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INFLUÊNCIA DE FITOREGULADORES
NA MICROPROPAGAÇÃO
DA PIMENTEIRA-DO-REINO (Piper nigrum L.)

Autor: JOÃO CHADDAD JUNIOR
Orientador: Prof Dr. OTTO JESU CROCOMO
RESUMO
A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) é a especiaria de maior importância
econômica no Brasil e no Mundo. Entretanto, a produção comercial desta planta vem
enfrentando problemas fitosanitários e de propagação, sendo que o método
convencional de multiplicação tem se mostrado anti-econômico.
O presente trabalho procurou estabelecer um protocolo de propagação 11in
vitro 11 (micropropagação) que permite a multiplicação de um material selecionado para
se obter plantas clonadas isentas de patógenos, determinando-se as dosagens de
fitorreguladores a serem utilizados nas fases de: multiplicação, alongamento,
enraizamento e aclimatação "ex vitro11 das cultivares 'Kudaravally' e 'Kuthirravally'.
Na fase de multiplicação "in vitro" determinou-se que a presença de 16 µM
de benzil-amino-purina (BAP) foi mais efetiva para ambas as cultivares.
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O alongamento da cultivar 'Kudaravally' foi mais efetivo em presença de 1 O
µM de BAP até a idade de 75 dias. Já a cultivar 'Kuthiravally' alongou-se melhor na
presença de 6 µM de BAP, aos 75 dias.
As duas cultivares enraizam melhor "in vitro" na presença da auxina ácido
naftaleno-acético {NAA) do que das auxinas ácido indol-acético (IAA) e ácido indol
butírico (IBA), sendo que a dose de 1 O µM é a que produz maior número de raízes,
mais longas e de massa de matéria seca mais elevada.
As plântulas com raízes induzidas por NAA aclimatam melhor do que as
enraizadas sem auxinas.
Dos fungos endomicorrízicos testados Glomus macrocarpum mostrou ser
vantajoso na aclimatação de plantas da cultivar 'Kudaravally' com raízes induzidas por
NAA.
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INFLUENCE OF PHYTOREGULATORS 1N
BLACK PEPPER (Piper nigrum L.) MICROPROPAGATION

Author: JOÃO CHADDAD JUNIOR
Adviser: Dr. OTTO JESU CROCOMO

SUMMARY

Black pepper (Piper nigrum L.) has a great economical importance ali over
the world, including Brasil. However, the commercial production of the species is
facing nowadays phytosanitary problems as well as propagation challenges. The
conventional method of its propagation is showing to be anti-economical.
The present research work was aimed to establish an "in vitro" protocol
allowing to multiply selected black pepper cultivars to obtain pathogen-free cloned
plants, through the use of phytormones in the following phases of the biotechnological
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LISTA DE ABREVIATURAS

MS - meio de MURASIDGE & SKOOG (1962)
BAP - benzil-amino-purina
2iP - 2-iso-pentenil-adenina
KIN - cinetina

ZEA - zeatina
NAA - ácido naftaleno-acético

IAA - ácido indol-acético
IBA - ácido indol-butírico
2,4-D - ácido 2,4-dicloro-fenóxi-acético
Gi\ - ácido giberélico

MVA - micorriza-vesículo-arbúscular
PE - probabilidade de erro

1. INTRODUÇÃO

A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) é uma trepadeira perene da familia

Piperaceae. Originária do sudoeste da Índia, foi primeiramente introduzida na Bahia
por colonizadores portugueses, no século XVII, como pimenta da terra.
Posteriormente, em 1933, imigrantes japoneses trouxeram para o Pará, no município
de Tomé-Açú, a cultivar 'Kuching', mas com o nome de 'Cingapura' (VENTURA &
MILANEZ, 1983).
Em 1955, a produção brasileira atingia o nível da demanda nacional. Em
1956 o país efetivara as primeiras exportações, e em 1966 o Brasil era o 4° produtor
mundial de pimenta-do-reino (ALBUQUERQUE & CANDURU, 1971; ).
O Brasil detêm cerca de 15% do mercado mundial. Nos anos de 1986 e 1987,
a

receita

advinda de

suas

exportações tem

proporcionado

divisas

de,

aproximadamente, 100 milhões de dólares anuais, com uma produção em tomo de 40
mil toneladas (PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, 1988-1992). Os
dados mais recentes indicam que a produção de pimenta-do-reino duplicou de 1987 à
1990, sendo a produção deste último ano de 83,755 mil toneladas (ANUÁRIO
ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1993).
A cultura é considerada um agente desencadeador da agricultura moderna na
Região Amazônica, requerendo uso intensivo de fertilizantes químicos e orgânicos, de
defensivos e mecanização agrícola, sendo hoje uma das alternativas mais rentáveis do
trópico. Nas condições brasileiras os níveis de produtividade têm sido dos mais
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Regeneração de plantas "in vitro"

Segundo TISSERAT (1987) o termo cultura de tecidos vegetais é
convenientemente usado para descrever todos os procedimentos usados na cultura
estéril de materiais como: protoplastos, células, orgãos, embriões e plântulas.
A morfogênese "in vitro" como um evento de regeneração de plantas pode
ser expressa por um destes três métodos: cultura de embriões, embriogênese somática
e organogênese.
Os embriões zigóticos são excisados da semente e inoculados num meto
nutritivo regenerando plantas na condição estéril (TISSERAT, 1987).
A embriogênese somática é a produção de estruturas semelhantes a embriões
zigóticos nas células somáticas. O embrião somático é uma estrutura bipolar
independente, não sendo ligado fisicamente ao tecido de origem, posteriormente, estes
podem germinar e desenvolver em plântulas (TISSERAT, 1987).
O desenvolvimento das plantas por organogênese é a formação e o
crescimento de brotos de calos ou outros tecidos não meristemáticos, estes brotos são
estruturas unipolares e fisicamente são conectados ao tecido de origem (TISSERAT,
1987).
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podem ser formadas, e as características individuais da planta mãe poderão ser
alteradas (GEORGE & SHERRINGTON, 1984)
Plantas como a pimenteira-do-reino, devem ser propagadas vegetativamente
por diversos motivos: apresentam elevada poliploidia e grandes variações no número
de cromossomos (Kumar & Subramanian1

,

citado por BHAT et alii, 1992), e a

ocorrência de plantas dióicas (FERRÃO, 1993) que em plantio comercial teriam
produção nula de grãos. São aspectos que indicam a utilização da propagação sexual
da pimenteira-do-reino apenas para fins de melhoramento genético (BOAVENTURA,
1983).
As plantas oriundas de sementes apresentam, ainda, a desvantagem de terem
de ser podadas a 30 cm do solo, do contrario, somente se ramificariam à 1,5 m de
altura ficando mais fáceis de se despregar do tutor pela ação do vento
(BOAVENTURA, 1983; FERRÃO, 1993).
A pimenteira-do-reino é hospedeira de diversas bactérias no campo (ROBBS,
1959; FERRÃO, 1993), e consequentemente nas culturas de tecidos desta espécie
(MATHEWS & RAO, 1985; FITCHET, 1990, 1992; PHILIP et alii, 1992).
Segundo TISSERAT (1987), em brócoli culturas de bactérias podem
coexister com as culturas de plantas e permanecer indetectáveis visualmente por
diversas passagens de meio, e às vezes, reduzir as taxas de multiplicação e outras
respostas de crescimento. Bactérias não patogênicas presentes em plantas de Begonia
foram capazes de sobreviver "in vitro" por até 7 meses sem se tomarem visíveis, isto
é, permaneceram endógenas ao tecido vegetal (HANNINGS & LANGHANS, 1974).

1

KUMAR, V.; SUBRAMANIAM, B. Cromosome Atlas of Flowering Plants of

Indian Subcontinent. Calcutta, Botanical Smvey oflndia. 1986. vol. l.
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meristemas organizados ou de algum tipo de organogênese.

As

taxas "in vivo" e "in

vitro" de variantes genéticos de plantas de violeta (Saintpau/ia ionanda), são
semelhantes porque em ambos está envolvida a produção de brotos adventícios ( Preil
1 ,

citado por SWARTZ, 1991).
2.2.1 A Micropropagação Através de Brotos Axilares

Segundo GEORGE & SHERRINGTON (1984) a produção de plantas de
brotos axilares tem provado ser , para a maioria dos casos, o método mais adequado
para a propagação "in vitro", a qual se utiliza da cultura de ápice de brotos e de nós.
Os expiantes utilizados podem ser brotos, gemas laterais ou meristemas destes. A
cultura de meristemas se justifica quando a eliminação de viroses faz parte do objetivo
(GEORGE & SHERRINGTON, 1984). O uso de expiantes grandes é preferível pela
facilidade em dissecar e pela maior taxa de sobrevivência e de crescimento, destes em
relação aos menores, como os meristemas (HU & WANG, 1983).
2.2.2 Estágios da Micropropagação

MOREL (1960) foi o pioneiro na aplicação da cultura de ápices de brotos
como ferramenta de multiplicação clonai, obtendo com sucesso a clonagem de
orquídeas do gênero Cymbidium.

1 PREIL,

W. ln vitro propagation and breeding of omametal plants: advantages and

disavantages of variability. ln: SEMAL, J. (Ed.), Genetic Manipulation in

Plant Breding. Dordrecht. Martinus Nijhotf. 1986. p.377-403.
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Uma dose excessiva de citocinina ou a escolha de uma citocinina não
apropriada pode ser responsável por variações epigenéticas, que normalmente só
podem ser avaliadas no produto final, muitas vezes no campo. Por essas razões, o
material precisa ser continuamente monitorado quanto à resposta da planta à dose de
citocinina utilizada, e se esta não induz à multiplicação adventícia.
Em Fragaria x ananassa um número ilimitado de subculturas resulta em
desordens na produção de campo, tal como: raízes fracas, excessiva formação de
flores, frutos de tamanho pequeno e/ou deformados e plantas heterogêneas (Rancillac
et alii 1, citado por DEBERG & READ, 1991).
Segundo HU & WANG (1983), tem sido utilizadas citocininas numa dose
próxima de 4,5 µM. Dentre os tipos de citocininas utilizadas a mais usada é BAP,
seguida por KIN, 2iP e ZEA.
As auxinas não

promovem a proliferação de brotos axilares, até podem inibir,

mas a presença destas pode melhorar o crescimento da cultura (HASEGAWA, 1980).
A mais utilizada tem sido NAA, seguida por IBA e IAA.

2.2.2.4. Estágio 3

Fundamentalmente há duas opções neste estágio: produzir mudas sem raízes
ou plântulas (DEBERG & READ, 1991).

1RANCILLAC,

M.; NOURRISSEAU, J. G.; NAVATEL, J. C.; ROUDEILLAC, P.

lnfluence de la multiplication in vitro sur le comportment du plant de fraisier in
France. ln: BOXUS, P.; LARVOR, P. (Eds), ln Vitro Culture of Strawberry
Plants. CEC Directorate General, Report EUR 10871, p.55-73, 1987.
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Figura 2: Representação esquemática das fases de multiplicação e enraizamento.
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TABELA 4: Tratamentos do experimento 3, constituido de doses das
auxinas IBA, NAA e IAA.

1. Testemunha
2. IBA
3. IBA
4. IBA
5. IBA

-

2 M 0,41m
4 M 0,81m
6 M 1,22m
8 M 1,63m

6. IBA - 10 M 2,03m
7. NAA - 2 M 0,37m
8. NAA - 4 M 0,75m
9. NAA -

6 M 1,12m

10. NAA-

8 M 1,49m

11. NAA- 10 M 1,86m
12. IAA - 2 M 0,35m
13. IAA - 4 M 0,70m l
14.IAA -

6 M 1,05m

-

8 M 1,40m

15. IAA

16.IAA - 10 M 1,75m
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3.4. Aclimatação de plantas em relação à micorrização

Para serem aclimatadas "in vivo" as plantas necessitam de condições físicas
adequadas, entre estas um sistema radicular efetivo.
Foram testados para as duas cultivares, 'Kudaravally' e 'Kuthiravally', duas
formas de sistema radicular: um de poucas raízes, finas e, aparentemente, mais longas,
denominadas de tipo "fina", obtidas num meio sem fitoreguladores� outro de
numerosas raízes, curtas e

grossas,

obtidas através da adição de NAA, denominadas

tipo "grossa", ambas as formas desenvolvidas em meio semi-sólido.
Um parâmetro avaliado foi a micorrização das plantas com a inoculação de
fungos MVA nas raízes, para se testar a maior viabilidade das plantas no processo de
aclimatação.

Foram utilizados 10 fungos MVA. Cada conjunto de plantas, das duas

cultivares, inoculadas com fungos MVA estavam isolados em bandejas individuais,
inclusive uma bandeja para testemunhas, para evitar-se a contaminações. Dentro de
cada bandeja haviam 40 plantas, vinte de cada cultivar, sendo 6 plantas com raízes do
tipo "grossa" e 14 de tipo "fina". As espécies de fungo MVA e as quantidade de
esporos do estoque e do inóculo são apresentadas na Tabela S.
Os esporos dos fungos MVA misturados com areia foram colocados no
fundo de "mini-covas" de plantio, com 2 cm de diâmetro por 3 de profundidade, feitas
em areia autoclavada, colocada dentro de copos de PVC de 200 mi de capacidade. As
quantidades de inóculo são apresentadas na Tabela S.
As

bandejas foram cobertas com plástico transparente nos primeiros 1 S dias

após o plantio, para manter a umidade. Posteriormente, foram descobertas
gradativamente, em 3 dias.

As

plantas foram irrigadas com a solução de HOAGLAND

& ARNOLD (1950), 25% da concentração normal (Tabela 6), na ocasião do plantio e
repetidas a cada 20 dias.
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estatisticamente à cultivar 'Kuthiravally' nas doses 10 e 12 µM de BAP (Figura 5). E na
idade de 75 dias foi superior estatisticamente à cultivar 'Kuthiravally' na dose de 1O µM
de BAP (Figura 6).
Foi feita uma comparação entre o crescimento nas idades 53 e 75 dias de cada
cultivar. Constatando-se que para a cultivar 'Kudaravally' que ao se utilizar as doses de
6, 8, 10 e 12 µM de BAP, é vantajoso manter as plantas inoculadas em um desses
tratamentos até 75 dias, sendo que o tratamento mais indicado é o de 10 µM de BAP
(Figura 7). Quanto as demais doses (O, 2, 4, 14, 18, 20 e 22 µM de BAP) é indicado
manter as plantas num desses tratamento por um período de 53 dias (Figura 7).
Para a cultivar 'Kuthiravally' constatou-se que ao se utilizar as doses de 6 e 16
µM de BAP é vantajoso manter as plantas inoculadas nesses tratamentos por um período
de 75 dias (Figura 8), sendo mais Índicada a dose de 6 µM. Nas demais doses (O, 2, 4, 8,
10, 12, 14, 18, 20 e 22 µM de BAP) é mais indicado manter as plantas nesses
tratamentos, por um período de 53 dias (Figura 8).
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Figura 3: Médias de altura (cm) da cultivar 'Kudaravally' submetida à 6 doses (µM)
citocininas KIN, 2iP e BAP, aos 40 dias. Letras iguais na mesma não
diferem estatisticamente.
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'Kudaravally' e 'Kuthiravally' , submetidas à 12 doses de BAP,
de O à 22 µM, aos 90 dias. Letras iguais na mesma dose não diferem
estatisticamente (TUKEY 1%).
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4.3. Enraizamento das micromudas
4.3.1. Comportamento das cultivares em comprimento médio de raízes por planta

em relação às auxinas ácido indol-acético (IAA), ácido indol-butírico (IBA) e
ácido naftaleno-acético (NAA).

A cultivar 'Kudaravally' não respondeu em comprimento médio de raízes por
planta, as auxinas IAA, IBA e NAA nas doses O, 2, 4, 6, 8 e 10 µM (Figura 13).
Já a cultivar 'Kuthiravally' respondeu significativamente apenas a NAA, sendo a
dose de 1 O µM a que dá melhores resultados em comprimento médio de raízes, aos 66
dias (Figura 14).

49

RAVOLANIRINA et ai. (1989) utilizaram um período de 180 dias após a inoculação
dos esporos, o que nos indica que os fungos endomicorrízicos precisam de um tempo
maior para conseguir proporcionar uma colonização efetiva. RA VOLANIRINA et al.
(1989) somente encontraram significância nas plantas que colonizaram mais de 80% das
raízes. O fungoMVA Glomus macrocarpum foi o que proporcionou a porcentagem de
colonização mais elevada (Tabela 8) e respondendo significativamente em termos de
aumento de massa da matéria fresca da raiz e da parte aérea no tipo "grossa" de raiz em
relação à "fina" para a cultivar 'Kudaravally' (Tabelas 1O e 12).

Tabela 8: Médias de porcentagem de colonização de raízes da cultivar
'Kudaravally'por fungos MV A aos 50 dias após a inuculação
FUNGOMVA

TIPO DE RAIZ
"FINA"
"GROSSA"

Testemunha

00,00

00,00

Glomus macrocarpum

60,48

61,39

G. clarum

38,32

23,19

G. etunicatum

50,56

31,72

Gigaspora margarita

26,63

23,24

Acaulospora scrubiculata

23,00

18,25

A. /ongula

18,63

27,58

A. aooendiculata

41,10

43,59

A. morrowae

29,21

41,96

Scutil/ospora hetero�ama

20,00

18,73

Entrosphora colombiana

33,88

36,74
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Tabela 9: Médias de porcentagem de colonização de raízes da cultivar
'Kuthiravally' por fungos MVA aos 50 dias após a inoculação.

FUNGOMVA

TIPO DE RAIZ
"GROSSA"
"FINA"

Testemunha

00,00

00,00

Acaulospora appendiculata

27,40

31, 71

A. morrowae

49,39

13,22

A. scrubiculata

35,46

34,07

A. longula

19,63

20,38

Glomus macrocu,,:,u,,.

20,47

30,06

G.clarum

31,05

53,97

G. etunicatum

23,89

53,48

Gigaspora margarita

41,27

28,08

Entrosphora colombiana

15,02

17,57

ScutilloS1Jora hetero}!ama

19,93

24,12
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FIGURA 20: Porcentagem de sobreviventes após aclimatação "in vivo"
das plantas da cultivar 'Kuthiravally', inoculadas com fungos
MVA na ocasião do transplante em 2 tipos de raízes aos 50
dias. Os fungos utilizados foram: A.app., A.appendiculata; A .mor.,
A. morrowae; A.ser., A. scrubiculata; A.lon., A. longula;

G.cla.,

Glomus clarum; G.mac., G. macrocarpum; G.etu., G. etunicatum;
G.mar., Gigaspora margarita; E.col., Entrosphora colombiana;S.he.,
Scutillospora heterogama; Test., Testemunha.
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TABELA 11 : Médias de massa da matéria fresca da parte aérea (g) de plantas
aclimatadas da cultivar 'Kuthiravally', inoculadas com fungos
MVA nas raízes na ocasião do plantio "in vivo" e avaliados aos
50 dias. Letras minuscúlas comparação horizontal (TUKEY 5%), letras
maiúsculas comparação vertical (TUKEY 1%); letras iguais não diferem
estatisticamente. (CV 41,942%).
_,,

FungosMVA

TIPO DE RAIZ
"GROSSA"
"FINA"

Testemunha

0,935 b A

1,861 a A

Acaulospora longula

1,201 b A

1,820 a A

Entrosphora colombiana

0,999 b A

1,741 a A

Acaulosvora scrubiculata

1,030 b A

1,686 a A

A. aovendiculata

1,001 a A

1,502 a A

Glomus etunicatum

1,044 a A

1,426 a A

Scutillospora heteroKama

0,745 b A

1,378 a A

GiKaspora marKarita

1,146 a A

1,368 a A

Glomus clarum

1,118 a A

1,313 a A

Acaulospora morrowae

1,080 a A

l,187aA

Glomus macrocarpum

0,629 a A

1,189 a A
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4.4.4. Massa da matéria fresca da raiz (MFR) e a influência dos fungos
endomicorrízicos

As plantas da cultivar 'Kudaravally' com raízes do tipo "grossa" e inoculadas
com o fungo Scutillospora heterogama, não diferiram Testemunha e de Glomus
macrocarpum, mas foram superiores aos demais tratamentos com fungos MVA
(TUKEY 1%) [Tabela 12].
As plantas do tipo "grossa" cultivar 'Kudaravally' dos tratamentos Scutillospora
heterogama, Gigospora margarita e Acaulospora longula, foram superiores às do tipo
"fina"de raiz (TUKEY 5%) [Tabelal2].
Nas plantas da cultivar 'Kuthiravally' não houve diferença significativa entre
fungos dentro de um mesmo tipo de raiz (TUKEY 1%) [Tabela 13]. Entretanto, as
plantas do tipo "grossa" de raiz, inoculadas com fungos Acaulospora scrubiculata,
Scutillospora heterogama, Glomus macrocarpum, G. clarum e a Testemunha, foram
superiores estatisticamente às do tipo "fina" de raiz (TUKEY 1%) [Tabela 13].
Para a massa da matéria fresca da raiz, Scutillospora heterogama, Testemunha e
Glomus macrocarpum foram superiores à Acaulospora morrowae e Entrosphora
colombiana no tipo "grossa" de raiz da cultivar 'Kudaravally' (Figura 12). Além disso,
nesses tratamentos anteriormente mencionados, acrescidos do tratamento com
Gigaspora margarita e Acaulospora longula, apresentaram superioridade do tipo
"grossa" de raiz sobre a "fina" (Figu ra 12).
Na cultivar 'Kuthiravally' não houve diferença entre os tratamentos para massa
da matéria fresca da raiz, mas houve superioridade do tipo "grossa" de raiz sobre a
"fina" nos tratamentos: Acaulosphora scrubiculata, Scutillospora heterogama, Glomus
macrocarpum, Glomus clarum e Testemunha (Figura 13).

57

TABELA 12: Médias de massa da matéria fresca da raiz (g) aclimatadas "m vivo"
da cultivar 'Kudaravally', inoculadas com fungos MVAna ocasião
do plantio e avaliadas aos 50dias. Letras minúsculas comparação
horizontal (TUKEY 5%), maiúsculas comparação vertical (TUKEYl %).

FUNGOS

TIPO DE RAIZ
"GROSSA"
"FINA"

Scutillospora heterogama

0,558 bA

3,200aA

Testemunha

0,564 bA

2,406aAB

Glomus macrocarpum

1,204 bA

2,374aAB

Acau/ospora scrubiculata

0,436 bA

2,102aAB e

A. appendiculata

1,030 bA

1,765a

BCD

G.c/arum

1,109aA

1,683a

BCD

Gigaspora margarita

0,710 bA

1,660a

BCD

Glomus etunicatum

1,016aA

1,619a

BCD

Acaulospora /onf!:U/a

0,487 bA

1,521a

BCD

A. morrowae

0,896aA

1,018a

CD

Entrosphora colombiana

0,904aA

0,680a

D
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auxina NAA a cultivar 'Kuthiravally' responde significativamente para as três variáveis:
comprimento, número e massa de matéria seca de raízes por planta. Já a cultivar
'Kudaravally' no tratamento com a auxina NAA respondeu significativamente para as
variáveis número e massa da matéria seca das raízes e não para comprimento médio de
raízes.
Na aclimatação das plantas "in vivo" foram avaliados: porcentagem de
sobreviventes e as massas da matéria fresca da parte aérea e das raízes, com e sem
fungosMVA.
Na porcentagem de sobreviventes a cultivar 'Kuthiravally' mostrou tendência à
superioridade sobre a cultivar 'Kudaravally, com e sem fungos MVA. Nas duas
cultivares também houve tendência à superioridade do tipo "grossa" de raiz sobre o tipo
"fina".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL- 1993, Rio de Janeiro, 53: 3-26, 1993.

ALBUQUERQUE, F. C., & CONDURU, J. M. P. Cultura da pimenteira-do-reino.
Série Fitotécnica IPEAN, Belém, 2(3): 9-149, 1971.

BABU, K.N.; REMA, J.; PILLAI,G.S.; MINOO, D.; RAVINDRAN, P.; PETER, K.
V. Micropropagation of betel vine (Piper betle L.). Journal of Spices and
1 (2): 160-2, 1992. Apud Plant Breeding

Aromatic Crops, Trichur,

Abstrats, Cambridge, 64 (7): 1027, 1994 (Resumo).

BHAT,S. R.; KACKAR, A.; CHANDEL, K. P. S. Plant regeneration from callus
cultures of (Piper longum L.) through shoot tip culture. Plant Cell Reports,
Berlim, 12: 41-4, 1992.

BHOJWANI, S. S. & RAZDAN, M. K. Plant tissue culture. Amsterdan, Elsevier
Science Publisher, 1986. 502p.

BOAVENTURA, M. A. M.

Pimenteira-do-reino pode expandir. Casa da

Agricultura, Campinas, 5 (6): 24-6, nov./dez. 1983.

63

CANER, J. Doença de vírus em pimenteira-do-reino. O Biológico, São Pauto, 35
(7): 185, jul. 1969.
CANER, J. & IKEDA, H. Doença de vírus em culturas de pimenteira-do-reino no
Estado de São Pauto. O Biológico, São Paulo, 38 (3): 93-4, mar. 1972.

CHANG, D. C. N. Responses of micropropagated (cultivar) 'Hanuroka' strawberry
(Fragaria x ananassa) to Glomus endomicorrhizal fungi. HortScience,
Alexandria, 21(3): 885, 1986.
CHUA, B. K. Studies on in vitro propagation of black pepper (Piper nigrum L.).
MARDI Research Bulletin, Selangor, 8: 155-62, 1981.

CHUA, B. K. & SITI, S. T. Effects of napthelene acetic acid and two phenolic
substances on rooting of pepper (Piper nigrum L. ). MARDI Research
Bulletin, Selangor, 13 (1): 108-10, 1985.
CORSATO, C. E. Comportamento fisiológico do morangueiro (Fragaria x ananassa
Duch.) micropropagado e aclimatado na presença de fungos endomicorrizicos.
Piracicaba, 1993. 55p. (Mestrado - Escola Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" / USP).
COSTA, A. S.; ALBUQUERQUE, F. C.; IKEDA, H.; CARDOSO, M. Moléstia da
pimenteira-do-reino causada pelo vírus do mosaico do pepino. Série
Fitotécnica IPEAN, Belém, l_(l): 1-18, 1970.

65

FITCHET. M. Establishment of Piper nigrum L. in vitro. Acta Horticulturae, The
Hague, 275: 285-91, 1990.
FITCHET, M. Succesfull establishment of Piper nigrum in vitro.

Information

Bulletin, Citrus and Subtropical Fruit Research lnstitute. Nelspruit, 212: 4-5,
1990. Apud Horticultural Abstrats, East Malling, 62(3): 289, mar., 1992
(Resumo).
GALLO, L. A.; ROMANI, V. L. M.; CARVALHO, R. N.; CHADDAD, JR., J.;
KUERCH, R. C. Aclimatação de plântulas de Abacaxi (Ananas comosus L.,
'Perolera') inoculadas com fungos micorrízicos. IN: SIMPÓSIO BRASILEIRO
DE BROMELIACEAE , 3. , Rio de Janeiro, 1992.
GAVASSONI, W. L. Interação entre Glomus etunicatum (Becker & Gardmann),
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Clitwood 1949 e níveis de fósforo em
pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.)

Viçosa, 1990. 90p. (M. S.

Universidade Federal de Viçosa ).
GEETHA, C. K.; GEORGE, J. K.; RAVINDRAN, P. N.

Breeding behaviour of

black pepper. Indian Journal of Genetics & Plant Breeding, Calicut, 52(1):
17-21, 1992. Apud Plant Breeding Abstracts, Cambridge, 63(8): 1173,
1993 (Resumo).
GEORGE, E. F. & SHERRINGTON, P. D. Plant propagation by tissue culture.
Eversley, Exegenetics Ltd., 1984. 709p.

67

HU, C. Y. & W ANG, P. G. J. Meristem. shoot tips and bud cultures. ln: EVANS,
D. A.; SHARP, W. R.; AMMIRATO P. V.; Y AMADA, J. Handbook of
plant cell culture. New York, Macmillan Publ., 1983. v. 1, p. 177-227.

KATO, O. R.; KATO, M. S. A.; KATO, A. K.; ALBUQUERQUE, F. C. Interação
espaçamento x tamanho do tutor em pimenta-do-reino em terra roxa
estruturada. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 22(6): 607-12,
jun. 1987.

KITO, S. L. & YOUNG, M. J.

ln vitro propagation of carrezo citrange.

HortScience, Saint Joseph, 16: 305-6, 1981.

KUO, C. G. & TSAY, J. S. Propagation of chinese cabbage by axillary bud culture.
HortScience, Saint Joseph, 12: 459-60, 1977.

LAMEIRA, O. A.; LEMOS, O. F.; MOTA, M. G. C.; MENEZES, I. C. Propagação
da pimenta-do-reino através de ápice caulinar. ABCTP- NOTÍCIAS, Brasília,
18: 11, ago., 1992.

LITZ, R. E. Papaya. ln: SHARP, W. R; EVANS, D. A.; AMMIRATO, P. V.;
YAMADA, Y. ed. Handbook of plant cell culture. New York, Macmillan
Publ., 1984. v. 2, p. 349-68.

LITZ, R. E. & CANOVER, R A. ln vitro propagação of papaya. HortScience,
Saint Joseph, 13: 241-2, 1978.

68

LITZ, R. E. & JAISWAL, V. S. Micropropagation of tropical and subtropical fruits.
ln: DEBERGH, P. C. & ZIMMERMAN, R. H. (ed.). Micropropagation,
technology and application. Dordrecht, Kluwer Academic Publ., 1991. p. 247.

MAENE, L. J, & DEBERGH, P. C. Rooting of tissue culture plants under in vitro
conditions. Acta Horticulturae, The Hague, 131: 201-8, 1983.
MATHEWS, V. H. & RAO, P. S. ln vitro responses ofblac� pepper (Piper nigrum
L.). Current Science, Bombay, 53(4): 183-6, feb., 1985.
METSENAERE, R. E. A. S. de. Economic considerations. ln: DEBERGH. P. C. &
ZIMMERMANN, R. H. ed.. Micropropagation; tecnology and application.
Dordrecht, Kluwer Academic Publ., 1991. p. 123-40.
MILANEZ; D. & VENTURA, J. A.

Produção de mudas de pimenta-do-reino.

Circular Técnica ENCAPA, Cariacica, 1 : 5-14, ago. 1982.

MOREL, G. M. Producing virus-free Cymbidiums.

Arnerican Orchid Society

Bulletin, Washington, 29 : 495-7, 1960.

MORRIS, R. O. Genes specifying auxin and citokinin biosynthesis in phytopathogens.
Annual Review of Plant Physiology, Stanford, 37: 539-77, 1986. ·

MURASHIGE, T. Plant propagation through tissue culture. Annual Review of
Plant Pbysiology, Stanford, 25: 135-66, 1974.

69

MURASHIGE, T. & SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bio-assays
with tobacco tissue culture. Physiologia Plantarum, Kobenhavn, 15: 47397, 1962.

PIIlLIPS, J. & HAYMA, M. Improved procedures for clearing roots and staining

parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assestment of
infection.

Transactions of tbe British Mycologycal Society, Cambridge,

55(1): 158-61, 1970.

PHIT.,IP, V. J.; JOSEPH, D.; TRIGS, G. S.; DICKINSON, N. M. Micropropagation
of black pepper (Piper nigrom L.) through shoot tip cultures. Plant Cell
Reports, Berlin, 12: 41-4, 1992.

PREECE, J. E. & SUTTER, E. G. Acclimatization of micropropagated plants to the
greenhouse and field. IN: DEBERG, P. C. & ZIMMERMANN, R. H. ed..
Micropropagation; technology and application. Dordrecht, Kluwer Academic

Publ., 1991, p. 71-93.
RAHMAN, M. A. & BLAKE, J. Factors affecting in vitro proliferation and rooting of

shoots of jackfruit (Artrocarpus heterophyllus Lam.). Plant Cell, Tissue &
Organ Culture, Dordrecht, 13(3): 179-200, 1988.

RA VOLANIRINA, B. B.; GIANINAZZI, S.;GIANINAZZI-PERSON, V. Mise au
point d'une méthode rapide d'endomycorhization de vitroplants. Fruits, Paris,
44(3): 165-70, 1989.

71

TISSERAT, B. Embriogenesis, organogenesis and plant regeneration. ln: DIXON,
R. A., ed. Plant cell culture; a practical approach. 2. ed. Oxford, IRL Press,
1987. p.79-105.

VENTURA, J. A. & MILANEZ, D. Fusariose da pimenteira-do-reino e seu controle.
Circular Técnica. EMBRAPA. Vitória, 2: 5-23, ago., 1983.

73

Quadro 1: Quadrados médios da análise de variância (ANAVA) da altura no
experimento 1, no qual as plantas foram submetidas à 6 doses de
2iP, BAP e KIN, aos 40 dias.

Causas da Variação

G. L.

Q.M.

Cultivar

1

0,2333 ns

Citocinina

2

3,8347 **

Cultivar x Citocinina

2

28,4423 **

Dosagem

5

Cultivar x Dosagem

5

**
2,9651 **

Citocinina x Dosagem

10

0,6990 ns

Resíduo

154

0,3757

TOTAL

179

C.V. 29,57%

** Significativo ao nível de 1% de PE.
ns Não significativo.

2,3720
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Quadro 4: Quadrados médios da ANAVA da altura no experimento 1, no qual
as plantas, as quais foram submetidas à 6 doses de KIN, aos 40 dias.

Causas da Variação

G. L.

Q.M.

Cultivar

1

23,4013**

KIN

5

0,7583**

Cultivar x KIN

5

0,4011 ns

Resíduo

48

0,1779

TOTAL

59

CV22,269%

** Significativo ao nível de 1% de PE
ns Não significativo
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Quadro 7: Quadrados médios da ANAVA da variável número de brotos
adventícios do experimento 2, no qual as plantas foram submetidas
à doze doses de BAP, aos 90 dias.

Causas da Variação

G.L.

Q.M.

Cultivar

1

3258,5069**

BAP

11

590,7494**

Cultivar x BAP

11

148,6585**

Resíduo

120

46,6708

TOTAL

143

C.V. 42,348%

**

Significativo à 1 % de PE
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Quadro 8: Quadrados médios da ANAVA do número de brotos totais
de plantas de pimenteira-do-reino das cvs. 'Kudaravally' e
'Kuthiravally', submetidas à doze doses de BAP, aos 90 dias.

Causas da Variação

G.L.

Q.M.

BAP

li

657' 8460**

Resíduo

132

72,2803

TOTAL

143

C.V. 39,416%
* * Significativo à 1 % de PE.
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Quadro 9: Quadrados médios da ANAVA do comprimento médio (cm),
do número e da massa da matéria seca de raízes (g) por
planta de pimenteira-do-reino das cv. 'Kudaravally' e
'Kuthiravally', submetidas à 6 doses das auxinas NAA,
IAA e IBA, aos 66 dias.

Causas da
Variação

G.L.

Q.M.
Comprimento

Número

Matéria Seca

Cultivar

1

83,3968**

1166,4000**

0,0111**

Auxina

2

12,3476**

112251,8722**

0,0860**

Cult x Aux

2

22,0630**

1684,8250**

0,0085**

Dosagem

5

2,0306**

1260,1244**

0,0098**

Cult xDos

5

5,1315**

227,5733**

0,0005 ns

Resíduo

344

TOTAL

359

0,3747

C. V. para Comprimento de Raízes 29,472%
C. V. para Número de Raízes 56,089%
C. V. para Matéria Seca de Raízes 69,838%

**

Significativo à 1% de PE

ns Não Significativo

50,5646

0,0004
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QuadrolO: Quadrados médios da ANAVA da massa da matéria fresca da parte
aérea (g), da massa da matéria fresca da raiz (g) e da % de colonização
de plantas de pimenteira-do-reino das
cvs. 'Kudaravally' e
'Kuthiravally' em dois tipos de raiz ("fina" e "grossa"), submetidos
a dez tipos de fungos endomicorrizicos acrescidos de uma testemunha,
aos 50 dias.

e. v.

Q.M.

G. L.

MFPA

PFR

%COL

Cultivar

1

0,9312 ns

28,2155**

292,3090 ns

Fungos

10

0,6167 *

0,9166**

2063,8856**

Cult xFun

10

0,7360 **

0,5211 ns

335,4461 ns

Tamanho

1

20,7755 **

52,7147**

1,6131 ns

0,2225 ns

0,8878 ns

46,4101 ns

CultxTam 1
FunxTam

10

0,9498 **

1,3212**

187,0278 ns

Resíduo

98

0,22993

0,3479

296,7814

.TOTAL

131

C.V. para PFPA 41,942%
C.V. para PFR 59,661%
C.V. para %COL 59,645%

* Significativo à 5%
** Significativo à 1%
ns Não Significativo

