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RESUMO
O crescimento de plantas, órgãos, tecidos e células in vitro depende do
desenvolvimento de meios de cultura otimizados para a perfeita interação de
componentes essenciais como fitorreguladores, fonte de carbono e nutrientes
minerais. Os fatores que limitam o crescimento de órgãos ou tecido in vitro são
similares a aqueles que limitam o crescimento in vivo. Com o objetivo de testar
a influência do estado nutricional de plantas matrizes de cenoura Daucus carota
Link em potássio na morfogênese in vitro, plantas obtidas de sementes
germinadas em substrato e cultivadas em vasos com areia em condições de
casa de vegetação, foram submetidas a tratamentos com soluções nutritivas
contendo variáveis níveis de potássio. Decorridos 30 e 60 dias de tratamento,
explantes dessas plantas (internódios) foram coletados, desinfetados e
inoculados em meio de cultura sólido de MS contendo também diferentes
concentrações de potássio e acrescido de 0,1mg.L-1 da auxina 2,4-D buscando
indução de calogênese na ausência de luz. Diferenciação celular via

xii

embriogênese somática foi conseguida em ausência de auxina em condições
de fotoperíodo de 16/8 horas (claro/escuro). A avaliação da calogênese foi feita
aos 60 dias após a inoculação, com base na massa de matéria fresca e seca
dos calos formados por explante. A avaliação da diferenciação celular (número
de plantas/explante) e taxa de diferenciação celular (número de plantas/g de
matéria seca de calos) foi realizada após 30 dias de cultivo em condições de
luz. A indução de calogênese e crescimento celular nos explantes de matrizes
tratadas foi influenciada pelo tratamento pelos níveis de K+ na solução nutritiva
e pela duração dos tratamentos. Explantes de matrizes tratadas com alta
concentração de K+ resultaram em indução e crescimento de calos em matéria
fresca e seca inversamente proporcional à concentração de K+ no meio de
cultura tanto para tratamento por 30 dias como para 60 dias. Tratamentos de
curta duração (30 dias) com altos níveis de K+ nas soluções nutritivas e baixos
níveis de K+ no meio de cultura influenciaram negativamente a regeneração de
plantas (nº plantas/explante) nos calos dos explantes das matrizes tratadas. No
entanto, taxas mais altas de diferenciação celular (nº plantas/g de matéria seca
de calos) ocorreram nos calos de explantes de matrizes tratadas por 30 dias
com solução nutritiva contendo maiores níveis de potássio e inoculados em
meio de cultura contendo concentrações iguais ou maiores de que a do meio
MS.
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SUMMARY
The growth of plants, organs, tissues and cells in vitro culture depends
on the development of optimized culture medium for the perfect interaction
among essential components such as phytoregulators, carbon source and
minerals nutrients. The factors limiting the growth of organs or tissues in vitro
conditions are similar to those limiting growth in vivo conditions. The objective of
this work was aimed at studying the influence of the potassium nutritional status
of matrixes plants of carrot Daucus carota Link on the in vitro morphogenesis.
Matrixes plants were obtained from seeds germinated in organic substratum and
cultivated in plastic pots containing washed sand in greenhouse conditions. The
matrixes plants were then submitted to treatments with nutrients solutions
containing variable potassium levels. After 30 and 60 days treatment, explants
(internodes) were collected, disinfested and inoculated in solid culture medium
of Murashige and Skoog (MS) containing different potassium concentrations and
supplemented with 0,1mg.L-1 of 2,4-D for callogenesis induction in dark
conditions. Cell differentiation by somatic embryogenesis was pursued by

xiv

culturing the calli in auxina-free same culture medium in growth room under
photoperiod of 16/8 hours (light/dark). The evaluation of the callogenesis
induction and cell growth was carried out 60 days after explants inoculation,
based on the mass of fresh and dry matter accumulation on each explant. The
evaluation of cell differentiation (plant formed/explant) and of cell differentiation
rate (number of plants formed/g of dry matter of callus) was carried after 30 days
of culturing under light conditions. Callogenesis induction and cell growth on the
explants of treated matrixes plants were affected by the potassium treatment
levels in the nutrient solution and by the duration of the treatments. Explants
from treated plants with the higher K+ concentrations showed callus induction
and growth inversely proportional to the concentration of K+ in the culture
medium for both (30 and 60 days) treatment duration. However the callogenesis
accumulated after 60 days treatment was twice as much as that of 30 days
treatments. Short time treatments duration (30 days) with higher levels of K+ in
the nutrient solutions and low concentrations of K+ in the culture medium
influenced the cell differentiation negatively (nº plants/explant) in the callus of
the explants from treated plants. Cells from calli induced on explants from
matrixes plants for 30 days were more morphogenic than the cells in the 60
days treatment where high callogenesis was observed. Also better cell
differentiation rate was observed on calli induced on explants from treated
matrixes plants with nutrient solutions containing the highest potassium levels
and inoculated on MS culture medium containing highest potassium
concentrations.

1 INTRODUÇÃO
A cenoura, Daucus carota L., pertencente à família Umbelliferae, é uma
planta cultivada sob clima fresco e sua raiz é fonte de alimento em todas as
partes do mundo. Aproximadamente 80 espécies do gênero Daucus têm sido
descritas, metade das quais são subespécies ou formas da espécie D. carota
(Ammirato, 1983b). Segundo Barbedo et al. (2000), a cenoura é uma importante
hortaliça no Brasil e diversos cultivares aqui utilizados foram obtidas do
melhoramento vegetal realizado em outros países e, dentre estas, muitas até
hoje, necessitam que suas sementes sejam importadas.
Através das técnicas de cultura de tecidos tem-se conseguido a
propagação de muitas espécies a partir de partes da planta, como por exemplo:
(a) utilização de ápices e meristemas quando se deseja fazer micropropagação
e limpeza de vírus respectivamente; (b) utilização de segmentos vegetais para
regeneração de plantas via organogênese ou embriogênese somática; (c)
cultura de protoplastos para transformação de plantas; (d) cultura de células em
suspensão para produção de metabólitos químicos, especialmente substâncias
medicinais.
Na cultura de tecidos, o controle da morfogênese é feito através da
introdução de sinais (estímulos) exógenos e/ou substratos, porém explantes de
mesma natureza retirados de plantas em diferentes condições fisiológicas
podem apresentar respostas bastante distintas (Torres & Caldas, 1990).
Segundo Grattapaglia & Machado (1990), o sucesso de um sistema de
micropropagação depende do controle de um grande número de variáveis.
George & Sherrington (1984) afirmam que os fatores que afetam o crescimento
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e morfogênese in vitro podem ser: genótipo, meio de cultura, condições de
cultivo e fatores do tecido, sendo que neste último, a maneira em que a planta
matriz tem sido cultivada pode influenciar de maneira bastante acentuada no
posterior início e desenvolvimento da cultura.
Alguns autores estudaram o efeito da composição do meio de cultura
no crescimento de cenoura, como fontes de nitrogênio (Halperin & Wetherel,
1965) de diferentes concentrações de carboidratos (Verma & Dougall, 1977) e
de reguladores vegetais (Sussex & Frei, 1968).
Kessel & Carr (1972) mostraram que a concentração de oxigênio
influencia severamente a subseqüente morfogênese e Halperin (1967) relatou o
efeito da densidade das células embriogênicas e maturação dos embriões em
cenoura.
Existem alguns trabalhos que relatam as técnicas da cultura de células
ou tecidos, apresentando protocolo de cultivo para inúmeras espécies, porém
são escassos os trabalhos que levam em consideração o nível de nutrientes
que deve estar contido no meio de cultura para a maximização da calogênese.
Trabalhos que venham a considerar o efeito do estado nutricional de plantas
matrizes na calogênese induzida nos explantes destas matrizes são ainda mais
escassos.
Nesta dissertação estão sendo apresentados os resultados do efeito de
tratamentos de plantas matrizes de cenoura no comportamento in vitro
(calogênese e diferenciação celular) de explantes extraídos destas matrizes.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 A cenoura
A cenoura tem importância pela sua estrutura suculenta subterrânea
consistindo basicamente da base dilatada da raiz principal e parcialmente
derivada do hipocótilo. A espécie, D. carota, é nativa do oeste da Ásia,
provavelmente do Afeganistão. Cenouras foram primeiro usadas com
propósitos medicinais e gradualmente adaptadas como alimento (Shannon &
Grieve, 1999).
Em todo o mundo, a produção de cenoura tem aumentado
constantemente desde 1960 (Ammirato, 1983b). Entre as cultivares nacionais, a
variedade Brasília, tem grande potencial comercial (Barbedo et. al, 2000). São
excelentes fontes de beta-caroteno, também chamadas pró-vitamina A, que
pode ser convertido para vitamina A (Banga, 1976). Existem também
consideráveis quantidades de vitaminas B1 e C e um óleo essencial, rico em
vitamina E. Cenouras também possuem altos teores de carboidratos, mas
baixos em proteínas e lipídeos (Harbone, 1971).
Segundo Ammirato (1983b), trabalhos científicos sobre melhoramento
genético de cenoura nos centros de pesquisa não medem esforços para
entender a esterilidade (macho) e sua subseqüente manipulação para produzir
semente F1 para cultivo comercial. A cenoura é uma cultura de várias espécies
de polinização cruzada, e então a propagação in vitro poderia ser de grande
valor para multiplicar e manter variedades congênitas futuras como os pais, na
produção de semente híbrida F1, com o objetivo de melhorar a produção in vivo.
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Segundo Betti (1991), a cultura de meristema in vitro é a maneira mais segura e
eficiente de se obter mudas isentas de vírus, sendo a propagação por meio de
cultura de tecidos uma maneira de produzir plantas livres de patógenos e
viroses (Ahmed & Andrea, 1987). Também o modelo de comportamento de
explantes de cenoura no que diz respeito a diferenciação celular (embriogênese
somática) é considerada padrão entre as plantas estudadas in vitro (Ammirato,
1983b).
2.2 Nutrição mineral de plantas
As altas taxas de absorção de nutrientes na região

apical da raiz

resultam da forte demanda dos nutrientes nestes tecidos e da disponibilidade
dos nutrientes no solo ao seu redor. Por exemplo, a elongação celular depende
do acúmulo de solutos como o potássio e nitrato para aumentar a pressão
osmótica intracelular. O amônio é a fonte de nitrogênio preferida para sustentar
a

divisão

celular

do

meristema,

porque

tecidos

meristemáticos

são

freqüentemente pobres em carboidratos e a assimilação de amônio consome
menos energia do que de nitrato.
No solo os nutrientes podem mover-se para a superfície da raiz por
fluxo contínuo ou difusão. No fluxo contínuo os nutrientes são carregados pela
água movendo através do solo até as raízes. A quantidade de nutriente
proporcionada para a raiz pelo fluxo contínuo depende da taxa de fluxo de
água através do solo até a planta, a qual depende das taxas de transpiração e
da concentração de nutriente na solução do solo. Na difusão os nutrientes
minerais movem-se através de gradiente de concentração, ou seja, de uma
região de maior para outra de menor concentração em volta da raiz.
Por outro lado, a absorção dos íons minerais depende muito da
afinidade do nutriente com o mecanismo de absorção da raiz (Mengel & Kirkby,
1987). Portanto, tanto na solução do solo como nas soluções nutritivas e em
meios de cultura os sais de KNO3, CaCl2 e MgSO4 são primeiros ionizados para
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em seguida serem absorvidos pela raiz da planta através das membranas
celulares por transportadores específicos.
Nutrientes minerais absorvidos pela raiz são transportados até as
regiões de crescimento pelo fluxo de transpiração através do xilema. Em
termos de translocação e transporte de pequenas moléculas, a parede celular
contém aberturas de polissacarídeos por onde passam facilmente os
nutrientes, como acontece com os íons minerais da superfície das raízes até o
córtex e em seguida para dentro do xilema. Da epiderme até os vasos de
xilema da raiz, existem três possíveis caminhos através das quais a água pode
fluir carregando os íons minerais: (1) movimento apoplástico, ocorre via
paredes celulares; (2) movimento simplástico ocorre de protoplastos a
protoplastos via plasmodesmos e (3) via transcelular quando ocorre de célula a
célula e a água passa de um vacúolo a outro.
Os cátions absorvidos pelas células vegetais formam complexos com
componentes orgânicos os quais se unem por ligações eletrovalentes.
Macronutrientes como o potássio, magnésio e cálcio, bem como os
micronutrientes cobre, ferro, manganês, cobalto, sódio e zinco encontram-se
nas células dessa maneira. Na formação de complexos coordenados, átomos
de oxigênio ou nitrogênio de um composto de carbono doam elétrons não
compartilhados para formar ligação com um cátion. Como resultado, a carga
positiva do cátion é neutralizada. Complexos coordenados, tipicamente,
formam-se entre cátions polivalentes e moléculas orgânicas, tais como o cobre
no ácido tartárico (Figura 1a) ou magnésio na molécula de clorofila a (Figura
1b). Neste último o Mg2+ é unido por ligações coordenadas com os átomos de
nitrogênio no anel de porfirina. Os nutrientes que são assimilados nos
complexos coordenados incluem o cobre, zinco, ferro, potássio, cálcio e
magnésio. O cálcio pode formar também o complexo com o ácido
poligalacturônico das paredes celulares (Figura 1c).
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Ácido tartárico

Complexo cobre-ácido tartárico

Clorofila a

Cadeia de ácido poligalacturônico

Ácido poligalacturônico

Figura 1- Exemplos de complexos de coordenação. Estes complexos formamse quando átomos de nitrogênio ou oxigênio do componente
orgânico doa elétrons não compartilhados (representado por linhas
pontilhadas) para formar ligação com cátion. (A) Íon cobre
compartilham elétrons com os oxigênios da hidroxila do ácido
tartárico. (B). Íons magnésio compartilham elétrons com átomos de
nitrogênio na clorofila a. (C) Modelo da interação do ácido
poligalacturônico e íons cálcio. A maior parte do cálcio na parede
celular parece ser ligada desta maneira
Ligações eletrostáticas se formam pela atração de um cátion carregado
positivamente por um grupo do composto orgânico carregado negativamente.
Um grupo importante carregado negativamente é a forma ionizada do ácido
carboxílico (-COO-). Os cátions monovalentes tal como o potássio (K+) pode
formar ligações eletrostáticas com os grupos carboxílicos de muitos ácidos
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orgânicos (Figura 2a). Entretanto, a maior parte do potássio acumulado pelas
células vegetais, que funciona na regulação osmótica e ativação de enzimas,
permanece no citossol e no vacúolo como íon livre. Os íons bivalentes tais
como o cálcio forma ligações eletrostáticas com substâncias pécticas (Figura
2b) e com os grupos carboxílicos do ácido poligalacturônico.
No geral, os cátions como magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+) e potássio
(K+) são assimilados tanto na formação dos complexos coordenados como nas
ligações eletrostáticas com os aminoácidos, fosfolipídios e outras moléculas
carregadas negativamente.
Cátion monovalente

Cátion divalente

Dissociação de H+
Ácido málico

Forma complexo
Malato

Malato de potássio

Pectato de cálcio

Figura 2 - Exemplos de complexos (iônicos) eletrostáticos. (A) o cátion
monovalente K+ e malato formam o complexo malato de potássio.
(B) O cátion divalente Ca2+ e pectato formam o complexo pectato
de cálcio. Cátions divalentes podem formar ligações cruzadas
entre

as

fitas

paralelas

que

contem

grupos

carboxílicos

carregados negativamente. As ligações cruzadas de cálcio têm
papel estrutural nas paredes celulares
2.2.1 Nutrientes essenciais
Os elementos minerais essenciais são atualmente classificados como
macronutrientes ou micronutrientes, de acordo com sua concentração relativa no

8

tecido da planta. Muitos elementos podem estar presentes em concentrações
maiores do que as necessidades mínimas da planta. Apenas alguns elementos
são essenciais ao crescimento vegetal. Um elemento essencial apresenta papel
fisiológico bem definido e na sua ausência impede a planta de completar seu ciclo
de vida (Arnon & Stout, 1939). As plantas através da energia da luz solar, quando
fornecidos todos os nutrientes minerais, podem sintetizar todos os compostos que
precisam para seu crescimento normal como mostrado de maneira resumida na
Tabela 1.
Alguns pesquisadores como Mengel & Kirkby (1987) têm proposto que
os elementos essenciais sejam classificados de acordo com seu papel
bioquímico e função biológica, conforme ilustrado na Tabela 1.
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Tabela 1. Classificação dos nutrientes minerais de acordo com a função bioquímica

Elemento

Funções

Grupo 1

Nutrientes que formam os compostos orgânicos das plantas

Nitrogênio

Constituinte de aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucléicos, nucleotidios, coenzimas,
hexoaminas, etc.

Enxofre

Componente da cisteina, cistina, metionina e proteínas. Constituinte da coenzima A, tiamina
pirofosfato, biotina, etc.

Grupo 2

Nutrientes que são importantes no estoque de energia ou integridade estrutural

Fósforo

Componente de açúcares fosfato, ácidos nucléicos, nucleotidios, coenzimas, fosfolipídios,
etc. Importante nas reações nas quais envolvem ATP.

Boro

Forma complexos com manitol, ácido poligaracturônico e outros constituintes das paredes
celulares. Envolvido na elongação celular e metabolismo do acido nucléico.

Silício

Depositado como sílica amorfa nas paredes celulares. Contribui para propriedades
mecânicas da parede celular, incluindo rigidez e elasticidade.

Grupo 3

Nutrientes que permanecem na forma iônica

Potássio

Necessário como cofator para mais do que 40 enzimas. Principal cátion para estabilizar o
turgor e manter a eletroneutralidade celular.

Sódio

Envolvido com a regeneração da PEP nas plantas C4 e CAM. Substituído por potássio em
algumas funções.

Magnésio

Necessário para muitas enzimas envolvidas na transferência de fosfato. Constituinte da
molécula de clorofila.

Cálcio

Constituinte da lamela média das paredes celulares. Necessário como cofator por algumas
enzimas na hidrolise do ATP e fosfolipídios. Atua como mensageiro secundário na regulação
do metabolismo.

Manganês

Necessário para atividade de algumas desidrogenases, descarboxilases, quinases, oxidases.
Envolvidas com outras enzimas ativadas por cátion e evolução do CO2.

Cloro

Necessário para reações fotossintéticas envolvidas na evolução do CO2.

Grupo 4

Nutrientes que estão envolvidos na transferência de elétrons

Ferro

Constituinte dos citocromos e proteínas férricas envolvidas na fotossíntese, fixação de N2 e
respiração.

Cobre

Componente do ácido ascórbico oxidase, citocromo oxidase, plastocianina, etc.

Zinco

Constituinte da álcool desidrogenase, desidrogenase glutâmica, anidrase carbônica.

Molibdênio

Constituinte da nitrogenase, nitrato redutase e xantina desidrogenase.

Níquel

Constituinte da urease e hidrogenases. Importante nas bactérias fixadoras de N2.

Fonte: Evans e Sorget (1966).
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A adição ao solo ou solução nutritivade um elemento essencial em
concentração inadequada pode resultar em desordem nutricional manifestada
por sintomas típicos de deficiências ou toxidez. Em cultura hidropônica, a
ausência do elemento essencial pode ser facilmente associado a um
determinado sintoma. Porém, as diagnoses em plantas crescendo no solo
podem ser mais complexas, pois vários elementos podem apresentar
deficiências ou toxidez ao mesmo tempo, bem como concentrações excessivas
de um determinado elemento podem induzir deficiências em outros e algumas
doenças induzidas por vírus podem produzir sintomas similares a aquelas das
deficiências nutricionais.
Os sintomas de deficiência ou toxidez nutricional na planta refletem a
expressão de desordens metabólicas resultadas da adição insuficiente ou
excessiva de um determinado elemento essencial. Estas desordens são
relacionadas às atividades biológicas desempenhadas pelos elementos
essenciais considerando a função do metabolismo normal da planta. De
maneira geral, as funções dos elementos essenciais são: (1) como constituintes
de compostos; (2) na ativação de enzimas; (3) na osmoregulação das células e
(4) balanceamento iônico.
Os sintomas de deficiência e toxidez de um elemento essencial estão
associados com a extensão de sua translocação das regiões mais velhas para
as mais jovens. Alguns elementos como o nitrogênio, fósforo, magnésio e
potássio podem facilmente translocar-se das folhas velhas para as mais jovens.
Porém, outros como boro, ferro e cálcio são relativamente imóveis em diversas
espécies vegetais. Se um elemento essencial é translocável, os sintomas da
deficiência aparecerão primeiro nas folhas mais velhas. Diferente de um
elemento essencial não translocável onde o sintoma se tornará evidente
primeiro nas folhas mais jovens. Os hormônios vegetais como as citocininas
parecem estar envolvidas no mecanismo de mobilização dos nutrientes (Taiz &
Zeiger, 1998).
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Com o passar dos anos muitas formulações têm sido utilizadas como
solução de nutrientes. No início a formação desenvolvida por Wilhelm Knop na
Alemanha incluía apenas alguns macronutrientes e um sal férrico. Acreditavase que essa solução nutritiva continha todos os nutrientes necessários para a
planta. Mas outros elementos foram testados e são agora sabidos serem
essenciais. A tabela 2 mostra de solução nutritiva, adaptada da solução nutritiva
de Hoagland (1948) por Sarruge (1975). Esta solução contém todos os
elementos minerais necessários para o crescimento vegetal. As concentrações
desses elementos são estabelecidas nos maiores níveis possíveis, mas sem
produzir sintomas de toxicidade ou estresse por salinidade, mas podem ser
várias vezes maiores do que aquelas encontradas no solo ao redor das raízes
das plantas (Marshner, 1995). Altos níveis iniciais permitem às plantas
crescerem em um meio por longo período de tempo sem o reabastecimento dos
nutrientes. Entretanto, muitos pesquisadores diluem suas soluções nutritivas e
reabastecem-as freqüentemente a fim de minimizar flutuações na concentração
do nutriente no meio de crescimento e no tecido da planta.
Outra importante propriedade da formulação de Hoagland é a
possibilidade de o nitrogênio ser adicionado tanto na forma de amônio (NH4+)
como de nitrato (NO3-). Acrescentando nitrogênio com mistura de cátions e
ânions tende a reduzir o rápido aumento no pH do meio, o qual é observado
quando adicionamos apenas o ânion nitrato. Quando o pH do meio é mantido
neutro, diversas plantas respondem mostrando maior crescimento se
beneficiando do acesso a ambas as formas de nitrogênio (NH4+ e NO3-), e do
decorrente balanço cátion-ânion no interior da planta (Raven & Smith, 1976;
Bloom, 1994).
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2.2.2 Cátions (K+, Ca+2 e Mg2+) no metabolismo celular de plantas
2.2.2.1 Magnésio
A exigência de Mg2+ para ótimo crescimento vegetal está na faixa de
0,15-0,35% do peso seco das partes vegetativas. A clorose de folhas totalmente
expandidas é o sintoma mais visível da deficiência de Mg2+.
Magnésio é um cátion bivalente e sua absorção pode ser afetada por
outros cátions, como K+ , NH+4 (Kurvits & Kirkby, 1980), Ca+2 e Mn+2 (Heenan &
Campbell, 1981) assim como pelo H+, em condições de baixo pH.
As funções do Mg2+ nas plantas resultam da sua capacidade de
interagir fortemente com ligantes nucleofílicos (grupos fosforil) através de
ligações iônicas. Embora as maiorias das ligações formadas envolvendo Mg2+
sejam iônicas, ligações covalentes como na molécula de clorofila também
ocorrem. O Mg2+ forma complexos ternários com enzimas, nos quais as pontes
de cátions são necessárias para estabelecer uma geometria precisa entre
enzima e substrato (Clarkson & Hanson, 1980), como por exemplo a Rubisco
(Ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase) (Pierce, 1986). Uma proporção
substancial do Mg2+ total está envolvida na regulação do pH celular e no
equilíbrio cátion-ânion.
Nas partes verdes, a principal função do Mg2+ é seu papel como
componente do átomo central da molécula de clorofila. A proporção do Mg2+
total ligado à clorofila depende da quantidade de Mg2+ total fornecido as plantas
(Michael, 1941). Embora seja dependente da disponibilidade de Mg2+, entre 6%
e 25% do Mg2+ total está ligado à clorofila , outros 5-10% estão ligados a
pectatos nas paredes celulares das folhas ou precipitado como sais solúveis no
vacúolo (fosfato), e o restante 60-90% são eliminados com água pela
transpiração.
Nas células de folhas adultas, 15% do volume celular é ocupado pelos
cloroplastos, citoplasma e parede celular (5% cada), e o restante pelo vacúolo
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(Cowan et al.,1982; Leigh & Wyn Jones, 1986). Similarmente ao fósforo
inorgânico (Pi), a concentração de Mg2+ que não está ligada fortemente nas
estruturas orgânicas deve ser estritamente regulada. A concentração de Mg2+
no “pool metabólico” de células foliares, isto é, no citoplasma, cloroplastos e
mitocôndria, é assumida estar na faixa de 2-10mM (Leigh & Wyn Jones, 1986).
Como para Pi, o vacúolo é também o principal local de armazenamento do
magnésio necessário para manter a homeostase no “pool metabólico”. Da
mesma forma, o Mg2+ armazenado no vacúolo é também importante para o
equilíbrio cátion-aniônico e regulação de turgor das células.
Em cloroplastos isolados, a fotossíntese pode ser inibida por
concentração aproximada de 5mM de Mg2+ no citossol. Esta inibição é causada
por um decréscimo no influxo de potássio e correspondente acidificação do
estroma sob iluminação (Wu et al., 1991). Inibição da fotossíntese por altas
concentrações de Mg2+ no “pool metabólico” pode ocorrer em plantas intactas
sob estresse hídrico.
O Mg2+ tem também função essencial na agregação das subunidades
do ribossomo (Cammarano et al., 1972), processo necessário para a
biossíntese da proteína. Quando o nível de Mg2+ livre é deficiente, ou na
presença de níveis excessivos de K+ (Sperrazza & Spremulli, 1983), as
subunidades dissociam-se cessando a síntese protéica. O Mg2+ é também
necessário para a atividade das RNA polimerases e conseqüentemente para a
formação de RNA nuclear. A síntese de RNA cessa imediatamente em resposta
à deficiência de Mg2+, e a síntese recomeça imediatamente após sua adição.
Nas células foliares das plantas verdes, no mínimo 25% da proteína total está
localizada nos cloroplastos constituída principalmente da Rubisco. Isto explica
porque a deficiência de Mg2+ afeta o tamanho, estrutura e função dos
cloroplastos, incluindo a transferência de elétrons no fotossistema II (McSwrin et
al., 1976). Nas plantas deficientes de Mg2+ ocorre a retranslocação das folhas
maduras para as jovens e então sintomas típicos de deficiência de Mg2+ podem
aparecer nas folhas maduras, indicando o aumento das taxas de degradação
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protéica, incluindo as proteínas estruturais dos tilacóides. Porém, em condições
de deficiência ocorre acúmulo de amido nos cloroplastos, responsável pelo
aumento no teor de matéria seca nas folhas de plantas deficientes de Mg2+
(Scott & Robson, 1990).
Diversas enzimas e reações enzimáticas são fortemente ativadas pelo
Mg2+. Por exemplo, a glutatione sintase e PEP carboxilase (Wedding & Black,
1988). Muitas das reações dependentes de Mg2+ podem ser agrupadas pelo
tipo de reação catalizada como transferência de fosfato (fosfatases & ATPases)
ou de grupos carboxílicos (carboxilases). O substrato para ATPases, assim
como as PPi-ases inorgânicas (Rea & Sanders, 1987), tem preferência para o
complexo Mg-ATP do que ATP livre (Balke & Hodges, 1975). A atividade
máxima das ATPases requer a presença de Mg2+ e K+. Portanto, a
concentração de Mg2+ livre afeta diretamente as reações de fosforilação (Yazaki
et al., 1988).
A síntese de ATP (fosforilação: ADP + Pi → ATP) exige também
presença de Mg2+ como ponte entre ADP e a enzima. Em cloroplastos isolados
a síntese de ATP (fotofosforilação) aumenta com a adição de Mg2+ promovendo
ou estimulando a fotofosforilação. Cálcio em alta concentração inibe a
fotofosforilação (Lin & Nobel, 1975).
Outra reação relevante do Mg2+ é a modulação da Rubisco no estroma
dos cloroplastos (Pierre, 1986). A atividade desta enzima é altamente
dependente de Mg2+ e pH. A ligação do Mg2+ com a enzima aumenta tanto sua
afinidade (Km) com o

substrato CO2 como também a velocidade máxima

(Vmáx) da reação (Sgiyama et al., 1968). O Mg2+ pode afetar o pH fisiológico da
reação. Nos cloroplastos durante a ativação da Rubisco pela luz observa-se o
aumento tanto do pH como da concentração de Mg2+ no estroma. Sob
iluminação, prótons são bombeados para o estroma dentro do espaço
intratilacóide, criando um gradiente de próton necessário para a síntese de
ATP. O transporte de prótons para o estroma induzido pela luz é equilibrado
pelo transporte de Mg2+ do espaço intratilacóide dentro do estroma, o qual
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torna-se mais alcalino (Oja et al., 1986). Estas mudanças de pH e da
concentração de Mg2+ são suficientes para aumentar a atividades da Rubisco e
de outras enzimas do estroma.
Uma das enzimas importantes que requer Mg2+ e pH ótimo é a frutose1,6 -bisfosfatase, a qual nos cloroplastos, regula a partição de trioses entre a
síntese de amido e a translocação para o citoplasma para síntese de sacarose
(Gerhardt et al.,1987). Outra enzima fundamental no metabolismo que requer
Mg2+ é a glutamina sintetase. A iluminação aumenta a atividade da nitrito
redutase aumentando a produção de NH4+ estimulando a atividade da
glutamina sintetase responsável pela regulação e assimilação da amônia nos
cloroplastos (O’negal & Joy, 1974).
O acúmulo de carboidratos não estruturais (amido, açúcares) é
tipicamente uma característica de planta deficiente de Mg2+ (Fischer & Bussler,
1988) e condiciona maior quantidade de matéria seca nas folhas, sugerindo que
a fotossíntese por si é pouco prejudicada.
Este acúmulo de carboidratos nas folhas, por exemplo em Phaseolus
vulgaris, está relacionado com a diminuição no teor de carboidratos nas regiões
de dreno como ocorre nas raízes de vagens (Fischer & Bussler, 1988). A
limitação de carboidrato fornecido para as raízes prejudica muito seu
crescimento e aumenta o teor de matéria seca no broto (Scott & Robson, 1990)
O acúmulo de fotossintetizados nas folhas exerce uma regulação de “feedback”
sobre a Rubisco em favor da reação oxigenase aumentando a fotorespiração.
Conseqüentemente, as folhas deficientes de Mg2+ produzem mais radicais
superóxidos (O-2) e peróxidos de hidrogênio (H2O2) aumentando a quantidade
de antioxidantes como ascorbato e das enzimas removedoras de H2O2.
Portanto, folhas deficientes de Mg2+ são muito fotossensitivas, e sintomas de
clorose e necrose aumentam bastante com a intensidade de luz na qual as
folhas estão expostas (Marschner & Cakmak, 1989).
Aumentando o fornecimento de Mg2+ acima do nível de crescimento
limite, resulta no seu armazenamento principalmente nos vacúolos, agindo
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como tampão para homeostase-Mg no “pool metabólico” e como critério para
osmoregulação. Entretanto, altos teores de Mg2+ nas folhas (1,5% da matéria
seca foliar) poderiam tornar-se críticas sob estresse hídrico. Em girassol por
exemplo, quando o potencial hídrico foliar diminui, a concentração de Mg2+ no
estroma dos cloroplastos aumenta de aproximadamente 3-5mM para 13mM
podendo inibir a fotofosforilação e a fotossíntese (Rao et al., 1987).
2.2.2.2 Cálcio
O teor de cálcio das plantas varia entre 0,1 e 5% do peso seco
dependendo das condições de crescimento, das espécies e dos órgãos
vegetais. A necessidade de cálcio para o ótimo crescimento é muito menor em
monocotiledôneas do que em dicotiledôneas (Loneragan et al., 1968;
Loneragan & Snowball, 1969). Diferenças genotípicas quanto a exigência de
cálcio estão exatamente associadas com os sítios de ligação nas paredes
celulares, isto é, na capacidade de trocar cátion.
O cálcio é um cátion bivalente e, no apoplasto, parte está ligada
estruturalmente, e a outra é translocável na parede celular e na superfície
exterior da membrana plasmática. Grande parte do cálcio é armazenada no
vacúolo, visto que sua concentração no citossol é extremamente baixa. Muitas
das funções do cálcio como componente estrutural de macromoléculas são
relacionadas à sua capacidade para coordenação, a qual proporciona
estabilidade e conexão intermolecular reversíveis, predominantemente nas
paredes celulares e na membrana plasmática. O cálcio pode ser fornecido em
altas concentrações e pode atingir mais de 10% do peso seco, por exemplo em
folhas adultas, sem ocorrer sintomas de toxicidade ou inibição do crescimento
da planta. As funções do cálcio nas plantas foram compreensivelmente
revisadas por, Kirkby & Pilbeam (1984), Bush (1995), Sonders et al. (1999) e
Reddy (2001).
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Ao contrário dos outros nutrientes, alto teor de cálcio está localizado
freqüentemente nas paredes celulares dos tecidos ou apoplasma. Esta
quantidade está associada a inúmeros sítios específicos nas paredes celulares
e ao transporte de cálcio no citoplasma. Na lamela média o cálcio está ligado ao
grupo carboxílico dos ácidos poligalacturônicos (pectinas) como forma de
facilitar a troca iônica. Em dicotiledôneas, como a beterraba, a qual tem alta
capacidade de trocar cátion, até 50% do cálcio total pode ser ligado como
pectatos (Armstrong & Kirkby, 1979). Por outro lado, em muitas angiospermas,
cristais de oxalato de cálcio são armazenados nos vacúolos das células foliares
(Borchert, 1990), no apoplasma, nas paredes celulares e nos espaços
intercelulares (Fink, 1991a,c).
Existem compartimentos celulares distintos com altas ou muito baixas
concentrações de cálcio. Altas concentrações são encontradas na lamela média
da parede celular, na superfície exterior da membrana plasmática, no retículo
endoplasmático e no vacúolo. A maior parte do cálcio solúvel é localizado nos
vacúolos, acompanhado por ânions orgânicos como malato, ou ânions
inorgânicos como nitrato e cloreto. Entretanto, no citossol, a concentração é
extremamente baixa mantendo-se entre 0,1-0,2µM de Ca2+ livre (Felle, 1988;
Evans et al., 1991). Essas concentrações baixíssimas são essenciais por várias
razões: prevenir a precipitação de Pi, evitar competição com Mg2+ por regiões
de ligações específicas e é pré-requisito para funcionar como mensageiro
secundário. As baixas concentrações de Ca2+ livre no citossol ocorrem
geralmente devida baixa permeabilidade constitutiva das membranas para
cálcio, e pela ação de transportadores da membrana removendo o cálcio do
citossol e excretando-o para o apoplasma ou acumulando-o no retículo
endoplasmático, nos cloroplastos, mitocôndria ou no vacúolo.
O principal transportador de cálcio na membrana plasmática e no RE é
a bomba de cálcio ATPase (Ca2+/H+ antiporter) (Jones et al., 1993, Kasai &
Muto, 1990). De modo geral, estes “antipórteres” mantêm uma diferença de
concentração superior a 105 entre o Ca2+ livre no vacúolo e citossol (Schumaker
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& Sze, 1990). Sob iluminação, o cálcio é transportado através de um gradiente
de potencial eletroquímico do citossol para dentro do estroma nos cloroplastos.
Uma das enzimas importantes que requer baixas concentrações de
Ca2+ livre no citossol é a frutose-1,6-bisfosfatase, a qual no cloroplasto regula a
síntese de sacarose pelas trioses fosfatos. Concentração de Ca2+ muito baixa
quanto 1µM ou muito alta quanto 1mM inibe sua atividade. Interessantemente,
a frutose-1,6-bisfosfatase é mais estimulada do que inibida pelo aumento de
Ca2+ livre no estroma (Kreimer et al., 1988). O efeito inibitório do Ca2+ sobre o
Mg2+ é competitivo pelo sítio de ligação.
O cálcio ligado com o oligossacarídeo pectato na lamela média é
essencial para o fortalecimento da parede primaria celular dos tecidos vegetais.
Esta função do cálcio reflete-se da relação entre a capacidade de troca do
cátion das paredes celulares e o teor de cálcio nos tecidos vegetais,
necessários para um ótimo crescimento. A degradação de pectatos é mediada
pela enzima poligalacturonase, a qual é inibida por altas concentrações de
cálcio. De acordo com isto, a atividade da poligalacturonase aumenta em tecido
deficiente de cálcio (Konno et al.,1984), podendo ocorrer a desintegração da
parede celular e o colapso do tecido afetado como o pecíolo e parte superior do
caule (Bussler, 1963).
Nas folhas de plantas recebendo altos níveis de cálcio durante o
crescimento, ou sob condições de alta intensidade de luz, grande quantidade de
material péctico existe como pectato de cálcio. Isto torna o tecido altamente
resistente à degradação pela poligalacturonase (Cassels & Barlass, 1976). O
pectato de cálcio nas paredes celulares relaciona-se também com a defesa do
tecido contra bactérias e fungos patogênicos e maturação dos frutos.
Na ausência de fornecimento de cálcio exógeno, a extensão da raiz
cessa em pouco tempo (Maschner & Richter, 1974). Embora o cálcio esteja
envolvido na divisão celular (Schmit, 1981), a interrupção do crescimento da
raiz devido a ausência de cálcio exógeno é primariamente o resultado da
inibição da extensão celular. O cálcio proporciona rigidez à parede celular
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através de ligações com cadeias pécticas da lamela média. Por outro lado, para
a parede celular crescer em extensão é necessário um enfraquecimento da
mesma, um processo no qual ocorre acidificação induzida por auxina no
apoplasma e ao mesmo tempo o cálcio é reposto para as ligações da cadeia
péctica (Felle, 1988). A auxina também ativa canais de cálcio na membrana
plasmática levando ao aumento temporário das concentrações de Ca2+ livre no
citossol, o qual estimula a síntese de precursores da parede celular e sua
secreção dentro do apoplasma (Brummell & Hall, 1987).
O cálcio é necessário para a formação de vesículas secretórias e sua
fusão com a membrana plasmática leva a exocitose ou de precursores para a
formação da parede celular, assim como na formação de mucilagem ou calose
(Steer, 1988b). Nas pontas de raízes, a secreção de mucilagem depende da
concentração de cálcio extracelular. A remoção do cálcio extracelular reduz
drasticamente a atividade secretória das células da ponta da raiz e também
bloqueia a resposta gravitrópica das mesmas (Bennet et al., 1990).
A formação de calose é outro exemplo de processo secretório quando
ocorre aumento de cálcio. Normalmente celulose (unidades de 1,4 β-glucano) é
sintetizada na interface da membrana e a parede celular celulose. Em resposta
a injúrias como lesão mecânica, infecção por parasita (Kauss, 1987;Kauss et
al., 1991) ou altas concentrações de alumínio (Jorns et al., 1991) pode ocorrer o
desvio de cálcio para produzir calose (unidades de 1,3 β -glucano)(Lerchl et al.,
1989).
O estímulo da atividade de α-amilase durante a geminação de
sementes de cereais é um dos poucos exemplos de estimulação enzimática por
altas concentrações de cálcio. O transporte de Ca2+ através das membranas do
RE é estimulado por giberilinas (GA) e inibido por ácido abscísico (ABA),
levando a mudanças na atividade da α-amilase nas células de aleurona (Bush
et al., 1993).
O papel fundamental do cálcio na estabilidade da membrana e
integridade celular é refletida de várias maneiras. Isto pode ser demonstrada
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mais facilmente pelo aumento da perda de solutos de baixo peso molecular das
células do tecido com deficiência de cálcio (Goor, 1966), deficiência pela
desintegração das estruturas da membrana (Hecht-Buchholz, 1979) e perda da
compartimentação celular.
O cálcio estabiliza as membranas celulares por pontes de fosfato e
grupos carboxílicos de fosfolipídios (Caldwell & Hang, 1981) e proteínas,
preferencialmente nas superfícies das membranas (Legge et al., 1982).
Podendo ocorrer substituição do cálcio por outros cátions (K+, Na+ ou H+)
nessas regiões de ligação.
Para desempenhar suas funções na membrana plasmática, o cálcio
deve estar presente na solução externa, onde regula a seletividade de absorção
do íon e previne a perda de soluto do citoplasma. A ação do cálcio de proteger
a membrana é maior sob condições de estresse como em baixas temperaturas
(Zsoldos & Karvaly, 1978) e anaerobiose.
Em tecidos deficientes de cálcio com a integridade da membrana
prejudicada ocorre aumento da taxa de respiração, com a conseqüente saída
de substratos respiratórios do vacúolo para as enzimas respiratórias no
citoplasma. Portanto, a adição de cálcio nos tecidos com sintoma de deficiência
não somente diminui a taxa de respiração como também aumenta a síntese de
proteína (Bangerth et al., 1972). Estes fatores de deficiência de cálcio são
similares àqueles relatados para senescência, onde em segmentos foliares a
degradação de proteína e clorofila pode ser adiada pela adição de citocininas
(benziladenina, BA) ou cálcio. A senescência é conseqüência da peroxidação
dos lipídios das membranas pelos níveis elevados de radicais de oxigênio livre.
O efeito protetor do cálcio e BA estão associados à baixa atividade da enzima
lipoxigenase.
O cálcio não protege apenas as membranas lipídicas, mas também está
envolvido no aumento da sua degradação. Isto é verdade para fosfolipídios e
bem observada na degradação de membranas de corpos lipídicos em
cotilédones durante a germinação de sementes de ricinus. Ao menos duas
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enzimas lipofílicas, as fosfolipases, associadas com corpos protéicos e lipídios
são estimuladas pelo cálcio ou calmodulina (Paliyath & Thompson, 1987).
O cálcio estimula uma série de enzimas ligadas à membrana
plasmática, principalmente as ATPases nas raízes de algumas espécies
vegetais (Kuiper & Kuiper, 1979). Por causa da atividade das ATPases serem
moduladas pela estrutura da membrana, o cálcio provavelmente aumente a
atividade destas enzimas, embora o cálcio seja ligado em locais não catalíticos
nas

membranas.

(Clarkson

&

Hanson,

1980).

Este

estímulo

requer

concentrações milimolares de Ca2+ livre. Entretanto, para que enzimas
citossólicas ou cloroplásticas sejam inibidas ou estimuladas, concentrações
micromolares de cálcio são suficientes, sugerindo outro mecanismo de
regulação.
A maior parte de cálcio armazenada no vacúolo, contribui para o
equilíbrio

cátion-ânion

(Kinzel,

1989).

Nas

espécies

vegetais

que

preferencialmente sintetizam oxalato em resposta à redução de nitrato a
formação de oxalato de cálcio nos vacúolos é importante para manter baixa
concentração de cálcio no citossol (Kinzel, 1989).
A formação de oxalato de cálcio solúvel é importante para a
osmoregulação promovendo também o acúmulo de sais de nitrato nos vacúolos
sem aumentar a pressão osmótica (Omond, 1967). Em folhas adultas de
beterraba, por exemplo, acima de 90% do cálcio total é ligado ao oxalato
(Egmond & Bresteler, 1972).
Embora indiretamente, na sua função como mensageiro secundário, o
cálcio tem papel relevante na osmoregulação. Os movimentos dos estômatos
são processos típicos que regulam o turgor celular devido a mudanças de turgor
nas células vizinhas e células guardas ou tecidos. Estas mudanças acontecem
por fluxos principalmente de potássio, cloreto e malato como componentes
osmóticos ativos. Porém, está estabelecida que para a transdução de sinais
(luz, toque) gerando resposta fisiológica é necessário aumento transitório da
concentração de Ca2+ citossólico (Roblin et al., 1989; Mansfield et al., 1990). A
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ação do ABA no fechamento do estômato depende das concentrações de cálcio
na epiderme das folhas, quais são normalmente bem maiores do que as das
outras células (Atkinson et al., 1990). A ativação induzida por ABA nos canais
de cálcio e o rápido aumento nas concentrações de Ca2+ citossólico parecem
bloquear as bombas de prótons e abrir canais para ânions, e ambos os eventos
levam perdas de turgor nas células guardas e fechar os estômatos (Atkinson et
al., 1990).
A função do cálcio como mensageiro secundário exige baixa
concentração de Ca2+ no citossol entre 0,1-0,2µM (Trewavas & Gilroy, 1991) e
alta concentração nos compartimentos adjacentes. Sinais do ambiente podem
ativar canais de cálcio nas membranas e conseqüentemente aumentar a
entrada de Ca2+ no citossol. Esse aumento no citossol pode ser induzido por
reguladores vegetais como ABA (Tester, 1990), AIA (Felle, 1988), luz (Roblin et
al., 1989), infecção patogênica (Atkinson et al., 1990), ou por

estresse

mecânico ou injúria (Rincon & Hanson, 1986). Sinais do ambiente como queda
repentina da temperatura pode induzir a despolarização da membrana
plasmática (Minorsky & Spanswick, 1989), proporcionando a abertura dos
canais (Davies, 1987). No citossol os principais alvos dos sinais de cálcio são
as proteínas moduladas por cálcio, as calmodulinas (CAM) e as proteínas
quinases dependentes de cálcio (Roberts & Harmon, 1992). As proteínas
quinases dependentes de cálcio são diretamente estimuladas por cálcio e
fosforilam outras enzimas, como as

ATPases localizadas na membrana

(Roberts & Harmon, 1992). Às vezes, o cálcio é ligado reversivelmente a uma
calmodulina específica contendo quatro sítios ativos do polipeptídio, mudando
sua conformação e atividade. Outra enzima dependente da CAM inclui a NAD
quinase qual catalisa a conversão de NAD+ para NADP, um aceptor terminal de
elétrons nos cloroplastos. A CAM estimula também a translocação de cálcio
ATPase, a qual é um importante componente na homeostase de cálcio no
citossol.
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A concentração das CAMs são maiores nos tecidos meristemáticos e
nas células da ponta da raiz do que em muitas regiões maduras das plantas
(Roberts & Harmon, 1992).
2.2.2.3 Potássio
O potássio é cátion univalente, tem absorção altamente seletiva, alta
mobilidade intracelular e tecido, e no transporte à longa distância via xilema e
floema. O potássio é abundante no citoplasma e quando associado a ânions
contribui com o potencial osmótico celular dos vegetais. Por várias razões
possui papel fundamental na relação água-planta (Hsiao & Läuchli, 1986). O
potássio não é metabolizado e forma apenas complexo fraco, o qual é
facilmente dissociável (Wyn Jones et al., 1979). Portanto, K+ não compete
fortemente por locais de ligação com cátions bivalentes, como Mg2+ e Ca2+. Por
outro lado, devido a sua alta concentração no citossol e cloroplastos, o potássio
neutraliza ânions solúveis de ácidos orgânicos e inorgânicos, ânions insolúveis
e estabiliza o pH entre 7-8 nesses compartimentos, considerado ótimo para
muitas reações enzimáticas. Por exemplo, a diminuição no pH de 7,7 para 6,5
praticamente inibe a atividade da nitrato redutase (Pflüger & Wiedemann, 1977).
As várias funções do potássio nas plantas foram revisadas por Läuchli & Pflüger
(1978).
Geralmente, as concentrações de potássio no citossol e nos
cloroplastos variam entre 100-200mM (Leigh & Wyn-Jones, 1984; SchroppelMeier & Kaiser, 1988). Com relação as suas funções, nesses compartimentos, o
K+ pode ser substituído por outros cátions inorgânicos tal como o Na+. Em
outros compartimentos as concentrações de K+ podem variar, como nos
vacúolos (Hsiao & Läuchli, 1986), ou podem atingir concentrações maiores nas
células guardas do estômato (Outlaw, 1983). As funções do K+ nos processos
de extensão celular e turgor estão relacionados com a concentração de K+ nos
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vacúolos, podendo ser substituído, dependendo de sua variação, por outros
cátions como Na+, Mg2+, Ca2+ ou solutos orgânicos como açúcares.
Para ocorrer transporte de K+ entre os diferentes compartimentos
celulares e intracelulares nos cloroplastos, quando iluminados, canais de K+ são
abertos nas membranas dos tilacóides transportando-o para o espaço
intratilacóide e estroma (Tester & Blatt, 1989). Os canais das membranas
abrem-se e fecham-se em seqüências e tamanhos diferentes em resposta aos
sinais externos do ambiente e mudanças no potencial elétrico das membranas.
(Tester, 1990). Embora os canais de K+ sejam em princípio similares aos canais
de Ca2+, sua função é totalmente diferente. O potássio age diretamente como
soluto mudando o potencial osmótico nos compartimentos, provocando
turgescência celular, e como transportadores de cargas no potencial da
membrana.
Várias enzimas são dependentes ou estimulados por K+ (Suelter, 1970).
O potássio e outros cátions univalentes ativam enzimas por mudanças
conformacionais na proteína-enzima. Todas as macromoléculas são hidrofílicas
e estabilizadas por moléculas de água formando uma dupla camada elétrica.
Geralmente, mudanças conformacionais nas enzimas induzidas por K+
aumentam a velocidade das reações catalíticas, Vmáx, e em alguns casos
também a afinidade com o substrato, Km (Evans & Wildes, 1971).
Nas plantas deficientes de K+ ocorrem mudanças químicas, incluindo
acúmulo de carboidratos solúveis, diminuição no teor de amido e acúmulo de
compostos nitrogenados solúveis. Essas mudanças no metabolismo de
carboidrato estão relacionadas possivelmente com alta necessidade de K+ por
determinadas

enzimas

regulatórias,

como

a

piruvato

quinase

e

a

fosfofrutoquinase (Läuchli & Pflüger, 1978). A atividade da amido sintase, a qual
cataliza a transferência da glicose para moléculas de amido, tem alta
dependência de cátions univalentes, sendo o K+ o mais efetivo. O potássio
similarmente ativa a amido sintase isolada de diversas espécies vegetais e
órgãos como folhas, sementes e tubérculos numa concentração entre 50-
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100mM (Nitkos & Evans, 1969). Porém, concentrações maiores podem ter
efeitos inibitórios (Preusser et al., 1981).
Outra função do K+ é a ativação das bombas de prótons H+/ATPases
ligadas à membrana facilitando tanto seu transporte da solução externa através
da membrana plasmática para dentro das células da raiz, como também é o
elemento mineral essencial na extensão celular e osmoregulação.
O

potássio

é

necessário

para

síntese

protéica

em

maiores

concentrações do que para a ativação enzimática. Em sistemas livres de
células a taxa de síntese de proteína pelos ribossomos de germe de trigo exige
a presença de altas concentrações de potássio e baixas de magnésio. É
provável que esteja envolvido em várias etapas no processo de tradução,
incluindo a formação do RNA transportador (tRNA) para os ribossomos (Wyn
Jones et al., 1979). Em folhas verdes os cloroplastos são responsáveis pela
síntese de aproximadamente metade do RNA e proteínas foliares. Nas plantas
C3, a maior parte das proteínas do cloroplasto é a Rubisco. Conseqüentemente
a síntese desta enzima é prejudicada sob deficiência de potássio e responde
ativamente com sua adição.
Nas plantas que apresentam deficiência de potássio ocorre acúmulo de
compostos nitrogenados solúveis como aminoácidos, amidos e nitrato (Mengel
& Helal, 1968), demonstrado pela incorporação de nitrogênio inorgânico
marcado (15N) dentro da fração protéica (Koch & Mengel, 1974). Estudos feitos
por Pflüger & Wiedemann (1977) sugerem que K+ não somente ativa a nitrato
redutase, mas também é necessária para sua síntese. Por outro lado, sob
deficiência de K+ a expressão de alguns polipeptídios ligados à membrana
aumenta (Fernando et al., 1990).
Nas plantas superiores o potássio afeta a fotossíntese em vários níveis
como íon responsável pelo fluxo de H+ originado pela fotólise da água induzido
pela luz através das membranas do tilacóide (Tester & Blatt, 1989), para o
estabelecimento do gradiente de pH da transmembrana, necessário para a
síntese de ATP, fotofosforilação, em analogia à síntese de ATP na mitocôndria.
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A importância do K+ na fixação de CO2 pode ser demonstrado
claramente em cloroplastos isolados (Pflüger & Cassier, 1977). Para manter o
pH alto no estroma sob iluminação, ocorre a entrada adicional de K+ do citossol
mediado por um fluxo contrário de H+ através do envelope dos cloroplastos (Wu
et al., 1991). Este fluxo é prejudicado sob estresse hídrico. Durante a
desidratação de cloroplastos isolados perde-se grande quantidade de K+ e
diminui a fotossíntese. Entretanto, este decréscimo pode ser superado por altas
concentrações de K+ extracloroplastidiais (Píer & Berkowitz, 1987). A
importância de repor K+ nas folhas de plantas expostas a estresse hídrico ou
salinidade (Chow et al., 1990) está ligado a necessidade de manter altas
concentrações de K+ no estroma (Sen Gupta et al., 1989).
Plantas deficientes de K+ afeta a absorção de CO2. Aumentando o teor
de potássio nas folhas aumenta a taxa de fotossíntese e atividade da RuBP
carboxilase, assim como a fotorespiração, provavelmente devido a uma forte
diminuição de CO2 nas regiões catalíticas da enzima. Com o aumento no teor
de K+, a respiração no escuro diminui. Maiores taxas de respiração são
sintomas típicos de deficiência de K+ (Botrill et al., 1970). Obviamente, o estado
nutricional pode também afetar a fotossíntese nas folhas devido sua função na
regulação dos estômatos (Peoples & Koch, 1979).
Alto potencial osmótico nos vasos das raízes é essencial para o
transporte de solutos no xilema e manter o equilíbrio hídrico nas plantas. Em
princípio, em relação às células individuais ou em certos tecidos, os mesmos
mecanismos são responsáveis pela extensão celular e vários tipos de
movimento. O potássio como principal soluto inorgânico, é indispensável
nesses processos (Hsiao & Läuchli, 1966).
Extensão celular envolve a formação de um grande vacúolo central
ocupando 80-90% do volume celular. São dois os principais requisitos para
ocorrer a extensão celular: aumento na extensão da parede e o acúmulo de
soluto para criar um potencial osmótico interno. Em muitos casos, a extensão
celular é conseqüência do acúmulo de K+ nas células, o qual está associado a
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estabilização do pH no citoplasma e ao aumento do potencial osmótico nos
vacúolos. Em folhas expandidas de feijão com deficiência de K+, o turgor, o
tamanho da célula e as áreas foliares foram significativamente menores do que
nas folhas suplementadas com K+ (Mengel & Arneke, 1982). Esta relação
inversa entre o estado nutricional de K+ e tamanho celular também ocorrem nos
tecidos de reserva de cenouras (Pfeiffenschneider & Beringer, 1989).
A elongação do caule por GA é também dependente da adição de K+.
Potássio e GA agem sinergicamente e

maior elongação é obtida quando

ambos são aplicados. Alguns resultados parecem indicar que K+ e açúcares
redutores agem de uma maneira complementar para produzir o potencial de
turgor necessário para extensão celular.
Alguns trabalhos demonstram que K+ em associação com ânions de
ácidos orgânicos e inorgânicos é o principal soluto necessário nos vacúolos
para extensão celular (Guardiã & Benloch, 1980). A dimensão, pelos quais
açúcares e outros solutos orgânicos de baixo peso molecular contribue para o
potencial osmótico e turgor com expansão celular, dependem do estado
nutricional de K+ nas plantas (Schnyder et al., 1988).
Após completar a extensão celular, para manter o turgor celular o K+
pode ser substituído nos vacúolos por outros solutos como o Na+ ou açúcares
redutores. Relações inversas entre as concentrações de K+ no tecido e
açúcares redutores em particular, são fenômenos comuns (Pitman et al., 1971)
e podem também ser observados durante o crescimento dos tecidos de
armazenagem. Segundo Steingrover (1983) o potencial osmótico da seiva de
raízes de cenouras permanece constante em qualquer momento do
crescimento. Antes de iniciar a armazenagem de açúcares, K+ e ácidos
orgânicos predominam como substâncias osmóticas. Entretanto, durante a
armazenagem, um aumento na concentração de açúcares redutores é
compensado por um decréscimo correspondente na concentração de K+ e
ânions de ácidos orgânicos (Beringer et al., 1986).
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Em muitas espécies vegetais o K+ associado com um ânion tem como
principal função mudar o turgor nas células guardas durante o movimento
estomatal. Aumento na concentração de K+ nas células guardas aumenta seu
potencial osmótico e resulta na absorção de água das células adjacentes e
conseqüentemente a abertura do estômato. O fechamento do estômato
induzido por ABA à noite ocorre com a saída de K+ e ânions das células
guardas alterando a pressão osmótica e pH do apoplasma destas células
(Edwards et al., 1988). O ABA pode derivar das raízes via xilema como um sinal
“não-hidráulico” (Davies & Meinzer, 1990), talvez estimulado por baixa
concentração simultânea de citocinina (Meinzer et al., 1991).
Os açúcares têm sido discutidos como solutos osmóticos alternativos
para a abertura estomatal (Tallman & Zeiger, 1988). Entretanto, a taxa de
produção de açúcar nas células guardas é insuficiente para atingir a alta
concentração necessária para ocorrer rápida abertura estomatal (Reckmann et
al., 1990). Porém, em condições de deficiência de K+, carboidratos podem
contribuir substancialmente para a osmoregulação nas células guardas
(Poffenroth et al., 1992). Esta resposta lenta do acúmulo de açúcar nas células
guardas resulta na incompleta abertura e fechamento dos estômatos em
plantas deficientes de potássio (Hsiao & Läuchli, 1986).
O potássio tem funções importantes no carregamento de sacarose e no
transporte de soluto dirigido pelo fluxo de massa nos tubos crivados. Esta
função do K+ é necessária para manter o potencial osmótico e pH alto nos tubos
crivados possibilitando o transporte de fotossintetizados da fonte para o dreno.
Nas plantas com níveis normais de potássio aproximadamente metade dos
fotossintetizados marcados com C14 são exportados das folhas para outros
órgãos, e 20% para o caule como ocorre em cana de açúcar. Porém em plantas
deficientes as taxas exportadas são bem menores.
Similarmente, em legumes suplementados com K+, os nódulos da raiz
têm maiores taxas de açúcar, a qual aumenta a fixação e exportação de N2
(Mengel et al., Collins & Duke, 1981).
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Na compensação de carga, o K+ é o cátion dominante para
contrabalancear ânions imóveis no citoplasma, nos cloroplastos, e quase
freqüentemente para ânions móveis nos vacúolos, xilema e floema. O acúmulo
de ânions de ácidos orgânicos nos tecidos vegetais ocorre normalmente devido
ao transporte de K+ no citoplasma (raiz ou células guardas). O papel do K+ no
equilíbrio cátion-ânion é também refletido no metabolismo do nitrato, o qual K+ é
o íon contrabalanceador dominante para NO-3 no transporte à longa distância
no xilema assim como para estoque nos vacúolos. Como conseqüência da
redução de NO-3 nas folhas, o K+ remanescente requer síntese estequiométrica
dos ácidos orgânicos para o balanço das cargas e homeostase do pH. Parte do
malato de potássio recém formado pode ser retranslocado para as raízes para
subseqüente utilização de K+ como íon contrabalanceador do NO-3 para o
transporte no xilema. Em legumes, esta retranslocação de K+ pode servir como
função similar no transporte de aminoácidos no xilema (Jeschke et al., 1985).
2.3 Cultura de tecidos de plantas
O uso da cultura de tecidos de plantas no estudo do metabolismo celular
vegetal tem alguns aspectos únicos e vantagens sobre o uso de plantas intactas.
Estas vantagens incluem: (1) rápido crescimento exponencial com população
podendo dobrar num período de 1-4 dias; (2) populações consistindo de um
número limite de fenótipos celulares sem a divisão dos sistemas de transporte das
plantas intactas; (3) livre de contaminantes por microorganismos e (4) uma maior
amplitude de manipulações ambiental e nutricional com cultura de células do que
possíveis com plantas intactas.
As técnicas de cultura de tecido in vitro vêm expandindo as fronteiras
na pesquisa básica com vegetais superiores, possibilitando sua aplicabilidade
em diversas áreas, tais como o melhoramento genético de plantas,
farmacologia, obtenção de culturas livres de doenças, micropropagação e
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preservação de germoplasma. A conservação de coleções ativas de
germoplasma in vitro constitui alternativa de reconhecidos méritos e vantagens
sobre as coleções conservadas in vivo, principalmente para culturas que
requerem renovações anuais ou bianuais da coleção como é o caso da cenoura
(Daucus carota), do alho (Allium sativum), da batata (Solanum tuberosum), da
mandioca (Manihot esculenta) e da batata-doce (Ipomoea batatas) (Roca et al.,
1982).
Baseado no fenômeno da totipotência das células vegetais, isto é, na
capacidade de uma única célula se diferenciar formando uma planta completa,
a cultura de tecidos possibilita a regeneração de uma planta idêntica à planta
mãe contendo todas as informações genéticas num processo caracterizado
como clonagem a partir de fragmentos de seus órgãos.
O controle da morfogênese utilizando tecidos cultivados in vitro é feito
através da introdução exógena de estímulos químicos e de substratos diversos.
A retirada de segmentos de tecidos de um organismo íntegro e sua
transferência para meio de cultura conténdo nutrientes e reguladores de
crescimento apropriados, traz como conseqüência a liberação de suas células
do controle a que estavam submetidas nesse organismo e expondo-as a uma
condição alterada, permite que o potencial de divisão celular possa expressarse de novas formas, podendo levar à formação de novas estruturas
organizadas, num processo morfogenético que ocorre de novo (Handro & Floh,
1990).
Atualmente são considerados 5 tipos principais de cultura de tecidos
vegetais: (1) cultura de calos; (2) suspensões celulares; (3) cultura de órgãos e
células gaméticas (embriões, óvulos e anteras); (4) cultura de meristemas e (5)
cultura de protoplastos (Crocomo & Ochoa-Alejo, 1983).
Uma das respostas mais comuns induzida em um tecido cultivado in
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vitro é a formação de calo, que é caracterizado por uma massa de células não
diferenciada, de proliferação contínua e desordenada. A partir das células de
um calo pode ocorrer a formação de gemas que evoluem para formarem eixos
caulinares. Quando a organogênese ocorre diretamente a partir das células do
explante original, fala-se em organogênese direta; por outro lado, quando
ocorre a partir de células de calo formado no explante, fala-se em
organogênese indireta. Um outro processo de morfogênese é a embriogênese,
onde a partir de células somáticas dos tecidos do explante ou de calos,
organizam-se estruturas bipolares semelhantes aos embriões zigóticos, sendo
por esta razão denominado embriogênese somática. A embriogênese também
pode ser um processo direto ou indireto (Handro & Floh, 1990).
A propagação clonal de plantas através das técnicas de cultura de
tecidos, tem sido praticada em inúmeras herbáceas (Bhojwani, 1990),
principalmente na produção de matrizes e propagação assexuada de plantas
economicamente importantes (Bhojwani, 1990; Debergh, 1990 Jones, 1987).
Portanto, a cultura de células tem sido utilizada tanto para estudar os
aspectos do metabolismo universal, como a biossíntese de aminoácidos e
síntese de ácidos nucléicos, como também os aspectos do metabolismo que
são unicamente observadas nas plantas, como a fotossíntese e biossintese da
parede celular.
2.3.1 Fatores que afetam a morfogênese in vitro
George & Sherrinton (1984) ressaltam que vários fatores podem atuar
no processo de crescimento e morfogênese de uma cultura in vitro. Esses
fatores podem ser divididos em quatro grupos: (1) genótipo do material a ser
cultivado; (2) substrato, representado pelos componentes do meio de cultura e
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inclusive a presença de fitorreguladores; (3) ambiente, que se refere às
condições físicas do ambiente de crescimento; e (4) fatores do explante.
Segundo os mesmos autores, os fatores do explante podem incluir: a
natureza física (idade e tipo) e as condições em que a planta mãe tem sido
cultivada. Murashige (1974) destaca que muitos fatores influenciam o
comportamento do explante em cultura. Estes incluem (1) o órgão que funciona
como fonte de explante, (2) a idade fisiológica e ontogenética do órgão, (3) a
época em que os explantes foram obtidos, (4) tamanhos do explante, e (5) as
características da planta em que os explantes foram obtidos.
2.3.2 Genótipo
Grattapaglia & Machado (1990) afirmam que pode ocorrer variabilidade
na resposta morfogenética in vitro não somente entre espécies do mesmo
gênero, mas também entre genótipos da mesma espécie (diferentes cultivares
ou clones).
Dado a variabilidade genética dentro de sementes obtidas por
polinização aberta de variedades de cenoura, culturas de células oferecem um
método atrativo para a produção de plantas geneticamente idênticas em grande
número para interesse comercial.
Na literatura existem vários estudos mostrando que a embriogênese
somática é altamente dependente do genótipo (Hanninger & Conger, 1986;
Parrot et al., 1989; Trigiano et al., 1989) e destacam ainda que o genótipo é o
fator determinante nos processos de resposta in vitro. Relata que a capacidade
de regeneração para milho e trigo está sob controle genético, onde
cromossomos específicos estariam envolvidos nesse processo. Provavelmente
os genes que controlam a síntese de hormônios vegetais estariam localizados
nestes cromossomos.
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2.3.3 Meio de cultura
O desenvolvimento de protocolos para indução de calos e regeneração
de plantas é essencial para aplicação, com êxito, de técnicas moleculares no
cultivo e melhoramento de plantas. Regeneração de plantas por meio de
embriogênese somática bem como organogênese tem sido descrita em grande
número de plantas cultivadas (Eapen & George, 1989; Sivadas et. al, 1990;
Sivadas et. al, 1992).
Em cultura de tecidos de cereais e outras plantas, o meio de MS
(Murashige & Skoog, 1962) é o mais freqüentemente utilizado.
Murashige & Skoog (1962) recomendaram a importância da interação
entre os sais nutrientes e reguladores de crescimento, e suas necessidades
variadas em diferentes tecidos e plantas.
Poddar et. al (1997) investigou diferentes níveis de nitrato de amônia
para regeneração de calos embriogênicos de Eleusine coracana na presença e
ausência de NAA (1-ácido naftalenoacético). Oziaz-Akins & Vasil (1993)
observou que embrióides típicos em trigo formaram calos brancos e que a
formação

deles

foi

aumentado

pelo

dobro

da

concentração

dos

macroelementos no meio de cultura.
Estudos feitos por De Fossard et. al. (1976) sugeriram a interação entre
diferentes nutrientes e reguladores de crescimento que ocorre durante o
processo de crescimento in vitro e diferenciação em células de calos de tabaco.
O meio nutritivo também afetou a resposta do explante ao regulador vegetal na
organogênese. Absorção de nitrogênio também tem influência no crescimento e
regeneração de plantas (Lillo, 1989).
Segundo

Xu

&

Bewley

(1992)

auxinas,

em

particular

2,4-

diclorofenoxacético (2,4D), é extremamente importante na indução de
calogênese e células embriogênicas e na posterior remoção da auxina do meio
de cultura, estas células formam embriões somáticos.
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Estudos feitos por May & Trigiano (1991), mostram que a concentração
de sacarose no meio de cultura regula as alterações no desenvolvimento do
explante de Dendranthema grandiflora, onde em baixas concentrações (3% a
6%) ocorre a organogênese, e em altas concentrações (12% a 18%) a
embriogênese é favorecida. Também em Helianthus annus, a concentração de
sacarose é

fator chave para ocorrer a organogênese ao invés de

embriogênese. Num meio com baixa concentração de sacarose, organogênese
foi induzida ao invés de embriogênese, que pode ser obtida em meio contendo
alto nível de sacarose (Bronner et al., 1994).
2.3.4 Condições ambientais
A morfogênese é fundamentalmente o resultado de divisão e
diferenciação celular organizadas, com padrões definidos, e que dependem,
basicamente, da atividade e expressão de certos genes. Assim fatores que
controlam ou afetam esses eventos são os responsáveis pela morfogênese.
Tais fatores são variados e interagem de diversas formas, sendo quase que
impossível caracterizar um único fator específico para cada fenômeno
morfogênico. Os efeitos isolados ou sinergísticos desses fatores variam de
acordo com as condições de cada tipo de célula, que podem ser mais ou menos
definidos de acordo com o tecido, órgão, espécie, variedade ou cultivar, e
peculiar para uma dada condição fisiológica de momento (Handro & Floh,
1990).
Em cultura de tecidos, os principais fatores que controlam a
morfogênese

são

os

fitorreguladores,

principalmente

o

balanço

[auxina]/[citocinina] no meio de cultura, fato estabelecido no clássico trabalho de
Skoog & Miller (1957). Esses autores verificaram que tal balanço, se
convenientemente manipulado, induzia em calos originados da medula de fumo,
raízes, gemas caulinares ou apenas mais tecido de calo. Numa primeira
tentativa, pode-se usar citocininas do tipo benziladenina (BA) ou cinetina (CIN),
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e como auxina, o ácido indolilacético (AIA) ou 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D).
No caso das auxinas, os tecidos podem apresentar respostas diversas de
acordo com o tipo empregado. O 2,4-D, por exemplo, induz calos mais
facilmente e é conhecido como determinante de embriogênese somática
(Ammirato, 1983). O ácido abscísico (ABA) tem, em geral, efeitos inibitórios,
sendo raramente utilizado no controle da morfogênese, apesar de se encontrar
na literatura casos de estimulação.
Deve-se

enfatizar,

[auxinas]/[citocininas]

não

entretanto,
é

o

único

que

o

responsável

balanço
pelo

entre

as

controle

da

organogênese. Inúmeros outros fatores, tais como: nível e formas de fonte de
nitrogênio (NO3-, NH4+ e aminoácidos); nível e tipo de fonte de carbono
(sacarose, glicose), constituinte de ácidos nucléicos (adenina, guanina, ácido
orótico), compostos fenólicos (cofatores ou inibidores de AIA-oxidase) e
vitaminas, têm efeitos morfogênicos quando adicionados ao meio de cultura
(Kerbauy et al., 1988). Deve-se lembrar, ainda, que muitos tecidos cultivados in
vitro são capazes de sintetizar citocininas e auxinas (autonomia), capacidade
esta já presente, ou adquirida em cultura (Kerbauy et al., 1986; Kerbauy et al.,
1988).
Os fatores físicos que podem exercer efeito sobre as culturas e interferir
nos processos morfogênicos são: o estado físico do meio, o pH, a temperatura
e a luz. A luz é o fator que maiores efeitos exerce nos processos morfogênicos
que ocorrem in vitro. Sua intensidade, qualidade e duração afetam
particularmente o processo fotossintético e os processos mediados pelo
fitocromo. Para muitas espécies, a organogênese em tecidos de calo só ocorre
na luz, a partir das regiões mais verdes, como em Stevia rebaudiana (Ferreira &
Handro, 1988). Entretanto, a partir de explantes foliares, a neoformação de
gemas pode ocorrer no escuro (Ferreira & Handro, 1987). Em espécies
fotoperiódicas para a floração, tecidos cultivados in vitro podem mostrar
respostas

morfogênicos

muito

características,

dependendo

do

regime

fotoperiódico a que as culturas são submetidas. Em Streptocarpus nobilis, por

36

exemplo, discos foliares cultivados em dias curtos produzem gemas florais, e
em dias longos, gemas vegetativas (Handro, 1983).
Audran et al. (1994) ao trabalharem com híbridos de Cichorium
comprovaram que a morfogênese é dependente da temperatura e esta promove
o desenvolvimento de calos e brotos a 20°C e 25°C, enquanto que a 35°C a
embriogênese somática é promovida. A 30°C pode-se observar tanto
organogênese quanto embriogênese, porém esta temperatura intermediária
claramente mostrou a mudança de embriogênese para organogênese.
2.3.5 Tipo de explante
Uma planta íntegra é um sistema pluricelular altamente diversificado,
originado de uma célula inicial única, o zigoto, com seu complemento genético
característico (totipotência). A partir das primeiras divisões, a diferenciação
celular se estabelece em diferentes graus, que culmina na planta adulta, num
sistema de órgãos e tecidos especializados, onde apenas algumas células
retêm a capacidade de divisão. A morfogênese é conseqüência dos processos
de divisão e diferenciação celular integrados, conduzindo à um nível de
organização supra celular. Tais processos dependem de certos sinais
(fitohormônios e luz, principalmente) que agindo direta ou indiretamente ao nível
gênico, desencadeiam processos específicos de síntese, e como conseqüência,
alterações metabólicas e bioquímicas diversas.
Nos tecidos em cultura, o controle da organogênese é feito através da
introdução exógena de sinais e de substratos diversos. A retirada de um
fragmento de tecidos de um organismo íntegro e sua colocação no meio de
cultura que contém nutrientes e reguladores de crescimento traz como
conseqüência a liberação de suas células do controle a que estavam
submetidas nesse organismo, expondo-as a uma nova condição, onde a
capacidade de divisão pode ser readquirida (desdiferenciação) e o genoma
pode expressar-se de novas formas conduzindo-as a novos padrões de
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diferenciação. Esses eventos podem, de diversas maneiras, levar a formação
de

novas

estruturas

organizadas,

num

processo

morfogenético

ou

organogenético que ocorre de novo.
Antes de qualquer análise das respostas dos tecidos cultivados in vitro,
deve-se considerar algumas peculiaridades relativas à sua natureza: os
explantes podem apresentar diferentes tipos de células e graus de
diferenciação (por exemplo, fragmentos de folha, segmentos de caule), ou
serem histologicamente mais homogêneos (meristemas e medula caulinar).
Deve-se lembrar ainda, que mesmo em explantes mais homogêneos quanto a
sua constituição histológica, tal homogeneidade pode ser aparente: a medula
caulinar do fumo, mostra ao longo do caule, um gradiente de ploidia que se
reflete nas respostas quando da cultura in vitro (Murashige & Nakano, 1967;
Kraus et al., 1981; Floh & Handro, 1985a, b). Por outro lado, explantes da
mesma natureza, retiradas de plantas em diferentes condições fisiológicas,
podem apresentar respostas bastante distintas, como, por exemplo, em Stevia
rebaudiana e Petunia inflata (Ferreira & Handro, 1988; Handro et al, 1973).
2.3.6 Padrões morfogênicos de diferenciação celular que ocorrem in vitro
Uma das respostas mais comuns de um tecido cultivado in vitro é a
formação de calo, ou seja, de uma massa de células de proliferação contínua e
mais ou menos desordenada. Sua formação pode ser dividida basicamente em
três estágios: indução, divisão e diferenciação. Tais estágios são caracterizados
por alterações no tamanho celular, estruturas e condições metabólicas do
tecido (Aitchison et al., 1977).
Em certos casos a cultura in vitro não promove a formação de calos,
mas apenas uma proliferação celular restrita às regiões seccionadas do
explante com formação de tecidos de cicatrização e zonas de intensa atividade
meristemática. A partir das zonas de atividade meristemática em tecidos de calo
e também, nos explantes primários, as divisões celulares e o padrão de
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diferenciação podem ocorrer de maneira que conduza a um grau de
organização morfo-anatômica peculiar, que no caso de caracterizar um órgão
definido, constitui-se no processo denominado organogênese. Uma outra
possibilidade é a utilização direta de tecidos meristemáticos, especialmente
ápices caulinares e radiculares (Kerbauy, 1984a,b; Kunieda & Kerbauy, 1986),
onde ocorre grande homogeneidade e as células estão sempre num processo
ativo de divisão, o que facilita a indução dos processos organogênicos.
Em explantes altamente heterogêneos, diferentes tipos de células
respondem de maneira diversa às condições de cultura, como, por exemplo, no
caso de segmentos de caule de Petunia, onde células corticais dão origem a
calo, e das células da região vascular originam diretamente pacotes
meristemáticos embriogênicos (Handro et al., 1973).
A embriogênese somática é um caso particular de morfogênese, onde a
partir de tecidos do explante ou de calo, organizam-se estruturas bipolares
semelhantes aos embriões zigóticos. Tais estruturas se originam geralmente de
uma célula ou pequeno grupo de células no calo, ou também diretamente a
partir de camadas

internas

ou superficiais num explante. Assim, a

embriogênese também pode ser um processo direto ou indireto. Na
embriogênese, as estruturas formadas têm organização nitidamente bipolar
(pólos caulinar e radicular), destacando-se com facilidade da massa de tecidos
que as originaram. Em geral, o isolamento dos embriões e sua cultura para seu
posterior desenvolvimento numa planta nova ocorre em meio de cultura
diferente daquele que os induziu.
2.3.7 Manejo da planta matriz
Nos últimos anos, vários fatores que afetam o crescimento do explante
in vitro têm sido amplamente estudados, incluindo fitorreguladores, luz,
temperatura, pH, umidade, gases e presença de microorganismos. Porém,
estudos relacionados com requerimentos nutricionais (nutrientes minerais,
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carboidratos, vitaminas e aminoácidos), foram pouco explorados (Leifert et al.,
1995).
Segundo Grattapaglia & Machado (1990), o verdadeiro desafio da
cultura de tecidos está no material vegetal em si e na manipulação deste antes
de se isolar o explante inicial. Esta manipulação inclui o manejo da planta
matriz, pois o estado fisiológico e fitossanitário desta tem grande influência no
posterior comportamento da cultura. Os mesmos autores afirmam que a
capacidade de regeneração e crescimento in vitro parece estar associado não
apenas ao genótipo, mas também à atividade fisiológica na planta matriz, sob o
controle de diversos fatores endógenos. Plantas bem nutridas, sem sintomas de
deficiência nutricional ou hídrica, em geral fornecem explantes melhores.
Bhojwani & Razdan (1983) destacaram que o estado fisiológico da planta matriz
no momento da excisão tem uma influência definitiva na resposta de
crescimento, e que para minimizar as flutuações de respostas é recomendado
manter as plantas parentais sob condições de casa de vegetação. A
manutenção das plantas matrizes em casa de vegetação facilita não somente o
controle e manipulação do fotoperíodo, intensidade luminosa e temperatura,
mas também o controle do estado nutricional e fitossanitário das plantas
(Grattapaglia & Machado, 1990).
Existe uma grande variedade de estudos relacionados com a
micropropagação da cenoura, no entanto, ocorre uma carência de trabalhos
que relacionam a influência da origem da planta matriz no posterior processo de
morfogênese in vitro. Um aspecto muito importante que envolve a origem da
planta matriz, é o estado nutricional da mesma. Entretanto esse aspecto foi
pouco abordado nos estudos feitos com cenoura. Os trabalhos referentes à
nutrição mineral em cultura de tecido vegetal se restringem a discussões sobre
as características do meio de cultura, como os estudos feitos por Song et al.
(1981), onde se verificou que a formação de calo em anteras de Oriza sativa
cultivadas in vitro foi maior quando a concentração de nitrogênio, fósforo,
potássio e cálcio foram reduzidos à metade.

3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Obtenção de plantas matrizes com diferentes estados nutricionais
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia
Agrícola (CEBTEC) do Departamento de Ciências Biológicas, da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), no Campus da Universidade
de São Paulo (USP), em Piracicaba-SP.
Sementes de cenoura da variedade Brasília de alta seleção (Daucus
carota Link), obtida pela empresa Agristar do Brasil Ltda situada em PetrópolisRJ, foram germinadas para obtenção das matrizes usadas neste projeto. A
semeadura foi realizada em bandejas de plástico contendo substrato REDMAX
– Plug Mix da Eucatex em casa de vegetação. Após a germinação, as
plantinhas foram transferidas para vasos de plástico de 2L de capacidade
usando como substrato areia de granulometria média, adequadamente lavada.
As mudas foram então mantidas em casa de vegetação a temperatura ambiente
com fotoperíodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro, e regadas apenas
com água durante as duas primeiras semanas com o objetivo de amenizar o
estresse da aclimatação. Após esse período, as plantas passaram a ser
regadas com soluções nutritivas contendo ¼ x, ½ x, 1x , 2x e 3x a concentração
da solução nutritiva ideal em cálcio (200mg.L-1), magnésio (48mg.L-1) e potássio
(234mg.L-1), conforme mostra a Tabela 2.
As doses dos nutrientes foram testadas em dezoito repetições por
tratamento contendo três plantas por vaso. As soluções nutritivas (Tabela 3)
foram preparadas segundo recomendações de Sarruge (1975) e continham os
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nutrientes testados em concentrações supostamente capazes de causar
deficiência (Tratamentos 2, 3, 6, 7, 10 e 11), nutrição normal (Tratamento 1) e
toxidez (Tratamentos 4, 5, 8, 9, 12 e 13) nutricional nas matrizes (Tabela 2).
As plantas sempre mantidas em casa de vegetação receberam 80mL
de solução nutritiva por vaso, de três a quatro vezes por semana dependendo
da temperatura e umidade nos substratos.
Tabela 2. Tratamento nutricional em Ca, Mg e K realizados em matrizes de
Daucus carota e número de amostras coletadas e inoculadas ao
longo dos tratamentos, 30, e 60 dias após início da aplicação das
soluções nutritivas contendo diferentes níveis dos nutrientes
Tratamentos

Duração do tratamento (dias)
30

45

60

1

Testemunha (completo)

18

18

18

2

¼ x Ca (50g Ca2+. L-1)

18

18

18

3

½ x Ca (100g Ca2+. L-1)

18

18

18

4

2 x Ca (400g Ca2+. L-1)

18

18

18

5

3 x Ca (600g Ca2+. L-1)

18

18

18

2+

-1

6

¼ x Mg (12g Mg . L )

18

18

18

7

½ x Mg (24g Mg2+. L-1)

18

18

18

8

2 x Mg (96g Mg2+. L-1)

18

18

18

9

3 x Mg (144g Mg2+. L-1)

18

18

18

10

¼xK

18

18

18

(58,5g K+. L-1)
+

-1

11

½xK

(117g K . L )

18

18

18

12

2xK

(468g K+. L-1)

18

18

18

13

3xK

(702g K+. L-1)

18

18

18

Após início do tratamento com soluções nutritivas, a primeira coleta de
explante foi realizada aos 30 dias, das quais dezoito plantas de cada tratamento
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foram coletadas, lavadas, desinfestadas e segmentadas para servirem como
explantes. No momento da coleta dos explantes (internódios) foi retirada uma
planta inteira de cada vaso, e pesada para obtenção da massa de matéria fresca
total. Em seguida estas plantas foram secas em estufa a 650C por sete dias (peso
constante), e pesadas para determinação da massa de matéria seca. Utilizandose então de um moinho equipado com peneira de malha de 1mm, o material seco
foi moído e pesado 200mg por amostra para posterior análise química da
constituição em nutrientes.
3.2 Estabelecimento da cultura de calos
3.2.1 Assepsia dos explantes
Como explantes, foram utilizados segmentos de caule sem gema axilar
(internódios) entre terceiras e quartas folhas a partir do ápice das mudas.
O primeiro passo utilizado como método de assepsia, após alguns
ensaios preliminares, constituiu em cortar e mergulhar o material coletado em
Erlenmeyers contendo água autoclavada. Em seguida, os segmentos foram
levados para a mesa de fluxo laminar e transferidos para frascos contendo
solução de hipoclorito de sódio comercial 20% (v/v) acrescido de uma gota de
Tween 80 (detergente neutro) e mantidos por aproximadamente 15 minutos.
Depois de lavados três vezes em água deionizada autoclavada os explantes
foram cortados em tamanhos de aproximadamente 1cm de comprimento, sendo
desprezadas a extremidades que estiveram em contato com as soluções de
desinfestação.
3.2.2 Calogênese
Os explantes foram inoculados em meio de cultura de Murashige &
Skoog (1962) (Tabela 4) contendo ¼x, ½x, 1x, 2x e 3x a concentração de K+,
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Ca2+

e

Mg2+

acrescido

de

0,1mg

da

auxina

2,4-D

(ácido

2,4-

diclorofenoxacético), 30g de sacarose e 2,3g de Phytagel (Sigma) por litro de
meio. O pH final dos meios foi ajustado para 5,7 com solução de KOH 1N. A
esterilização foi realizada em autoclave à temperatura de 1200C e pressão de 1
atmosfera por 20 minutos. A concentração e o tipo de regulador de crescimento
utilizado foi anteriormente testado, buscando estabelecer um meio de cultura
ideal, capaz de inicialmente induzir rápida calogênese e posteriormente a
morfogênese. Os frascos contendo os explantes em meio de cultura foram
mantidos em sala de crescimento em ausência de luz e temperatura de 25 ±
20C.
A avaliação da calogênese foi feita aos 60 dias após a inoculação com
base na massa de matéria fresca e massa de matéria seca dos calos formados
por explante.
3.2.3 Diferenciação celular
Após a obtenção dos calos, estes foram transferidos para novos meios
de cultura de mesma composição (Tabela 4), porém, sem fitorregulador para
obter morfogênese. Para a avaliação da diferenciação celular (número de
plantas regeneradas/explante) foram usados 90 calos de cada tratamento e
postos à luz com freqüente contagem dos explantes com 30 dias. Após a
contagem das plantas estas foram secas também em estufa a 65°C por sete
dias, e então se determinou a massa de matéria seca.
3.4 Análise química das plantas
As análises químicas para a determinação das concentrações de K+,
Ca2+ e Mg2+ presentes nas plantas matrizes coletadas foram feitas nos extratos
obtidos pela digestão nítrico-perclórica. O potássio foi quantificado pelo método
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de fotometria de chama de emissão; cálcio e magnésio por espectrofotometria
de absorção atômica (Sarruge & Haag, 1974).
3.5 Análise estatística
A análise estatística dos resultados foi feita utilizando-se do sistema
para análise estatística SAS e as comparações de médias foram feitas através
de teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Composição química das diferentes soluções nutritivas (mL.L-1) adaptado de Sarruge (1975), aplicadas às plantas
matrizes de D. carota para testar o efeito nutricional em Ca, Mg e K na calogênese e morfogênese
TRATAMENTOS
Cálcio (g.L-1)

Soluções
estoque

Magnésio (g.L-1)

Potássio (g.L-1)

Test

¼x

½x

2x

3x

¼x

½x

2x

3x

¼x

½

2x

3x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KH2PO4

M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KNO3

M

5

5

5

5

5

5

5

1

5

0,5

2

5

5

Ca(NO3)2

M

5

1,25

2,5

5

5

3,5

4

5

1

5

5

5

5

MgSO4

M

2

2

2

2

2

0,5

1

2

2

2

2

2

2

KCl

M

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

6

12

CaCl2

M

-

-

-

5

10

1,5

1

-

4

-

-

-

-

NH4NO3

M

-

3,75

2,5

-

-

-

-

-

-

2,25

1,5

-

-

(NH4)2SO4 M

-

-

-

-

-

1,5

1

-

-

-

-

-

-

Mg(NO3)2 M

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

-

-

Micro*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fe-EDTA**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

*A solução de micronutrientes tem a seguinte composição (g.L-1) H3BO3 = 2,86; MnCl2 . 4H2O = 1,81; ZnCl2 = 0,10;
CuCl2 = 0,04; H2MoO4 . H2O = 0,02.
** A solução de Fe-EDTA foi preparada segundo Jacobson (1951), dissolvendo-se 26,1g de EDTA em 286mL de NaOH 1N e
24g de FeSO4. 7H2O, arejando-se por 12 horas de escuro e completando-se o volume a 1litro.
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Tabela 4. Composição do meio de cultura utilizado na indução de calogênese e
morfogênese em explantes de D. carota, segundo formulação de
Murashige & Skoog (1962)
Componentes

Concentração (mg/L)

Macronutrientes
NH4NO3

1650

KNO3

1900

CaCl2 . 2H2O

440

MgSO4 . 7H2O

370

KH2PO4

170

Micronutrientes
Na2EDTA . 2H2O

37,3

FeSO4 . 7H2O

27,8

KI

0,83

H3BO3

6,3

MnSO4 . 4H2O

16,9

ZnSO4 . 7H2O

8,6

Na2Mo4 . 2H2O

0,25

CuSO4 . 5H2O

0,025

CoCl2 . 6H2O

0,026

Vitaminas
Ácido nicotínico

0,5

Piridoxina . HCl

0,5

Tiamina

0,1

Glicina

2,0

Mio-inositol

100

2,4-D

0,1

Sacarose

30000

Phytagel (Sigma)

2300

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Desenvolvimento das plantas matrizes
Após a germinação das sementes e a murcha das folhas cotiledonares,
foi iniciado o processo de molhar as plantas com as soluções nutritivas
apropriadas. A manifestação dos sintomas visuais típicos de deficiência para os
nutrientes testados não foi observada nas partes aéreas das plantas. Como o
objetivo do presente trabalho não depende da ocorrência visual dos sintomas
de deficiências nas plantas, as coletas de explantes foram realizadas nos
períodos de 30 e 60 dias de tratamento.
Os resultados do efeito dos tratamentos das plantas matrizes com
soluções contendo diferentes composições dos nutrientes potássio, cálcio e
magnésio (Figuras 3, 4 e 5 e Tabela 5) e no teor destes nutrientes nas matrizes
tratadas mostraram diferença quantitativa para todos os níveis de nutrientes
testados e duração dos tratamentos (Tabela 5). De maneira geral, o tratamento
com determinado nutriente resultou no seu teor na planta matriz que foi
diretamente proporcional ao nível do nutriente na solução nutritiva utilizada,
exceto nos tratamentos com potássio para 60 dias e com cálcio para 30 dias de
duração, onde os teores dos nutrientes foram crescentes nas matrizes até a
concentração 2x, sugerindo ocorrência de saturação com potássio e cálcio a
partir deste nível nas soluções nutritivas. Quanto ao potássio podemos
especular algumas razões para estes resultados como por exemplo sobre a
possível maturidade da planta quando então se inicia a translocação de
nutrientes para as raízes para crescimento e expansão da raiz que forma a
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“cenoura”, onde durante a armazenagem ocorre aumento na concentração de
açúcares redutores o qual é compensado por um decréscimo correspondente
na concentração de potássio e ânions de ácidos orgânicos (Beringer et al.,
1986), ou ainda por ter ocorrido à saturação de potássio devido à longa duração
do tratamento com elevados teores de potássio. Em cevada o teor de potássio
na matéria seca de parte aérea diminuiu das plantas jovens até a maturação,
mesmo com a adição de potássio (Leigh et al., 1982). O efeito dilutivo pelo
crescimento das plantas juntamente com a baixa translocação do cálcio podem
ter contribuído para este resultado.
Antagonismo foi observado para os três nutrientes. O tratamento das
matrizes com potássio, tanto para 30 como para 60 dias, provocou redução
linear no teor de cálcio e magnésio, a qual foi da ordem de duas vezes para
altos níveis de potássio comparados ao tratamento com baixos níveis de
potássio (Tabela 5). As matrizes tratadas com cálcio mostraram reduções nos
teores de potássio e magnésio que foram mais acentuadas no tratamento de 60
dias de duração. Esta redução, proporcionalmente, foi menor para potássio e
maior para magnésio (50%) em decorrência da amplitude do teor máximo dos
dois nutrientes nas matrizes. Já as matrizes tratadas com magnésio, em ambos
os períodos apresentaram aumento nos teores de K+ e Ca2+ nas baixas
concentrações de Mg2+ e diminuição nas maiores concentrações.
Em relação à duração do tratamento, a concentração de potássio na
matéria seca das plantas foi crescente, o que poderia ser previsto, dada a maior
disponibilidade do nutriente imposta pelos níveis crescentes na solução nutritiva
e devido os tecidos terem atingido a maturidade e conseqüentemente terem
acumulado maior taxa de matéria seca e reduzido o teor de água.
A natureza uniformemente crescente no ganho de potássio no
tratamento de curta duração (30 dias) pode ser decorrente do fato das matrizes
estarem sob o efeito do racionamento de nutrientes aplicados durante a
germinação e crescimento inicial na obtenção das mudas. Além disto, esta
linearidade tanto para tratamento com diferentes níveis de potássio como para
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duração do tratamento pode ser também devido a translocalidade alta do K+,
mantendo em qualquer condição, concentração constante na planta. Segundo
Mengel & Kirkby (1987), a alta mobilidade de potássio pela planta inteira em
conseqüência da permeabilidade da membrana propicia o transporte do K+ em
direção as folhas e a redistribuição do potássio das partes mais maduras da
planta para as mais jovens.
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Tabela 5. Composição em potássio, cálcio e magnésio (mg/planta) das matrizes
de cenoura tratadas por 30 e 60 dias com solução nutritiva de
Hoagland contendo diferentes níveis destes nutrientes

Tratamentos
30

+

K

2+

50,5
56,1

52,0
45,9

22,9
20,8

18,6
19,1

5,1
5,6

4,5
4,2

1X
2X
3X

64,3
72,9
82,1
65,2

64,3
69,4
66,8
59,7

15,6
11,5
8,9
15,9

14,8
11,9
6,7
14,2

4,3
2,9
2,5
4,1

3,8
2,8
2,0
3,5

1/4X
1/2X

79,1
72,9

57,6
60,2

9,7
11,3

4,3
5,4

5,1
4,8

3,3
3,4

1X
2X
3X

72,9
70,4
69,9
73,0

54,6
56,6
58,1
57,4

13,4
18,8
18,0
14,2

9,1
12,2
14,0
9,0

3,7
3,2
2,9
4,0

3,3
3,1
2,2
3,1

1/4X
1/2X

61,2
68,34

61,71
65,28

9,95
12,25

8,87
9,75

2,14
2,86

1,74
2,74

1X
2X
3X

55,59
65,75
58,11
57,75

58,65
37,74
70,89
58,85

11,9
10,55
12,63
11,45

11,77
6,20
8,45
9,01

2,97
4,16
6,83
3,79

3,59
4,47
7,49
4,01

Média

Mg

2+

Média

2+

Mg
60

1/4X
1/2X

Média

Ca

Teôres dos nutrientes (mg/planta)
+
2+
K
Ca
60
30
60
30

51
100

[K+]
[Ca2+]
[Mg2+]

30 Dias

Nutriente
(mg/planta)

80
60
40
20
0
1/4X

1/2X

Test

2X

3X

[K+] na Sol. Nut. (mg/L)

100

[K+]
[Ca2+]
[Mg2+]

60 Dias

Nutriente
(mg/planta)

80
60
40
20
0
1/4X

1/2X

Test

2X

3X

+

[K ] na Sol. Nut. (mg/L)

Figura 3 - Efeito do tratamento de plantas matrizes de cenoura por 30 e 60 dias
com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de potássio no
teor de potássio, cálcio e magnésio nas plantas matrizes.
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100

[K+]
[Ca2+]
[Mg2+]

30 Dias

Nutrientes
(mg/planta)

80
60
40
20
0
1/4X

1/2X

Test

2X

3X

[Ca2+] na Sol. Nut. (mg/L)

100

[K+]
[Ca2+]
[Mg2+]

60 Dias

Nutriente
(mg/planta)

80
60
40
20
0
1/4X

1/2X

Test

2X

3X

[Ca2+] na Sol. Nut. (mg/L)

Figura 4 - Efeito do tratamento de plantas matrizes de cenoura por 30 e 60 dias
com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de cálcio no teor
de potássio, cálcio e magnésio nas plantas matrizes.
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100
K

30 Dias

Ca

Mg

80
Nutriente
(mg/planta)

60
40
20
0
1/4x

1/2x

Test.

2x

3x

[Mg2+] na Sol. Nut. (mg/L)

100
60 Dias

Nutriente
(mg/planta)

80

[K+]
[Ca2+]
[Mg2+]

60
40
20
0
1/4X

1/2X
1X
2X
[Mg2+] na Sol. Nut. (mg/L)

3X

Figura 5 - Efeito do tratamento de plantas matrizes de cenoura por 30 e 60 dias
com soluções nutritivas contendo variáveis níveis de magnésio no
teor de potássio, cálcio e magnésio nas plantas matrizes.
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4.2 Calogênese
A indução de calogênese e crescimento celular (Figura 6) nos explantes
de matrizes tratadas foi influenciada pelo tratamento para todos os níveis de
potássio na solução nutritiva. A calogênese em massa de matéria fresca de
calos foi da ordem de 5 vezes maior aos 60 dias de tratamento, quando
comparada com a calogênese aos 30 dias. Por outro lado, em termos de massa
de matéria seca de calos, o acúmulo aos 60 dias foi de aproximadamente 2
vezes o acúmulo observado aos 30 dias, conforme mostrado na figura 7, com a
calogênese expressa em índice de multiplicação celular (MS/MF). Quando se
compara massa de matéria fresca e massa de matéria seca de calos
acumulada, fica evidenciado o efeito da duração do tratamento na capacidade
de retenção de água pela massa de calos. Resultados semelhantes foram
observados por Borgatto (2000) e Defávari (2000), trabalhando com crisântemo
e com Bauhinia forficata, respectivamente.
Como pode ser observado na figura 6, a calogênese induzida e
crescimento celular tanto com base na matéria fresca como na matéria seca
aos 30 dias de tratamento, tende a ser inversamente proporcional aos níveis de
potássio na solução nutritiva ou ao teor de potássio nos explantes (Tabela 5 e
figura 3). A concentração de potássio no meio de cultura não afeta o acúmulo
de matéria fresca, entretanto quando se considera a matéria seca, inibição no
acúmulo foi observado quando se usou meio de cultura alta concentração de
potássio. Embora tenha ocorrido menor calogênese após 30 dias de tratamento,
os resultados discutidos mais abaixo mostrando a diferenciação celular, indicam
que as células destes tratamentos são mais morfogênicas.
Nos resultados para a calogênese induzida e multiplicação celular após
60 dias de tratamento (Figura 6) pode ser observado que nos explantes das
matrizes tratadas com baixos níveis de potássio que contem menores teores de
potássio (Figura 3 e tabela 5) apresentaram calogênese em matéria fresca e
matéria seca crescente e proporcional até a concentração 2x à concentração de
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potássio no meio de cultura. Nos explantes de matrizes tratadas com nível de
potássio igual ao da solução nutritiva de Hoagland (1x na Figura 6), o acúmulo
tanto de matéria fresca como de matéria seca de calos foi crescente até
somente concentração de potássio no meio de cultura correspondente a do
meio MS (1x na Figura 6), e sendo decrescente a partir desta concentração de
potássio no meio MS. No entanto para tratamento com 3x a concentração de
potássio na solução nutritiva, que resultou na estabilização no teor de potássio
nas matrizes (possivelmente explantes com excessivo teor de potássio) a
calogênese tanto em matéria fresca como em matéria seca foi linear, mas
inversamente proporcional à concentração de potássio no meio de cultura MS,
sugerindo que o alto teor de potássio nos explantes causado pelo longo
tratamento com solução nutritiva contendo alta concentração de potássio e a
inoculação destes explantes em meio de cultura contendo também alta
concentração de potássio, inibe a indução da calogênese. A maior indução de
calogênese nos tratamentos por 60 dias é também consistente com esta
sugestão. Os teores médios de potássio nas matrizes e conseqüentemente nos
explantes aos 60 dias (Tabela 5) são menores que aqueles observados aos 30
dias o que proporcionou maior indução de calogênese principalmente nos
explantes inoculados em meios de cultura contendo baixas concentrações de
potássio. Este menor teor provavelmente deve-se a translocação de potássio da
parte aérea para as raízes para formação da “cenoura”.
Entretanto, estatisticamente a diferença na calogênese obtida nos dois
períodos (30 e 60 dias) não foi significativa como mostrado na Figura 6.
Os cátions K+, Ca2+ e Mg2+ absorvidos pelas células vegetais afetam
diversos processos biológicos como fotossíntese, oxidações de carboidratos,
reações metabólicas, assimilação de nitrogênio e ação gênica. Portanto,
pesquisa sobre nutrição mineral de plantas está associada com bioquímica,
fisiologia , crescimento e diferenciação celular.
O potássio é ativador de enzimas envolvidas na fotossíntese e
respiração, as quais proporcionam esqueleto carbônico para o metabolismo
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celular, estando portanto diretamente relacionado ao balanço carbononitrogênio das plantas, pois o potássio é também necessário para a síntese e
ativação da nitrato redutase (Marschner, 1995). A exigência de potássio por
enzimas reguladoras da oxidação de carboidratos, como piruvato-quinase
(Miller e Evans, 1957; Tomlinson & Turner, 1973) e 6-fosfofrutoquinase (Läuchli
& Pflüger, 1978), proporciona, na presença de disponibilidade de potássio uma
aceleração do metabolismo de carboidratos, promovendo a síntese de maior
quantidade de ácidos orgânicos, que em situações de disponibilidade de
nitrogênio, regulada também pelo potássio promove a assimilação de amônia,
resultando em maior síntese de aminoácidos, proteínas e outros metabólitos
celulares, conseqüentemente aumentando o acúmulo de biomassa.
Também

o

metabolismo

das

poliaminas

(agmatina,

putrescina,

espermina e espermidina) é sabido ser afetado pelo potássio. Plantas e tecidos
deficientes em potássio acumulam estas poliaminas (Richard & Colleman,
1952; Carley et al., 1983; Flores, 1991; Bouchereau et al., 1999). A maioria das
investigações relacionando acúmulo de poliaminas e deficiência de potássio
tem sido conduzida em folhas e “seedlings” mostrando sintomas de deficiência
aguda de potássio (Bouchereau et al., 1999). Entretanto estudos recentes
(Geny et al., 1997) mostram que o acúmulo de putrescina em plantas de uva foi
severamente influenciado por insuficiência de potássio antes que sintomas
visuais de deficiência de potássio nas folhas fossem constatados. Investigações
das funções fisiológicas e bioquímicas das poliaminas em plantas apontam de
maneira

consistente

moduladoras

de

para

papel

multiplicação

relevante

destas

celular, crescimento,

substâncias

como

desenvolvimento

e

diferenciação celular (Heby, 1981; Martin & Morris, 1987). Poliaminas estimulam
síntese de DNA, RNA e proteínas nos vegetais, e em elevadas concentrações
estão associadas com rápida proliferação de culturas celulares de tabaco e com
partes de plantas sofrendo rápida divisão celular, tal como meristema de tomate
e batata (Altman et al., 1982; Cohen et al., 1982; Galston, 1983). As poliaminas
parecem ser essenciais durante a fase de transição da divisão celular (ciclo
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celular), e é sugerido que a conversão de putrescina para espermidina é
importante controlador da taxa de divisão celular.
Este fenômeno parece explicar nossos resultados para 30 dias de
tratamento, onde maior indução e crescimento de calos ocorrem quando se
utilizou explantes de matrizes tratadas com baixos níveis de potássio na
solução nutritiva ou quando explantes foram inoculados em meio de cultura MS
contendo as mais baixas concentrações de potássio. Também considerando os
resultados da tabela 4, que mostra o teor de potássio nas matrizes, pode ser
inferido que nos explantes contendo os menores teores de potássio ocorre
maior indução de calogênese, desde que os níveis de potássio no meio de
cultura não seja limitante.
Aparentemente são conflitantes os efeitos do potássio no metabolismo
de carboidratos e do nitrogênio encontrados na literatura com os resultados
deste trabalho. Baixas concentrações de potássio nas plantas deveria causar
menor crescimento e acúmulo de matéria seca pela diminuição na oxidação de
carboidrato e assimilação de nitrogênio. Entretanto neste trabalho, maior
indução de calogênese e crescimento de calos (massa de matéria seca de
calos) foi constatada em explantes de matrizes tratadas com os mais baixos
níveis de potássio ou quando os explantes ricos em potássio foram inoculados
em meio de cultura contendo as menores concentrações de potássio. Uma
hipótese para a explicação dos resultados seria que as poliaminas (também
cátions), sintetizadas em maiores concentrações nos tecidos deficientes de
potássio, que são sabidas substituírem o potássio em alguns processos
fisiológicos demandantes em potássio (Murty et al., 1971; Tachimoto et al.,
1992) também substituem o potássio como ativadores das enzimas de fixação
de CO2, da oxidação de carboidratos e da assimilação de nitrogênio. As
enzimas que catalizam a síntese de putrescina a partir da arginina via agmatine
são inibidas por altas concentrações de K+ (Regiane et al., 1993) e estimuladas
por baixo pH. Considerando o papel relevante do K+ na manutenção do alto pH
citoplasmático, parece que quando ocorre o aumento da síntese de putrescina,
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como cátion divalente, significa uma reflexão da homeostase no pH citossólico.
Portanto, em plantas deficientes de K+ as concentrações de putrescina podem
suprir até 30% do déficit de K+ (Murty et al., 1971). De acordo com essa função
compensatória de putrescina, a adição externa de putrescina em plantas
deficientes de K+ aumentaram o crescimento e preveniram sintomas visuais de
deficiência de K+ (Tachimoto et al., 1992). Também foi observado no presente
trabalho, onde plantas tratadas com baixas doses de K+ na solução nutritiva a
não ocorrência de sintoma visual de deficiência.
Portanto são vários os processos fisiológicos e/ou bioquímicos nos
quais o potássio atua ativamente. Provavelmente, um ou mais deles podem ter
contribuído para as diferenças na calogênese observada nos explantes
originados de plantas matrizes tratadas com diferentes níveis de potássio. No
entanto, a caracterização do processo que mais diretamente afeta o
comportamento in vitro específico dos explantes oriundos dos diferentes
tratamentos, que certamente causaram teores de potássio variados nestes
explantes, requer investigações mais específicas tanto nos tecidos dos
explantes como no metabolismo das células dos calos gerados por estes
explantes.
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Figura 6 - Calogênese (gramas de MF/explante e MS/explante) em explantes de cenoura tratados por durante 30 e 60 dias
com solução nutritiva contendo variáveis níveis de potássio e cultivados em meio de cultura Murashige e Skoog
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4.3 Diferenciação celular
Os resultados obtidos para o efeito dos tratamentos de matrizes de
cenoura por durante 30 e 60 dias com diferentes níveis de potássio na solução
nutritiva de Hoagland e também no meio de cultura MS na diferenciação celular
são apresentados nas Figuras 8 e 9.
Como a diferenciação celular (regeneração de plantas) em cenoura é
via embriogênese indireta, a discussão dos resultados de diferenciação será
feita com referência a calogênese induzida expressa em massa seca de calos.
Nos tratamentos por 30 dias (Figura 8), nas células dos calos induzidos
nos explantes de matrizes tratados com níveis de potássio maiores ou iguais
aos níveis da solução nutritiva, a diferenciação celular foi inversamente
proporcional aos níveis de potássio na solução nutritiva até a concentração de
potássio no meio de cultura igual à concentração do meio Murashige e Skoog.
Os resultados para os meios de cultura contendo 2x e 3x a concentração de
potássio no meio de cultura foram não conclusivos.
Os tratamentos de matrizes por 60 dias geram nos explantes acúmulo
mais alto de calogênese, entretanto, ocorre significativamente menor número
de regeneração de plantas (Figura 8). Os resultados expressos em taxa de
diferenciação celular (número de plantas/mg massa seca de calos) (Figura 9)
evidenciam claramente as características mais morfogênicas das células dos
calos produzidos por explantes de matrizes tratadas por 30 dias com potássio.
Ficando também evidente nos resultados para 30 dias que baixos níveis de
potássio (¼x e ½x) no meio de cultura influenciam negativamente a
regeneração de plantas (Figura 8), principalmente nos explantes de matrizes
tratadas com os maiores níveis de potássio, e que baixos níveis de potássio na
solução nutritiva induzem taxas maiores de regeneração de plantas (Figura 9)
nos tratamentos de 60 dias de duração principalmente quando inoculados em
meio de cultura contendo baixas concentrações de potássio.
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Quando se faz a comparação do acúmulo de massa de matéria seca de
calos e diferenciação celular, os resultados mostraram a discrepância entre
calogênese e diferenciação celular com relação à duração dos tratamentos e
níveis de potássio nas soluções nutritivas. Como mostrado na figura 8,
explantes de plantas tratadas por 60 dias com solução nutritiva deram origem à
maior formação de calos (em alguns casos até três vezes maior) quando
comparado com os explantes dos tratamentos de 30 dias. Entretanto,
comportamento oposto foi constatado para os resultados na taxa de
diferenciação celular. Taxa mais alta de diferenciação celular (número de
plantas/grama de matéria seca de calos) (Figura 9) nas células dos calos dos
explantes ocorreu nas matrizes tratadas por 30 dias com solução nutritiva
contendo variáveis níveis de potássio onde ocorreu menor calogênese.
O crescimento e a diferenciação celular in vitro podem ser controlados
por vários componentes do meio de cultura. Quando a diferenciação celular é o
objetivo de estudo, a atenção é usualmente direcionada aos reguladores de
crescimento, entretanto, a nutrição mineral também apresenta um importante
papel nesse processo (Ozias-Akins & Vasil, 1985). Reinert et al. (1967)
mostraram que o potássio é essencial na embriogênese de Daucus carota. A
concentração de potássio para expressar o máximo potencial embriogênico é
maior que a requerida para o crescimento celular em cultura em suspensão de
células de cenoura selvagem e, muito do efeito do nitrogênio na embriogênese
somática parece depender da concentração de potássio (Brown et al., 1976).
Entre os efeitos fisiológicos e metabólicos conhecidos que a variação no
nível celular de potássio pode causar (redução do CO2, oxidação de
carboidratos, redução de nitrogênio), a indução da síntese de poliaminas que
geralmente ocorre em condições de deficiência de potássio, certamente é o que
desempenha papel relevante na diferenciação celular (Richard & Coleman,
1952, Flores, 1991). Às poliaminas são atribuídas funções estimuladoras de
crescimento e de diferenciação celular (Heby, 1981, Marton & Morris, 1987).
Este fenômeno parece claramente explicar nossos resultados pois taxas mais
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de cenoura tratados por durante 30 e 60 dias com solução nutritiva contendo variáveis níveis de K+ e cultivados em
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altas de regeneração de plantas foram obtidas com explantes tratados por 30
dias, quando concentração saturante de potássio não é atingida nas matrizes,
mesmo com solução nutritiva contendo 3x a concentração de potássio
comparado com a concentração saturante observada ocorrer após 60 dias de
tratamento. Esta concentração saturante de potássio induziu maior calogênese
e menor diferenciação celular. Também taxa mais alta de diferenciação celular
sempre ocorreu nos calos cultivados em meios de cultura contendo níveis mais
baixos de potássio.
Plantas

sintetizam

putrescina

a

partir

das

enzimas

ornitina

descarboxilase (ODC) e arginina descarboxilase (ADC). Kallio & McCann (1981)
& Metcalf (1978) utilizaram inibidores da biossíntese de poliaminas αdifluorometilarginina (DFMA) e α-difluorometilornitina (DFMO), os quais inibem
seletivamente e irreversivelmente ADC e ODC, respectivamente, para investigar
o papel das poliaminas em culturas embriogênicas de cenoura Daucus carota L.
Altman et al. (1982) observou que embora a atividade da ODC tenha
associação com rápida proliferação de cultura de células em tabaco e
meristemas de tomate e batata e ADC seja responsável pelo aumento de
putrescina em folhas de aveia , ainda não é sabido quais das enzimas está
envolvida no desenvolvimento do embrião.
Montague et al. (1978) estudaram o metabolismo das poliaminas em
culturas embriogênicas de cenoura, sistema modelo no qual células são
facilmente induzidas a diferenciar-se formando embriões somáticos com
capacidade de formar planta, e elevados níveis de poliaminas e a atividade de
ADC foram totalmente correlacionados com a ocorrência da embriogênese nas
culturas de cenoura. Segundo os trabalhos dos autores (Halperin & Wetherell,
1965; Reinert, 1967;) onde utilizaram células de cenoura derivadas de explante
de pecíolo mantidas em suspensão celular, na concentração baixa (0,5mM) no
meio, DFMA não reduziu significativamente a embriogênese, mas maiores
concentrações do inibidor foram capazes de reduzir e bloquear a indução do
embrião. A putrescina restaurou a embriogênese em níveis do controle nos
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tratamentos com 1mM de DFMA, mas não nas culturas expostas a 5mM de
DFMA. DFMO não inibiu significativamente o desenvolvimento, exceto quando
presente em níveis tóxicos, devido à baixa contribuição da ODC para a
biossíntese de putrescina. Isto sugere que a ODC não tem papel relevante na
embriogênese

de

cenoura.

Experimentos

mostram

que

DFMA

pode

efetivamente inibir embriogênese em suspensões celulares de células de
cenoura. Esta inibição do desenvolvimento pela DFMA, que age pela
diminuição da atividade da ADC e baixas concentrações de putrescina nas
células, demonstra que putrescina ou espermidina é fator essencial para
embriogênese (Russel et al, 1984).
A

importância

de

poliaminas

no

desenvolvimento

foi

também

demonstrado em tabaco por alteração do metabolismo das poliaminas
(Malmberg & Mcindoo, 1983). Baker et al. (1983) mostrou que a atividade da
ornitina carbamiltransferase, uma enzima que leva à biossíntese de arginina, a
qual é precursora das poliaminas, aumentou consideravelmente após indução
de embriogênese em cenoura. Isto não ocorreu nas culturas que perderam sua
capacidade embriogênica, provocando adicional evidência que a arginina, ADC
e as poliaminas estão envolvidas na embriogênese de cenoura. Das duas vias
alternativas levando a biossíntese das poliaminas nos vegetais, parece
preferível a rota envolvendo ADC do que ODC no desenvolvimento embrionário
de cenoura. ODC parece associar-se com crescimento proliferativo ou divisão
celular nas plantas (Altman et al., 1982; Cohen et al., 1982; Galston, 1983).

5 CONCLUSÕES
Considerando

os

resultados

obtidos

neste

trabalho

com

comportamento in vitro (calogênese e diferenciação celular) de explantes, onde
se variou a disponibilidade de potássio às matrizes as seguintes afirmações
podem ser feitas:
Condições de baixa disponibilidade de potássio além de causar seu teor
baixo nas matrizes, parece condicionar altos teores de cálcio nos tecidos
vegetais. Por outro lado, alta disponibilidade de potássio provoca saturação
de potássio nos tecidos de matrizes e condiciona reduções maiores que
50% nos teores de cálcio e magnésio, nos mesmos tecidos;
A disponibilidade de potássio, que é refletida na composição química em
potássio nos tecidos dos explantes afeta tanto a indução de calogênese
como a diferenciação celular;
Tecidos de matrizes tratadas com crescentes níveis de potássio apresentam
calogênese que é proporcional aos níveis de potássio utilizado e na
decorrente concentração de potássio nos tecidos de matrizes. Entretanto, as
células nos calos induzidos em baixa disponibilidade de potássio são mais
morfogênicas propiciando maior taxa de regeneração de plantas. Maior taxa
de regeneração também é obtida quando se utiliza meio de cultura com
concentrações de potássio menores do que aquela do meio de cultura MS;
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Devido a ocorrência de antagonismo na absorção dos nutrientes e a
possibilidade de substituição em algumas funções biológicas dos cátions, se
torna difícil a distinção se os efeitos causados, tanto na calogênese como
diferenciação celular é devido a concentração de potássio, per se, ou pelo
aumento ou redução na concentração dos outros cátions no tecido
provocados pelo tratamento com este nutriente em particular.
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Tabela 1. Efeito do tratamento testemunha (1x) no meio de cultura de matrizes de cenoura
Daucus carota L. com diferentes concentrações de potássio no peso da massa
fresca e massa secas dos calos formados aos 30 dias após o início do tratamento
com solução nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

0.89 a

0.08 a

¼x

0.74 a

0.04 a

½x

0.99 a

0.09 a

2x

0.94 a

0.06 a

3x

0.82 a

0.07 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 2. Testemunha (1x) potássio 30 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

69.33 a

104.17 a

88.17 a

¼x

59.17 a

45.67 b

32.67 a

½x

36.00 a

66.00 ab

50.25 a

2x

55.00 a

36.33 b

44.00 a

3x

81.80 a

77.33 ab

61.25 a

Tabela 3. Testemunha (1x) potássio 30 dias (massa seca de brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

0,41 a

0,44 a

0,45 a

¼x

0,25 a

0,24 bc

0,21 a

½x

0,45 a

0,41 ab

0,20 a

2x

0,30 a

0,16 c

0,21 a

3x

0,47 a

0,33 ac

0,24 a
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Tabela 4. Efeito do tratamento 1/4x no meio de cultura de matrizes de cenoura Daucus carota L.
com diferentes concentrações de potássio no peso da massa fresca e massa secas
dos calos formados aos 30 dias após o início do tratamento com solução nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

1.09 a

0.14 a

¼x

0.99 a

0.13 a

½x

0.90 a

0.10 a

2x

0.95 a

0.14 a

3x

0.70 a

0.09 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 5. Concentração 1/4x de potássio 30 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

101.33 a

71.25 a

72.50 a

¼x

82.67 a

50.00 a

36.25 a

½x

68.00 a

47.25 a

40.04 a

2x

45.33 a

68.00 a

47.67 a

3x

75.00 a

99.33 a

76.33 a

Tabela 6. Concentração 1/4x de potássio 30 dias (massa seca de brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

0.39 a

0.34 a

0.31 a

¼x

0.47 a

0.25 a

0.24 a

½x

0.40 a

0.39 a

0.21 a

2x

1.29 a

0.38 a

0.28 a

3x

0.45 a

0.38 a

0.38 a
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Tabela 7. Efeito do tratamento 3x no meio de cultura de matrizes de cenoura Daucus carota L.
com diferentes concentrações de potássio no peso da massa fresca e massa seca
dos calos formados aos 60 dias após o início do tratamento com solução nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

0.87 a

0.04 a

¼x

0.84 a

0.09 a

½x

0.70 a

0.13 a

2x

0.70 a

0.04 a

3x

0.65 a

0.11 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 8. Concentração 3x de potássio 30 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

64.00 a

28.00 a

85.00 ab

¼x

30.00 a

56.00 a

44.00 bc

½x

41.00 a

62.00 a

52.00 bc

2x

73.00 a

68.00 a

91.00 a

3x

49.00 a

67.00 a

41.00 c

Tabela 9. Concentração 3x de potássio 30 dias (massa seca de brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

0.36 ab

0.20 a

0.45 a

¼x

0.20 ab

0.28 a

0.26 ab

½x

0.16 b

0.37 a

0.28 ab

2x

0.48 a

0.39 a

0.40 ab

3x

0.16 b

0.22 a

0.20 bc
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Tabela 10. Efeito do tratamento testemunha (1x) no meio de cultura de matrizes de cenoura
Daucus carota L. com diferentes concentrações de potássio no peso da massa
fresca e massa seca dos calos formados aos 60 dias após o início do tratamento
com solução nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

4.73 a

0.26 a

¼x

3.74 a

0.13 a

½x

4.74 a

0.24 a

2x

2.96 a

0.17 a

3x

4.00 a

0.24 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 11. Testemunha (1x) potássio 60 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias)
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

63 a

77 a

48 b

¼x

65 a

37 b

27 c

½x

60 a

59 ab

37 bc

2x

45 a

71 a

78 a

3x

61 a

59 ab

41 b

Tabela 12. Testemunha (1x) potássio 60 dias (massa seca de brotos aos 30, 45 e 60 dias).
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

0.15 a

0.44 a

0.21 a

¼x

0.24 a

0.19 a

0.25 a

½x

0.26 a

0.42 a

0.19 a

2x

0.11 a

0.42 a

0.39 a

3x

0.18 a

0.30 a

0.24 a
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Tabela 13. Efeito do tratamento 1/4x no meio de cultura de matrizes de cenoura Daucus carota
L. com diferentes concentrações de potássio no peso da massa fresca e massa
secas dos calos formados aos 60 dias após o início do tratamento com solução
nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

2.63 a

0.15 a

¼x

1.99 a

0.10 a

½x

2.74 a

0.11 a

2x

4.83 a

0.18 a

3x

2.69 a

0.15 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 14. Concentração 1/4x de potássio 60 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias).
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

67 a

56 a

54 a

¼x

78 a

27 a

56 a

½x

53 a

30 a

29 a

2x

68 a

29 a

61 a

3x

32 a

27 a

66 a

Tabela 15. Concentração 1/4x de potássio 60 dias (massa seca de bortos aos 30, 45 e 60 dias).
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1

0.14 a

0.35 a

0.18 a

2

0.19 a

0.18 a

0.22 a

3

0.16 a

0.10 a

0.15 a

4

0.30 a

0.13 a

0.32 a

5

0.09 a

0.22 a

0.37 a
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Tabela 16. Efeito do tratamento 3x no meio de cultura de matrizes de cenoura Daucus carota L.
com diferentes concentrações de potássio no peso da massa fresca e massa secas
dos calos formados aos 60 dias após o início do tratamento com solução nutritiva.
Tratamentos

Massa Fresca (MF)

Massa Seca (MS)

1x

4.09 a

0.14 a

¼x

4.54 a

0.25 a

½x

3.26 a

0.20 a

2x

3.77 a

0.19 a

3x

2.55 a

0.13 a

Médias seguidas de mesma letra minúscula entre si pelo teste de Tukey em nivel de 5% de
probabilidade.
Tabela 17. Concentração 3x de potássio 60 dias (n° brotos aos 30, 45 e 60 dias).
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

62 a

54 a

53 a

¼x

54 a

40 a

54 a

½x

33 a

36 a

31 a

2x

72 a

71 a

52 a

3x

53 a

69 a

43 a

Tabela 18. Concentração 3x de potássio 60 dias (massa seca de brotos aos 30, 45 e 60 dias).
Tratamentos
(mg.L-1 de potássio)

Duração do Tratamento (dias)
30

45

60

1x

0.19 a

0.24 a

0.42 a

¼x

0.19 a

0.27 a

0.28 a

½x

0.10 a

0.16 a

0.23 a

2x

0.20 a

0.45 a

0.32 a

3x

0.19 a

0.40 a

0.24 a

