais problemas encontrados na nncro e macropropagação, 

principalmente em relação às espécies lenhosas, é a fase de enraizamento. 

A formação do primórdio de raiz adventícia em estacas de árvores adultas e de 

clones cultivados in vitro, seguida pelo desenvolvimento de raízes laterais, é importante 

para o sucesso da propagação de variedade selecionadas de muitas espécies importantes 

na horticultura e silvicultura. 

Em muitas espécies de Eucalyptus, assim como em muitas outras espécies 

lenhosas, a dificuldade em obter níveis multiplicáveis de formação de raiz em estaca ou 

gemas cultivadas in vitro pode ser um sério obstáculo para a propagação de genótipos 

superiores (Blomstedt et al., 1991). 

Assim, para se promover a rizogênese in vitro, tornam-se necessários ajustes dos 

componentes químicos e fisicos do meio de cultura, pois a concentração efetiva de cada 

substância pode variar entre espécies e dentro de uma mesma espécie. 

Deste modo, torna-se necessário o estudo da rizogênese de plântulas de 

Eucalyptus grandis, através do uso de aditivos e cofatores (floroglucinol, ácido cafeico, 

resorcina, hidroquinona, ácido clorogênico, fenilalanina, prolina e triptofano) no meio de 

cultivo. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do uso de AIB e aditivos ou 

cofatores na rizogênese de plântulas de Eucalyptus grandis in vitro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Micropropagação do Eucalyptus 

Informações obtidas em 1993 mostram que existem mais de 7 46 mil árvores de 

Eucalyptus spp. originárias de micropropagação e plantadas em diferentes regiões do País 

(Tabela 1 ). Plantios monoclonais e testes clonais com plantas micropropagadas de 

Eucalyptus spp. vêm sendo instalados por algumas empresas do setor florestal do Brasil 

desde 1986 ( Gonçalves, 19931
, citado por Correia, 1993). 

A estaquia de ramos é freqüentemente utilizada na propagação vegetativa das 

plantas lenhosas. Através do desenvolvimento da técnica de micropropagação de plantas, 

ampliaram-se as perspectivas de obtenção de material de melhor qualidade agronômica, 

em qualquer época do ano, em espaço e tempo reduzidos e com o máximo 

aproveitamento do propágulo vegetal, às vezes escasso em coleções de germoplasma 

(Barbosa et ai., 1992). 

As maiores limitações da micropropagação do eucalipto e outras plantas lenhosas, 

são os problemas de esterilização do material proveniente de árvores desenvolvidas no 

campo e o enraizamento direto de partes aéreas in vitro (Dolcet-Sanjuan et ai., 1990; 

Krieken et al, 1991). 

1 
GONÇALVES, AN. ESALQ - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de 

Ciências Florestais, Piracicaba. Comunicação pessoal, 1993. 
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Tabela 1. Número de plantas micropropagadas de Eucalyptus spp. existentes em 

campo e localizadas em vários Estados do Brasil. 

Espécie/htbrido 

E. dunnii
E. grandis

E. pe/lita

E. saligna

E. urophylla

E. camaldulensis x E. grandis

E. citriodora x E. torelliana

E. grandis x E. camaldulensis

E. grandis x E. urophyl/a

E. pellita x E. grandis

E. pellita x E. urophylla

E. tereticomis x E. grandis

E. torelliana x E. citriodora

E. urophyl/a x E. alba

E. urophylla x E. grandis
E. urophylla x E. pellita

Outras espécies

Total 

Número de plantas 

170 

84.407 

576 

146.758 

53.522 

150.030 

33.340 

33.455 

163.361 

6 

16 

30.352 

3 

17.103 

8.338 

8.429 

16.900 

746.766 

Localização (Estado) 

PR 

RS,PR,SP,ES,MG,MS 

MG 

RS,PR,SP 

SP,MG 

ES,MG,BA 

ES,MG,BA 

SP 

SP,ES,MS 

MG 

MG 

RS 

MG 

RS 

MG,ES,BA 

MG,ES,BA 

PR,SP 

BA-Bahia; MG-Minas Gerais; MS-Mato Grosso do Sul; ES-Espírito Santo; SP-São Paulo; PR-Paraná; RS-Rio 
Grande do Sul. 
FONfES: Acesita Energética S.A.; Aracruz Florestal S.A.; Cenibra Florestal S.A.; Champion Papel e Celulose 
Ltda.; Duraflora; Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A.; Riocell S.A. e Cia Suzano (Julho a Outubro/1993). 

Para que a micropropagação tenha sucesso, há três etapas que precisam ser 

vencidas: (1) estabelecimento dos expiantes primários em cultura; (2) desenvolvimento 

do meio de cultura adequado e condições que proporcionem altas taxas de multiplicação 

e (3) indução do enraizamento. Das três etapas, o enraizamento continua sendo o 

principal problema na propagação de espécies arbóreas in vitro (Vieitez et ai., 1989). 
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Segundo Damiano et al. (1992), o processo de rizogênese é usualmente dividido 

em três fases: indução, expressão e elongação da raiz. Muitos fatores podem afetar estas 

fases, como o tipo e dosagem de reguladores de crescimento, concentração de sais, 

fisiologia dos expiantes e condições ambientais (temperatura, fotoperíodo). A rizogênese 

também está correlacionada à razão citocinina/auxina e à presença de compostos 

orgânicos, em particular os fenóis. 

2.2.1 Auxinas

O efeito das auxinas sobre o enraizamento não é devido meramente à sua ação 

sobre a distensão celular, mas ao estímulo que exerce sobre a divisão das células, fazendo 

com que grupos delas se desdiferenciem, voltem ao estado embrionário e originem novas 

raízes (Bandel, 1979). 

Segundo Válio (1985), as amarras são sintetizadas nas plantas em regiões de 

crescimento ativo, como o meristema apical, as gemas axilares, as folhas jovens e os 

meristemas das raízes, sendo translocadas para diferentes órgãos, onde atuam no 

mecanismo interno que controla o crescimento, muito pouco conhecido. As raízes são 

extremamente sensíveis às auxinas. 

Além do AIA, naturalmente sintetizado pelas plantas, há numerosas outras 

auxinas de origem sintética, as quaís agem de maneira semelhante ao AIA, embora não 

ocorram naturalmente nas plantas. Entre estas últimas podemos citar, por exemplo, o 2,4 

- ácido dicloro-fenoxiacético (2,4-D), o ácido naftaleno-acético (ANA) e o ácido

naftoxiacético (NOA) (Bandel, 1979). 



5 

Segundo Válio (1985), quando se aplica auxina a órgãos isolados, ocorre um 

aumento de resposta paralelo ao aumento da concentração até certo máximo, após o qual 

ocorre um efeito inibitório. Este efeito inibitório, no entanto, varia de tecido para tecido, 

sendo que, nas raízes, concentrações muito baixas, ineficazes em gemas ou caules, já 

apresentam um efeito inibitório. A resposta da planta à auxina endógena ou aplicada é, 

portanto, dependente tanto da natureza do tecido, como da concentração da substância 

presente (Galston & Davies, 1972). 

A propagação clonai in vitro de espécies lenhosas tem sido muitas vezes dificil, 

porque muitas espécies não produzem prontamente raízes adventícias. O método de 

maior sucesso para a indução de raízes adventícias em espécies lenhosas tem sido as 

aplicações exógenas de auxinas sintéticas (ANA, AIB) em estacas e culturas de gemas in 

' vitro (Alvarez & Nissen, 1989). 

Sriskandarajah & Mullins ( 1981 ), trabalhando com a micropropagação da maçã 

Granny Smith e os fatores que afetam a formação de raízes in vitro, testaram três auxinas 

diferentes: AIB, NOA e 2,4-D. O 2,4-D foi inibitório para o enraizamento, mesmo em 

baixa concentração ( < 1 O µM). NOA e AIB promoveram efetivamente a formação de 

raízes e 59% - 65% das estacas formaram raízes, quando as culturas continham também 

NOA ou AIB a 10 µM. Em altas concentrações as estacas produziram poucas raízes, mas 

muito calo branco e macio. 

Segundo Bennett et al. (1994), gemas de Eucalyptus globulus, transferidas de um 

meio de multiplicação contendo BAP e colocadas em meio de enraizamento com 10 µM 

de ácido indol butírico (AIB), produziram poucas raízes e, muitas vezes, morreram 

enquanto estavam nesse meio. Em contraste, gemas de um meio de multiplicação 

contendo cinetina produziram mais raízes e permaneceram saudáveis durante o período 

no meio de enraizamento. 
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Em Eucalyptus spp., uma fase de pré-enraizamento, envolvendo quatro semanas 

em um meio contendo cinetina ou zeatina, foi necessária para evitar o efeito inibitório do 

BA na indução de raiz (Damiano et al., 1989). 

fones et al. (1994) trabalhou com expiantes nodais de três clones de híbridos de 

Eucalyptus. Estes expiantes foram multiplicados com sucesso em meio MS contendo 0,2 

mg_L-1 de BAP e 0,01 mg_L-1 de ANA. O alongamento das gemas foi obtido em um meio 

similar contendo 0,2 mg_L-1 de cinetina e a formação de raiz foi estimulada por 0,1 - 2,0 

mg_L-1 
de AIB. No entanto, a produção de plântulas foi baixa e esporádica. A introdução 

de 1 % de carvão ativado e a omissão de reguladores de crescimento de plantas no meio 

de cultura melhorou tanto a elongação, como o enraizamento das plantas. 

Rao (1988) consegum a indução de enraizamento de gemas de Eucalyptus 

tereticomis no escuro, trabalhando com uma seqüência de meios de cultura: metade da 

concentração do meio líquido MS com 4,9 µM de AIB, 5,5 µM de AIA e 5,3 µM de 

ANA por 4 dias, metade da concentração do meio MS semi-sólido, sem reguladores de 

crescimento, com carvão e meio MS líquido sem carvão ou reguladores de crescimento. 

De acordo com o autor, este sistema é adequado para a propagação massal dessa espécie, 

de dificil enraizamento. 

De acordo com Curir et al. (1990), microestacas de Eucalyptus gunnii, obtidas in 

vitro através da estimulação de gemas axilares, mostraram diferentes respostas de 

enraizamento no mesmo meio de enraizamento, em função do estado fisiológico induzido 

por citocininas em meios de multiplicação anteriormente utilizados. Cinetina e zeatina 

induziram um estado fisiológico caracterizado pela alta sensibilidade das microestacas ao 

estímulo de enraizamento exercido pelo AIB, mas o BAP não produziu o mesmo efeito. 

O estado fisiológico anterior foi caracterizado pelo aumento no acúmulo de dois 

flavonóides endógenos (identificados como quercetina glicosídeos ), os quais podem ser 



7 

marcadores de um estado fisiológico bem definido. Eles poderiam ter alguma influência 

nos processos de enraizamento dos expiantes cultivados in vitro. 

Expiantes de plântulas de 8 dias de idade de Eucalyptus globulus globulus foram 

estudados, para avaliar o efeito da auxina em induzir a diferenciação de primórdio 

radicular e seu subseqüente desenvolvimento em raízes . Hipocótilos desinfestados ou 

expiantes de raiz foram cultivados a 20 ± 2ºC em meio modificado de MS, contendo 2 % 

de sacarose e várias combinações de auxina e/ou citocinina. Das auxinas examinadas, o 

AIB nas concentrações de 104 e 10-5 M foi mais efetivo na indução do primórdio 

radicular e conduziu a um aumento significante na densidade do primórdio radicular, 

quando comparado com a testemunha tratada sem a auxina (Pelosi et al., 1995). 

Das et al. (1990), trabalhando com a micropropagação de Eucalyptus 

tereticomis, conseguiu o melhor enraizamento utilizando o meio Knop's, contendo 1,0 

mg.C
1 

de AIB. O fator chave na indução de raiz foi a incubação no escuro por um 

período curto. A porcentagem de gemas que enraizaram e a sobrevivência das gemas 

enraizadas foi 60-80 %. 

A oxidação biológica do AIA é um possível mecanismo para a regulação de sua 

concentração e, conseqüentemente, sua atividade no crescimento e diferenciação em 

plantas (Sabater et al. 1983). 

De acordo com Galston & Davies (1972), a auxina provém, presumivelmente, dos 

ápices dos caules e move-se para baixo, segundo o mecanismo de transporte polar. Nas 

raízes, é provavelmente destruída, pois estas são extremamente sensíveis à substância e 

possuem níveis muito altos da enzima peroxidase, inativadora do AIA. 

Para Bleasdale (1977), pedaços de caule sem folhas ou gemas não enraizam 

prontamente e freqüentemente nem chegam a formar raízes. Com essa observação, 



8 

chegou-se à conclusão de que gemas ativas ou folhas jovens acima da região do corte 

suprem, de algum modo, algo que estimula o desenvolvimeto das raízes. O AIA estimula 

o enraizamento e concluiu-se que esse hormônio natural coordena o processo. O ANA e

o AIB ( auxinas sintéticas) produzem efeitos semelhantes e algumas plantas parecem

exigir algumas substâncias em adição à auxina natural ou sintética para enraizar; entre 

esses vegetais, incluem-se muitas coníferas, Hibiscus sp e Phaseolus aureus.

As auxinas são amplamente utilizadas em trabalhos de micropropagação e são 

incorporadas aos nutrientes do meio de cultura para promover o desenvolvimento de 

calos, suspensão de células, ou órgãos ( tais como meristemas, gemas ou extremidades de 

raízes) e para regular a morfogênese, especialmente em conjunção com as citocininas 

(George & Sherrington, 1984). 

2.2.2 Citocininas 

Segundo Yui (1990), o estímulo ao crescimento e diferenciação, através da 

divisão e alongamento celular, é maior quando utiliza-se uma combinação entre auxina e 

citocinina, que atua no controle da morfogênese e na formação de órgãos em cultura de 

tecidos. 

De acordo com George & Sherrington ( 1984 ), o equilíbrio entre os reguladores 

de crescimento, auxina e citocinina, é freqüentemente necessário para a formação de 

gema adventícia e meristemas de raiz. As concentrações necessárias para cada tipo de 

regulador diferem bastante de acordo com o tipo de planta cultivada, as condições 

culturais e os compostos utilizados (George & Sherrington, 1984). 

Em geral, as citocininas parecem ser inibidoras da iniciação e alongamento do 

eixo principal das raízes; a circunferência, entretanto, é geralmente ampliada devido à 

promoção da atividade do câmbio da raiz (Metivier, 1985). 
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Desde que o enraizamento é inibido por citocininas, elas podem ser consideradas 

inibidoras endógenas para a formação de raízes, como discutido por Bollmark et ai. 

(1988}
2
, citados por Bollmark & Eliasson (1990). Presumivelmente, o conteúdo 

endógeno deve diminuir abaixo de um certo nível inicial no hipocótilo, antes que a 

formação de raízes possa ocorrer. De acordo com esta hipótese, o conteúdo endógeno da 

citocinina, no dia do estaqueamento, deve ter tido um marcante efeito no subseqüente 

enraizamento, para diminuir abaixo do nível inicial inibitório, devendo ser dependente do 

conteúdo inicial. 

Segundo Bollmark & Eliasson (1990), a formação do primórdio de ratz em 

tecidos de plantas é geralmente promovida por auxinas e inibida por citocininas, quando 

estes hormônios são supridos exogenamente. Pouco se conhece sobre os efeitos da 

citocinina endógena em formação de raízes. 

Os resultados inesperados com coníferas micropropagadas, mostrando avançada 

maturação, podem hipoteticamente ser explicados pelo fato de que os sistemas de raízes 

de plantas micropropagadas são pobremente desenvolvidos, quando comparados àqueles 

de mudas in vivo. Desde que sistemas de raízes de mudas produzam citocininas, 

possivelmente causando rejuvenescimento ou revigoramento, a falta de raízes 

(citocininas) nas plantas micropropagadas podem induzir maturação precoce (D. G. 

Thompson, comunicação pessoal, citado por Pierik, 1990). 

2.2.3 Auxinas e compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos mais utilizados em cultura de tecidos são: tloroglucinol, 

ácido cafeico, ácido tlorético, catecol, ácido clorogênico, entre outros. 

2 BOLLMARK, M.; KUBÁT, B.; ELIASSON, L. Variation in endogenous cytokinin content during 
adventitious root formation in pea cuttings. J. Plant Physiology, v.132, p.262-265, 1988. 
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A habilidade dos tecidos das plantas para a formação de raízes adventícias 

depende da interação entre diferentes fatores endógenos e exógenos. Dentre estes, 

destacam-se as auxinas e alguns compostos fenólicos. Cofatores específicos também são 

produzidos em folhas jovens e gemas, sendo translocados para regiões de enraizamento, 

onde, juntamente com as auxinas e polifenoloxidases, aumentam o complexo que estimula 

a iniciação radicular (Németh, 1981 ). 

Segundo Wilson & Van Staden (1990), extratos de plantas individualizados e 

diversas substâncias endógenas e exógenas conhecidas têm promovido ou inibido o 

enraizamento adventício de estacas. Alguns dos promotores agem de acordo com a 

auxina ( cofatora) e, entre estes, incluem vários fenóis. O modo de ação da maioria dos 

promotores e inibidores de enraizamento é obscuro. Não há uma boa evidência de que a 

rizocalina, o hormônio originalmente proposto para a formação de raízes, consiste de um 

conjugado auxina-fenol; outras explicações para a ação dos fenóis não são bem 

confirmadas. Sugere-se que a ação de muitos promotores e inibidores de enraizamento 

ocorra mediante injúria química. Sem restrição de suas identidades químicas, 

concentrações subletais promovem enraizamento, enquanto concentrações altas são 

inibitórias. 

Efeitos positivos de compostos fenólicos no enraizamento in vitro se devem à 

inibição, pelos mesmos, da AIA-oxidase, prevenindo assim a destruição da auxina 

(Mattos, 1982). 

O floroglucinol provavelmente aumenta o enraizamento, pela influência no 

metabolismo de auxina, ou, alternativamente, pela manutenção do potencial redox do 

tecido em seu estado reduzido (Wilson & Van Staden, 1990). 

De acordo com fones & Hatfield (1976), os compostos fenólicos não afetaram o 

número de raízes nas gemas de maçã cultivadas in vitro. O floroglucinol e o ácido 
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florético aumentaram notadamente o número de brotos que enraizaram com auxinas, 

enquanto que o ácido cafeico, pirogalol e catecol não foram efetivos nesta circunstância. 

Ao lado da iniciação de raízes, em resposta a aplicações externas do floroglucinol e ácido 

florético, considerações também podem ser dadas para a produção endógena destas 

susbstâncias. Elas parecem surgir em árvores de maçã pela degradação enzimática do 

floridizin, e a extensão dessa degradação e os níveis subsequentes dos produtos podem, 

deste modo, ser fatores endógenos importantes com respeito à habilidade dos brotos de 

maçã em produzirem raízes adventícias. 

Caboni et al. ( 1992 ), trabalhando com estacas de maçã variedade M9 Jork, 

obtiveram bons resultados com a adição de 162 mg.L·1 de floroglucinol durante a fase de 

enraizamento, a qual mostrou um efeito sinergístico · com o AIB e aumentou a 

porcentagem de enraizamento, tanto no escuro como na luz. Utilizando-se uma dosagem 

alta, o efeito foi inibitório (1620 mg.L
º1

). Eles sugerem que certos efeitos positivos do 

floroglucinol e outros fenóis, na ausência de auxinas exógenas, são devidos, 

provavelmente, ao aumento do nível de auxina endógena, ocasionado pela presença 

desses fenóis. 

O floroglucinol ( composto fenólico) é usado em combinação com auxinas. Para 

alguns cultivares de maçã não tem apresentado efeito sobre o enraizamento in vitro. Em 

outros casos, tem causado inibição do crescimento e morte dos tecidos. Aparentemente, 

surge em tecidos de macieira através da degradação enzimática do glicosídio floridizin. A 

elevação do nível desse produto nos tecidos, através da degradação, parece estimular o 

processo de enraizamento (Mattos, 1982). Esse mesmo autor obteve maior porcentagem 

de enraizamento de brotações de macieira in vitro, mantidas inicialmente em meio com 

floroglucinol (162 mg.L-
1
) e AIA (1 mg.L"

1
) e, posteriormente, transferidas para meio MS 

(Murashige & Skoog, 1962), com metade da concentração de sais e AIB a 1 mg.L·
1
, sem

floroglucinol. 
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Segundo Zimmerman & Broome ( 1981) não há evidência de que o floroglucinol 

seJa essencial para o enraizamento in vitro de cultivares de macieira, pois, em um 

experimento utilizando aglomerados de gemas in vitro, obtidas a partir de estacas de 

maçã, crescendo em meio de cultura MS modificado, foi feita uma avaliação da 

habilidade de formação de raízes adventícias das estacas, na presença ou ausência de do 

floroglucinol, em combinação com várias concentrações de AIB. O floroglucinol não 

promoveu o enraizamento de algumas cultivares, teve um efeito pequeno ou inconsistente 

em outras e estimulou o enraizamento de estacas apenas para a cultivar "Spartan". No 

entanto, o floroglucinol não aumentou o enraizamento dessa mesma cultivar acima 

daquele obtido em experimentos preliminares, sem o floroglucinol. A inclusão de AIB ao 

meio de cultura melhorou o enraizamento de todas as cultivares e este efeito foi bem 

maior do que o efeito do floroglucinol, exceto para a cultivar "Spartan". 

Zimmerman (1984) utilizou 1 mM de floroglucinol no meio de enraizamento de 

várias cultivares de maçã e concluiu que ele foi efetivo em estimular o enraizamento 

dessas cultivares, particularmente da cultivar 'Tielicious". 

O AIB e o floroglucinol são necessários para o primórdio de raiz da variedade de 

maçã M. 9, mas a contínua presença desses produtos pode limitar o subseqüente 

desenvolvimento das raízes, por promover continuamente divisões de células que 

induzem a formação de calos (James & Thurbon, 1979). Segundo os mesmos autores, 

houve um efeito sinergístico do AIB e floroglucinol no enraizamento da variedade de 

maçã M. 9, quando as gemas foram transferidas para meio livre de hormônio, mas para 

James & Thurbon (1981b), há um pouco de dúvida que o floroglucinol, nas 

concentrações de 162 mg.L-1 e acima, sinergize o AIB para a iniciação de raízes nessa 

mesma variedade de maçã. 

Para James & Thurbon (1981 b ), os dados do experimento na propagação in vitro 

da variedade de maçã M.9 podem ser aperfeiçoados, se o floroglucinol estiver presente 
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durante as fases da iniciação do desenvolvimento de brotos e raízes. Os mecanismos 

fisiológicos e bioquímicos essenciais que determinam a necessidade deste composto 

durante a regeneração de raiz estão sendo correntemente investigados. 

Abdul Kader et al (1992), também trabalhando com a propagação in vitro de 

maçã, compararam a resposta de três cultivares ao uso de citocinina e auxina. 

Adicionando-se 162 mg.L-1 de floroglucinol ao meio de enraizamento, não houve 

nenhuma melhora do enraizamento. Eles comentam que as diferenças na habilidade de 

enraizamento in vitro podem, provavelmente, ser atribuídas a variação clonai do material 

vegetal utilizado. Para Lyrene (1981)3, citado por Huang et ai. (1990), o simples 

processo de manutenção de culturas contínuas de gemas in vitro, freqüentemente causa 

um leve, mas significante rejuvenescimento. A incidência da capacidade de enraizar de 

segmentos de talos e o vigor total das gemas aumenta vagarosamente durante as 

subculturas (Huang et ai., 1990).l 

O uso do floroglucinol (162 mg.L-1) no enraizamento in vitro de gemas de maçã 

M.9 aumentou significativamente (P < 0,01) o enraizamento para as subculturas 11 e 15,

mas não teve efeito significativo para a subcultura 21 (Webster & Jorres, 1989). Segundo 

Howard et ai. (1989), o beneficio do floroglucinol diminui com a subcultura, sustentando 

a idéia que a ação do composto fenólico está relacionada ao grau de rejuvenescimento 

das culturas. 

Segundo Shawky et ai .(1993), gemas de maçã M.26, cultivadas em meio com a 

suplementação de floroglucinol (162 mg.L-1), não tiveram efeito significante no 

enraizamento. 

3 L YRENE, P.M. Juvenility and production of fast-rooting cuttings from blueberry shoot cultures. 
Journal of American Society for Horticultural Science, v.106, p.396-398, 1981. 
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De acordo com James & Thurbon (1981a), vários compostos fenólicos, nas 

concentrações de 10-3M, foram avaliados como AIA sinergistas, durante a fase de 

iniciação da raiz de duas variedades de maçã. Dos fenóis simples, apenas o floroglucinol e 

a hidroquinona tiveram algum efeito no número de raízes. O ácido clorogênico aumentou 

o número de raízes.

O catecol e o ácido clorogênico estimularam algum enraizamento de estacas de 

maçã, variedade M9 Jorlc, quando adicionados ao meio de enraizamento sem o AIB. Suas 

utilizações, juntamente com a auxina, têm um efeito inibitório no crescimento das raízes. 

Isto indica que esses fenóis não mostraram um efeito sinérgico com o AIB (Caboni et ai., 

1992). 

Abreu et ai. (1993), trabalhando com microestadas de Eucalyptus citriodora in 

vitro, utilizaram a combinação ácido clorogênico e AIB para avaliação do enraizamento. 

Os melhores resultados foram obtidos quando utilizou-se 45,0 mg.L-1 de ácido

clorogênico e 1,0 mg.L-1 de AIB, mostrando uma maior porcentagem de enraizamento.

O trabalho de Berardi et ai. (1993), com plântulas de Pyrus calleryana, mostra 

que o enraizamento in vitro foi promovido por auxinas, principalmente o ANA, 

enquanto o carvão ativado e o floroglucinol não tiveram efeito. Durante a aclimatação o 

número de microestacas enraizadas aumentou, especialmente quando tratadas in vitro 

com AIB ou floroglucinol em combinação com alguma auxina .. Esses resultados sugerem 

o uso de floroglucinol e AIB para a indução de raiz in vitro e aclimatação precoce das

microestacas não enraizadas. 

Rossi et ai. (1992) não obtiveram nenhum aumento de enraizamento, utilizando 

oito diferentes doses de floroglucinol (O, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 mg.L-1) na fase

de enraizamento de Pyrus cal/eryana sei. D6. 
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O floroglucinol mostrou um efeito contraditório na formação in vitro de raízes 

de Pyrus calleryana entre genótipos e auxinas. Em concentrações altas de ANA, o 

floroglucinol aumentou o enraizamento de 5 para 20 % em média, enquanto nenhuma 

interação entre AIB e floroglucinol foi encontrada. O floroglucinol promoveu a formação 

de raízes no clone 11 em todas as concentrações de ANA, enquanto aumentou o 

enraizamento dos clones N, CH e D6, apenas quando combinado com 1 mg.L·1 de ANA

(Berardi et ai., .1992). 

Segundo Al-Maarri et ai. (1994), a inclusão do floroglucinol (162 mg_L-1) ao

meio de enraizamento não aumentou a porcentagem de estacas enraizadas de plântulas de 

duas cultivares de Pyrus communis. Nenhuma diferença significativa foi observada, na 

presença ou ausência do floroglucinol, na porcentagem de estacas enraizadas entre os 

dois tratamentos (todos entre 80 e 88% de enraizamento). 

Hammatt (1993), trabalhando com cereja (Prunus padus L.), conseguiu 45 % 

mais gemas com raízes em meio com floroglucinol, contra 21 % de gemas com raízes em 

meio sem floroglucinol. 

O trabalho de Hammatt (1994) avalia a resposta do floroglucinol sobre as gemas 

de Prunus avium L., em meio de cultura sem auxina, antes e depois destas terem 

adquirido a habilidade de responder à auxina, durante o aparente rejuvenescimento. O 

floroglucinol aumentou a proporção de gemas que enraizaram, enquanto o ácido florético 

reduziu esta resposta, em meio com ou sem floroglucinol, e cancelou o efeito promotivo 

do floroglucinol. A concentração de floroglucinol também afetou significativamente o 

enraizamento em meio com ou sem auxina. A proporção de gemas enraizadas em meio 

contendo auxina, ou auxina mais floroglucinol, aumentou com o número de subculturas 

sucessivas, mas a proporção que enraizou apenas com o floroglucinol não foi afetada 

pelo número de subculturas. Antes que as gemas fossem sensibilizadas pela presença de 
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auxinas, 1 mM de floroglucinol foi mais efetivo que a auxina em induzir a formação de 

raiz. 

RAO (1994) trabalhou com a regeneração de plântulas de gerânio (Pelargonium 

graveolens), em meio de cultura líquido e sólido, utilizando no meio de enraizamento 0,5, 

1, 2, 5 e 10 µM de AIB e floroglucinol. A adição de 0,5 µM de AIB aumentou 

significativamente o enraizamento das plântulas, acima da média do controle ( sem AIB e 

floroglucinol). Nenhum efeito foi observado com 0,5 µM de floroglucinol. Um aumento 

significativo no enraizamento foi observado nos tratamentos com AIB e floroglucinol, 

quando a concentração foi dobrada de 0,5 para 1 µM. Tanto o AIB como o floroglucinol 

mostraram uma resposta significativa no enraizamento utilizando meio de cultura líquido, 

nas cinco concentrações testadas. 

De acordo com Pereira et ai. ( 1994 ), para a formação de raízes de Espinheira 

Santa in vitro foram necessários ANA+ AIB (2 + 1 ou 5 + 5 nig.L-1), floroglucinol (80 

mg.L-1) e ácido nicotínico. 

Ótimos resultados de enraizamento para a Rosa damascena Mill. foram obtidos, 

utilizando-se um meio de cultura contendo 25 % de sais minerais MS, O, 1 mg.L-1 de 

ANA e 126 mg.L-1 de floroglucinol, na presença de luz (Komova & Michailova, 1994). 

2.2.4 Aminoácidos

Os resultados dos experimentos de vários autores indicam que alguns 

aminoácidos adicionados ao meio de cultura influenciam a organogênese (Orlikowska, 

1992). 
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Kavi Kishor (1989) propôs que o aumento do metabolismo de aminoácidos 

aromáticos está ligado à iniciação de raiz e formação de gema em cultura de calos de 

tabaco. 

Entre os 16 aminoácidos incluídos separadamente no rne10 de cultura para 

expiantes de gema de Toreniafoumieri, ácidos glutârnico e aspártico, alanina, glutarnina, 

prolina, serina e arginina estimularam a rizogênese na presença de ANA (Karnada & 

Harada, 19794, citados por Orlikowska, 1992). 

De acordo com Orlikowska ( 1992 ), os ácidos áspartico e glutârnico, ornitina, 

triptofano e arginina aumentaram o número de raízes de urna variedade de maçã. 

A prolina aumentou a porcentagem de gemas enraizadas e o número de raízes por 

gema enraizada em Prunus avium e P. cerasus (Druart (1986-1987)5, citado por 

Orlikowska (1992)). 

Geralmente a fenilalanina é utilizada em meios de cultura para estimular o 

crescimento de calo. A adição de 10 rnM de fenilalanina (aminoácido precursor de fenóis) 

ao meio de cultura, para indução de calo de cacau, aumentou levemente os níveis totais 

de fenóis, mas esse efeito não foi visto após a adição de 5 ou 30 rnM de fenilalanina e na 

maioria dos tratamentos com fenilalanina, os calos tomaram-se marrons (Marziah et al. 

1993). Segundo Sicha et al. (1991), a fenilalanina aumentou a produção de ácidos 

cinârnicos e cafeicos acima de 2,5 rnrnol. 

4 KAMADA, H.; HARADA, H. Influence of severa! growth regulators and amino acids on in vitro 

organogenesis ofToreniafoumieri Lind Journal ofExperimental Botany, v.30, p.27-36, 1979. 
5 DRUART, Ph. Contribution a l'elaboration de techniques de ptoduction en masse in vitro d'especes 
ligneuses utilisables en culture fruitiere. Doctoral Thesis. Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat 
Gembloux, 1986-1987. 
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A prolina é utilizada, geralmente, em meios de cultura para indução de embriões 

somáticos, associada ou não à diferentes combinações de auxinas, como mostra o 

trabalho de Kim et al. (1994), com Quercus acutissima. 

2.3 Modelo teórico de algumas classes de produtos secundários 
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Esquema geral da síntese de algumas classes de produtos secundários a partir de 

aminoácidos aromáticos em plantas superiores (Fonte: Poulsen & Verpoorte, 1991). 
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O trabalho de Poulsen & Verpoorte (1991) mostra que todas as plantas 

examinadas contêm a enzima corismato mutase regulada, a qual é inibida pela fenilalanina 

e tirosina. A enzima é ativada pelo triptofano, e a inibição causada pela fenilalanina e/ou 

tirosina é sempre reversível pela ativação do triptofano. 

Preparados de plantas, que convertem o triptofano para ácido indoliacético 

(AIA), caracteristicamente têm baixa reações de rendimentos. Desde que tais preparados, 

algumas vezes, também apresentem atividade da AIA-oxidase, a inibição da oxidase pode 

elevar os rendimentos do AIA (Gordon & Paleg, 1961). 

Segundo Reinecke & Bandurski, (1990}6, citados por Caboni et al., (1992), 

enzimas tais como peroxidases, AIA-oxidase e polifenoloxidases estão incluídas no 

catabolismo do AIA e na oxidação de fenóis, os quais agem como cofatores ou inibidores 

de enraizamento. O efeito dos fenóis e outros cofatores depende da interação entre essas 

moléculas e as enzimas implicadas no metabolismo do AIA, durante o processo de 

enraizamento. Parece que os monofenóis e os metadifenóis ativam a AIA-oxidase e que 

os paradifenóis, orto-difenóis e polifenóis a inibem. 

O trabalho de Gordon & Paleg (I 961) mostra a atividade de vários mono e 

dihidroxi fenóis na conversão enzimática e não enzimática do triptofano para AIA. O 

catecol foi o único fenol testado que formou significantes quantidades de AIA, sem a 

participação enzimática. 

Sistemas polifenol-oxidase têm sido relatados como causadores do 

desaparecimento do AIA. Desde que a polifenol oxidase leva à formação de quinonas a 

partir de fenóis, e quinonas são conhecidas por condensar em muitos casos com 

6 REINECKE, D.M.; BANDURSKI, RS. Auxin biosynthesis and metabolism. ln: Plant Hormones and 
their Role in Plant Growth and Development (Davies PJ, ed) Kluwer Academic Publ, Dordrecht, 1990,
p.24-42.
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substâncias contendo nitrogênio, existe a possibilidade de que o AIA possa também 

formar uma condensação com quinonas. O experimento feito com fenóis ou misturas de 

AIA-fenol, mais a polifenol oxidase, sugere que o AIA forma alguns produtos adicionais 

com as quinonas, produzidas pela ação da polifenol oxidase sobre o catecol, ácido 

clorogênico ou ácido cafeico (Leopold & Plummer, 1961). 

De acordo com Galston & Davies (1972), na planta, o AIA deriva do aminoácido 

triptofano, através de várias etapas enzimáticas, envolvendo desaminação oxidativa para 

formar indolpiruvato, decarboxilação para dar indolacetaldeído e, finalmente, oxidação 

do grupo aldeído terminal para formar AIA. Alternativamente, decarboxilação para 

triptamina pode ocorrer primeiro, seguida de desaminação oxidativa para formar 

indolacetaldeído e uma conversão similar à primeira para dar AIA. Há também na planta 

enzimas, incluindo peroxidases e fenoloxidases que, em condições apropriadas, podem 

destruir o AIA, formando produtos inativos como metilenooxiindol e indol 3-aldeído. 

Estas enzimas só agem, provavelmente, em condições em que a concentração de auxina 

atinge magnitude muito superior ao nível fisiológico usual. Ocorrem também reações de 

"desintoxicação", em que o AIA é conjugado a vários materiais, tais como: ácido 

aspártico, inositol e D-glucose e reações de "sequestro", envolvendo união do AIA com 

diversas macromoléculas. 
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3 MATERIALEMÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia das Árvores, do 

Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura ''Luiz de 

Queiroz" (ESALQ - USP), localizada no município de Piracicaba - SP, no período de 

Janeiro a Outubro de 1996. 

3 .1 Material vegetal 

Como fonte de expiantes foram utilizadas sementes de Eucalyptus grandis Hill ex 

Maiden, originárias de Coff's Harbour. Estas sementes foram cedidas pela Chamflora 

Agrícola Ltda e pertencem à Área de Produção de Sementes. 

3 .2 Desinfestação das sementes 

As sementes foram imersas em solução de hipoclorito de sódio (2% de cloro 

ativo), à 100% (V/V), sob condições assépticas, em câmara de fluxo laminar, sob 

agitação constante. Após 20 minutos, estas sementes foram lavadas (3 a 4 vezes) com 

água deionizada esterilizada e inoculadas em meio de cultura básico de Gonçalves (1980) 

modificado e sem a adição de reguladores de crescimento, para a germinação das 

sementes. 

3 .3 Obtenção dos expiantes 

Após 20 dias de germinação, as plântulas, com tamanho ao redor de 1,0 cm, 

foram seccionadas, sob as mesmas condições assépticas, na base do hipocótilo ( entre o 
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hipocótilo e a radícula), e a parte superior utilizada como expiante. Os expiantes foram 

inoculados no meio de cultura básico de Gonçalves (1980) modificado (Quadro 1 -

Apêndice) suplementado com o AIB e o aditivo selecionado e com a adição de 30 g.L-1

de sacarose. e 5 g.L·1 de ágar. O ph foi ajustado a 5,8 - 5,9. 

Os frascos com meio de cultura foram autoclavados a 120ºC ± 2ºC por 15 min, 

sobre pressão de 1, O KG.cm·2. 

Após a inoculação, as culturas foram mantidas em sala de crescimento com 

temperatura de 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 16/8 horas (luz/escuro), por 20 dias. 

Para a montagem dos experimentos, oito produtos químicos diferentes foram 

utilizados em combinação com o AIB: floroglucinol, ácido cafeico, resorcina, 

hidroquinona, fenilalanina, prolina, triptofano e ácido clorogênico .. Tais produtos foram 

escolhidos por pertencerem a diferentes grupos (fenóis e aminoácidos) e pela ação já 

conhecida de alguns deles, agindo como promotores ou inibidores de enraizamento. A 

concentração de AIB e dos aditivos e cofatores escolhidos para a instalação dos 

experimentos variou em função dos tratamentos. 

Assim, foram conduzidos oito experimentos ( cinco com fenóis e três com 

aminoácidos), abaixo relacionados. 

3.4 Experimento 1. Efeito da combinação de doses de floroglucinol e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Este experimento foi composto de 16 tratamentos, sendo 4 doses de floroglucinol 

e 4 doses de AIB (Tabela 2). 
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Tabela 2. Doses (µM) de floroglucinol em combinação com doses de AIB e seus 

respectivos tratamentos. 

Tratamentos floroglucinol AIB 

(µM) 

1 o 0,0 

2 o 0,5 

3 o 1,0 

4 o 2,0 

5 1000 0,0 

6 1000 0,5 

7 1000 1,0 

8 1000 2,0 

9 2000 0,0 

10 2000 0,5 

11 2000 1,0 

12 2000 2,0 

13 4000 0,0 

14 4000 0,5 

15 4000 1,0 

16 4000 2,0 

Cada tratamento foi constituído de 5 frascos de cultura, com 5 expiantes cada, 

totalizando 25 amostras. 

Considerou-se cada frasco uma repetição, totalizando 5 repetições por 

tratamento. 

Após 20 dias de cultivo em me10 de enraizamento, foram utilizados para a 

avaliação dos expiantes os seguintes itens: 

- porcentagem de enraizamento (%R): porcentagem de plântulas que

apresentaram primórdio radicular. 
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- número de raízes por expiante (NUMR): quantidade de raízes apresentada por

cada plântula, mesmo esta sendo muito pequena. 

- comprimento da raiz (CR) (considerou-se o comprimento da maior raiz): para

tanto, adotou-se classes de tamanho, atribuindo-se uma nota para cada classe (Tabela 3). 

Tabela 3. Classe de tamanho para o comprimento da raiz para o Experimento 1. 

comprimento 

�3,6 cm 
� 2,6 cm e� 3,5 cm 
� 1,6 cm e�2,5 cm 

� 1,1 cm e� 1,5 cm 
� 0,1 cm e� 1,0 cm 

0,0 cm 

nota raiz 
classe 

5 
4 

3 

2 

1 

o 

- comprimento da parte aérea (CA) ( comprimento da base do hipocótilo até o

ápice do epicótilo): adotou-se também um critério de notas (Tabela 4). 

Tabela 4. Classe de tamanho para o comprimento da parte aérea. 

comprimento 

� 1,9 cm 

nota da parte aérea 
classe 

� 1,2 cm e� 1,8 cm 

= 1,0 cm ±0,1 cm 

3 

2 

1 



---- ------ - ------

25 

3.5 Experimento 2. Efeito da combinação de doses de ácido cafeico e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Para este experimento e para os seguintes (3 a 8), adotou-se a mesma 

metodologia utilizada no experimento 1, reduzindo-se as doses dos produtos utilizados 

(exceto o AIB, onde manteve-se a mesma dosagem) para O, 1, 2 e 4 µM (Tabela 5) e 

acrescentando-se mais uma nota para a avaliação do comprimento da raiz (Tabela 6). 

Tabela 5. Doses (µM) dos produtos ácido cafeico, resorcina, hidroquinona, ácido 

clorogênico, fenilalanina, prolina e triptofano, em combinação com doses de AIB e seus 

respectivos tratamentos. 

Tratamentos PRODUTO AIB 
(µM) 

1 o 0,0

2 o 0,5

3 o 1,0

4 o 2,0

5 1 0,0 

6 1 0,5 

7 1 1,0 

8 1 2,0 

9 2 0,0 

10 2 0,5 

11 2 1,0 

12 2 2,0 

13 4 0,0 

14 4 0,5 

15 4 1,0 

16 4 2,0 
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Tabela 6. Classe de tamanho para o comprimento da raiz, para os experimentos 2 

comprimento 

�3,6 cm 
� 2,6 cm e s 3,5 cm 
� 1,6cmes2,5 cm 
� 1,1 cm e s 1,5 cm 
�0,4cmes 1,0cm 
� 0,1 cm e s 0,3 cm 

0,0cm 

nota raiz 
classe 

5 

4 

3 

2 

1 

0,5 
o 

3.6 Experimento 3. Efeito da combinação de doses de resorcma e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

3. 7 Experimento 4. Efeito da combinação de doses de hidroquinona e do AIB na

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

3.8 Experimento 5. Efeito da combinação de doses do ácido clorogênico e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

3.9 Experimento 6. Efeito da combinação de doses de fenilalanina e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 
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3.10 Experimento 7. Efeito da combinação de doses de prolina e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

3.11 Experimento 8. Efeito da combinação de doses de triptofano e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR.), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

3.12 Delineamento Estatístico 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 

x 4 para todos os experimentos. 

Cada experimento foi composto de 16 tratamentos. Para cada tratamento foram 

utilizados 5 frascos, com 5 expiantes cada, totalizando 25 amostras. Para a análise dos 

dados, considerou-se cada frasco uma repetição ( efetuando-se uma média com os 5 

expiantes do frasco), totalizando 5 repetições por tratamento. 

A análise dos dados foi feita através da análise da variância e do teste de Tukey, 

para as variáveis NUMR, CR e CA. Foi feita também uma análise de regressão para 

todos os experimentos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Uso de fenóis 

4.1.1 Experimento 1. Efeito da combinação de doses de floroglucinol e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Na ausência da auxina exógena (Tratamentos 1, 5 e 13), o floroglucinol induziu o 

enraizamento em um maior número de plântulas (Figura 1 e 7). Já para Caboni et ai. 

(1992), houve um aumento na porcentagem de enraizamento de estacas de maçã, com a 

adição de floroglucinol (162 mg.L"
1
) e AIB ao meio de enraizamento, sendo que o 

floroglucinol mostrou um efeito sinergístico com o AIB. 

A combinação de doses altas de floroglucinol e do AIB (Tratamentos 14, 15 e 16) 

diminuiu a porcentagem de enraizamento das plântulas. Caboni et ai. (1992) também 

relataram um efeito inibitório no enraizamento de estacas de maçã, utilizando uma 

dosagem alta ( 1620 mg.L"1) de floroglucinol.
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Figura 1. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, aos 

20 dias de cultivo, para a interação floroglucinol x AIB. 

Tabela 7. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA para o 

floroglucinol e AIB, aos 20 dias de cultivo. 

DOSES (µM) NUMR CR CA 

o 3,860 B 1,460 e 1,890 A 

Floroglucinol 1.000 4,450 A B 2,450 A 2,040 A 

2.000 4,780 A 1,990 B 1,860 A 

4.000 2, no e 0,870 D 1,170 B 

o 4,120 A 1,870 A 1,900 A 

AIB 0,5 3,740 A 1,910 A 1,680 A B 

1 3,600 A 1,580 A B 1,720 A B 

2 4,400 A 1,410 B 1,660 B 

F 3, 86 ** 7,85 ** 7,70 ** 
C.V.(%) 25, 7 29,5 15, 7 

Média Geral 3,9650 1, 6925 1,740 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5 
% de probabilidade. 
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Através da Tabela 7, nota-se que houve influência do tloroglucinol sobre as três 

variáveis estudadas (p < 0,01), sendo que a dose 1000 µM proporcionou os melhores 

resultados para a variável CR, • não diferindo da dose 2000 µM para a variável NUMR e 

das doses O e 2000 µM para a variável CA. Mattos (1982) obteve maior porcentagem de 

enraizamento de brotações de macieira in vitro, em meio inicial de enraizamento com 162 

mg.L-1 de floroglucinol e 1 mg.L-1de AIA. Webster & fones (1989) também relataram um

aumento significativo no enraizamento in vltro de gemas de maçã, utilizando-se 162 

mg.L-1 de floroglucinol. Para Hammatt (1994), 1 mM (162 mg.L-1) de tloroglucinol foi 

mais efetivo que a auxina em induzir a formação de raiz em gemas de Prunus avium L. 

A dose 4. 000 µM de tloroglucinou diferiu significativamente de todas as demais, 

apresentando os menores valores médios para as três variáveis, concordando com Caboni 

et ai. (1992), onde uma dosagem alta foi inibitória no enraizamento de estacas de maçã. 

O AIB influenciou o enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis apenas 

para as variáveis CR (p < 0,01) e CA (p< 0,05), onde a dose 2 µM diferiu das doses de O 

e 0,5 µM para a variável CR e da dose O µM para a variável CA.. 

Através da Figura 2, observa-se que houve efeito do tloroglucinol sobre o 

enraizamento, sendo que os modelos quadráticos mostram, para as três variáveis 

estudadas, que houve um aumento até a dose 1000 µM e, a partir da dose 2000 µM, 

ocorreu uma queda acentuada, indicando que as doses acima desse valor passaram a ter 

um efeito tóxico. 

Assim, doses mais baixas de tloroglucinol poderiam ser utilizadas, como nos 

demais experimentos, ou até a concentração 1000 µM, onde a curva de regressão 

mostrou um aumento crescente, principalmente para as variáveis NUMR e CR. 
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Figura 2. Efeito do floroglucinol sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte 

aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

Para o AIB, os modelos lineares apresentados para as variáveis NUMR e CA não 

apresentaram diferença entre as doses, enquanto que para a variável CR, o modelo linear 

mostrou que a pior dose foi 2000 µM, indicando uma tendência à diminuição do CR com 

o aumento da dose de AIB (Figura 3).
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Figura 3. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea 

(CA), aos 20 dias de cultivo. 

Através das Figuras 4 e 5, observa-se que, para a variável NUMR, os melhores 

resultados foram proporcionados pelas doses 1000 e 2000 µM. Para a variável CR, o 

melhor resultado foi apresentado pela dose 1 O00µM (162 mg.L-1). A adição de 1000 µM

de floroglucinol no meio de enraizamento aumentou significativamente o enraizamento in 

vitro de gemas de maçã (Webster & Jones, (1989)). 

A dose 4000 µM de floroglucinol conferiu aspecto endurecido às raízes e redução 

do número de pêlos absorventes. Caboni et ai. (1992), trabalhando com estacas de maçã, 

observaram também um efeito inibitório com uma dosagem alta de floroglucinol. 
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Figura 4. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação floroglucinol x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 5. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação floroglucinol x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

A variável CA não apresentou diferença entre as doses de floroglucinol O, 1000 e 

2000 µM (Figura 6), sendo que a dose 4000 µM tomou as plântulas raquíticas. 
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Figura 6. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação floroglucinol x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

O uso de floroglucinol proporcionou coloração alaranjada nas raízes (Figura 7). 

A dose 4000 µM de floroglucinol, para as três variáveis estudadas, demonstrou 

ter um efeito inibitório, estando de acordo com Caboni et al. (1992) que rei.ataram 

também um efeito inibitório no enraizamento de estacas de maçã, com uma dosagem alta 

de floroglucinol (Figuras 4, 5 e 6). 

Houve um aumento pronunciado de calo nas folhas das plântulas, com o aumento 

da concentração de AIB e a combinação de doses altas de floroglucinol e AIB tomou as 

plântulas raquíticas, com muito calo nas folhas, clorose e toco de raízes, muitas vezes 

necróticos. 





36 

4.1.2 Experimento 2. Efeito da combinação de doses de ácido cafeico e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Através da figura abaixo, observa-se que os melhores resultados foram obtidos 

utilizando-se 1 e 2 µM de ácido cafeico. Na ausência deste, O a 0,5 µM de AIB induziram 

enraizamento em um maior número de plântulas (Figura 14). 
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Figura 8. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, aos 

20 dias de cultivo, para a interação ácido cafeico x AIB. 
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Tabela 8. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA, para o ácido 

cafeico e AIB, aos 20 dias de cultivo. 

DOSES (µM) NUMR CR CA 

o 3,430 A 1,960 A 2,170 A B 
Ácido cafeico 1 3,210 A 1,520 B 2,000 B 

2 3,700 A 2,080 A 2,310 A 
4 3,340 A 2,090 A 2,310 A 

o 3,850 A 2,835 A 2,530 A 
0,5 3,210 A 1,660 B 2,150 B 
1 3,210 A 1,605 B 2,120 B 
2 3,410 A 1,550 B 1,990 B 

F Ü, 98 (NS) 3, 18 ** 3, 26 **
C.V. (%) 24,22 37,3 13, 81 
Média Geral 3,4200 1, 9125 2, 1975 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5 

% de probabilidade. 

Pela tabela 8, observa-se que o ácido cafeico influenciou o comprimento da raiz 

(p < 0,05) e o comprimento da parte aérea (p< 0,01 ), sendo que as doses que 

proporcionaram melhores resultados médios foram as doses 2 e 4 µM (Figura 14). 

Houve influência do AIB sobre o enraizamento das plântulas apenas para as 

variáveis CR e CA (p < 0,01), onde na ausência da auxina foram obtidos os melhores 

resultados (Figura 14). Caboni et ai. (1992) também relataram que os fenóis ácido 

clorogênico e catecol estimularam o enraizamento de estacas de maçã, quando 

adicionados ao meio de enraizamento sem o AIB. De acordo com esses autores, o uso de 

fenóis juntamente com a auxina, tem um efeito inibitório no crescimento de raízes. 

Observa-se, pelos modelos lineares da Figura 9, que o ácido cafeico afetou o 

enraizamento das plântulas de Eucalyptus para as as variáveis CR e CA, onde as curvas 

mostraram uma tendência a um aumento crescente (melhores doses 2 e 4 µM). 
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Assim, doses mais altas de ácido cafeico (> 4 µM) poderiam ser utilizadas, para 

verificar essa tendência, para as variáveis CR e CA. 
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Figura 9. Efeito do ácido cafeico sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte 

aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

Também para o AIB (Figura 1 O), os modelos quadráticos mostram, para as três 

variáveis (NUMR, CR e CA), que houve influencia do AIB, sendo que, na ausência do 

mesmo, foram obtidos os melhores resultados. 
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Figura 1 O. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea 

(CA), aos 20 dias de cultivo. 

Observa-se, pelas Figuras 11, 12 e 13, que as menores médias foram apresentadas 

pela dose 1 µM de ácido cafeico. Através das Figuras 11 (Tratamentos 1, 5 e 9), 12 e 13, 

nota-se que, na ausência do AIB, foram obtidos os melhores resultados, não mostrando 

um efeito sinérgico com o AIB. C aboni et ai. (1992), trabalhando com o enraizamento de 

estacas de maçã, observaram o efeito de vários fenóis. Apenas o floroglucinol mostrou 

um efeito sinérgico com o AIB. Outros fenóis, tais como o catecol e ácido clorogênico 

estimularam o enraizamento, somente quando adicionados ao meio de enraizamento sem 

oAIB. 
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O uso de ácido cafeico proporcionou aspecto longelinio às plântulas, tanto em 

relação à parte aérea (maior C A médio em comparação aos demais produtos), como em 

relação ao comprimento da raiz (maior C R médio em comparação aos demais produtos) 

(Figura 14) 
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Figura 11. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação ácido cafeico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 12. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação ácido cafeico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 13. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação ácido cafeico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 14. Plântulas de Eucalyptus grandis, aos 20 dias de cultivo, para o ácido 

cafeico e AIB. 
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4 .1.3 Experimento 3. Efeito da combinação de doses de resorcma e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Os resultados da figura abaixo mostram que, na ausência da auxina exógena, a 

resorcina induziu enraizamento em maior número de plântulas (Figura 21 ). Caboni et al. 

(1992) relataram que o catecol e o ácido clorogênico (fenóis) estimularam o 

enraizamento de estacas de maçã, quando adicionados ao meio de enraizamento sem o 

AIB. 

Doses altas de AIB em combinação com doses altas de resorcina mostraram ter 

um efeito inibitório. 
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Figura 15. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação resorcina x AIB. 
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Tabela 9. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA para a resorcma 

e AIB, aos 20 dias de cultivo. 

DOSES (µM) NUMR CR CA 

o 3,090 A 1,525 A 2,010 A 

Resorcina 1 3,210 A 1,555 A 2,000 A 

2 2,780 A 1,580 A 1,930 A 

4 3,400 A 1,375 A 2,010 A 

o 3,640 A 2,370 A 2,300 A 

0,5 2,830 B 1,370 B 2,050 BC 

2,890 AB 1,255 B 2,850 B 

2 3,120 AB 1,040 B 1,750 e 

F 1, 32 (NS) 4, 29 ** 4, 22 ** 

C.V. (%) 30, 25 36, 74 13,24 

Média Geral 3,120 1, 5087 1,9875 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5
% de probabilidade. 

Através da Tabela 9, observa-se que as doses de resorcina não tiverem efeito 

sobre as três variáveis estudadas. 

O AIB influenciou o crescimento das plântulas de Eucalyptus grandis para todas 

as variáveis, sendo que a ausência de AIB proporcionou melhores resultados. 

Pela Figura 16, os modelos lineares mostram que não houve diferença entre as 

doses utilizadas de resorcina sobre as três variáveis estudadas. Para a variável NUMR, o 

aumento da dose de resorcina mostrou uma tendência a um aumento crescente. 

Assim, doses mais altas de resorcina (> 4 µM) poderiam ser utilizadas, para 

verificar essa tendência para a variável NUMR e o desempenho das demais variáveis. 
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Figura 16. Efeito da resorcina sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte 

aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

Já a Figura 17 apresenta os modelos quadráticos para o AIB, onde nota-se que 

houve influência do AIB sobre as variáveis NUMR, CR e CA, sendo que os melhores 

resultados foram obtidos na ausência da auxina. Para as variáveis CR e CA observa-se 

que há uma tendência à diminuição do comprimento, com o aumento das doses de AIB. 
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Figura 17. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea 

(CA), aos 20 dias de cultivo. 

Através das Figuras 18, 19 e 20, observa-se que os melhores resultados foram 

obtidos, para as três variáveis estudadas, na ausência do AIB (Figura 21). Isto confirma 

os resultados obtidos por Caboni et al. (1992) com estacas de maçã, onde os fenóis 

catecol e ácido clorogênico estimularam o enraizamento, quando adicionados ao meio de 

enraizamento sem o AIB. Suas utilizações, juntamente com a auxina, têm um efeito 

inibitório no crescimento das raízes. 

Para o CR, na ausência do AIB, os maiores valores médios foram encontrados 

utilizando-se 1 e 2 µM de resorcina, apesar da interação não ter sido significativa (Figura 

19). 



46 

Os dados acima mostram que a resorcina não sinergiza o AIB com relação ao 

enraizamento. 
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Figura 18. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação resorcina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 19. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação resorcina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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4.1.4 Experimento 4. Efeito da combinação de doses de hidroquinona e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Pelos dados da Figura 22, observa-se que com o uso da dose mais alta de AIB, a 

hidroquinona diminuiu a indução de enraizamento, em um maior número de plântulas 

(Figura 30). 
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Figura 22. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação hidroquinona x AIB. 



49 

Tabela 10. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA para a 

hidroquinona e AIB, aos 20 dias. 

DOSES (µM) NUMR. NR NA 

o 3,660 A 1,785 A 1,710 A 
Hidroquinona 1 3,590 A 1,805 A 1,860 A 

2 3,770 A 1,910 A 1,700 A 
4 3,320 A 2,100 A 1,850 A 

o 3,640 A 2,780 A 1,970 A 
0,5 3,510 A 1,815 B 1,780 A B 
1 3,740 A 1,620 B 1,760 B 
2 3,450 A 1,385 B 1,610 B 

F 1,59(NS) 2, 82 ** 2,09 *
C.V. (%) 20,32 38,77 14, 11 
Média Geral 3,5850 1,9000 1, 7800 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5
% de probabilidade. 

Através da Tabela 10, nota-se que não houve influência da hidroquinona sobre as 

três variáveis estudadas. 

O AIB influenciou o enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis para as 

variáveis CR e CA, onde as doses mais altas diminuiram o valor médio das variáveis 

estudadas. Não houve diferença entre as doses para a variável NUMR. 

Através da Figura 23, observa-se que a interação foi significativa apenas para as 

doses de AIB O e 1 µM, onde os modelos quadráticos mostram que, para o AIB O, a 

ausência de hidroquinona induziu maior NUMR e, para o AIB 1, a dose de 2 µM de 

hidroquinona proporcionou maior número de raízes. 
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Figura 23. Efeito da interação hidroquinona em função do AIB sobre plântulas de 

Eucalyptus grandis, para a variável número de raízes (NUMR), aos 20 dias de cultivo. 

Nota-se, pela Figura 24, que a interação foi significativa apenas para a dose de 

hidroquinona 2 µM, onde o modelo quadrático evidencia que o maior NUMR foi 

apresentado pela dose 1 µM de AIB. 
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Figura 24. Efeito da interação AIB em função da hidroquinona sobre plântulas de 

Eucalyptus grandis, para a variável número de raízes (NUMR), aos 20 dias de cultivo. 

Os resultados das Figuras 23 e 24 estão de acordo com os resultados obtidos por 

James & Thurbon (1981b) que trabalhando com compostos fenólicos que controlam a 

rizogêneze in vitro de estacas de maçã, avaliaram vários compostos fenólicos, nas 

concentrações de 10-3M, como AIA sinergistas e relataram que dos fenóis simples, 

apenas o floroglucinol e a hidroquinona tiveram algum efeito no número de raízes. 

Pela Figura 25, observa-se que as variáveis CR e CA não apresentaram efeito 

significativo, sendo que os modelos lineares indicam uma tendência a um aumento na 

resposta ao enraizamento, com o aumento da dose de hidroquinona. 

Assim, doses mais altas de hidroquinona (> 4 µM) poderiam ser testadas, para 

verificar essa tendência, para as variáveis CR e CA. 
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Figura 25. Efeito da hidroquinona sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea (CA), aos 20 dias de 

cultivo. 

O comprimento da raiz foi influenciado pelo AIB, onde o modelo quadrático 

mostra que a ausência de AIB proporcionou o melhor resultado, o mesmo ocorrendo 

para a variável CA (modelo linear) (Figura 26). 
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Figura 26. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea, aos 20 dias de cultivo. 

As Figuras 27, 28 e 29 mostram os valores médios para as três variáveis 

estudadas, onde a variável NUMR mostrou os melhores resultados com a dose 2 µM de 

hidroquinona e 0,5 e 1 de AIB (Figura 27). O CR da raiz mostrou a enorme influência do 

AIB, sendo que, na sua ausência, os CR foram os mais altos (Figura 28). A Figura 29 

mostra que doses mais altas de AIB (2 µM) influenciaram o CA, diminuindo-o. 

O uso de hidroquinona proporcionou um dos CR médios mais altos em relação 

aos demais produtos. 
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Figura 27. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação hidroquinona x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 28. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação hidroquinona x AIB, aos 20 dias de cultivo. 





56 

4.1.5 Experimento 5: Efeito da combinação de doses de ácido clorogênico e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Para as doses O, 2 e 4 µM de ácido clorogênico, doses mais altas de AIB (1 e 2 

µM) diminuiram a porcentagem de enraizamento das plântulas (Figura 37). Abreu et ai. 

(1993) obtiveram uma maior porcentagem de enraizamento de microestacas de 

Eucalyptus citriodora in vitro, utilizando-se 45,0 mg.L"1 de ácido clorogênico e 1,0

mg.L"1 de AIB.
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Figura 31. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação ácido clorogênico x AIB. 
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Tabela 11. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA para o ácido 

clorogênico e AIB, aos 20 dias. 

OOSES (µM) NUMR CR CA 

o 4,220 A 1,765 A 2,120 A 
Ác. clorogênico 1 3,860 A 1,495 A 2,080 A 

2 4,530 A 1,675 A 2,180 A 
4 4,290 A 1,780 A 2,060 A 

o 4,580 A 2,290 A 2,340 A 
0,5 3,930 A 1,605 B 2,080 B 

1 3,730 A 1,410 B 2,030 B 
2 4,660 A 1,410 B 1,990 B 

F 1, 31 (NS) 2, 88 ** 2, 74 ** 
C.V. (%) 31, 71 33,00 10,66 
Média Geral 4,2250 1, 6787 2, 1100 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5 % de 
probabilidade. 

Não houve influência do ácido clorogênico sobre as três variáveis estudadas 

(Tabela 11 ). 

O AIB mostrou diferença significativa para as variáveis CR e CA, observando-se, 

na ausência do AIB, os melhores resultados. Caboni et ai. (1992) também relataram que 

os fenóis ácido clorogênico e catecol estimularam o enraizamento de estacas de maçã, 

quando adicionados ao meio de enraizamento sem o AIB. 

O NUMR não foi afetado pelas diferentes doses de AIB. 

Os modelos lineares da Figura 32 mostram que não houve influência do ácido 

clorogênico sobre as variáveis NUMR, CR e CA. O NUMR e o CR mostraram uma 

tendência a um aumento crescente com doses mais altas de ácido clorogênico. 
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Assim, doses mais altas de ácido clorogênico (> 4 µM) poderiam ser testadas, 

para verificar essa tendência, para as variáveis NUMR e CR. 
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Figura 32. Efeito do ácido clorogênico sobre plântulas de Eucalyptus grandis, 

para as variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento 

da parte aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

A Figura 33 apresenta os modelos quadráticos para as três variáveis, havendo 

diferença com relação as doses utilizadas de AIB, onde para as variáveis CR e CA, a 

ausência de AIB proporcionou os melhores resultados, enquanto para a variável NUMR, 

as melhores doses de AIB foram O e 2 µM. 
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Figura 33. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea, aos 

20 dias de cultivo. 

Nas doses de ácido clorogênico O e 1 µM, os melhores resultados para o NUMR 

foram obtidos na ausência de AIB, mas o maior valor médio para o NUMR foi obtido 

com a dose 4 µM de ácido clorogênico e 2 µM de AIB (Figura 34). Isto mostra que 

houve um efeito sinérgico entre o AIB e o ácido clorogênico, estando de acordo com 

James & Thurbon (1981), que estudaram o efeito de vários compostos fenólicos, como 

AIA sinergistas, durante a fase de iniciação de raiz de maçã, onde o ácido clorogênico 

aumentou o número de raízes. 
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Dentre os experimentos realizados, o maior valor médio para o NUMR foi obtido 

para o ácido clorogênico e AIB. 

6 

5.5 

QI 

4.5 

QI 

QI 3.5 

•::I 

3 

2.5 

o 2 

Doses de Ácido Clorogênico , (µM) 

4 

AIB 

(µM) 

□o

■0.5

□ 1

612 

Figura 34. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação ácido clorogênico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

Na ausência de AIB, foram obtidos os melhores resultados para as variáveis CR e 

CA (Figuras 35 e 36 e 37). Estes resultados estão de acordo com Caboni et al. (1992), 

onde o ácido clorogênico estimulou o enraizamento de estacas de maçã , quando 

adicionado ao meio de enraizamento sem o AIB. Seu uso, juntamente com a auxina, tem 

um efeito inibitório no crescimento das raízes. 
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Figura 35. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação ácido clorogênico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 36. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação ácido clorogênico x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 37. Plântulas de Eucalyptus grandis, aos 20 dias de cultivo, para o ácido 

clorogênico e AIB. 
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4.2 Uso de aminoácidos 

4.2.1 Experimento 6. Efeito da combinação de doses de fenilalanina e do AIB na 

porcentagem de enraizamento, no número de raízes (NUMR), no comprimento da raiz 

(CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Observa-se, pela Figura 38, que a porcentagem de enraizamento das plântulas de 

Eucalyptus grandis diminuiu com doses mais altas de AIB. A ausência de AIB 

proporcionou os melhores resultados (Figura 44). 
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Figura 38. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação fenilalanina x AIB. 
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Tabela 12. Comparação dos valores médios do NUMR, CR e CA para a 

fenilalanina e AIB, aos 20 dias. 

DOSES (µM) NUMR CR CA 

o 3,940 A 1,220 A 1,990 A 
Fenilalanina 1 4,180 A 1,505 A 2,050 A 

2 3,710 A 1,360 A 2,040 A 
4 3,390 A 1,515 A 2,060 A 

o 4,450 A 2,115 A 2,190 A 
0,5 3,460 C B 1,345 B 1,980 B 
1 3,060 e 1,080 B 1,980 B 
2 4,250 A B 1,060 B 1,990 A B 

F 2, 22 ** 4, 12 ** 1, 85 *
C.V. (%) 30,06 39, 5 11, 98 
Média Geral 3,8050 1,4000 2,0350 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5
% de probabilidade. 

Através da Tabela 12, nota-se que não houve influência da fenilalanina sobre as 

três variáveis estudadas. 

Os dados da mesma tabela mostram que as doses de AIB influenciaram o NUMR, 

sendo que as doses O e 2 µM mostraram os melhores resultados. Para o CR, a ausência 

de AIB proporcionou o melhor resultado, enquanto que, para o CA, a ausência de AIB 

não diferiu da dose 2 µM. 

A Figura 39 mostra os modelos lineares para as três variáveis estudadas, onde as 

doses de fenilalanina não tiveram efeito sobre o enraizamento, apesar da tendência a um 

aumento crescente para a variável CR. 

Assim, doses mais altas de fenilalanina (> 4 µM) poderiam ser testadas, para 

verificar essa tendência, para a variável CR. 
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Figura 39. Efeito da fenilalanina sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte 

aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

Para o AIB, os modelos quadráticos mostram que para o NUMR os melhores 

resultados foram obtidos na ausência de AIB e com 2 µM de AIB e, para as variáveis CR 

e CA, a ausência de AIB proporcionou melhores resultados (Figura 40). 
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Figura 40 Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea, aos 

20 dias de cultivo. 

Através da Figura 41, observa-se que o maior NUMR foi obtido pelo dose 1 µM 

de fenilalanina e 2 µM de AIB. A dose 4 µM de fenilalanina em combinação com o AIB 

diminuiu o NUMR das plântulas. 
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Figura 41. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação fenilalanina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

A Figura 42 evidencia que as doses 0,5 1 e 2 µM de AIB diminuiram o CR, pois 

os maiores comprimentos foram obtidos na sua ausência (Figura 44). A dose 4 µM de 

fenilalanina proporcionou o maior CR na ausência do AIB. 

Apesar das doses crescentes de fenilalanina terem aumentado o comprimento da 

raiz na ausência do AIB, a média geral desse experimento, para a variável CR, foi uma 

das menores em comparação aos demais experimentos. 

Os dados da Figura 42 mostram que a fenilalanina influenciou o enraizamento. 

Isto talvez tenha acontecido porque a fenilalanina é uma precursora de fenóis (Marziah et 

ai, 1993), e, segundo Mattos (1982), os efeitos positivos de compostos fenólicos no 

enraizamento in vitro se devem à inibição da AIA-oxidase pelos mesmos, prevenindo, 

assim, a destruição da auxina. 
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Figura 42. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação fenilalanina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

Já a Figura 43 mostra que houve uma pequena diferença na ausência do AIB para 

os tratamentos 5, 9 e 13, aumentando o CA. 
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Figura 43. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação fenilalanina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Os dados acima obtidos mostram que não há um efeito sinérgico entre a 

fenilalanina e o AIB. 

Figura 44. Plântulas de Eucalyptus grandis, aos 20 dias de cultivo, para a 

fenilalanina e AIB. 
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4.2.2 Experimento 7. Efeito da combinação de doses de prolina e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

A Figura 45 evidencia que houve uma diminuição da porcentagem de 

enraizamento com a utilização das doses 1 e 2 µM de AIB, para os tratamentos com O, 2 

e 4 µM de prolina (Figura 53). Para esses mesmos tratamentos, a ausência de AIB 

propiciou os melhores resultados. 

A maior porcentagem de enraizamento foi obtida pelo tratamento 6, utilizando-se 

1 µM de prolina e 0,5 µM de AIB. Druart (1986-1987), citado por Orlikowska (1992), 

também relatou um aumento na porcentagem de gemas enraizadas de Prunus avium e P. 

cerasus, utilizando-se a prolina. Kamada & Harada (1979), citados por Orlikowska, 

(1992), trabalhando com expiantes de gema de Torenia fournieri, observaram que a 

prolina estimulou a rizogêneze na presença de ANA. 
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Figura 45. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação prolina x AIB. 
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Tabela 13. Comparação dos valores médio do NUMR, CR e CA para a prolina e 

AIB, aos 20 dias. 

DOSES (µM) NUMR CR CA 

o 3,350 A B 1,620 A 2,020 A 

Prolina 1 3,700 A 1,550 A 1,950 A 

2 3,620 A 1,660 A 2,040 A 

4 2,820 B 1,710 A 2,020 A 

o 3,880 A 2,210 A 2,130 A 

0,5 3,610 A 1,705 B 2,020 AB 

1 2,820 B 1,340 B 1,920 B 

2 3,180 A B 1,285 B 1,960 AB 

F 3, 09 ** 3,44** 1, 17 (.NS) 

C.V. (%) 25,63 33,99 12,47 

Média Geral 3,3725 1,6350 2,0075 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5
% de probabilidade. 

Através da Tabela 13, observa-se que não houve influência da prolina sobre as 

variáveis CR e CA Para o NUMR as melhores doses utilizadas foram 1 e 2 µM, não 

diferindo da dose O. 

O AIB apresentou influência sobre as três variáveis. Para o CR, a ausência de AIB 

apresentou o maior valor, diferindo das demais doses (Figura 53). Os maiores valores 

médios obtidos para o NUMR e CA também foram apresentados na ausência do AIB. 

A Figura 46 mostra a interação de doses de prolina em função das doses de AIB, 

onde se observa que essa interação foi significativa apenas para a dose 2 µM de AIB, 

sendo que o modelo quadrático evidencia que as doses de prolina 1 e 2 µM 

proporcionaram o maior NUMR, ocorrendo a partir daí uma queda acentuada. 
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Figura 46. Efeito da interação prolina em função de AIB, para a variável número 

de raízes (NUMR), aos 20 dias de cultivo. 

A Figura 4 7, doses de AIB em função de doses de prolina, mostra que a interação 

foi significativa para prolina O µM, onde o modelo quadrático mostra que o melhor 

resultado foi obtido na ausência de AIB e para prolina 4 µM, onde o modelo linear 

mostra que o melhor resultado também foi obtido na ausência de AIB. 
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Figura 4 7. Efeito da interação AIB em função da prolina, para a variável número 

de raízes (NUMR), aos 20 dias de cultivo. 

Os modelos lineares da Figura 48 mostram que não houve efeito da prolina sobre 

as variáveis CR e CA, apesar da variável CR apresentar uma tendência a um aumento 

crescente. 

Assim, doses mais altas de prolina (> 4 µM) poderiam ser testadas, para verificar 

essa tendência, para a variável CR. 
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Figura 48. Efeito da prolina sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea (CA), aos 20 dias de 

cultivo. 

Os modelos quadráticos evidenciam que o AIB influenciou o crescimento das 

plântulas, sendo que na sua ausência foram obtidos os melhores resultados (Figura 49). 
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Figura 49. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

comprimento da raiz (CR) e comprimento-da parte aérea, aos 20 dias de cultivo. 

Através das Figuras 50, 51 e 52, observa-se os valores médios para as variáveis 

NUMR, CR e CA, respectivamente. 

A Figura 50 evidencia que os maiores valores médios para o NUMR. foram 

obtidos com 1 µM de prolina e 0,5 µM de AIB e 2 µM de prolina e O de AIB, em 

contraste com os valores obtidos por Orlikowska (1992), trabalhando com o 

enraizamento de estacas de maçã, onde o NUMR por gema enraizada nos tratamentos 

sem arginina aumentou com o aumento das concentrações de AIB, acima de 5,0 µM. 

Druart (1986-1987), citado por Orlikowska (1992), observou também que a 

prolina aumentou o número de raízes por gema enraizada em Prunus.
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Os maiores valores de CR foram obtidos na ausência de AIB e com 4 µM de 

prolina (Figura 51). Doses mais altas de AIB diminuiram o CR. 

A variável CA apresentou apenas uma pequena variação na ausência de AIB, para 

as doses 2 e 4 µM de prolina (Figura 52). 
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Figura 50. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação prolina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

3 

N 
2.5 

"i! 
AIB 

Ili 2 (µM) 

CIO 

1.5 Ili ■0.5

□ 1

1!!12 

0.5 

o 

o 2 4 

Doses de Prolina (µM) 

Figura 51. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação prolina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 



77 

2.5 

Ili 
Qj 

AIB Ili 

Qj 

(µM) 
Ili 
Q. 

□oIli 

0 ■0.5

□ 1Qj 
1.5 

� El2 
Q. 

0 

1 

o 1 2 4 

Doses de Prolina (µM) 

Figura 52. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação prolina x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

Os dados das Figuras 50, 51 e 52 mostram que não houve um- efeito sinérgico 

entre a prolina e o AIB, para as doses O, 2 e 4 µM de prolina, para as três variáveis, e 

para a dose 1 µM, para a variável CA. Já a dose 1 µM de prolina, para as variáveis 

NUMR e CR, mostrou um efeito sinérgico entre a prolina e o AIB. 

Kim et ai. (1994) relataram que a prolina é utilizada, geralmente, em meios de 

cultura para a indução de embriões somáticos, associada ou não à diferentes combinações 

de auxinas. 
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Figura 53. Plântulas de Eucalyptus grandis, aos 20 dias de cultivo, para a prolina 

eAIB. 
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4.2.3 Experimento 8. Efeito da combinação de doses de triptofano e do AIB na 

porcentagem de enraizamento (%R), no número de raízes (NUMR), no comprimento da 

raiz (CR) e no comprimento da parte aérea (CA). 

Pela Figura abaixo, nota-se que, na ausência do AIB, o triptofano induziu 

enraizamento em um maior número de plântulas. Doses altas de AIB diminuiram a 

porcentagem de enraizamento das mesmas (Figura 60). 
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Figura 54. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para a interação triptofano x AIB. 
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Tabela 14. Comparação dos valores médios do � CR e CA para o 

triptofano e AIB, aos 20 dias. 

OOSES (µM) NUMR CR CA 

o 2,900 A 1,140 A 1,930 A 

Triptofano 1 2,810 A 1,215 A 1,870 A 

2 2,820 A 1, 430 A 1,920 A 

4 3,270 A 1, 350 A 1,890 A 

o 4, 090 A 2, 400 A 2,140 A 

0,5 2,8 00 B 1,235 B 1,890 B 

1 2, 410 B O, 78 5 C B 1,870 B 

2 2, 500 B o, 715 e 1,710 B 

F 2, 41 ** 7, 8 0  ** 2, 04** 
C.V. (%) 36, 9 43,91 12, 95 

Média Geral 2, 9500 1,28 37 1,9025 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5 % de 
probabilidade. 

Pela Tabela 14, observa-se que não houve influência do triptofano sobre as três 

variáveis estudadas. O NUMR apresentou maior valor médio para a dose de 4 µM de 

triptofano. Orlik:owska (1992) também relatou um aumento no número de raízes de uma 

variedade de maçã, utilizando alguns aminoácidos, dentre eles o triptofano. 

A ausência de AIB proporcionou os melhores resultados de enraizamento para as 

mesmas variáveis. 

Os modelos lineares da Figura 55 confirmam os dados da Tabela 14, onde não 

houve diferença entre as doses, mostrando uma tendência a um aumento crescente para 

as variáveis NUMR e CR. 

Assim, doses mais altas de triptofano (> 4 µM) poderiam ser testadas, para 

verificar essa tendência, para as variáveis NUMR e CR. 
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Figura 55. Efeito do triptofano sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as 

variáveis número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte 

aérea (CA), aos 20 dias de cultivo. 

Os modelos quadráticos da Figura 56 mostram que a ausência de AIB influenciou 

o enraizamento das plântulas para as três variáveis estudadas, aumentando os seus

valores. 
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Figura 56. Efeito do AIB sobre plântulas de Eucalyptus grandis, para as variáveis 

número de raízes (NUMR), comprimento da raiz (CR) e comprimento da parte aérea, aos 

20 dias de cultivo. 

Observa-se, pelas Figuras 57, 58 e 59 que na ausência de AIB foram obtidos os 

melhores resultados para todas as variáveis estudadas (Figura 60), mas as variáveis que 

sofreram maiores alterações foram o NUMR e o CR, apesar do CR apresentado pelo 

triptofano ter sido o menor dentre os demais produtos testados. 
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Figura 57. Comparação dos valores médios do número de raízes (NUMR) para a 

interação triptofano x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 58. Comparação dos valores médios do comprimento da raiz (CR) para a 

interação triptofano x AIB, aos 20 dias de cultivo. 
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Figura 59. Comparação dos valores médios do comprimento da parte aérea (CA) 

para a interação triptofano x AIB, aos 20 dias de cultivo. 

Os dados das Figura 57, 58 e 59 mostram que o triptofano não sinergiza o AIB 

nas doses utilizadas. 

Figura 60. Plântulas de Euca/yptus grandis, aos 20 dias de cultivo, para o 

triptofano e AIB. 
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4.3 Comparação entre os diversos experimentos e tratamentos 

As melhores médias para porcentagem de enraizamento foram obtidas nos 

experimentos 2 (ácido cafeico e AIB), 4 (hidroquinona e AIB), 8 (ácido clorogênico e 

AIB) e 1 (floroglucinol e AIB) (Figura 61). 
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Figura 61. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para todos os experimentos. 

Na ausência da auxina exógena, todos os aditivos ou cofatores utilizados nos 

experimentos, induziram o enraizamento em um maior número de plântulas. As maiores 

doses de AIB propiciaram uma menor porcentagem de enraizamento (Figura 62 e 

(Figuras 7, 14, 21, 30, 37, 44, 53 e 60). 
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Figura 62. Porcentagem de enraizamento das plântulas de Eucalyptus grandis, 

aos 20 dias de cultivo, para todos os tratamentos. 

A maior média do NUMR foi obtida pelo experimento com ácido clorogênico e 

AIB, seguida pela média do experimento com floroglucinol e AIB (Figura 63). 
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Figura 63. Valores médios do número de raízes de plântulas de Eucalyptus 

grandis, aos 20 dias de cultivo. 
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A maior média para a variável CR foi obtida pelo experimento com ácido cafeico 

e AIB, seguida pela média do experimento com hidroquinona e AIB. Para a variável CA, 

obteve-se a maior média com o experimento com ácido cafeico e AIB, seguida pela 

média do experimento com ácido clorogênico e AIB (Figura 64). 
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Figura 64. Valores médios de plântulas de Eucalyptus grandis, aos 20 dias de 

cultivo, para as variáveis comprimento de raiz e comprimento da parte aérea. 
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5. CONCLUSÕES

A análise dos resultados permitiu concluir que: 

- O uso de fenóis induziu enraizamento em um maior número de plântulas, em

relação aos experimentos que utilizaram aminoácidos; 

- O ácido clorogênico e o floroglucinol mostraram os valores médios mais altos

para o número de raízes; 

- O ácido cafeico e a hidroquinona apresentaram os valores médios mais altos

para o comprimento da raiz, enquanto que os valores médios mais altos para o 

comprimento da parte aérea foram proporcionados pelo ácido cafeico e ácido 

clorogênico e 

- Doses menores que 1 mM de :floroglucinol deveriam ser testadas.
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Quadro 1 -Composição do meio de cultura segundo GONÇALVES (1980) 

modificado. 

MACRONUTRIENTES 
NRiNO3 
KNO3 
KH2PO4 
Ca(NO3)2.4H2O 
MgSO4.1H2O 

MICRONUTRIENTES 

FeSO4.1H2O 
Na2EDTA 
H3BO3 
C0Ch.6H2O 
CuSO4.5H2O 
MnSQ4. H2O 
Na2MoO4.2H2O 
ZnSO4 .7H2O 
KI 

VITAMINAS 

Concentração 
mg/1 

800 
1000 

170 
236 
250 

27,8 
37,3 
6,2 
0,25 
0,03 
1,7 
0,25 
3,0 
0,75 

Meso Inositol 100 
Tiamina 5 
Piridoxina 0,5 
Ácido Nicotínico 0,5 
Pantotenato de Cálcio 1 




