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ºMas onde se achará sabedoria! 
e onde está o rugar do entendimento'! 
O homem nio conhece o valor dela, 
nem st acha ela na terra dos viventes. 

O abismo diz: Ela nio está em mim; e o mar diz: 
Nio está comigo .•. 
Donde, pois, vem a sabedoria, 
e onde está o rugar do entendimento'! ... 

iii 

E disse Deus ao homem: Eis que o temor do Senhor é a 
sabedoria, e o apartar-se do maf é o entendimento.•� 

Jó 28: 12-28 

Ao Grande Deus, minha gratidão 

Aos meus familiares 
e amigos, 

Dedico. 
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P� BI�<m E FISI I<m � VlfflPI� E 00 
mlMlVDfJIO 00 ClAW (Diaatlm r,ryq,byllus L.) in vitro. 

Autor: GERALDO ROOtRIO FAUSTINI CUZZUOL 

Orientador: Prof. Dr. OTTO JESU CROCONO 

RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver 

um protocolo para a micropropagação do cravo, eapregando a 

técnica de cultura de aeristemas para limpeza clonal, 

contornando o problema da vitrificação 

controladoras 

Para 

da 

tanto, deterainaram-se 

vitrificação do cravo 

as condições 

in vitro,

analisando o efeito de diferentes níveis do regulador BAP 

(benzilaminopurina), "Gelrite", ágar, nitrato de amõnio, 

cloreto de cálcio e sistemas de vedação. 

Baixos nfvei s de BAP e nitrato de amônio 

aliados ao baixo potencial de água do meio, elevados 

níveis de cálcio e baixa umidade condicionada por tampas 

de algodão foram capazes de inibir a vitrificação. 

"Gelrite" revelou-se forte indutor do fenômeno em relaçlo 

ao ágar. 

A taxa de vitrificação nos tratamentos de 

nitrato de amônio e cloreto de cálcio foi seguida por 

alterações na atividade da peroxidase. Em altos níveis de 

amônio, constatou-se baixa atividade da peroxidase, 
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indicando o envolvimento da enzima no processo. Efeito 

contrário foi observado quando elevados nfveia de c4lcio 

estavam presentes. 

Melhores taxas de propagação foram 

promovidas por elevados níveis de BAP , alto potencial de 

água do meio e alta umidade, porém com elevado índice de 

vitrificação. 

Alterações na organização estrutural dos 

tecidos, como células hiperfdricas, grandes espaços 

intercelulares e reduzido siste■a vascular caracterizaram 

o material vitrificado.

Foram testados os efeitos de ácido 

indoliacétio (AIA), ácido naftalenoacétio (ANA) e ácido 

indolbutfrico (AIB) no enraizamento in yitro, onde todos 

os tratamentos promoveram a formação de raízes, maa não 

diferiram do controle, indicando a eliminaçào do uso de 

reguladores para esta fase. 

Com relação à aclimatação, plantas 

enraizadas in yitro foram confrontadas contra plantas não 

enraizadas e os :resultados indicaram nenhum efeito no 

crescimento da parte aérea aos 90 dias em casa de 

vegetação, indicando a supreção da Fase de enraizamento .in 

yitro. 
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BIOOBICAL AlI) mYSIWlllCAL PARNi'lDS (f 11m vrmFlC\TI(Jf AlI) 

JlVfli8f.M (F CARNATI(}f (DiantlllS Clr,yopbyllu L.) in vitro. 

Author: OERALDO RoodRIO FAUSTINI CUZZUOL 

Adviser: Prof. Dl'. OTTO JESU CROCOMO 

SUMMARY 

The objective of this vork vas the 

establishment of a protocol for micropropagation of 

carnation by using lIeristell culture technique to pursue 

clonal cleaning overcolling vitrification problells. 

lt consisted on determining the carnation 

vitrification causes in yitro by assaying the effect of 

(BAP) benzy Iam i nopur ine, "Oe 1 r i te" , agar, a.llon i um 

nitrate, calcium chloride concentrations and of different 

covering sistem. 

Low leveIs of BAP and alllloniulI nitrate 

together with the low water potentia1, 10w 1I0istness 

conditions and high leveI of calciulI vere able to inhibit 

vitrification. 

The vitrification rate in all.onium nitrate 

and calciulI chloride treatllents was 1I0nitored by the 

actJvi ty of peroxidase • At high leveI of alllloniulI when 

high vitrification occurred, a 10wer peroxidase activity . 
was observed evidencing an association of this enzyme vith 

the vitrifcation processo An opposite result was observed 

in medium containing high calciulI concentration when low 

vitrification was observed. 
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8igh leveI of BAP and high aoistness 
content atimulated the micropropagation, even tbough a 
vitrification index waa also high. 

Alterations in the tissue structure as 
hiperydrical cells, larger intercelular espaces and 
reduced vascular system were always observed in vitrificaI 
material. 

IAA (indoleacetic acid), NAA (naphtalene 
acetic acid) and IBA (indolebutyric acid) did not show any 
improvement of the in vitro root formation compared to the 
control, which showed root developaent 

The acclimation of in yitro l'ooted plants 
was tested against non rooted plants. The resulta 
indicated the absence of previoua rooting effect on the 
plants development after 90 days kept in greenhouse. 



1 . INTRODUÇÃO 

1 

A produção industrial de plantas .in yitro é 

uma prática rotineira na agroindástria de flores em países 

como os Estados Unidos e algu.ns pafses da Europa e da Asia, 

e em algumas empresas de pequeno e médio porte no Brasil. 

t um método biotecnológico j4 consagrado 

pelos resultados alcançados tais como a produção de plantai 

mais uniformes e mais sadias, uma velocidade de crescimento 

superior aos métodos convencionais, maior produção em menor 

tempo e menor espaço físico e ainda a obtenção de plantas 

livres de vírus e outros pat6genos através da já renomada 

técnica de cultura de meristema (CROCOMO, 1989). 

Entretanto, 

anatômica, morfológica ou 

algumas espécies, o que 

micropropagação. Uma das 

recebido atenção especial é 

Vitrificação 

variações 

fisiológica 

anoraais de ordem 

são suscetíveis à 

programas de pode comprometer 

principais anomalias que tem 

a vitrificação. 

é uma reação de 

hipersensibilidade às condiç5es de estresse do meio de 

cultura onde diversos fatores interage■ si■ultaneamente 

interferindo nas principais vias metabólicas como a 

fotossíntese, respiração e transpiração. Esta reação é 

caracterizada por desordens fisiológicas generalizados tais 

como: folhas e caules entumescidos e quebradiços, 

hipertrofia celular, ausência de dominância apical e caules 

curtos. Possivelmente, a causa principal de tais sintomas 

seja uma deficiência de lignina e celulose da parede 

celular. 
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Toda essa diagnose ref lete-ae na taxa de 

■ultiplicaçlo e na baixa taxa de aobrevivancia daa plantas

vitrificadas e■ casa de vegetaçlo, inviabilizando dessa 

forma a produção de plantas biofabricadas para diversas 

espécies sensíveis ao fenômeno, dentre essas, o cravo 

(Dianthus caryophyllus L.) 

Os eventuais fatores da vitrificação podem 

ser atribuídos ao nível dos reguladores de crescimento 

vegetal, potencial de ,gua do meio, níveis de fontes 

nitrogenadas e de cálcio e ainda a umidade no interior dos 

frascos. Para contribuir às respostas a essas 4uestões 

inerentes ao desenvolvimento de pl&ntulas de cravo durante 

a micropropagaçio é que foi realizado o presente trabalho 

tendo e■ vista os seguintes objetivos: 

• Determinar as condiç&es indutoras e 

controladoras da vitrificaçlo do crayo .in. yitro, 

utilizando-se parâmetros bioquímicos e fiaiológicos • 

• Desenvolver u■ protocolo para a

micropropagaçio do cravo empregando para tanto a técnica de 

cultura de meri stema para 1 iapeza clonai, contornando o

problema da vitrificação • 

. Estudar o efeito de reguladores vegetais 

durante o enraizamento do cravo in yitro e o 

desenvolviaento durante a aclimatação em casa de vegetação. 



2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1. A cuitura d.e Cravo 

O cravo é um membro da família 

Caryophyllaceae, gênero Diantbus o qual compreende mais de 

300 espécies, derivadas da espécie ancestral comum Dianthus 

caryophyllus nativa do sul da Europa e Oeste da Asia (MII 

et alii, 1990). 

O cravo (Dianthus caryophyl Jus) é uma 

espécie de grande interesse para a floricultura e das mais 

cultivadas no mundo. As principais áreas de produção inclui 

a Europa, Norte e Sul da América e a Asia Oriental, tendo a 

França, a Holanda, a Itália, os EUA e a Colômbia como os 

maiores produtores mundiais (HOOGENDOORN, 1987). 

No Brasil esta cultura concentrou-se no 

Estado de São Paulo sendo cultivada em maior escala nas 

regiões de altitude elevada e teaperatura amena, 

apresentando, porém uma produção flutuante nestas duas 

últimas décadas, instabilizando o mercado produtor de 

cravos. 

Em 1982 o país arrecadou através da 

exportação dos produtos da flori cu 1 tura aproximadamente 7 

milhões de dólares (INFORMAÇÃO SEMANAL CACEX, 1982) e em 

1987 a produção naciona 1 de f !ores foi estimada 

milhões de dólares (INFORMAÇÃO SEMANAL CACEX, 

em 100 

1987) 

tornando a atividade uma realidade econômica. O cravo, 

ocupando o terceiro lugar em produção, é uma das plantas 

produtoras de flores de corte com grande importância 
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econômica. A produçlo de cravos no Brasil atingiu o clímax 

em 1972 quando foram produzidos 850.873 dóziaa de cravos 

decaindo para 94.342 dázias em 1991(BOLETIM ANUAL CEAOESP, 

1972 ; 1991). 

Sea ddvida, as doenças endimicas slo os 

causadores principais no declínio da produção e qualidade 

desta e de outras culturas. Segundo HOLLINOS A BRIERLEY 

(1964) e CARDOSO {1980), o fungo Fusarium, a bactéria 

Pseudomonas caryophyl 1 i e o vf rus CarMV slo os inimigos 

principais do cravo causando apodrecimento dos seus botões 

florais, podridão do caule e clorose das folhas, 

respectivamente. Dentre os vírus parasitas do cravo, três 

se destacam pela ampla distribuição e danos ao crescimento 

da planta e qualidade das flores: CaMV, CRSV e CVMV (STONE, 

1963 e 1968; HOLLINGS & STONE, 1972 e HAKK.ART & VERLUIJS, 

1983). 

Devido a presença desses patógenos nos vasos 

condutores da planta infectada, nos ramos foliares e a sua 

rápida proliferação, as técnicas de propagação vegetativa 

como a estaquia, 

mesmo que sejam 

termoterapia e 

permanganato nas 

atividade. 

podem comprometer a qual idade do clone 

empregados tratamentos curativos como a 

o uso de soluções esteri 1 izantes de 

estacas, comummente aplicados a esta 

Em face aos danos causados pela infecção 

viral, a produção comercial de cravos é obtida a partir de 

matrizes livres de vírus. Até o presente, a cultura de 

meristemas é reconhecida como o caminho ■ais eficiente para 

obtenção de plantas livres de vírus (BETTI, 1991). A 

cultura de meristemas tem sido utilizada também com o 

objetivo de multiplicação rápida de diferentes genótipos. 
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De acordo com BETTI (1991), as técnicas de 

cultura de tecidos vem apresentando uma h1portlncia 

crescente em diferentes ,reas de estudo das plantas, 

incluindo a obtençlo de material propagativo livre de 

vírus. Além disso, a cult ura de tecidos é muito 4til na 

micropropagaçio de clones sadios resultantes de trabalhos 

de limpeza clonai (MURASHIGE, 1974 e MII et alii t 1990). 

Para superar o problema da contaminação 

patogênica dos propágulos, o cultivo de ápices caulinares 

e/ou meristemas tem sido usados com êxito em programas de 

micropropagaçio {CROCOMO, 1989), uma vez que nesses sítios 

de intensa atividade celular, comumente há baixa ou nenhuma 

frequência de microorganismos. 

Desde os trabalhos de NOREL & MARTIN (1952) 

com ápices caulinares de dália, essa técnica tem sido 

empregada com sucesso na recuperação de plantas livres de 

doenças. 

Para fins de limpeza clona!, geralmente é 

utilizada a cultura de ápices meristemáticos contendo um ou 

mais pares de primórdios foliares. STONE (1968) produziu 

plantas de cravos livres dos vírus CarMV, CarVMV, CRSV e 

CarLV aplicando a técnica de cultura de meristema, cheaando 

a obter 64� de plantas livres desses patógenos a partir dos 

meristemas apicais. 

A morfogênese do expiante no meio artificial 

depende do tamanho do ápice e do estado fisiológico da 

planta doadora.. As dimensões desses ápices variam entre as 

diferentes espécies, estando entre 0,1 a 0,5mm de 

comprimento (SUTTER & LANGHANS, 1979). Apices menores tem 

menos chance de estarem contaminados por ■i croorgan i amos, 

no entanto, a sua capacidade de regeneração ê inferior aos 

ápices de maiores dimensões. Corroborando com estas 

informações, STONE (1963) relatou que em expiantes de cravo 
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menores do que a 0,5mm 41 reduzida a frequlncia de vfrus, 

bactérias ou fungos, porém, estes explante1 apresentara■ 

baixo índice de sobrevivência, contr,rlo aos expiantes 

maiores. 

· Geralmente, em cravo tea-se utilizado com

sucesso ápices meristemáticos com um ou mais pares de 

primórdios foliares (DAVIES et al., 1977; GUKASYAN et al., 

1977; PHILLLIPS & MATTHEUS, 1960) indicando o envolviaento 

dos primórdios no desenvolviaento morfogenftico do 

explante. 

Para o seu bom desenvolvimento, o expiante 

requer um meio de cultura rico em sais minerais, vitaminas 

e reguladores de crescimento (auxina, citocinina e 

giberelinas). O meio de cultura mais utilizado é o meio de 

MURASHIGE & SKOOG (1962) com algumas alterações especificas 

para cada cult ura. As dosagens dos reguladores do 

crescimento são contraditórias mesmo para uma determinada 

cultura, sendo que para o cravo as 

concentrações de 2-10 pM de cinetina combinadas com 0,1-0,5 

µM de auxina proporcionaram melhores resultados na 

regeneração de meristemas com um par de primórdio foliar 

(PETRE & LANDA, 1974; EARLE & LANGHANS, 1975}. 

As auxinas e as citocininas são substâncias 

reguladoras chaves no desenvolvimento dos expiantes e ambas 

estão envolvidas na divisão celular e crescimento do 

meristema. A interação entre as duas parece determinar a 

iniciação de novas folhas. Segundo JACOBS (1961) e SHABDE & 

MURASHIGE (1977) a síntese de auxina ocorre no segundo par 

de primórdio foliar, sendo que no terceiro par se dá a 

síntese de citocinina. 

A propagação vegetativa .in yitro, taabém 

denominada aicropropagaçlo em função dos propágulos 
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utilizados, , um método biotecnológico indiscutivelmente j4 

consagrado, tendo sido considerada pela literatura 

especializada um ■arco e uma grande promessa para a 

ag:ricul tu:ra na atual idade. As principais plantas 

biofabricadas compreendem as ornamentais e as plantas 

f:rutfferas. 

A multiplicação clonai ln yitro apresenta 

inámeras vantagem, em relação a propagação vegetativa 

tradicional. Dentre essas, SAGAWA & KUNISAKI ( 1990) 

enumeraram a rapidez de multiplicação, controle efetivo de 

doenças, facilidade de ■anuseio e transporte, independência 

da sazonalidade, espaço reduzido para cultivo, além do que 

apenas pequenas porç3es da planta são usadas para produção 

em escala comercial. LIBANIO & WITMER (1987) estudando as 

diferenças entre plantas de crisântemos propagadas in yitro 

e .in � constataram que o material propagado in yitro é 

mais precoce e homogêneo apresentando expressiva 

superioridade na produção e qualidade das flores. TAKAYANA 

& MISAWA ( 1982) também obtiveram plantas fenot ipicamente 

mais homogêneas propagando begônia in yitro. 

Mundialmente, 200 a 300 milhões de plintulas 

in yitro estão sendo fabricadas por ano. Neste contexto, a 

propagação de plantas ornamentais engloba mais de 36 

famílias e 75 gêneros. Dentre as plantas ornamentais, as 

orquídeas, os crisântemos e os cravos dominaram a fase 

inicial da micropropagação, depois desenvolveram-se 

protocolos para plantas ornamentais envasadas, como aa 

bromélias, dracenas e Dicygotheca. 

MURASHIGE (1974) relatou um expressivo 

aumento no numero de espécies utilizadas nas técnicas de 

micropropagação principalmente em ornamentais. Até 1974 

foram catalogadas 150 espécies micropropagadas, com esse 

ndmero dobrando até o ano de 1988. Estima-se que 1000 novas 

espécies são propagadas hoje in yitro. o prognóstico é que, 

ao final deste século, mais de 3.000 genótipos serão 
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micropropaaados, poráa a maioria 
ornamentais (DEBEROH. 1986). 

ser, de plantas 

DEBEROH & MAENE (1981) e DEBEROH & READ 
(1991) estabeleceram o conceito de est4gios de 
desenvolviaento no processo de propagação .in yitro. Eate 
esquema padrão para sistemas de micropropagaçio é 
apresentado esquematicaaente na Figura 1, e divide-se 
resuaidamente ea: 

Fase O - indispens4vel na preparação das 
■atrizes doadoras de expiante;

Fase 1 - obtenção de culturas assépticas; 
Fase 2 - ■ultiplicaçlo de gemas; 
Fase 3 - Alongamento e enraizamento das 

plântulas in .Y.il:.Q,; 
Fase 4 - Aclimatação e/ou enraizaaento n

yitro. 

Figura 1 - Esquema Geral da Micropropagaçio do Cravo. 

FASE 4 

FASEl 
PROPÁ6UI.O 

FASE2 
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. HANDRO & FLOCH ( 1990) descrevera■ que 

tecidos diferenciados dos expiantes sofre■ divisões 

celulares em meio de cultura recuperando a atividade 

meristemática (totipotência). O padrlo de diferenciação 

pode conduzir a um grau de organização morfo-anatõ■ica 

peculiar, que no caso de caracterizar-se e■ um órgão 

definido, constitui-se o processo denominado organogênese. 

Há muito se sabe que as citocininas induze■ 

a desdiferenciaçlo celular e a proliferação de gemas 

adventícias, dai a sua ampla utilização na fase de 

multiplicação da organogênese. O tipo e a concentração da 

citocinina são fatores chaves no sucesso da organogênese. 

Das citocininas comercialmente disponíveis, o BAP tem sido 

considerado, por excelência, mais eficaz na indução de 

gemas adventícias. HU & WANG (1983) levantaram a frequência 

de utilização de cada citocinina em meios de isolamento em 

cerca de 100 espécies, e verificaram que o BAP ê utilizado 

em 68% dos meios, a cinetina 23% e o 2iP e a zeatina em 9%. 

As concentrações de citocinina empregadas na 

organogênese podem variar bastante para cada espécie, 

estando em geral entre 0,1 a 5,0 mg/1. EARLE & LANGHANS 

(1975) utilizaram 9,3 µM de cinetina e 0,11 µM de NAA na 

formação de gemas adventícias de nódulos caulinares de 

cravo via organogênese direta. Elevado índice de 

perfilhamento foi obtido por KIM & KANG (1986) ao combinar 

O, 1 ppm de ANA com l , O ppm de BA em meio MS com produção 

média de 7,9 brotações por nó caulinar. Já CHOUDHARY (1991) 

conseguiu uma média de 8,7 brotações utilizando 0,25 pM de 

BA com 0,01 µM de ANA. MILLER (1991) determinou a melhor 

combinação como sendo 7,5 µM de BA + 0,5 pM de ANA. IOANNOV 

(1990) com 2,0 mg/1 de cinetina obteve 33 brotações por n6 

caulinar de cravo na fase de multiplicação. 
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Também descrita na terminologia por estado 

teratomata, hiperidrataçlo, translusência e intumescência, 

a vitrificação tem demonstrado ser um desafio no 

estabelecimento das culturas .in. vitro. ZIV (1991) listou 30 

espécies que vitrificam quando propagadas .in. vitro . Entre 

1990 a 1992 foram publicados cerca de 40 trabalhos sobre o 

assunto onde as principais causas enumeradas foram 

atribuídas ao potencial de água, umidade, reguladores e 

níveis de nitrogênio e do cálcio 

Dist\1rbios na filotaxia e anato111ia celular 

são os principais sintomas da vitrificação Plantas 

vitrificadas desenvolvem abundantemente folhas suculentas, 

longas e largas, translúcidas, quebradiças e ainda 

hiperídricas (DEBERGH, 1983; LESHEM et al., 1988b; WERKER & 

LESHEM, 1987 ZIV et ai., 1987). Observam-se também 

ausência de organização normal em grana e estroma 

(WEITZTEIN & SAMMER, 1982 ; 1983);, baixo nível de clorofila 

(PHAN & LETOUZÊ, 1983 ; ZIV et al., 1983); hábito arbustivo 

com densa folhagem e reduzida taxa de multiplicação e 

capa.cidade de enraizamento (LESHEM & SACHS, 1985). Para 

LESHEM et a.l. (1987) todas essas características podem 

permanecerem estáveis por várias subcultura in vitro. 

Estudos anatômicos realizados por SUTTER & 

LANGHANS (1979); WELKER & LESHEM (1987) e LESHEM et ai.

(1988b) revelaram uma desorganização generalizada nos 

tecidos e órgãos de espécies vitrificadas. VIEITEZ et al.

(1985) notaram uma intensa proliferação das células do 

parênquima. foliar possuindo de 8 a 10 camadas em corte 

transversal ao invés de 4-5 camadas nas folhas normais. Em 

maçã, o sistema lacunoso hiperdesenvolveu até 5 vezes o 
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volume da folha normal. De acordo coa VIEITEZ et al. (1985) 

e KEVERS & GASPAR (1986) nas folhas vitrificadas o 

parênquima paliçadico assu.ae um aspecto esponjoso ea todo o 

mesofilo apresentando largos espaços extracelulares 

configurando ao tecido um aspecto de semi-desintegração. 

Parênquima cortical e medular hipertrofiado tambéa foi 

observado por VIEITEZ et al. (1985) ea caule de Castanea 

sativa. 

KEVERS et ai. (1984); VIEITEZ et al. (1985); 

KEVERS et al. (1987); e ZIV et al. (1987) apontaram como a 

causa principal da vitrificação os baixos níveis de lignina 

e de celulose de parede com a concomitante :redução da 

pressão de parede , gerando células hiperfdricas. Em alguns 

casos, os nfveis desses componentes celulares pode cair 

para 2/3 em material vitrificado. 

LESHEM & SACHS (1985) e WELKER & LESHEM 

(1987) descreveram que o xilema ê pouco diferenciado tanto 

em folha quanto em caule de plantas vitrificadas, 

apresentando número reduzido de elementos de vasos na

folhas de cravo. 

Alguns trabalhos sugerem que em plantas 

vitrificadas não há transporte polar de auxina, fato esse 

constatado pela ausência de dominância apical nas plantas 

vitrificadas (SACHS, 1981 e 1984). 

Investigações anatômicas demonstraram que os 

estômatos de folhas vitrificadas são deformados e não 

funcionais e permanecem abertos mesmo sob condições de 

escuro, estresse hídrico, ABA e ca
++

, sinais esses que

usualmente causam fechamento dos estômatos (BRAINERD et al. 

1981a e b; ZIV, 1987 e FUCHIGAMI et al. 1981). Em maçã e 

cravo, os estômatos não responderam aos trataaento de ABA, 

elevada concentração de co2 ou soluções hipertônicas de

aanitol ou sacarose. ZIV et al. (1987) constataram a 

presença de estômatos voluaosos em folhas vitrificadas de 

cravo os quais chegavam a possuir duas vezes o tamanho 
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daqueles das folhas normais, sendo os cloroplastos das 

células guardas maiores, mas em ndmero reduzido. 

Análises histoqufmicas das células guardas 

de folhas vitrificadas de cravo revelaram baixos níveis de 

cutfcula, pectina e celulose com depósitos de calose nas 

células guardas (WERKER & LESHEM, 1987; ZIV et al., 1987 e 

ZIV & ARIEL, 1988). Estes estudos demonstraram ainda uma 

demanda de parede celular ao redor do ostíolo, o que 

poderia ser atribuído a falta de elasticidade da parede. 

Essas alterações estomatais aliadas a ausência ou redução 

de cera cuticular da epiderme sio consideradas as 

principais causas da baixa taxa de sobrevivência de plantas 

vitrificadas na fase de aclimatação (ZIV et al., 1987; 

PREECE & SUTTER, 1991). 

SUTER & LANGHANS (1979) investigando a 

relação entre as alterações morfo-anatômicas de plantas 

vitrificadas de cravo e a fase de aclimatação, constataram 

que as plantas anormais dessecaram mesmo usando cobertura 

plástica e sombrite para diminuir a transpiraçio; e que 

menos de 10% das plantas vitrificadas sobreviveram ea casa 

de vegetação. Esses autores ainda apresentaram ua dado 

surpreendente: 90% das plantas de cravo cultivadas in vitro 

apresentaram-se vitrificadas com ausência de cera 

epicuticular. 

O mecanismo de ação dos reguladores vegetais 

no controle da vitrificação ainda não está bem 

compreendido, e o seu efeito na aorfogênese anormal dos 

expiantes é contraditório nas espécies estudadas. 

Em seus trabalhos, DENCSO (1987), LESHEN & 

SACHS (1985) e LESHEM et al.(1988a e 1988b) constataram que 

o balanço entre auxina e citocinina é um forte promotor da

vitrificação. Quando o regulador em excesso era a 
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citocinina BAP, as plantas de cravo apresentara■ ua aspecto 

arbustivo que logo perfilhavam, porém nlo vitrificara■ • 

Já, quando o hormônio em excesso era a auxina, as plantas 

não perfilharam mas vitrificaram. No entanto, efeito 

inverso foi diagnosticado por LESHEM ( 1988a e 1988b) em 

melão (Cucumis melo). 

LESHEM & SACHS (1985) e LESHEM et al. (1988a 

e 1988b) sugeriram uma influência citocínica em plantas de 

cravo vitrificadas .ln yitro. Esses autores acreditam que o 

excesso de AIA no meio pudesse estimular a bioasfntese de 

citocinina em cravo. Assim, a vitrificação seria causada 

somente pela citocinina endógena, enquanto em outras 

espécies como em melão, maçi e coníferas, pela citocinina 

exógena. 

t relatado em diversos trabalhos que meio de 

cultura suplementado com BAP induz a vitrificação (VON 

ARNOLD & ERIKSSON, 1984; GASPAR et a l. 1984; PAQUES & 

BOXUS, 1987a e e; LESHEM et al. 1988a e b). E■ coníferas , 

cravos e pessegueiro, baixos níveis de citocinina reduzira■ 

a vitrificação (DENCSO, 1987; ZUCHERELLI, 1979). 

Entretanto, em algumas espécies frutíferas, a citocinina 

não teve efeito, enquanto a auxina esteve envolvida na 

morfogênese anormal (ORLIKOWSKA, 1987). 

Desde os trabalhos de RAYLE & CLELAND (1970) 

e HAGEL et al. (1971), sabe-se que a auxina age nas 

propriedades de parede celular alterando sua plasticidade, 

uma das características da vitrificação. Foi cogitado que 

meios indutores ricos em auxina, seriam o fator priaário da 

vitrificação. Contudo, DEBERGH ( 1981 ) demonstrou que 

alterações de parede não era causa auxinínica, uma vez que 

a aplicação de TIBA ao meio, um bloqueador da ação 

auxínica, não alterou a frequência de plantas vitrificadas 

de Cynara sp. Foi especulado ainda, a possibilidade da 

auxina agir sinergisticamente na biossíntese de giberelina, 

outro hormônio que também tem açio na plasticidade da 
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parede celular. Nas, DBBEROH (1981) observou que aesao 

apli cando CCC (cloreto 2 - clorotil - trimetilaaõnia) •• 

bloqueador da biossíntese de OA, foram desenvolvidas 

plantas vitrificadas. 

Para KEVBRS et al.(1987) a auxina do aeio 

deve atuar no afrouxamento da parede e, indiretamente, age 

no controle da biossíntese de etileno. Confirmando esta 

hipótese KEVERS et al. (1984) também correlacionara• o 

efeito da auxina na síntese de etileno, e este seria o 

responsável pelas a Iterações estrutura is observadas. Essa 

idéia vem ganhando credibilidade, uma vez que tem sido 

relatado o acámulo de etileno relacionado coa a 

vitrificação (RIOV J. & YANG, 1982; YOSHI & INASEKI, 1982, 

KEVERS & GASPAR, 1985; KEVERS et al. 1984). 

Dois importantes componentes das condições 

de cultura de tecido tem sido associados à morfogênese 

anormal: o estado físico e químico do aeio e a uaidade 

relativa nos frascos • Diversos autores são unânimes ao 

constatarem uma interação da concentração da substância 

geleificante com o potencial matricial, à umidade relativa 

e a disponibilidade de água do meio, considerados fatores 

preponderantes da vitrificação (DEBERGH et al., 1981; 

HAKKAART & VESLUIJS, 1983). 

Meio líquido ou com baixas concentrações de 

ágar exibiu elevada frequência de vitrificação, porém no 

meio líquido o efeito foi aais intensificado (ZIV et al. 

1987 e KEVERS et al. 1988). 

A consistência do aeio é um importante fator 

intimamente relacionado à vitrificação; e os tratamentos 

que acarretam na redução do potencial de água contribuíra■ 

satisfatoriamente para a eliminação total ou parcial do 

efeito. 



15 

DEBERO et al. (1981); ZIV et al. (1983); 

HARKKART & VERSLUIJS (1983); BORNMAN & VOOERLMANN (1984) e 

CHOUDHARY (1991) superaram a morfogênese anormal aumentando 

o grau de rigidez do meio elevando a concentração de ,gar

de 0,6� para 1,1�. Resultado similar foi obtido por 

PASQUALETO et al. (1986) elevando a concentração de 

"gelrite" para 6.0 g/1. No entanto, tais tratamentos, 

consistindo na redução do potencial de água do meio, 

levaram a uma sensível redução na taxa de propagaçio e no 

tamanho das brotações. Segundo DEBERGH (1983 ; 1984) a 

condição de baixo potencial de água afeta a disponibilidade 

de água e substâncias do meio de cultivo, dentre essas, as 

citocininas. 

De acordo com DEBEROH et al. (1981) e DEBERG 

(1983), a promoção da vitrificação por a I tos nfvei s de 

citocinina pode ser contornada elevando a concentraçlo de 

ágar, limitando dessa forma, a mobilidade de :reguladores 

sob baixo potencial matricial dado pelas partículas de gel; 

porém, compromete a taxa de propagação. 

Quanto ao tipo de substância geleificante, 

DEBERGH (1983); BORNAMAN & VOGELMAN (1984) e PASQUALETTO et

al. (1986 e 1988) constataram que o "gelrite tt é um potente 

indutor da vitrificação, chegando em alguns casos, como em 

maçã, a provocar 100% de vitrificação. 

A umidade relativa representa um outro 

importante fator no controle da vitrificação. Praticamente 

todos os tratamentos que acarretam redução da umidade, 

contribuem para a redução da vitrificação (KATAEVA et al., 

1991 ; RITCHIE et al., 1991). Alguns tratamentos que podem 

ser utilizados são o aumento da concentração de 4gar ou 

redução da umidade util izando outros tipos de vedação dos 

frascos que permitam uma maior troca gasosa entre o meio 

interno e externo. 

HAKKART & VERLUIJS (1983) conseguiram 

reduzir a vitrificação para níveis bastante insignificantes 
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(< 4�) ao substituirea taapas de papel alumínio por outras 

de melhor aeraçio como taapas de algodio. Entretanto, essa1 

novas condições de baixa umidade e maior aeraçio, 

implicaram no baixo desenvolvimento das plantas. 

Meios ricos em nutrientes minerais como o 

MS, demonstraram serem altamente promotores da vitrificação 

para algumas espécies (DAGUIN & LETOUZJ!, 1986 ; PAQUES & 

BOXUS, 1987a), enquanto meio com baixos níveis de minerais, 

ou somente com a metade de sais MS melhorou a morfogênese 

em plantas de cravos e pepino (ZIV & GADASI, 1986; ZIV et 

al., 1987a). 

A redução da concentração de nitrogênio na 

forma amoniacal (NH4No3) tem sido utilizada,

satisfatoriamente, como uma medida preventiva no combate à 

vitrificação. 

Diminuindo o nivel de amônia do meio, DAGUIN 

& LETOUZt (1986) e LEONHARDT & KANDELER (1987) observaram 

um aumento na lignificação e redução da vitrificação em 

salgueiro, ameixa e cactos. ZIV & ARIEL (1988) também 

alcançaram resultados similares em cravo diminuindo a 

relação NH4 + /N03-. 

Da mesma forma, ZIV et al. (1987) aumentaram 

a proporção de plantas normais em cultura de crisântemo 

reduzindo os níveis de nitrato de amônia ou eliminando-o 

completamente do meio MS. 

PHAN & LETOUZt (1983), PHAN & HEGEDUS 

( 1986), DAGUIN & LETOUZt ( 1985) e LETOUZJ! & DAGUIN ( 1987) 

demonstraram uma relação entre a vitrificação e atividade 

enzimática. Em material vitrificado, a atividade das 

enzimas PAL , peroxidase e Coa ligase foi baixa em relação 

ao material normal. ROBERTS & MILLER (1983) e KEVERS et al. 

(1984) tem relacionado o decréscimo da atividade dessas 
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enzimas em conseqüência do s'dbito aumento de etileno em 

material vitrificado. Entretanto, enzimas da vias 

biossintéticas de aminoácidos tiveram sua atividade 

aumentada em relação ao material não vitrificado. 

KANAMORIET et al. (1972); L ETOUZt & DAOUIN (1983); DAGUIN & 

LETouzi (1986); DAGUIN & LETOUZt (1987) observaram Wla 

relação no· aumento da vitrificação e 

glutamato desidrogenase ocasionada 

concentrações de amônio em Salix.

alta atividade de 

pelas elevadas 

Níveis de cálcio tem sido considerado por 

diversos autores de particular relevância na morfogênese 

anormal (BORKOWSKA, 1987; SINGHA et al., 1990).

Elevando o nível de ca++ do meio, foi 

observada uma redução da vitrificação tanto em herbáceas 

(ZIV et al., 1987a,b) quanto em plantas lenhosas (KREUTMER 

et al., 1984). 

KEVERS & GASPAR (1985b e 1986) e KEVERS et 

al. (1988) detectaram baixos níveis de ca++ e Mg++ em 

plantas vitrificadas em relação as plantas cultivadas em 

casa de vegetação. Em meio I iquido esse efeito foi mui to 

mais marcante. SHA et al. (1985) verificaram que a 

saturação de vapor de água nos frascos diminui o fluxo 

transpiratório nas culturas, acarretando déficit de 

elementos como o cálcio, que possui baixa mobilidade. 

GASPAR et al. (1987) e ZIV & ARIEL ( 1990) 

evidenciaram uma redução da vitrificação elevando o nível 

de cálcio. SINGHA et al. (1990) reduziram a frequência de 

marmelo vitrificado aumentando a concentração de Ca ++ no 

meio para 27 mM , acompanhado de redução substancial de 

necrose; entretanto, ocorreu redução no crescimento. 
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2. 7. Bnr•�••••nto 

A penáltima fase da micropropagaçio (Fase de 

enraizamento), consiste na emissão de raízes pelas plantas 

provenientes da Fase de multiplicação para o posterior 

transplante. 

Diversos componentes do meio de cultura slo 

freqüentemente alterados visando a melhor promoçlo do 

enraizamento: diluição da concentração salina do 111udo MS, 

redução de sacarose e meio suplementado com carvão ativado 

são algumas das alterações mais experimentadas. 

Contudo, são os nfve is e a qual idade da 

auxina os fatores que, em geral, tem maior influência no 

enraizamento, sendo o AIB, o ANA e o AIA, as auxinas mais 

comumente usadas. 

Em sua revisio, HU & WANG (1983) verificaram 

que 86% dos meios de enraizamento continham auxina, e que o 

ANA parece ser a auxina mais eficaz para estimular o 

enraizamento .in yitro. O ANA está presente em 53% dos meios 

contra 29% para o AIB e 11� para o AIA. As concentrações 

mais frequentes estão na faixa de 0,1 a 1 mg/1. 

Baixos níveis de auxina tem sido utilizado 

na formação de raízes de cravo .in ;Yi t ro. PETRU & LANDA 

(1974) usaram 2,2 �M de ANA em meio de MOREL enquanto ROEST 

& BOKELMAN (1981); LUBOMSKI & JERZY (1989) e BARANCOK 

(1991) obtiveram enraizamento satisfatório do cravo em meio 

MS suplementado de 5,5 M de ANA, 0,1 mg/1 de AIA e 5-10 pM 

de AIA, respectivamente. Para CHOUDHORY ( 1991) melhor 

enraizamento foi proporcionado por 10 pM IBA em meio 

líquido. IOAMOV (1990) determinou o ANA como sendo a melhor 

auxina para emissão de raízes de cravo na concentração de 

1 mg/1. 

DEBERGH & MAENE (1981) afirmaram que a baixa 

sobrevivência e lento crescimento das plantas em casa de 

vegetação sejam devido a ausência de pêlos radiculares nas 
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raízes formadas 1n yitro e a morte das raízes após o 

transplantio. Entretanto, segundo McCLELLAND (1989) citado 

por PREECE & SUTTE (1991)1, novas rafzes laterais e 

adventícias são formadas em substituição àquelas que 

morreram durante a aclimatação. 

Dependendo da espécie, o enraizamento pode 

ser realizado em condições u-yit:ro, porém pode 

apresentar alta taxa de mortalidade. Neste caso, PREECE & 

SUTTER (1991) aconselham que o enraizamento deve ser 

conduzido em condições 1n yitro mesmo com a elevação dos 

custos. 

DEBERGH & MAENE (1981) estabeleceram um novo 

modelo de micropropagação visando a otimização e 

barateamento do processo. No caso de mudas enraizadas n

vitro com baixas perdas, então o enraizamento e aclimatação 

pode ser feito simultaneamente. Este procedimento pode 

substancialmente reduzir os custos da micropropagação. 

Um número de plantas micropropagadas não 

sobrevivem com a transferência para casa de vegetação, cujo 

ambiente é caracterizado por baixa umidade e altos níveis 

de luminosidade. Por isso, a maioria das espécies requer um 

processo de aclimatação que assegure maior sobrevivência e 

crescimento vigoroso quando transferidas para o solo. 

A causa principal da baixa sobrevivência foi 

apontado por BRAINERD & FUCHIGAMI (1982) e SUTTER & 

LANGHANS (1982) à perda excessiva de água. Plantas de 

couve-flor, cravo e repolho cultivadas in yitro 

apresentaram deficiência de cera epicuticular cuja função é 

limitar as perdas de água através da transpiração (GROUT & 

ASTON, 1978; SUTTER & LANGHANS, 1979 e 1982). 

Baseado nos estudos relacionados à formação 

de cera epicuticular com o ambiente, GROUT & ALSTON (1977) 
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atribuíram à alta umidade nos frascos de cultura como o 

fator responsável pela deficiincia da epicutícula. 

Corroborando com essa informação, SUTTER & LANGHANS (1982) 

e WARDLE et al. (1983) estimularam a síntese da epicutícula 

reduz indo a umidade nos frascos para 35�. A redução da 

umidade pode ser conseguida mudando o sistema de vedação 

dos frascos com a utilização de tampas plásticas ou tampas 

de algodão. 

Alterações estruturais dos estômatos também 

tem sido relatado em plantas crescidas in yitro. Estudos de 

microscopia eletrônica revelaram que em todas espécies 

observadas, os estômatos permaneciam abertos nas condições 

in yitro, e inábeis ao fechamento por períodos variados 

quando as plantas eram transferidas para casa de vegetação. 

Segundo MARIN et al. (1988), em Prunus, 75� 

dos estômatos fecharam após 15 min em condições u-vitro. 

sendo registradas baixas perdas de água. Em maçã o período 

de abertura dos estômatos foi prolongado seguido de alta

taxa de transpiração, porém, quando os frascos de cultura 

foram abertos e expostos à uma umidade relativa de 30 a 40� 

durante 5-6 dias em laboratório, os estômatos responderam 

satisfatoriamente às condições ambientais indutoras ao seu 

fechamento (BRAINERD & FUCHIGAMI, 1981a). Para a cerejeira, 

bastou uma exposição de lh às condições laboratoriais para 

que 78% dos estômatos se fechassem (SUTTER, 1988). 

PREECE & SUTTER ( 1991) comentaram que além 

da transpiração, a fotossíntese é uma outra via metabólica 

bastante afetada quando a planta sai de um ambiente 

heterotrófico .Lin vitro) para outro autotrófico (�-yitro) 

onde ela precisa fotossintetizar para sobreviver. GROUT & 

ALSTON (1978) detectaram uma baixa atividade fotossintética 

durante as duas primeiras semanas de aclimatação de couve

flor micropropagada. Com morango, não aumentou a fixação do 

co2 nas folhas originadas .in yitro, indicando um déficit do

aparato fotossintético (DONNELY & VIDAVER, 1984) nas folhas 
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produzidas .i.n yitro. Plantas de videira mostrara■ 

aproximadamente 1/3 da taxa fotossintttica e■ relação ls 

plantas crescidas em casa de vegetação (SMITH et al., 

1986). Todavia, há espécies que se comportam muito bem no 

transplantio, adaptando-se perfeitamente às condiçôes 

autotróficas, com concomitante aumento da taxa de 

fotossíntese ( como exemplo, Dieffenbacbia). 

Em geral, a limitada taxa de fotossíntese em 

plantas crescidas .in yitro tem sido atribuída entre 

outros fatores, l inadequada troca gasosa nos frascos 

(FUJIWARA et al., 1987; KOZAI et al., 1987a,b). 
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3 . MATERIAL E M�TODOS 

Os experimentos 

de Biotecnologia Agrícola 

Química, ESALQ, no Campus da

(USP), em Piracicaba-SP. 

foram conduzidos no Centro 

( CEBTEC), Departamento de 

Universidade de São Paulo 

Matrizes de cravo (Dianthus caryophyIIus L.) 

procedentes da Holambra 

em casa de vegetação 

argila) autoclavado por 

Plantas 

- SP, foram envazadas e aclimatadas 

do CEBTEC em substrato (terra + 

2h à 120
°

c sob 1,5 atm de pressão. 

com 40 dias de idade, após o 

envasamento, tiveram seus ápices removidos para utilização 

como fonte de expiante. Apices com até 4 pares de folhas 

foram colhidos e levados ao laboratório onde foi realizada 

a limpeza do material, tirando-se as folhas até alcançar as 

primeiras folhas em expansão. 

Os ápices foram mantidos em solução 

detergente de hipoclorito de sódio a 1% (água sanitária 

diluída à 20%, tendo o cloro como princípio ativo) por 

20 min em frascos de Erlenmeyer. Após o tratamento com 

detergente, o material foi lavado três vezes em tgua 

destilada esterilizada em condições assépticas na clmara de 

fluxo laminar. Todo o material utilizado ne�ta e nas outras 

fases foram autoc lavados à 1wºc sob l, 5 atm durante 15 

minutos. 

Com o auxílio de bisturi, pinça e estiletes, 

ápices meristemáticos medindo aproximadamente 0,3 mm 

tendo um ou dois pares de primórdios foliares, foram 

isolados sob lupa e inoculados em frascos de 10 cm x 08 cm 
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contendo 15 ml do meio de MURASHIGE & SKOOG (1962) 
(Tabela 1), com valor do pH ajustado a 5,5. 

A incubação do material se deu em sala de 
crescimento com intensidade luminosa de 2000 lux, 
fotoperíodo de 12h e temperatura de 25°c. 

O delineamento adotado para a Fase I e II 
foi inteiramente casualizado. 

Tabela 1 - Composição do Meio de Cultura Básico de 

MURASHIGE e SKOOG (1962). 

Componentes mg/1 mM 

Macronutrientes: 
NH4N03 1.650 20,6 
KNOl 1.900 18,8 
CaC 2,2H20 440 2,99 
MgS04,7H20 370 1,5 
KH2P04 170 1, 25 

Micronutrientes: 
MnS04,4H20 22,3 O, 100 
ZnS04,7H20 8,6 0,0299 
H3B03 6,2 O, 100 
KI 0,83 0,005 
Na2Mo04.2H2o 0,25 0,001 
CuS04,5H20 0,025 0,0001 
C0Cl2,6H20 0,025 0,0001 

Na2EDTA.2H20 37,3 O, 100 
FeS04,7HzO 27,8 O, 100 

Gl icina 2,0 0,0266 
Acido nicotínico 0,5 0,004 
Piridoxina.HCl 0,5 0,0024 
Tiamina.HCl O, l 0,0003 

Mio-inositol 100 0,55 
Sacarose 30.000 87,6 



o trabalho foi dividido em 4 fases:

FASE I - Obtenção de Cultura Asséptica 

o meio de cultura básico foi suplementado de

seis concentrações de BAP: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 

mg/1, tendo 20 repetições por tratamento. Usou-se 8 g/l de 

ágar· como agente soli dificante. 

A variável analisada foi a frequência da 

vitrificação e a performance do desenvolvimento das plantas 

após 40 dias da inoculação, obedecendo a um critério de 

notas com valores de O a 7 atribuídas às características 

morfológicas do vegetal (aspecto das folhas, estrutura do 

caule e a arquitetura da planta). 

3. 2. Efe�to d.a Cone•ntraçAo d.o Agar • T�po• 

de Ved.aç&o na F••• 1 

Este experimento em fatorial do tipo 2 x 2, 

constituiu-se de duas concentrações de ágar: 8 e 12 g/1 

combinadas com dois tipos de vedação dos frascos: papel 

alumínio e tampas de algodão. O meio básico foi 

suplementado com 0,5 mg/1 de ANA e 0,05 mg/1 de BAP. O 

experimento constituiu de 10 repetições por tratamento. 

O critério de avaliação foi o mesmo adotado 

para o Experimento 3.1. 

3. 3. Efe�to de ••aeir�t•" na F••• 1 

Foram testadas cinco concentrações de 

"ge 1 ri te": 2, 3; 2, 7; 3, 2; 3 , 8 e 4, 5 g/ 1 ea ae i o básico de 

MS suplementado de 0,5 mg/1 de ANA mais 0,05 mg/1 de BAP. O 

experimento foi constituído de 10 repetições e o critério 

de avaliação foi o ■esmo adotado para o Experiaento 3.1. 
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Com a obtençlo de plantas regeneradas livres 

de contaminantes, iniciou-se entlo a fase de multiplicaçlo. 

Expiantes oriundos da região caulinar, aedindo 

aproximadamente 1,5 cm de comprimento foram excisados das 

plantas regeneradas em condições assépticas e transferidos 

para. meio de multipli cação. A avaliação foi realizada aos 

40 dias após a inoculação dos expiantes. 

Ao meio básico foi acrescentado BAP em seis 

concentrações 0,0; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 e 2,0 mg/1 

suplementado de 8 g/1 de ágar, tendo 20 repetições por 

tratamento. 

A variável ana 1 i sada foi o número e 

comprimento de brotações adventícias por expiante e a 

frequência da vitrificação. Determinou-se que as medidas 

seriam tomadas somente para as brotações de comprimento 

maior ou igual a 0,5 cm. 

Testou-se cinco concentrações de "gelrite": 

2,5; 3,0; 4,0; 6,0 e 9,0 g/1 em meio de MS suplementado de 

0,5 mg/1 de BAP, tendo 10 repetições por tratamento. 

A variável analisada foi o ntimero e 

comprimento das brotações adventícias por expiante e a 

frequência da vitrificação. O critério para as medições foi 

o mesmo adotado para o Experimento 3.4.

Adotou-se o método da higroaetria de par 

termoelétrico, pelo uso de câmaras de amostras modelo C-52 
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e aicrovoltíaetro higrométrico modelo HR-33, da Wescar lnc. 

As medidas foram realizadas após um teapo mínimo de 

equilíbrio das amostras nas câmaras de 2 horas. Mediu-se o 

potencial de água do meio básico tendo coao aaente 

solidificante "gelrite" nas concentrações de 2,5; 3,0; 4,0; 

6,0 e 9,0 g/1; e da folha e região nodal de plantas normais 

e vitrificadas. 

O material foi cortado à alo livre, 

desidratado em série alcoólica e corados com vermelho congo 

e verde iodo (SASS, 1951) e montados em li.minas 

histológicas semi permanente. 

3. e. Efeito Qual.:i.tat:i.vo d.e O•J. • T.:l.po• d.• 

Ved.a9&0 na F••• 2 

Testaram-se dois tipos de vedação: papel 

alumínio e tampas de algodão combinados coa 11 g/1 de ágar 

e 4,5 g/1 de "gelrite". o meio básico foi suplementado com 

0,5 mg/1 de BAP, 10,3 mM de NH4No3 e 12,0 mM de CaCl2•

As variáveis analisadas foram o nómero e 

comprimento de brotações adventícias por expiante, e a 

frequência da vitrificação. 

3 . 9. E:fe:l.to d.e N:l.ve:i.e NH4N03 d.e CaC:L. 2 na 

Fase 2 

Expiantes nodulares foram transferidos para 

meio básico constituído de quatro concentrações de nitrato 

de amônio: 0,0; 20,6; 61,8 e 130,0 aM e quatro 

concentrações de cloreto de cálcio: 0,0; 3,0; 9,0 e 15,0 mM 

suplementado de 0,5 ag/1 de BAP, em presença de 4,5 g/1 de 

"gelrite", tendo cada tratamento 10 repetições, em frascos 

vedados com tampas de algodão. 
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A variável analisada foi a frequência de 

plantas vitrificadas após 30 dias de cultivo. 

3.10. Detera�na9ao 

Bo::Lâve::L 

d.• Prot•.::S:.na 

No material vegetal obtidos nos tratamentos 

sobre níveis de fontes nitrogenadas e d� cálcio do 

Experimeto 3.9, determinou-se o teor de proteína total 

solóvel (LOWRY et al., 1951) das plantas com 30 dias após a 

inoculação, em amostras aleatórias, preparando-se duas 

amostras para essa determinação. o material foi masserado à 

4°c na proporção de 1:1 com a solução tampão constituída de 

Tris-HCl 0,05 M e  NaCl 0,05 M, pH 7,5 e centrifugado a 

20.000 g por 15 minutos. 

Extratos das amostras dos tratamentos 

"níveis de fontes nitrogenadas e de cálcio" do Experimento 

3.9 foram obtidos em tampão fosfato de sódio, pH 6,1 a 

0,1 M na proporção 1:5. A mistura reativa se constituiu de 

0,25 ml de água oxigenada 0,1 M 30 V; 0,5 ml de pirogalol 

0,02 M como doador de hidrogênio; 1,0 ml de extrato diluído 

em água destilada na proporção 1:40; o volume foi 

completado a 3 ml com solução tampão. O controle foi 

formado por todos os reagentes com exceção da água 

oxigenada. 

A análise foi realizada de acordo com 

FERHRMANN & DIAMON ( 1967), lendo-se a 470 nm no 

espetrofotômetro U-3210 da HITACHI após 10 min da adição da 

água oxigenada à 2s0
c. A atividade da peroxidase foi 

expressa em n 470/min por grama de massa de matéria 

fresca. 
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Objetivando a determinação das exigências 

qualitativa e quantitativa aos fitorreguladores no 

enraizamento do cravo .in yitro. foi instalado este 

experimento na forma de um fatorial do tipo 3 x 4 onde foi 

testado o efeito dos reguladores AIA, ANA e AIB nas 

concentrações de 0,0; 0,25; 0,5 e 1,0 mg/1. 

Brotações adventícias de aproximadamente 2 

cm de comprimento foram transferidas assepticamente para 

frascos vedados com tampas de algodão, contendo 15 ml de 

meio MS suplementado de 4,5 g/l de "gelrite". 

o delineamento foi em blocos inteiramente

casualizados, cujos tratamentos foram distribuídos em 

blocos constituídos de 10 parcelas, cada parcela 

compreendendo 5 expiantes. As parcelas foram distribuídas 

aleatoriamente dentro de cada bloco. 

As variáveis analisadas foram a massa de 

matéria seca da raíz e da parte aérea medidas após 48h de 

incubação do material em estufa à soºc aos 40 dias da 

instalação. 

d.e Veg-eta9ao 

3.13. Deaenvo1v�••�to 

v;1,,1;ro 

-- ax-

Visando, a) eliminação das desvantagens 

observadas no enraizamento .in yitro, dentre as quais, o 

elevado custo desta fase; e b) redução das perdas 

acometidas às plantas aicropropagdas quando as mesmas são 

transferidas para condições autotróficas e de baixa umidade 
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em condições u-yi t ro � e laborou-se o presente ex.per haento 

onde foram envazadas diretamente em substrato (areia + 

terra + argila na proporção 1:1:l) sob sombrite em casa de 

vegetação, plantas enraizadas in yitro com 0,5 mg/l de AIA; 

plantas enraizadas in yitro sem o uso de reguladores e 

plantas sem passarem pela fase de enraizamento in yitro. 

Essas plantas foram cultivadas in vitro em 

frascos com tampas de a l godlo (baixa umidade) durante 30 

dias antes da transferência para as condições u-yitro. 

O experimento constituiu-se de 20 repetições 

por tratamento num delineamento inteiramente casualizado, 

coletando-se 10 amostras aleatoriamente para análise 

comparativa, cujas variáveis foram o comprimento e a massa 

de aatéria seca da raíz e da parte aérea. O material foi 

avaliado aos 70 dias após a instalação do experimento. 

Seguiu-se a mesma metodologia descrita no 

Experimento 3.12 para medição da massa da aatéria seca. 

Os dados dos experimentos, após a análise de 

variância, foraa submetidos ao teste de Tukey à 5� de 

significância quando o valor de F foi significativo, 

utilizando-se o pacote estatístico "SANEST" (SARRI�S et

al., 1992). Para a análise dos dados de ocorrência de 

vitrificação, foi suposto que os dados têm distribuição 

Bernoulli (caso particular da distribuição Binomial) coa 

probabilidade para transformação logística. O ajuste do 

modelo foi feito através de uma generalização na análise de 

regressão para erro binomial (Teoria de Modelos Lineares 

Generalizados) segundo McGULLAGH & NELDER (1989) usando-se 

o programa GLIM (PAYNE, 1986).
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t ampla a aplicação da citocinina na Fase 1 

e Fase 2 da mic:ropropagaçio, sendo associado os altos 

níveis de BAP à morfogênese anormal (ZIV, 1991) •. 

No entanto, os resulta.dos demonstraram que 

mesmo baixos níveis de BAP foram capazes de promover alto 

índice de vitrificação. Pela Figura 2, pode-se observar que 

já a partir da mais baixa concentração de BAP, 60% das 

plantas desenvolveram a vitrificação que aumentou 

progressivamente para té 90% na maior .concentração da 

Fase 1. 

Mesmo no controle, desenvolveram-se plantas 

vitrificadas, embora com baixa frequência (20%), sugerindo 

que outros fatores, além do regulador BAP, estejam 

envolvidos na morfogênese anormal. 

De igual modo, na Fase 2, constatou-se uma 

relação linear entre as doses de BAP e a frequência da 

vitrificação, onde no controle desenvolveu-se 15% enquanto 

a maior dose de 2,0 mg/l de BAP chegou a promover 100% de 

vitrificação (Figura 3 e Tabela 3). 

Os :resultados condizem com a literatura 

revisada onde a citocinina aparece como um dos principais 

causadores da vitrificação (VON ARNOLD & ERIKSON, 1984 e 

GASPAR et al., 1987). 

Por outro lado, doses elevadas tem garantido 

rápido desenvolvimento e maior produção de gemas 
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adventícias via organogênese como foi constatado no cultivo 

de ápices meristemáticos e expiantes nodais de cravo no 

presente trabalho. 

Figura 2 - Efeito do BAP na Taxa de Vitrificação da Fase 1 

Porcentagem 
100.---------------� 

80--------,v 

40 ........ ---

O.O 0.2 0.4 

Tabela 2 - Médias das Notas 

0.6 

e 

0.8 1.0 

mg/1..BAP 

Número de Plantas 

Vitrificadas da Fase 1 Considerando Diferentes 

Doses de BAP. 

R.L. de Plantas
Tratamentos (mg/1 BAP) Notas Vitrificadas

0,0 2,60 Aa 0,3436 
0,2 4,80 Bb 0,5079 
0,4 4,95 Bb 0,6705 
0,6 4,45 Bb 0,8005 
0,8 4,30 Bb 0,8878 
1, O 5,30 Bb 0,9397 

C.V.(%} 33,97 R.L.**

l'lédias Mg1Jidas por letrae dietintas diferem, pelo teete de Tukey ao nível de 5% 
(maiúeculae) e 1% (minúeculae) de probabilidade. Regressão linear (R.l**) significativa a l%. 
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Figura 3 - Efeito do BAP na Taxa de Vitritrificaçio da 

Fase 2. 

Porcentagem 
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Figura 5 - Efeito do BAP na Taxa de Propagação da Fase 2. 
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Tabela 3 - Médias do N2 de Brotações, Coapriaento (Cm) e N2

de Plantas Vitrificadas da Fase 2 Considerando 

Diferentes Doses de BAP. 

Tratamentos N2 de Comprimento R.L de Plantas
(mg/1 BAP) Brotações (cm) Vitrificadas

0,0 1 , 3 5 Aa 3, 25 Aa 0,2604 
O, 1 3, 15 Bab 4,35 Bb 0,3620 
0,3 4,90 Cb 3,00 Aac 0,5957 

0,5 9,36 De 2,27 Ccd O, 7928 
1, O 12,61 Ed 1,76 Cd 0,9765 
2,0 16,50 Fe 1, 71 Cd 0,9998 

C.V.(%) 22,75 27,09 R.L.**

�iaa eesuidaa por letras di.tintaa di ferea. sielo te.te de Tufol,y a:, niv.l de S'l 

(llllliúecul•) e 1'l (111inúeo.tlas) de probabilidade. Ritgr__., Linear (R.L1101<) ei9lifieativa 

• 1'l.

menor dose 

Como pode ser observado na Figura 4 , a 

de BAP demonstrou-se tão eficiente no 
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desenvolvimento das plantas da Fase 1 quanto as maiores 

doses testadas, com todos os tratamentos iguais entre si, 

mas diferindo do controle (Tabela 2). 

Embora baixos níveis de BAP tenham 

contribuído também na redução da vitrificação da Fase 2, 

ainda que fracamente, contudo, foram as doses maiores que 

ofereceram melhor taxa de perfilhamento com 16,5 brotações 

para a maior dose de 2, O mg/ l e l, 35 brotações para o 

controle (Figura 5) sendo que todos os tratamentos foram 

diferentes entre si e do controle (Tabela 3). No entanto, 

às altas taxas de perfilhamento seguiu-se uma sensível 

redução no tamanho das brotações (Figura 5 e Tabela 3). 

O mecanismo de a-çio da citocinina no 

processo da vitrificação é pouco compreendido. Talvez ela 

poderia induzir uma súbita atividade celular (BORNMAN & 
r 

VOOELMAN, 1984; KATAEVA, 1991; WILLIANS & RAJII,1991) e em 

um meio com alto potencial hídrico e/ou uma atmosfera de 

elevada umidade relativa no interior dos frascos, 

resultaria em novas células que logo se turgiriam. 

Certos autores como GASPAR et al. {1987) 

citam ainda a possibilidade dos reguladores provocarem um 

estresse com o posterior desencadeamento da síntese de 

etileno e este hormônio seria, preferencialmente, o 

responsável pelas alterações observadas na morfogênese 

anormal ao nível de parede celular. 

A vitrificação foi observada em 

espécies quando se utilizou meio líquido ou 

concentração de substância gel ef i cante ( Z IV, 1991). 

várias 

baixa 

Com o 

aumento na concentração do ágar, tem sido verificado uma 

redação significativa na vitrificação, embora resultando 

numa menor taxa de multiplicação e tamanho das gemas. 

Tais informações estão, em parte, 
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condizentes com os resultados obtidos, onde se observou uma 

relação linear inversa entre concentração de "gelrite" e 

frequência de vitrificação para a Fase 1 e Fase 2 da 

micropropagaçlo do cravo. 

As concentrações mais baixa 

testadas na fase 1 promovera■ até lOOX de 

enquanto a maior concentração testada ( 4, 5 

esse índice para 20X (Figura 6). 

de "gelrite" 

vitrificação, 

g/1) reduziu 

Figura 6 - Efeito do "Gelrite" na Taxa de Vitrificação e no 

Desenvolvimento da Fase 1. 
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Tabela 4 - Médias das Notas e NJl de Plantas Vitrificadas da 

Fase 1 Considerando Diferentes Concentrações de 

"Ge l r i t eff • 

Tratamentos R.L. de Plantas
(g/1 "Gelritett ) Notas Vitrificadas

2,3 4,25 Aa 0,9946 
2,7 4,00 Aa 0,9836 
3,2 4,00 Aa 0,9369 
3,8 5,00 Aa 0,7350 
4,5 3, 50 Aa 0,2815 

C.V.(%! 33
2
92 R.L **

Médias �id&a por letrae distintas di ma, pelo teste de Tukey ao nivel de � 

(111&iú«:ulu) e 1% (ll!inú«:ulae) de pr-oba.bilidade.Rle\7eedo Linear (R.L.-) aiçinificativa 

& lt.. 
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Esperava-se que o aumento da concentraçlo de 

"gelrite" viesse a comprometer o desenvolvimento das 
plantas, no entanto, o efeito não foi diagnosticado. 

Portanto, o desenvolvimento das plantas para todas as 

concentrações de "gelrite" testadas foram iguais entre si 

na Fase 1 (Tabela 4) 

Da mesma maneira, a tendência observada na 

Fase 1 com respeito à relação de vitrificação e 

concentração de "gelrite", taabém aconteceu na Fase 2. 

Novamente, verificou-se uma relação linear inversaaente 
proporcional entre níveis de "gelrite" e índice de 

vitrificação que decaiu de 80%, na menor concentração 

testada de 2,5 g/1, para 8,4% na maior concentração de 9,0 
g/1 (Figura 7). Os resultados permitiram determinar o 

melhor tratamento no controle da vitrificação como sendo as 

concentrações de 6,0 e 9,0 g/l de "gelrite", diferindo 

significativamente dos demais tratamentos (Tabela 5). 

Figura 7 - Efeito do "Gelrite n na Taxa de Vitrificação da 

Fase 2. 

% Vitriicaçio 
100.-----------------------------, 

2,5 3,0 <4,0 6,0 9,0 

gJL ªGelrite' 
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Figura 8 - Efeito do "Gelrite" na Taxa de Propagaçlo da 

Fase 2. 
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Tabela 5 - Médias do NQ de Brotações, Comprimento (Cm) e NQ

de Plantas Vitrificadas da Fase 2 Considerando 

Diferentes Concentrações de "Gelrite". 

Tratamentos NQ de Comprimento R.L de Plantas
(g/1 "Gel ri te º ) Brotações (cm) Vitrificadas

2,5 10,20 Aa 3,42 ABa 0,6896 
3,0 9,40 ABab 3,56 Aa 0,6342 
4,0 7,20 BCabc 3,01 Ba 0,5136 
6,0 6,50 CDbc 2, 14 Cb 0,2813 
9,0 4,20 Dd 1,91 Cb 0,0812 

C.V.(�) 27,80 23,50 R.L.**

�i• M9Jida Por letr• dietintaa di fff•, pelo tNte de Tukirr ao niwl de n 

(uiúeoulu) • 1S (■inúeoulu) de probabilidade.Aeo;r...ao Linear (R.L. at ) ei9'ificativa 

a lt,. 
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Nlo obstante, concentrações maiores de 

"gelrit e" comprometeram a :razão do perfilhamento onde a 

concentração menor de 2,5 g/1 de "gelrite" foi a que 

proporcionou maior taxa de multiplicação com 10,2 gemas por 

exp lante, porém, Nt'ímero de Nt'ímero de Námero de Nümero de 

Námero de Nt'ímero de Námero de Nümero de Nómero de com 80% 

de vitrificação, enquanto na concentração de 9,0 g/1 essa 

taxa decaiu para 4,2 gemas por expiante, contudo com o 

menor fndice de vitrificação, 8,4% (Figura 7 e 8). 

Desse modo, os resultados permitiram eleger 

a concentração de 2,5 g/1 e 9,0 g/1 de "gelrite" os 

melhores e piores tratamentos na taxa de mult iplicação, 

respectivamente. 

A medida que se elevou a concentração de 

"gelrite", houve nítida tendência de redução progressiva do 

tamanho médio das brotações (Figura 8) com diferença 

significativa entre os tratamentos (Tabela 5). 

Resultados similares foram obtidos por 

PASQUALETO et al. (1986) no controle da vitrificação 

elevando a concentração de "gelrit e tl para 6,0 g/1; e por 

DEBERGH et al. (1981), ZIV et al. (1983) e CHOUDHARY (1991) 

aumentando a concentração de ágar para 11 g/1, porém à 

esses tratamentos seguiu-se também, considerável redução na 

taxa de propagação e no tamanho das brotações. 

A essas implicações podem ser atribuídas à 

condição de baixo potencial de água que afeta a 

disponibilidade de água e substâncias do meio de cultivo, 

dentre as quais, a citocinina (DEBERGH, 1983 e 1984) que 

demonstrou ser potente estimulante da vitrificação tanto na 

Fase 1 quanto na Fase 2 deste trabalho. 

De acordo com DEBERGH et a 1. ( 1983 e 1984), 

a promoção da vitrificação por altos níveis de citocinina 

pode ser contornada elevando a concentração de ágar, 
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limitando dessa forma, a mobilidade de reguladores sob 

baixo potencial matricial dado pelas partículas de gel, 

porém, compromete a taxa de propagação. 

Diversos trabalhos constataram que o

"gelrite" tem maior ação efetiva na vitrificação que o 

ágar. O efeito promotor do "gelrite" na vitrificação pode 

ser atribuído à sua constituição química em ácido urônico 

e outras impurezas adicionais tais como altos níveis de K +

e Mg ++ que podem contribuir para o abaixamento do potencial 

de água do expiante implicando no aumento do potencial 

osmótico de suas células (PASQUALETO et al. 1986 e 1988). 

As medições do potencial de água do meio 

básico nas variadas concentrações de "gelrite" na Fase 2 e 

dos explantes foliares e caulinares de plantas normais e 

vitrificadas estão apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Medidas dos Potenciais de Agua (NPa) 

Diferentes Concentrações de "Oelrite" 

em 

e 

Explantes Foliares e Caulinares. 

% " g e 1 r it e " y ( MP a )

0,25 
0,3 
0,4 
0,6 
0,9 
Folha Normal 
Folha Vitrificada 
Caule Normal 
Caule Vitrificada 

NPa = Megapascal 

-0,36
-0,42
-0,5
-0,69
-1,5

-1,7
-0,75
-1, 4

-0,9

Nota-se uma diminuição do potencial ea 

relação aumento da concentração do "gelrite" obedecendo uma 

relação inversamente proporcional. 

A Tabela 6 mostra também que plantas 

vitrificadas apresentaram maior conteddo de água em relação 
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as plantas noraais mediantes os valores do potencial de 

suas folhas e caules que foram maiores nas plantas 

vitrificadas. 

Segundo KEVERS & GASPAR (1986a e b), plantas 

vitrificadas são caracterizadas por desenvolverem baixa 

pressão de parede, permitindo a entrada desenfreada de 4gua 

do meio com elevado potencial de água, gerando células 

hiperídricas com alto potencial de água. Daí, meios com 

mais elevados potenciais de água terem estimulado maior 

índice de vitrificação nos experimentos conduzidos no 

presente trabalho. 

diversas 

presente 

dominância 

O material vitrificado induzido pelas 

condições nutricionais e físicas testadas no 

trabalho, foi caracterizado pela ausência de 

apical, folhas longas, entumescidas e 

transl�cidas com necroses apical (Figura 9). 

Estudos da anatomia comparativa revelaram 

sensíveis alterações na organização estrutural do mes6filo 

e dos tecidos caulinares do material normal e vitrificado 

como está evidenciado nas Figura 10. 

De imediato, percebe-se que a nítida 

distribuição ordenada, característica dos tecidos 

parenquimatosos e dos condutores e da epiderme da folha de 

planta normal (Figura 10A) dá lugar a um padrão 

morfogenético assinalado pelo alt o grau de desorganização 

do parênquima ao longo do  mesofilo, dotado de células 

volumosas e alongadas, com um acréscimo de grandes espaços 

i nt erce 1 u lares em f o 1 has de plantas vitrificadas (Figura 

10B), causando a impressão de um arranjo paliçadico, 

inexistente em folhas não vitrificadas do cravo. 

alteração na 

Este arranjo caracteriza 

relação nucleoplasmát ica (RNP), 

uma enorme 

evidenciando 



um maior voluae citoplas114tico superior ao esperado para 

este tecido em material noraal. 

Ainda nas folhas vitrificadas observa-se uma 

epiderme rudimentar e cutícula irregular. PREECE 1: SUTTER 

(1991) tem referido ao baixo nível de cutícula a reduzida 

taxa de sobrevivência de plantas vitrificas, 

condições u-vitro, mesmo que sejam usadas 

especiais de aclimatação como o uso de estufins. 

quando ea 

condições 

Figura 9 - Aspecto Morfológico de Planta Noraal (A) e

Planta Vitrificada (B). 

Neste material, percebe-se também, a redução 

dos tecidos condutores 1 imitados a estreitos feixes 

vasculares. GERSANI et ai. ( 1986) atribuíram a ausência de, 

dominância apical, em plantas vitrificadas, à redução dos 

tecidos vasculares por onde se daria, preferencialmente, o 
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transporte de auxinas. Esta baixa capacidade de 

diferenciação dos tecidos vasculares ainda não está bem 

compreendido. 

As mesmas alterações observadas ea folhas 

vitrificadas, de igual modo, se aplica& ea caules 

vitrificados, caracterizado, histologicamente, por células 

tipicaaente volumosas e de contorno irregular no córtex, 

apresentando grandes espaços intercelulares e tecidos 

vasculares reduzidos, limitados a pequenos feixes (Figura 

lOD), enquanto em caule de plantas noraais os tecidos 

vasculares estão em disposição concêntrica e continua 

(Figura lOC). 

Os resulta.dos estão condizentes com a 

literatura consultada, uma vez que desordens nos tecidos 

vasculares, clorofilianos e de sustentação é citada como o 

efeito mais pronunciado em diversas espécies suscetíveis à 

vitrificação como Castsnea sativa (VIEITEZ et al, 1985), 

Dianthus caryophyllus (WERKER & LESHEM, 1987) e maçã. Neste 

trabalho Nenhuma alteração foi encontrada na epiderme 

caulinar. 



Figura 10 - Corte Transversal de Folha de Material Normal 

(A) e Vitrificado (B), e Caule de Material 

Normal (C) e Vitrificado (D) e■ au■ento 100x. 



A umidade relativa representa um outro 

importante fator que está intiaamente relacionado à 

vitrificação, sendo que a reduçlo da umidade tende a 

reduzir a vitrificação. Alguns tratamentos que podem ser 

utilizados são o aumento do potencial osmótico através da 

elevação da concentração de tgar e/ou ainda mudanças no 

sistema de vedação dos frascos (ZIV, 1991). 

Resultados bastante representativos no 

tocante ao controle da vitrificação foram alcançados ao se 

trabalhar com esses dois fatores (potencial de água e 

vedação). Conforme a Figura 11 e Tabela 7, nota-se que a 

concentração de ágar e o tipo de vedação afetou 

significativamente o desenvolvimento e o índice de 

vitrificação das plantas regeneradas na Fase 1. 

No entanto, somente no tratamento de 12 g/1 

de ágar manifestaram-se expressivas diferenças quanto ao 

desempenho do crescimento das plantas regeneradas para os 

sistemas de vedação testadas, onde a melhor performance do 

material se estabeleceu sob condições de tampas de papel 

alumínio. 

Nenhuma variação significativa foi observada 

quanto ao desenvolvimento (notas) das plantas para os 

sistemas de vedação analisados em 8 g/1 de ágar (Tabela 7). 

As combinações "tipos de vedação" e "nível 

de ágar" contribuíram, satisfatoriamente, na redução da 

vitrificação. Vedações do tipo tampas de algodão reduziram 

a frequência da vitrificação em ambas as concentrações, no 

entanto, na concentração de 12 g/1 de ágar verificou-se 

menor índice da vitrificação, comprometendo, porém o 

desenvolvimento (Figura 11). 
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Figura 11 - Efeito de Sistemas de Vedação na Taxa de 

Vitrificação e no Desenvolvimento da Fase 1. 
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Tabela 7 - Médias das Notas e N� de Plantas Vitrificadas da 

Fase 1 Considerando o Tipo de Vedação e 

Concentrações de Agar. 

Tratamentos R.L. de Plantas
g/l Agar Vedação Notas Vitrificadas

8 Alumínio 3,20 Aa 0,700 
Algodão 4,00 Aa 0,200 

12 Alumínio 4,00 Aa O, 500 
12 Algodão 2,00 Bb O, 100 

C.V.(%) 43,66 R.L ns

M6cliu �idas por 1.-tru di.t.int.. di fet-e, pelo � de Tukey ao nfv.l de � 

(lll&iúa:::ulu) e l'l (111inúac:::ulM) de probabilidade. �ftdo Linear (R.L.ne) n3io 

ei9'lifieativa a l'l. 

De acordo com a Tabela 7, os resultados 

permitiram identificar o melhor tratamento na redução da 

vitrificação da Fase 1, sem afetar drasticamente o 

desenvolvimento das plantas, como sendo a concentração de 
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8 g/1 de ágar acoplado ao uso de ta■pas de algodlo. 
Esta avaliaçlo ainda de■onstrou que os 

tratamentos que consiste■ no aumento dos níveis de ágar do 
meio aliado a substituição de ta■pas de papel alumínio nos 
frascos por ta■pas de algodão inibira■ significativamente o 
desenvolvimento das plantas. 

Mais uma vez, o "gelri te" demonstrou seu 
pronunciado efeito, em relação ao ágar, na promoção da 
vitrificação da Fase 2 da aicropropagaçio, porém, somente 
nos frascos selados com papel alumínio (Figura 12). No 
entanto, meio com "gelrite" 
alumínio proporcionaram melhor 
comprimento médio das brotações 

aliado à tampas de papel 
taxa de propagação e maior 
(Figura 13). 

Figura 12 - Efeito de Sistemas de Vedação na Taxa de 
Vitrificação da Fase 2. 
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Tipo de Gel 

1 □Tampa Pape Atumfnlo ■Tampa Boneca Algod&o 1

De acordo com a Tabela 8, o tipo de vedação 
e o tipo de gel afetou a taxa de propagação e o comprimento 
das brotações. Sob as condições de tampas de algodão, a 
taxa de propagação foi 40% menor em relação aquelas plantas 
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crescidas sob condições de papel alu■inio, e o comprimento 

decaiu 30% • De igual ■odo, o ágar reduziu a taxa de 

propagação para 50% em relação ao uso de "gelrite". 

Figura 13 - Efeito de Sistema� de Vedação na Taxa de 

Propagação da Fase 2. 
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Tabela 8 - Médias do N2 de Brotações e Coapriaento (cm) da 

Fase 2 Considerando o Tipo de Vedação e o Tipo 

de ge 1. 

Tratamentos Brotações (N2) Comprimento (cm) 

Vedação Alumínio 3,8 Aa 3,2 Aa 
Algodão 2,6 Bb 2,3 Bb 

Gel "Gelrite" 4,3 Aa 2,9 Aa 
Agar 2,2 Bb 2,8 Aa 

C.V.(�) 41,59 29t44 

Médias Gilr8'9-liâas POt' letraa distintas di feret11, pelo UNte de Tukey ao nível de 5'l 

(JU.iÚ90JlU) e l� (Minúsculas) de i:wob&bilidade. 

Estes resultados corroboram aqueles de 

HAKKAART & VESRLUIJS (1983) que também conseguiram reduzir 
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a vitrificação de cravo a níveis bastante insignificantes 

ao substituírem tampas de papel aluaínio por tampas de 

algodão, o que aferiu acentuadamente no desenvolviaento das 

plantas com metade do tamanho daquelas condicionadas nos 

frascos completamente selados. A causa principal desse 

efeito pode ser atribuída às perdas de á.gua do aeio pela 

evaporação concedida sob essas condições de baixa umidade, 

restringindo a disponibilidade de igua e nutrientes do meio 

de cultura. 

Para esses autores, não foi possível 

concluir se a redução da vitrificação poderia ser atribuída 

a uma relação direta com a baixa umidade ou aelhor troca 

gasosa. 

Embora tenha sido verificado ea alguns 

trabalhos um aumento na concentração de etileno em frascos 

selados, o seu papel 

Segundo KEVERS et a l. 

na vitrificação é ainda obscuro. 

(. 984); KEVERS & GASPAR ( 1985a) a 

presença de etileno parece estar relacionada a uma redução 

na lignificação da parede celular. Estas mudanças seriam a 

causa da vitrificação devido ao baixo potencial de pressão 

de parede que permitiria o aumento descontrolado da 

absorção de água, produzindo células hiperídricas (KEVERS & 

GASPAR , 1985a e b ; PHAN & LETOUZE, 1983). Assim, o tipo 

de vedação estaria envolvido na melhor aeração, permitindo 

a eliminação do etileno para o meio externo, e não na 

redução da umidade interna. 

Uma vedação total do frasco, além de causar 

o acúmulo de gases liberados pela cultura, leva à saturação

de vapor de água o que diminui o fluxo transpiratório nas 

culturas, podendo causar deficiência mineral como o Ca++ o 

que leva à necroses apical (GRATTAPAGLIA & MACHADO, 1991). 
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Ao passo que elevados níveis de amônia 

provaram ser um forte aliado na promoção da vitrificação em 

diversas espécies estudadas (ZIV, 1991), relação inversa 

foi constatada por GASPAR et al. (1981) em meios 

enriquecidos de cálcio para certas espécies lenhosas. 

As informações acima citadas condizem 

perfeitamente com os resultados encontrados e revelados na 

Tabela 9 e Figura 14A, onde a frequência da vitrificação 

elevou-se, progressivamente, de acordo como aumento dos 

níveis de NH4NO3.

Tabela 9 - Médias do N.Q. de Plantas Vitrificadas da Fase 2 

Considerando Difentes Doses de NH3NO3 e CaClz.

Tratamentos (mM) 

CaCl2

o.o

20.6 
61. 8

130.0 

o.o

3.0 
9.0 

15.0 

R.L. de Plantas
Vitrificadas

0,1410
O, 1924
0,3341
0,6325

0,4780
0,4187
0,3081
0,0952

R.L.*

Regressão Linear (R.L.*) significativa a 5% 

Da mesma forma , z IV e t a 1 • ( 1 9 8 7 ) 

aumentaram a proporção de plantas normais em cultura de 

crisântemo quando reduziram os níveis de nitrato de amônio 

ou eliminando-o completamente do meio MS. 
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Uma tendência inversa com os tratamentos de 

cálcio está evidenciado na Tabela 9 e Figura 14B onde a 

dose máxima de 15 mM eliminou parcialmente a vitrificação, 

enquanto a total suspensão de cac12 elevou este índice para

50%. KREUTNER et al. (1984) também reduziram a vitrificação 

aumentando os níveis de cálcio no meio. 

Figura 14 - Efeito de NH4No3 (A) e de cacl2 (B) na Taxa de

Vitrificação da Fase 2. 
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As análises determinaram ainda, o melhor 

tratamento no controle da vitrificação, coao sendo a 

eliminação total do nitrato de amônia, onde a vitrificação 

decaiu de 60% na dose de 130 aM para 10% na eliminação 

total do mesmo. A redução da concentração de nitrogênio na

forma amoniacal (NH4NO3) tem sido utilizado, efetivamente, 

como uma medida preventiva no combate à vitrificação, 

possivelmente em decorrência de seu efeito no decréscimo da

lignificação da parede celular. DAGUIN & LETOUZ:I! (1986) e 

LEONHART & KANDELE (1987) observaram um aumento na 

lignificação da parede celular de ameixa e cactos 

diminuindo o nível de amônio. 

Para os níveis de cálcio, os resultados 

demonstraram que a dose de 15,0 mM de cacl2 pode ser 

considerada o melhor tratamento no combate à vitrificação 

(Tabela 9 e Figura 14B). 

4.6. Prot•��- Totai soi�vei 

Com relação aos níveis de proteínas, os 

t ra t amen tos de amôn i o e de cálcio demonstraram um aumento 

gradual no teor de proteína, atingindo ponto máximo na 

terceira dose de cada substância testada, isto é, 61,8 mM 

de NH4NO3 e 9,0 mM de CaCI2 (Figura 15 A e B). Na maior 

dose aplicada de cada substância (130,0 mM de NH3NO3 e 15,0

mM de CaCl2) observou-se uma queda na concentração de 

proteína, sendo que para o nitrato de amônia essa queda foi 

tão drástica que o nível de proteína se posicionou abaixo 

do tratamento suprimido de nitrato de amônio. 

Se bem que a eliminação total do nitrato de 

amônio tenha proporcionado os mais baixos índices de 

vitrificação ( 10%), 

significativamente no 

este tratamento 

desenvolvimento das 

influenciou 

plantas, 

determinado pelo decréscimo do nível de proteína, como pode 

ser verificado na Figura 15A. Entretanto foi a maior dose 
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de nitrato de amônio que redundou plantas com o mais baixo 

índice de desenvolvimento determinado pelo baixo nível de 

proteína (Fig.lSA). 

Já para os tratamentos de CaCl2, a maior 

dose ( 15 ,O mM) resultou na máxima redução da vitrificação 

{10�) e afetou de forma efêmera o desenvolvimento das 

plantas em função da leve queda do nível de proteína como 

está evidenciado na Figura 15 B. 

Figura 15 - Efeito de Doses de NH4N03 (A) e de CaCl2 (B) no

Nível de Proteína da Fase 2. 
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Analises bioquímicas revelaram que o 

conteádo de proteínas em plantas vitrificadas é superior ls 

plantas normais (LETOUZI! & DAGUIN , 1983; PHAN & LETOUZ!'!, 

1983; ZIV et al., 1983). LETouzi & DAGUIN (1983), sugerem 

que altas concentrações de amõnio promovem a conversão de 

açt1cares em compostos nitrogenados como aminoácidos, 

impedindo a produção de lignina e celulose. 

LETOUZt & DAGUIN (1983), VIETH et al.(1983) 

e KEVERS et al (1984) comentaram que a alta concentração de 

amônio pode levar a um aumento na taxa C/N devido a maior 

atividade das vias biossintéticas de aminoácidos, 

ocasionando uma queda na atividade da via das pentoses, 

fonte de componentes estruturais da parede celular como a 

lignina e a celulose (Figura 16). 

Figura 16 - Glicõlise e Ciclo de Krebs. 
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Tri06e·P 
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�,
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,/ \ 
At:.. Mólico lsocitroto 

Lignino 

Celulose 

r e�: � 
k. Fumdrico Krebs -•taroto .c::tomoto .-,..!PROTEÍNA!

\ /
Succinoto Succinll CoA

Confirmando essas observações tem-se 

constatado uma relação entre aumento da vitrificação e 
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LETOUZ11, 1987). 
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ocasionada. pelas 

meio (DAGUIM & 

Comparando os níveis de proteínas com as 

dosagens de cálcio e amõnio nas Figuras 15 A e B, observa

se que o cálcio também estimulou a síntese de proteína bem 

como a amônia, embora em níveis sempre inferiores aos 

tratamentos de amõnio, salvo na áltima dose. No entanto, 

esse aumento de proteína nos tratamentos de cálcio nio foi 

acompanhado pelo aumento da vitrificação como foi observado 

no caso do amõnio. 

Esse comportamento está 1 igado ao fato de 

que o cálcio age como cofator da peroxidase, enzima chave 

do metabolismo de parede celular, que promove ligações 

entre polímeros de parede dando firmeza e limitando o 

alongamento da parede celular por ocasião da entrada da 

água no citoplasma celular 

O cálcio ainda contribui para o aumento da 

rigidez da parede porque acumula-se na lamela média sob a 

forma de pectato de cálcio (MALAVOLTA, 1978) e promove 

ligações iônicas entre os polímeros da parede através de 

pontes de ca++. Desse modo, o aumento da síntese de 

proteína nos tratamentos de cálcio não foi seguido pela 

vitrificação, pois os altos níveis de cálcio compensariam, 

atuando diretamente no metabolismo da parede celular, 

impedindo a baixa resistência da parede (baixa pressão de 

parede) característica de células de material vitrificado. 

4.7. Atividade d.a Feroxid.a•• 

As Figuras 17A e B demonstram uma relação 

quadrática na atividade da peroxidase para os experimentos 

efeito de nitrogênio e de cálcio, com o platô localizado 

nas doses de 20,6 mM de NH4N03 e 9,0 mM de CaCl2.

Dessa forma, enquanto doses crescentes de 
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amônio revelaram-se inibitórias na atividade da peroxidase, 

efeito inverso foi notado para as doses gradativas de 

cálcio, salvo a áltima dose onde se observou uma 

pronunciada queda na atividade desta enzima. 

Figura 17 - Efeito de Doses de NH4N03 (A) e de CaCl2 (B) na

Atividade de Peroxidase. 
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A atividade da peroxidase está intimamente 

relacionada à vitrificação (PHAN & LETOUZt, 1983; LETOUZt & 

DANGUIN, 1987) como pode ser verificado nos resultados 

demonstrados na Figura 17 B em que doses elevadas de cálcio 

proporcionaram um aumento na atividade da peroxidase 

seguida pela sensível redução da vitrificação, enquanto 

efeito oposto foi observado para os tratamentos com amônio 

(Figura 17 A). 

Além da peroxidase, outras enziaas tem sua 

atividade comprometida no processo da vitrificação como a 

Coa-ligase, hidroxilase, PAL e outras (ROBERTS & MILLER, 

1983 e KEVERS et al,, 1984). De acordo com FRY (1979) e 

DAVIES (1990), a peroxidase age realizando ligações do tipo 

isoditirosil entre proteínas de parede (extensina) 

(Figura 18 B) e de difurilato entre polissacarfdeos de 

parede (Figura 18 A) dando maior sustentação às 

microf ibri las e 1 imitando o alongamento da parede (Figura 

19). Portanto, tratamentos estimuladores da atividade da 

peroxidase, podem controlar a vitrificação como foi 

constatado nos resultados de tratamentos de cálcio acima 

descritos. 

Por outro lado, demonstrou-se que as 

peroxidases também catalizam a conversão de fenois solúveis 

em água à quinonas hidrofóbicas (DAVIES, 1990). Esta reação 

é confirmada com o relato de que a inibição da peroxidase 

resulta num decréscimo da hidrofobicidade da parede celular 

ficando mais suscetível ao efeito da plasticidade promovida 

pela água e ação das hidrolases promotoras do afrouxamento 

da parede. Portanto, a hidrofobicidade da parede é um fator 

limitado pela peroxidase. 

Nestes experimentos, constatou-se efeito 

promotor do cálcio na atividade da peroxidase, e inibitório 

do amônio. Segundo MALAVOLTA ( 1980), o cálcio é um vital 

cofator da peroxidase e este elemento tem a função, ainda, 

de aumentar a rigidez da parede pela formação de pectato de 
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c61cio na la■ela aédia da parede celular. 

Figura 18 - Ação da Peroxidase nas Ligações de Fibras (A) e 

Proteínas de Parede(B). 
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Esperava-se que a cinética enzimática fosse 

linear ao longo dos tratamentos, porém, para a maior dose 

de cálcio, onde 90� das plantas desenvolveram-se sem 

vitrificação, ocorreu uma sensível queda na atividade da 

peroxidase, contrariando às expectativas. 

De acordo com MALAVOLTA (1980), elevados 

níveis de cálcio podem inibir a absorção de outros ions 

como o magnésio numa relação antagônica. Por excelência, o 

magnésio é considerado um importante cofator enzimático de 

expressiva participação nas vias metabólicas primárias 

cruciais do desenvolvimento vegetal como a glicólise, ciclo 

de Krebs e a via das pentases. 

Assim, a maior dose de cálcio pode ter 

inibido a absorção do Mg++ e o déficit desse elemento 

poderia ter reduzido a atividade do Ciclo de Krebs que além 

de ser fonte de compostos energéticos, tem ainda a função 

de fornecer precursores para a biossíntese de proteínas, 

incluindo aí, a peroxidase. 

Mesmo assim, a baixa atividade da peroxidase 

manifestada na dose de 15 mM de cacl2 não impediu a redução

da vitrificação, uma vez que o elevado nível de cálcio, 

possivelmente, continuou contribuindo para a foraação de 

pectato de cálcio na lamela aédia e ligações entre as 

microfibrilas da parede através de pontes de cálcio, 

limitando a extensibilidade da parede celular. 

Se bem que o possível déficit de Mg
++ na 

maior dose de cálcio, pudesse afetar a biossíntese de 

proteínas, maior dreno da glicose-6-p poderia ser 

direcionada, preferencialmente, à via das pen toses para a 

biossíntese de precursores de celulose e lignina. Segundo 

KEVERS et al, (1984) e VIEITEZ et al. (1985), o baixo nível 

de celulose e lignina são as maiores causas da 

vitrificação. 

Nas doses elevadas de amônio, a baixa 

atividade da peroxidase pode ser atribuída à retroinibição 
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da síntese protéica, e conseqüentemente da peroxidase, 

Mesmo que este efeito favoreça maior atividade da via das 

pentoses, a baixa atividade da peroxidase constatada seria 

ineficiente para realizar as ligações das microfibrilas 

disponíveis. 

Enquanto, o ANA apresentou ação inibitória e 

AIB efeito promocional do enraizamento, seguindo uma 

relação progressiva ao aumento das doses dos reguladores, o 

AIA mostrou uma suposta relação quadrática atingindo o 

ponto ótimo para a dose de O, 5 mg/ l como mostra a Figura 

20A. Mesmo assim, a avaliação estatística revelou que todos 

os tratamentos foram iguais entre si, ou seja, não 

demonstrou diferenças significativas para os níveis 

qualitativos e quantitativos dos reguladores testados 

(Tabela 10), o que permite deduzir que o enraizamento do 

cravo pode ser obtido sem necessariamente suplementar o 

meio com regulador. 

Este resultado pode representar uma grande 

vantagem econômica, pois traduz na redução dos custos com a 

eliminação do uso da auxina na fase de enraizamento. 

Comportamento oposto verificou-se para o 

desenvolvimento da parte aérea, onde todos os tratamentos 

que promoveram o enraizamento levaram a uma inibição da MMS 

da parte aérea e vice-versa (Figura 20 B). Mas, mais uma 

vez, sem diferença significativa para os níveis 

qualitativos e quantitativos das auxinas utilizadas. 

Os dados da Tabela 11 demonstram que o 

coeficiente da correlação simples entre massa de matéria 

seca da parte aérea e da raiz não foi significativa para os 

valores quantitativos das auxinas testadas (Tabela 10). 
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Figura 20 - Efeito de Reguladores na Massa de Matéria Seca 
(MMS) de Raíz (A) e de Parte Aérea (B). 
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Tabela 10 - Médias de Produção de Matéria Seca da Raiz e da 

Parte Aérea do Enraizamento in yitro, 

Considerando Diferentes 

Auxinas. 

Tipos e Doses de 

Tratamentos Produção de Matéria Seca (111g) 
Regulador mg/1 Raiz Parte Aérea 

AIA o,o 4,0 Aa 44,4 Aa

0,25 4,6 Aa 45,9 Aa

0,5 5,3 Aa 54,7 Aa

1, O 4,7 Aa 51,8 Aa

ANA 0,0 4,0 Aa 44,4 Aa

0,25 3,9 Aa 48,0 Aa 
0,5 2,8 Aa 54,0 Aa

1, O 2,9 Aa 55,0 Aa

IBA o,o 4,0 Aa 44,4 Aa 
0,25 4,0 Aa 59,6 Aa

0,5 4,3 Aa 50,0 Aa

1, O 4,6 Aa 46,7 Aa 

C.V.(%) 40,66 21,83 

Médias WÇJJidu por lcrt.ru distintas di fe.ret11, pelo te.te de Tul<rt ao nível de 51'. 

(maiúeculu) e 1� (111inú«:ulae) de probabilidade. 

Tabela 11 - Resumo dos Coeficientes de Correlação Simples 

para as Variáveis Produção de Matéria Seca da 

Parte Aérea e da Raiz Considerando o Efeito de 

Auxinas no Enraizamento do Cravo in yitro. 

Tratamentos 

AIA 

ANA 

AIB 

0,33 
-o, 12
-0,07

t 

1,32 ns 
0,45 ns 
0,27 ns 

Probabilieülde do w.te t ..,. nlo ei9"1ific:atiw (ne) a n par& o cc»ficiente de 

C()t'rel&Qlo •iMPl ... 
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4.9. Desenvolvimento e m  Condições .1..x..-yitro 

Para os testes comparativos do desempenho 

das plantas que foram enraizadas in yitro (com e sem o uso 

de regulador AIA) e u-yitro, sendo posteriormente 

transferidas e aclimatadas em casa de vegetação, os 

resultados denotam diferença significativa para a massa de 

matéria seca (MMS) da raiz e da parte aérea e para o 

comprimento da raiz (Tabela 12), prevalecendo, no entanto, 

como mais representativo, os tratamentos nos quais as

plantas passaram pela fase de enraizamento in yitro (Figura 

21 e 22 e Tabela 12). 

A Tabela 13 mostra a existência do 

coeficiente de correlação simples somente para a variável 

MMS da raiz e da parte aérea para todos os tratamentos 

aplicados. 

Levando em consideração a equivalência 

defrontada no comprimento da parte aérea dos tratamentos 

analisados, os resultados demonstraram que a Fase de 

enraizamento .in yitro pode ser desprezada, Logo, as plantas 

micropropagadas de cravo podem ser aclimatadas e enraizadas 

diretamente no solo. 

Embora os dados da massa de matéria seca 

(MMS) da parte aérea foram diferentes entre os tratamentos, 

com os melhores resultados incidindo para os tratamentos 

cujas plantas passaram pela fase de enraizamento in yitro 

(Figura 22 e Tabela 12), o enraizamento em condições u

vitro revelou ser o mais indicado em programas de 

micropropagação, em razão da redução do tempo, devido a 

eliminação da Fase de enraizamento in yitro, e a da redução 

dos custos desejados com a supressão dessa fase. 

Outras razões que asseguram o enraizamento 

em condições u-yitro é que o enraizamento in yitro oferece 

algumas desvantagens: a) sistema radicular pode não ser 

funcional; b) maior probabilidade de contrair doenças 
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durante o transplantio; c) limitado sistema vascular de 

conexão entre o caule e a raiz (GROUT & ALSTON, 1977; 

DEBERGH t 1991 e GRATTAPAGLIA, 1991). 

Figura 21 - Efeito de Condições de Enraizamento no 
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Tabela 12 - Médias do Comprimento e Produção de Matéria 

Seca da Raiz e da Parte Aérea da Fase 4 da 

Micropropagação do Cravo Considerando 

Diferentes Formas de Enraizamento. 

Comprimento(cm) Prod. de Matéria Seca(g) 
Tratamentos Parte Aérea Raiz Parte Aérea Raiz 

O. 5mg/ 1 AIA 17,7 Aa 12,7 Aa 1,13 Aa 0,053 Aa 
Sem Regulador 18,1 Aa 11,9 Aa 1,09 Aa 0,052 Aa 
E..x.-�i t :CQ 16, 1 Aa 7,8 Bb 0,62 Bb 0,026 Bb 

C.V.(%} 12,91 24,55 18, 10 24,45 

Médias floe9.lidas P0I" letras di..tintae diferem, pelo teste de Tukao/ ao nível de S" 

(NiÚ9C:Ul&S) e 1t. (111inú«:1.tl&S) de probabilidade. 

Tabela 13 - Resumo dos Coeficientes de Correlação Simples 

para as Variáveis Comprimentos da Parte Aérea 

(Xl) e da Raiz (X2} e Produção de Matéria Seca 

da Parte Aérea (X3) e da Raiz (X4) da Fase 4. 

Variáveis R2 t 

Xl e X2 O, 10 0,56 ns 
Xl e X3 0,48 2,93 ns 
Xl e X4 0,32 1, 81 ns 
X2 e X3 O, 11 0,60 ns 
X2 e X4 0,26 1,44 ns 
X3 e X4 0,86 9,26 *

Probabilidade do teste t eer nlo ei'7!ificativo (ne) e ei<71ificativo (*)as" para o 

c::oeficiente da c::orrelaç:l.o ei111Pln. 

Um outro resultado bastante satisfatório 

demonstrado neste experimento, foi o ótimo desempenho do 

crescimento das plantas aclimatadas com relação à taxa de 
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sobrevivência que foi da ordem de 84i. As possíveis causas 

podem ser atribuídas às condições de baixa umidade durante 

o cultivo in yitro oferecida pela vedação do tipo tampas de

algodão para os frascos, ocasionando baixa umidade relativa 

(GROUT & ASTON, 1977). 

Figura 23 - Comportamento das Plantas Aclimatadas e 

Enraizadas tl-vitro (A) e in yitro com AIA (B) 

e in yitro sem regulador (C). 
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Provavelmente essa nova condição tenha 

estimulado a síntese de cera epicuticular e maior atividade 

fotossintética favorecida pelas trocas gasosas toleradas 

pelo sistema de vedação adotado. Em geral, plantas 

crescidas in. yitro apresentam limitada taxa de fotossíntese 

que pode ser atribuída, entre outros fatores, à inadequada 

troca gasosa dos frascos (FUJIWARA et al., 1987 e KOZAI et 

a l., 1987a e b). 

Levando em consideração as baixas perdas 

durante a aclimatação (16%), então o enraizamento e 

aclimatação podem ser feitas simultaneamente. Este 

procedimento pode substancialmente reduzir os custos da. 

micropropagação adicionado à eficiência do sistema de 

produção, uma vez que o processo de enraizamento in. yitro 

tem sido estimado ser responsável por aproximadamente 35 a 

75% do custo total da micropropagação (DEBERGH & MAENE, 

1981). 

Pelo exposto, 

averiguar o envolvimento de 

simultaneamente no processo 

direta e/ou indiretamente na 

os resultados permitiram 

alguns fatores interagindo, 

da vitrificação atuando 

plasticidade e pressão da 

parede celular, culminando em células volumosas e 

deformadas típicas da vitrificação (Figura 24). 

Diversos trabalhos tem relacionado o etileno 

ao efeito primário na queda da pressão da parede, agindo de 

forma cont ro !adora na ação de hidro Iases de parede e na 

inibição de enzimas promotoras de ligações fibrilares da 

parede celular. 

De acordo com a literatura consultada, a 

ação do etileno pode ser controlada alterando o sistema de 

aeração, potencial hídrico do meio e níveis de reguladores 

e nutrientes, o que foi constatado no presente trabalho, 
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satisfatoriamente, no combate à vitrificação. 
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favoreceram 

Portanto, estudos devem ser direcionados 

mais intensivamente ao metabolismo do etileno, afim de que 

seu efeito possa ser contornado, mesmo sob condições 

nutricionais, de reguladores, de potenciais hídricos e 

umidade ideais na promoção de melhor taxa de propagação e 

desenvolvimento mais rápido de plantas, que ora 

demonstraram serem altamente indutoras da vitrificação, no 

presente trabalho. 

A eliminação do enraizamento in yitro 

representa uma grande vantagem referente à redução dos 

custos e do tempo em programas de micropropagação. No 

entanto, estudos de fisiologia radicular comparativo entre 

as duas situações de enraizamento in yitro e il-vitro devem 

ser conduzidos para conclusões mais precisas. 

Como foi constatado, os resultados indicam 

que as baixas perdas durante a aclimatação devem ser 

atribuído à possível formação de cera epicuticular, 

resposta normal do movimento estomatal e atividade da 

rubisco sob as condições de baixa umidade (maior aeração) 

in yitro. 

Portanto, investigações histoqufmicos do 

material micropropagado sob baixa umidade e a utilização de 

condições estimuladoras da atividade fotossintética .in 

yitro devem ser pesquisadas, para que maior taxa de 

sobrevivência seja obtida por ocasião da transferência das 

plantas para condições autotróficas. Seria interessante 

também, realizar estudos fisiológicos comparativos sobre a 

aclimatação com plantas micropropagadas sob condições de 

alta e baixa umidade. 



Figura 24 - Sinópse dos Eventos Fisiológicos 

Vitrificação. 
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Os resultados obtidos nas condições deste 

trabalho, permitem concluir que: 

a) O regulador BAP é um forte indutor da

vitrificação já partir de baixos níveis de 0,2 mg/1.

b) o fator qualitativo e quantitativo da

substância geleificante demonstrou pronunciado efeito na 

morfogênese, com o "gelrite" revelando-se potente promotor 

da vitrificaç.ão. Os resultados indicam que baixos 

potenciais de água, dado pela aumento da concentração do 

gel, pode reduzir consideravelmente a vitrificação, porém 

compromete a taxa de propagação. 

e) o sistema de vedação também pode 

contornar a morfogênese anormal, sendo 

tampas de algodão (baixa umidade). 

indicado o uso de 

d) Fatores nutricionais também estiveram

envolvidos no processo da vitrificação, onde doses a partir 

de 32 mM de NH4N03 demonstraram-se promotoras da

vitrificação e doses elevadas de Cacl2, inibitória do

fenômeno. 

e) As alterações celulares observadas 

parecem estar sob ação direta da peroxidase e tratamentos 

que estimulam a sua atividade deve contornar o problema. 
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f) Os resultados permitiram estabelecer um

protocolo ideal· para a micropropagação do cravo, para 

controle da vitrificação, constituído de 4,5 g/1 de 

"gelrite" ou 8 g/1 de ágar, 0,5 mg/1 de ANA, 0,05 mg/1 de 

BAP, doses normais das soluções salinas do meio MS e 

vedação do tipo tampas de algodão para cultura de 4pices 

meristemáticos. Para a Fase 2, este protocolo deve ser 

alterado para 0,5 mg/1 de BAP, 10,3 mM de NH4No3 e 12 mM de

CaCl2 do meio básico de MS.

g) Com relação ao enraizamento in vitro,

esta fase pode dispensar o uso de reguladores vegetais. 

h) O enraizamento pode ser conduzido em

condições n-vitro simultaneamente à aclimatação, o que 

representa uma grande economia nos custos e na redução do 

tempo, devido a supressão da Fase de enraizamento .in yitro. 

i) A baixa umidade e maior troca gasosa

permitidas pelo sistema de vedação do tipo tampas de 

algodão teve grande contribuição na satisfatória taxa de 

sobrevivência durante a Fase de aclimatação. 

j) Baseado no desempenho das plantas durante

a aclimatação, pode-se concluir que o material enraizado em 

condições n-vitro adquiriu características morfológicas 

apropriadas para suportar as condições u-vitro. 
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