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RESUMO

Com objetivo de verificar o comportamento simult~neo de regulad~

res do crescimento e seus níveis para induç~o de calo em gemas laterais

de mandioca (Manihot esculenta Crantz), "in vitro", fei conduzido um

ensaio no Laboratório de Citogenética do Departamento de Fitotecnia do

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará. Usou-se

o meio B5, suplementado com 2,4-D (O,KJIHGFEDCBA1 e 2LKJIHGFEDCBAmg/l) e benziladenina (O, 1

e 2 mg/l) e ácido giberélico (O e 0,03 mg/l). Foi utilizado o delinea

condições de incubaç~o foram: fotoperiodo, 16/8 horas; temperaturanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-me-

dia, 25
0
C; umidade relativa, 74% e intensidade luminosa,lOOOA lu a . Após

a induç~o e crescimento dos calos, verificou-se que os meios de maior

ganho de peso em matéria fresca dos explantes foram: na ausência do áci

do giberélico, 1 mgll de BA com 2 mgll de 2,4-D e 1 mgll de BA com

mgll de 2,4-D; ao nivel de 0,03 mgll de ácido giberélico, 2 mgll de BA

e I mgll de 2,4-D. Quanto à velocidade de indução do calo, a segunda se

mana foi superior quando interagiu com os níveis de BA. A caracteriza -

ção qualitativa dos calos revelou que o 2,4-D e o BA quando isolados,

produziram calo de cor amarelo claro e consistência friável, no entan-

to, quando juntos induziram calo amarelo escuro e de consistêncIa com-

pacta, tanto na ausência como na presença de 0,03 mgll do AG
3
.
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ABSTRACTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A laboratorial experlment was carried outin Fortaleza, Ceará,

Brazil in 1988 at the Federal University of Cear~, with the purpose of

studying the simultaneous behavior of growth regulators and their levels

for induction of callus in lateral buds of cassava (Maoihot esculenta

Crantz) io vitro. The basic culture medium used was the B5 medium,which

was supplemented with isolated and combined levels of 2,4-D (0, 1 and

2 mg/l) and benziladenine (0, 1 and 2 mg/l) in the absence and presence

of 0,03 mg/l giberelic acid. The treatments were the result ofnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

3x 3 x 2 factorial scheme. The experlment was set in a complctely ran-

domized design with 10 replications. Environmental conditions of incu-

bation were as follows: photoperiod of 16/8 hours (light and dark);tem-

perature of 25±2 C, relative humidity of 74% and light intensity of

1000 luxo Following induction and development of calluses, it was

fresh matter weight from explants were those in which the AG
3

absent that is: 1 mg/l BA with 2 mg/l 2,4-D and 1 mg/l BA with 1

was

concluded that the treatments presenting the most satisfactory gain of

2,4-D. If AG
3

is present in combination with 2 mg/l of BA

2,4-D the results were also satisfactory. Concerning callus

mg/ 1KJIHGFEDCBA

1 mg/land

induction

speed, the second week was superior, when interacted with the levels of

BA. Callus qualitative classification showed up that the 2,4-D and the

BA when isolated, produced a light yellow callus and a friable consis-

tency. A combination of BA and 2,4-D produced a dark yellow callus and

compact consistency in the absence or in the prresence of 0,03 mg/l

xii



1. INTRODUÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cultura de tecidos tem ultimamente constituído um meio alterna

tivo e significativo, que pode resultar no aumento de variabilidade ge-

n~tica, atrav~~ da micropropagaç~o clonal, da fus~o de protoplastos, do

cultivo de anteras, ctc, onde pl~ntulas s~o obtidas a partir de c~lulas

de origem somática ou gen~tica, fundamentando-se na totipotência celu-

lar. O rápido progresso alcançado tem refletido o êxito em plantas orna

mentais e esp~cies economicamente importantes.

A mandioca (Hanihot esculenta Crantz) ~ um.J espécie que sendo

propagada preferencialmente sob a forma vegetativa, preserva suas carac

terísticas varietais agronomicamente desejáveis por gerações sucessi-

vas, constituindo uma vantagem para o seu melhoramento genético. No en-

tanto, a multiplicaç~o e manutenç~o de seus clones, anualmente, em con

dições de campo para conservaç~o de germoplasma, tem constituído um ris

co permanente e inadiável de sua eliminaç~o por pragas e doenças, condi

cionando severas restrições à variabilidade genética indispensável para

o seu melhoramento e outros propósitos./Neste aspecto, a cultura de te-

cidos tem proporcionado vantagens não somente quanto a produç~o de pla~

tas livres de patógenos, como também na transferência internacional

de ~ermQQlasma com menores riscos de introduç~o de novas enfermidades e

pragas. Além dessas, outras vantagens têm favorecido a mandioca como o

estabelecimento de bancos de germoplasma em instalações simples, melhor

preservando seus recursos genéticos e evitando perdas no campo,além de

estabelecer um eficiente meio de armazenamento de genótipos, já que as

sementes da mandioca sao altamente heterozigotas e não s~o apropriadas

para tal fLnalidadc. Entre outras aplicações, condiclon.) .J ripida prop!
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gação clonal,a haploidia no melhoramento da mandioca,pois, mutaçoes de

importância científica ocorrem em geral de forma recessiva, sendo po~

tanto difíceis de serem reveladas em plantas altamente heterozigotas.E~

perimentos conduzidos na Colômbia, têm produzido aumentos no rendimento

desta cultura na ordem de 100% em plantas propagadas "Ln vKJIHGFEDCBAí t ro!", devido

crescerem livres de pragas e doenças (CIAT, 1985). Outros resultados

têm sido obtidos, como incremento na produção de estacas-sementes e re-

dução da taxa de crescimento permitindo seu armazenamento "in vitro"por

dois ou três anos, minimizando consideravelmente os custos.

C sensato que in~meras aplicaç~es ben~[icas para a mandioca,

poderiam ser enfatizadas para ressaltar a importância da cultura de te- ~

ciclos, corno um método rápido e efetivo para o seu melhoramento e pr~

pagação em qualquer época do ano, em contraste com os métodos convencia

nais comumente empregados.

A pesquisa de novas técnicas para manipulação e o estudo das cé-

lulas vegetais "in vitro" está induzi.ndo os pesquisadores a previsões

otimistas em relação à possibilidade de inovações tecnológicas utilizá-

veis para o progresso das espécies cultivadas, particularmente quando

usadas em associaçao com programas de melhoramento.

1mbuldo desse ponto de vista, conduziu-se este estudo com o obje-

tivo de verificar o comportamento de reguladores do crescimento, suas

concentrações e combinações para a indução de calo em gemas laterais

de mandioca, com perspectivas de uma futura regeneração de plantas com

caracterJsticas agronômicas desejáveis.



2 . R E V I S Ã O D E L I T E R A T U R A XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Cultura de tecidos vegetaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cultura de tecidos tem crescido ultimamente como um método de

propagação viável comercialmente e está sendo amplamente aplicada na c.!

ência vegetal, onde esforços sãoKJIHGFEDCBA
,

desprendidos nao somente na micropro-

pagação clonal, mas no melhoramento genético e patologia de plantas,o~

de a expressão de totipotência de células e tecidos formam a base des-

sa técnica.

Em 1902, Haberlandt publicou trabalhos pioneiros cultivando cé-

lulas do mesófilo em meio artificial, dessa forma, despertou a totip~

tencialidade das células vegetais e o interesse pela cultura de teci

dos, devido às valiosas aplicações práticas que este processo oferece.

Outros eventos importantes se sucederam. WHITE (1934), cultivando api-

ces de raizes de tomate (Lycopersicon esculentum rlill), observou um

potencial de crescimento celular, ilimitado. WHITE (1939) publicou eon

vicentes relatórios de experiências nos quais produziu grandenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-numero

3

de gemas cauli~ares a partir de calos de fumo (Nicotiana tabacum L. )

desenjVolvido em um meio líquido de eu I tivo. SKOOG & TSUl (1948) empre-

gando calos e segmentos de internódlos de caule de fumo, em meio nutriLKJIHGFEDCBA

tivo de White com e sem adenina, adenosina e ANA, observaram que a ade

nina induziu a formação de gemas ~m ambos os tecidos. MOREL & MARTIN

(1952) ob t í vo rnm , a p.i r t í r de me r lsrema s de hu t a t a (Solanum rube ro s u e

L.) e Dahlla, total regenera<,;ãode plantas isentas de vIrus,cultivadas

"in vitro". SKOOG & MILLER (1957) esclareceram a í nterrelacao de auxi-

nas e citocininas no controle da regeneração de raizes e brotos, onde

demonstraram, a partir do parênquima medular de rumo, como a ir.teração
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auxina-citocinina orientavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAos tecidos ~ djferenciaç~o em raIzes, ao

res ou embriões, especialmente entre as ornamentais, tem sido obtido

desenvolvimento contínuo de t ecKJIHGFEDCBAí dos í nd í.f ere . r c L a dos ou ã formação de

brotos. MURASHIGE & SKOOG (J Q62), segu indo I1 IJ 1 detalhado estudo sobre o

requerimento nutricional em meio de cultura, desenvolveram um meio nu-

tritivo, hoje universalmente usado, onde obtiveram um aumento na prod~

ção de calo de fumo. MURASHIGE (1974) estabeleceu as t~cnicas de micro-

propagação definindo os seguintes estádios de desenvolvimento: Estádio I,

estabelecimento da cultura ass~ptica; Estádio 11, multiplicação do pro-

págulo e Estádio TIl, preparação e restabelecimento das plantas no so-

10. Este mesmo autor enfatizou aplicações,que atrav~s da cultura de te

cidos têm se tornado estimulantes: ~ produção de produtos farmacêuti

cos e outros naturais; melhoramento gen~tico das culturas; ~ recup~

- -raçao de cloncs livres de doenças e preservaçao de germoplasma valioso;

) rápida multiplicação clonal de variedades selecionadas; e) obtenção

de plantas haplóides atrav~s da cultura de anteras e microsporos; f)

fusão de protoplastos de esp~cies geneticamente distintas,constituindo

plantas híbridas somáticas.

-NARAYANASWAMY (1977) observou que a regeneraçao de plantas com-

pIe tas em cultura de tecidos, atrav~s da diferenciação de gemas caulina

experimentalmente, e que o grau de regeneração varia de espécie para e~

pécie. Entre as de alta regeneração estão as f am Ll í as , Solana ceae , lIm-

beliferae, Cruciferae, Compositae e poucas Leguminosas. No entanto,

HUSSEY (1978) afirmou: sempre que uma espécie apresentar uma taxa con-

vencional de multjplicação baixa e muitos anos para conseguir um expre~

~ sivo número de plantas, a cultura de tecidos será a principal alternati

va para a propagação em massa. THORPE (19-80) considerou que para o êxi-

\ to no estabelecimento de um sistema de cultivo de tecidos, existem tres

condições importantes: seleção adequada do explante, seleção apropriada
(



do meio e o controle das condições físicas. HARTMAN & KESTER (1983)apr~

varam uma classificação geral para o &istema de cultivo asséptico, ba-

seando-se na origem do explant~nicial, ou seja; Classe I, re eneração

de novas plantas a partir de tecidos ou estruturas vegetativas, inclui~

do cultura de meristemas, microenxertia, cultura Jo ~pice caulinar e de

emas adventícias, cultura de células e tecidos, envolvendo calo, sus

?ensão celular e protoplastos; Classe lI, regeneração de novas plantas

a partir de estruturas reprodutivas já diferenciadas, incluindo cultura

de anteras e pólen, óvulos, embriõps, sementes e esporos. Conforme

QUEIRA (1983), a cultura de tecidos, subdivide-se em diferentesnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-areas

e aplicação, destacando-se a cultura de meristemas, ovários, embriões,

anteras, segmentos da planta (gemas, folha, caule, raíz, hipocótilo ) ,

células e protoplastos. Segundo SONDAHL (1983), a cultura de tecidos ve

etais abrange o isolamento de qualquer parte da planta, seja uma célu-

Ia, tecido ou órgão e sua inoculação em um meio nutritivo, sob condi-

ções assépticas e controladas com o objetivo de obter micropropagaçao

clonal ou o completo desenvolvimento de orgaos.

Dentre as diversas aplicações da cultura de tecidos vegetais, a

icropropagação clonal é uma das mais avançadas, pois, em qualquer épo-

ca do ano, independentemente das limitações ambientais, alcança uma ta-

xa de multiplicação r3pida maior do que pelos métodos convencionais de

campo e casa de vegetação,desde que lhe sejam fornecidas condições ade-

quadas (PASQUAL, 1985). A utilização da c\lltura de tecidos para micro-

propagação (lonal é baseada na suposição de que os tecidos mantêm-se

geneticamente e:,t.1veis,quando reKJIHGFEDCBAt t rado s da planta p.t ren t aI e colocados

em cultura, prjncfr~]mente quando a mu]tipJicaçii0 ocorre a partir do

desenvolvimento direto de gemas apicais ou axilares (lLLG, 1986).

Algumas vantagens da micropropap,élçiiosão confirmadas por JlU &

WANG (1984), como: a) somente uma pequena quantidade do tecido vegetal

5
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ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnecessário como explante inicial para regeneraçao de muitas plantas

clonais em um ano; b) proporciona um método rápido de intercâmbio deKJIHGFEDCBAf i !

erial vegetal, eliminando a introdução de doenças, tornando o período

e quarentena reduzido ou não necessário; c) pode ser rapidamente efe-

tivada em qualquer época do ano, enquanto os métodos convencionais de
c-

propagação são fortemente dependentes das estações sazonais. Mas, o su-

cesso da manipulação na regeneraçao de plantas e órgãos, segundo MURAS-

HIGE (1974), tem sido muito restrito àquelas plantas cujas estacas po-

dem ser enraizadas sem dificuldades. Em mandioca, por exemplo, a regene

ração é conseguida prontamente a partir do explante de gema aPica~~

(KARTHA ~ aI., 1974; NAIR ~ aI., 1979). Nas regenerações adventícias

de outros tecidos desta cultura, existem dificuldades comprovadas e su-

cesso só tem sido relatado com tecido de calo do caule (TILQUIN, 1979 )

e cultura de protoplastos (SHAHIN & SHEPARD, 1980).

A regeneração de plântu1as, conforme MENDES et aI. (1980), está

ligada diretamente aos nutrientes e hormônios fornecidos pelo meio de

cultura ao tecido isolado da planta mae, no entanto, as concentraçoes

dessas substâncias têm que ser precisas e controJadas, assemelhando-se

ao que ocorre naturalmente na planta, evitando assim, um desequilíbrio

no metabolismo que poderá inibir o desenvolvimento do tecido ou levá-lo

à morte. Para HARTMAN & KESTER (1983), o processo regenerativo de plan-

tas, através da técnica de cultura de tecidos, ocorre de quatro formas

distintas, dentre as quais: a) elongação do ápice meristemático; b) pr~

liferação de gemas axilares; c) organogenese direta e indireta pela

iniciação de brotos adventícios (diretamente do explante e indiretamen-

te a partir da formação do calo); d) embriogênese somática.

Segundo PASQUAL (1985), a cultura de tecidos tem cornournade suas

1 aplicações primordiais a produção e manutenção de plantas livres de ví

rus, para isto, utiliza-se a cultura de meristemas, cujo procedimento
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consiste no cultivo de um único explante na presença de reguladores do

crescimento, obtendo-se num curto espaço de tempo, novas gemas que após

reculturadas e transferidas para um meio desprovido de hormônios, mant~

rao seu crescimento normal. Este método em combinação com outros trata-

mentos, termoterapia, por exemplo. permitirá o uso de tecidos livres de

doenças serem isolados e identificados para formar a base de novas ger~

ções de plantas. O precursor desta técnica foi MOREL (1960) que regene-

rou orquídeas do gêneroXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACymbidium livre de vírus, através da cultura de

meristemas. De acordo com G & HAH~ (1985), o sucesso na obtenção de

plantas livres de viroses, depende do tipo de vírus, espécie de planta

e tamanho do merístema usado. No entanto, a eliminação de viroses medi-

ante cultura de meristemas ~ baseada na pr missa de que a concentraça0

do vírus diminuiNrogressivamente, com o decréscimn C;C estádio de de-

senvolvimento das folhas. chegando a ser nula no ápice vegetativo (VAZ,

1986).

ROCA (1979) relatou que a preservação de fontes genéticas por

longos períodos pode ser feita através de cultura de tecidos, especial-

mente de plantas onde a propagação vegetativanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé o principal meio

reprodução, como é o caso da mandi.oca, cujo germoplasma é mantido sob

a forma clonal pelo contínuo cultivo em campo, constituindo uma prática

de altos riscos de perdas de genótipos por ataques de pragas e doenças.

Consoante SONDAHL (1983), a indução de calo a partir do cultivo de sub-

meristemas, consiste uma alternativa para conseguir um grande
.

numero

de células com potencial morfogenético para diferenciação de plântulas.

Este autor acrescenta, que a obtenção de plantas, a partir do desenvol-

vimento de meristemas apicais e axilares, vem sendo amplamente utiliza-

do por empresas agrícolas para reprodução vegetativa de ornamentais e

clones de espécies perenes, Isto só é possível, porque os tecidos meris

temáticos, conforme MURASHIGE & SKOOG (1962), são geneticamente está-
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veis e representam o tecido somático reproduzindo fielmente as caract~

r{sticas genéticas da planta doadora. PASQUAL (1985) comenta que a pr~

servaçao por cultura de tecidos apresenta as seguintes vantagens: man- /KJIHGFEDCBA, -
tém as culturas isentas de adversidades ambientais, economia de espaço~

e tempo, e baixos custos quando comparado aos bancos de germoplasma

mantidos no campo. Quase todos os 3700 clones da coleção de mandioca do

Centro Internacional de Agricultura Tropical são conservados em um es-

paço equivalente a uma milésima parte do que se precisaria para mantê-

los em campo (CIAT, 1985). Resultados advindos desse Centro, indicam

que o intercâmbio de material genético através do transporte de plânt~

Ias regeneradas,entre as mais distintas partes do mundo,é um outro po~

to positivo, de grande importância para espécies como a mandioca, cujo

material de propagação normalmente chega ao usuário deteriorado e desi

dratado, sem condições de plantio e germinação.

A produção de metabólitos secundários de importância econômica

é outra aplicação promissora da cultura de tecidos, segundo OVERTON

(1977), citado por LUZ (1988) ,existem várias razões para o seu estudo,

dentre as quais: a) as células não diferenciadas das culturas de teci-

dos reduzem os problemas relacionados com a incorporação de precurso-

res; b) as células crescem em condições padronizadas e em meio defini-

do; c) os ciclos de crescimento são curtos e sem influência sazonal;

d) os experimentos podem ser conduzidos em condições estéreis,garanti~

do a ausência de variações por contaminantes sobre as transformações

observadas nas células vegetais; e) as preparações obtidas de células

(por ruptura) possuem uma concentração de fen6is e quinonas, facilitan

do os trabalhos de bioquImica e biologia molccuJar.

As variações genéticas acontecem na 1 •.3tur2Z'I,por 11lf::1. da recom

binação do material g nético, por cruzamentos sexllai~ durante sucessi-

vas gerações, simultâneamente ocorrem mutações espontâneas,porém irri-
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-õrias. entre as plantas cultivad~s. Essas mutaço s esp~ntaneas ou me~-

o induzidas por agentes mutagênicos ocorrem com maior eficiência em céLKJIHGFEDCBA

lulas e tecidos cultivados "in vitra" do que em plantas inteiras (SON -

~AHL. 1983). Este mesmo autor afirma que os agentes físicos (raios gama

e X ) causam anomalias cromossômicas (translocações, deleções e inver

sões, etc), enquanto que os químicos são responsáveis por mutações gêni

cas, essas alterações selecionam as variantes somaclonais desejáveis p~

ra serem introduzidas em programas de melhoramento, onde cerca de 3 a 5

anos seria a metade do tempo em relação aos métodos tradicionais para

obtenção de um tipo comercial adequado. A variação somac1onal refere-se

a modificações tanto em características morfológicas como fisiológicas,

qualitativas e quantitativas (ILLG, 1986), constituindo as variações

numéricas e estruturais nos cromossomos, as modificações genéticas nu-

cleares e a variabilidade genética citoplasmática (CROCOMO et alo

1986). Estes mesmos autores afirmaram,que várias técnicas de manipulação a~

séptica de células e tecidos para induzir variação somaclonal. objeti-

vando ampliar a taxa de mutação natural, estão sendo aprimoradas por

vários pesquisadores preocupados em gerar "variabilidade" capaz de

subsidiar programas de melhoramento vegetal. Segundo VAZ (1986). varian

tes somaclonais são de grande significância para obtenção de cultivares

com características superiores, tais como: tolerância a doenças, a her-

bicidas,KJIHGFEDCBAi sa1inidade e a seca, portanto, pass{veis de serem explora-

das pelo melhoramento gen~tico.

O interesse pela utilização da ~briogênese somática/é o mesmo

que existe com relação à cultura "in vitro", porém, esta forma de morfo

gênese apresenta características particulare~ e que segundo BAKRY(1986)

conduzem às segui.ntes aplicações: a) propagação vegetativa de genótipos

superiores, principalmente no caso das alógamas que estão sujeitas a

alto grau de heterose; b) recuperação de plantas livres de v{rus e mi-



coplasmas. o referido autor comenta, também. que com o crescimento atual

na demanda de produção de sementes, provavelmente seria vantajoso para

as alógamas, substituir as sementes por embriões somáticos. devidamente

acondicionados individualmente, em um meio contendo substâncias nutriti

vas e reguladoras do crescimento, para depois serem distribuídos aos

produtores. Uma grande vantagem da embriogênese somática, em relação anmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
organogênese, por exemplo, é que os embriões são bipolares, com meriste

ma a ical e radi5ular, os quais são imprescindíveis para a indução de

plantas completas (CROCOMO et aI., 1986). CROCOMO (1988) reporta que a

embriogênese somática "in vitro" é uma técnica de ampla aplicação no

melhoramento de plantas, pois consiste em regenerar plantas geneticameE

te iguais a matriz e por onde células somáticas produzem estruturas se-

melhantes a embriões sexuais.

A cultura de anteras e póle~, conforme HUANG (1981), é uma técni
'-------

ca eficiente de melhoramento vegetal, por dar origem a plantas hompzig~

tas e melhoradas, além de constituírem instrumento para obtenção de

plantas haplóides, nas quais os cromossomos podem ser duplicados natu-

ralmente ou por colchicina, resultando indivíduos homozigotos genetica-

mente homogêneos em apenas uma geração.

A cultura de embriões, como um método de cultura de tecido é um

indicativo para germinação de sementes que não seria possível por méto-

dos convencionais (HUANG, 1981). PASQUAL (1985) documentou que em deter

minados cruzamentos, principalmente os interespecíficos, os embriões

produzidos são abortados, devido à deficiência do endosperma, ou, em

outros casos, como os pessegueiros (Prunus persica (L) Batsch), pelo

uso de progenitores excessivamente precoces em um cruzamento, o que le-

vou à produção de embriões imaturos e inviáveis. Segundo ANDREOLI(1986),

a cultura de embriões, tem como principal finalidade, a produção de hí-

bridos raros em sjtuação de incompatibilidade sexual.

10
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Recentemente a cultura de ~ecidos teve suas aplicações ampliadas

ao incluir o isolamento e cultura de protoplastos vegetais obtidos pe-

Ia digestão enzímica da parede celular. os quais são empregados na fu-

são e hibridização de células somáticas (SONDAHL, 1983). A fusão de

protoplastos de espécies sexualmente incompatíveis, segundo SHEPARDnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e t aL, (1983). resultou em plantas híbridas somáticas em algumas combJ:,

nações. SONDAHL (1983) mencionou inúmeros trabalhos sobre fusão interes

pecífica de protoplastos. tais como: ervilha x soja; soja x milho; soja

x sorgo; cenoura x sorgo; cenoura x fumo; fumo x batata; fumo x tomate;

milho x sorgo; etc. Conforme PASQUAL (1985), a cultura simultânea de

protoplastos de duas cultivares. espécies ou gêneros distintos em meio

apropriado, permite que haja fusão e posterior desenvolvimento de célu-

Ias híbridas. isto porque os protoplastos são desprovidos da parede

celular. consentindo a introdução de outros organismos e de segmentos

do DNA. responsáveis por uma determinada característica a ser melhora

da.

lndução de calo em cultura de tecidos vegetais

-O uso do termo calo deriva do fato de que sua origem e advinda

da proliferação induzida no explante pela injúria de células causadas

pela excisão, embora em alguns casos tal injúria não seja a principal

causa da proliferação. Para YEOMAN(1970)é necessário ter um bom conhecime~

to dos fatores que originam o calo. da qualidade e quantidade durante

sua induçâo e manutenção, antes que se inicie experi~ncias com qualquer )
_ ~ éO (VIAN ( I (r~9

tipo de cultura asséptica como meio de melhoramento das especies. Argu-

menta ainda que. este procedimento será fundamental para o êxito na re-

generaçao de plântulas a partir deles. Seja qual for sua origem, a ini-

ciação de ca10ses envolve vigorosa divisão celular. ocorrendo em todo



reino vegetal, principalmente nas dicotiledôneas. Para MURASHIGE

(1974), o calo e como uma massa desorganizada de células se dividindo

e elongando, derivada de diferentes tecidos do explante, contendo célu-

Ias vacuoladad, grandes, irregularmente dispersas com menores áreas de

células meristemáticas. Segundo este autor, o calo tem sido utilizado

como material experimental em morfogênese, bioquímica, citologia, gen!

tica, etiologia de doenças e outros estudos biológicos. O crescimento

em soluções nutritivas gelatinosas ou suspensões celulares é bastante

empregado para estudos bioquímicas (GAMBORG et aI., 1976)'. A formação

do calo tem sido provocada nos mais variados tecidos vegetais,contudo,

a frequência de indução é relativamente baixa em plantas lenhosas e

frutíferas (NARAYANASWAMY, 1977). A cultura de calo levandonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà variação

somaclonal é uma estratégia auxiliar para a produção de variantes gen!---
ticos, que tem recebido destaque na obtenção de plantas resistentes a

condições adversas (D'AMATO, 1977). De acordo com este autor, as plan-

tas obtidas por organogenese ou embriogênese (incluindo o estádio de

calo) podem apresentar variabilidade genética com instabilidade cromos

sômica (poliploidia) e produção de a euplóides, só que o valor agronô-

mico dessa instabilidade, vem sendo admitido como de grande potencial

para assistir programas de melhoramento genético. Para HUSSEY (1978),

propágulos obtidos a partir do calo, mostraram desvios genéticos, per-

mitindo desenvolver considerável variação somaclonal, incluindo dife-

renças na aparência, taxa de crescimento, resposta a determinados fato

res do crescimento e grau de totipotência. Enfatizou também, que a pr~

dução de calo em larga escala para propósitos de propagação e melhora

mento de plantas, tem fascínio óbvio, só qlc prp~pntemente . uso do ca

10 está restrito a poucas espécies, mesmo consKJIHGFEDCBAI derandc que a induçào

do calo tem sido alcançada em muitas esp~cies testadas, e que gemas

~
têm sido regeneradas de somente uma propor<:ão destas. Acrescenta a1n-

12
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d a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAque a formação do calo é uma reaçaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà lesão na qual a divisão celu

lar é acionada pela liberação de fatores endógenos do crescimento, paE

ticularmente auxinas. Quanto ao ~xito no estabelecimento do calo, YEO-

MAN & FORCHE (1980) acreditam que depende do uso do fator crít~co de

crescimento e a composição nutritiva do meio, onde as substincias de

c r e sc í.menKJIHGFEDCBAt o s ã o r e q u e r id a s p a r a Lnduz í.r e e s t a b e l e c e r rápí.da divisão

celula:.JConforme BOTTINO (1981), um calo ocorre naturalmente em res-

posta a uma injúria, infestação de pragas e cloênçds,ou à união de um

enxerto. Consoante SONDAHL (1983), a cultura de tecido indiferenciado

em meio sólido é conhecida como calo, o qual pode ser transferido para

meios nutritivos liquidas dando origem à cultura de células em suspen-

são. O calo pode também ser induzi.dopela colocação de um explante em

contato com um adequado meio de cultivo (SALA & CELLA, 1984). Estes

autores, também afirmam, que as células do calo podem ser mantidas in-

definidamente "in vitro" ou podem ser induzidas a regenerar orgaos ou

plantas completamente diferenciadas. Segundo PASQUAL (1985), os calos

podem,ser usados como um processo Intermed í.âr í o de propagação clonal ,

desde que considerada as seguintes limitações: a) nem todo calo permi-

te a regeneração de plantas; b) normalmente plantas oriundas de calo

apresentam elevados índices de variação somaclonal, atribuídos à utili

zação de altas concentrações de reguladores do crescimento; c) calo

mantido por longos períodos pode perder progressivamente a capacidade

de regenerar plantas. SIQUElRA (1986) enfatiza que o cultivo de teci-

dos com a indução de calo, origina mudanças genéticas permanentes, que

serão transmitidas aos clones deles derivados, observou também, que

~teraçõ~s cromossômicas e mutações g~nicas são fenômenos de

ci~ralizada nas plantas regeneradas do cultivo "in vitro".

ocorren

13
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2.2.1. Importância e seleção do explante

Ii
Um dos fatores responsáveis pelo sucesso da cultura de tecidosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é a seleção do explante adequado, a pesquisa,conforme ~ruRASHIGE(1974) ,

considera os seguintes critérios: a) o órgão que servirá como fonte de

tecido; b) a idade fisiológica e ontogenética do órgio; c) aKJIHGFEDCBA. estação

na qual o explante vai ser obtido; d) o tamanho do explante; e) o esta-

. ~
do sanitario e fisiológico da planta fornecedora do explante. Em ce-

reais e gramíneas, os tecidos do mesocótilo ou raiz podem ser os mais

apropriados para calo e eventualmente para cultura de suspensão (GAN-

BORG ~t ~1., 1976). PARKE (1978) observou que secções caulinares de

mandioca forneceram explantes superiores ãqueles originados de folhas

ou pecío10s, para indução de calo. REY et aI. (1980) pesquisando a in-

dução de calo e raízes em exp1antes de seis cultivares de mandioca, con

cluíram que os melhores explantes foram os provenientes do caule e

peciolo, sendo os de lâmina foliar os menos efetivos. Para BOTTINO

(1981), qualquer tecido jovem pode ser usado como explante, desde que

esteja são e livre de qualquer organismo contaminante, permitindo

maior proliferação celular, pois, detém potencial tanto para a divisão

,celular como para a regeneração de plantas. Em plantas com vigor regen~

rativo forte, pequenos segmentos do caule, folha ou raiz podem servir

como material inicial segundo WETHERELL (1982), mas se a capacidade da

I espécie para desenvolvimento de gemas adventícias é débil,

\

necessário o uso de ápices caulinares, caule principal e ramos como

explante. Além desses fatores, consoante H U & WANG (1984), as condições

torna-se

gerais de cultivo são também importantes. N a micropropação de inhame

(Dioscorea alata 1,.), batata-doce (Ipomea batatas (L.) Lam, ) e mandIo

ca (Manihot e s c u le n ta C r an t z) , N G & H A H N (1 9 3 5 ) considermn q u e gemas

laterais e apicais s~o partes da planta mais apropriadas. Para PASQUAL
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(1985)~ têm sido usados meristemas apicais~ gemas axilares~segmentos do

caule e folha, raIzes, órgãos de armazenamento, hipocótilo, anteras, n~

celos e segmentos do fruto, porém melhores resultados são obtidos comnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~ \.~~\..~~~~'õ.\..~"J~"~~~~ 'õ.\.\.."~~,~~ ~~'õ.\..~~~~ 't.'õ.)I\..~ 'õ.~~~"'-~~~"'-\..~~\..'õ.~~~~

têm maior potencial morfogenético.

O tamanho do explante pode determinar as razões práticas na mi-

cropropagação clonal, como exemplo, o explante para cultura de meriste

mas é restrito à parte superior terminal da gema apical (MURASHIGE,

1974). KARTHA & GAMBORG (1975) eliminando o mosaico da mandioca através

da cultura de meristema, verificaram que o tamanho do explante influen-

ciou no número de plantas regeneradas e concluíram que somente explan-

tes excedendo O~2 rnm de comprimento formaram plântulas completas. Os

menores apenas produziram calo ou calos com raízes. DALE (1977) relatou

que na cultura de meristema de oito espécies de gramíneas, as variações

na sobrevivência dos ápices entre as espécies foram altamente correIa -

cionadas com o tamanho do ápice cultivado; o explante mais longo teve

alta taxa de sobrevivência. NG & HAHN (1985) afirmaram que, geralmente,

o número de plantas livres de vírus é inversamente proporcional ao tam~

nho do meristema usado. Segundo oeHOA (1985), o tamanho do exp1ante que

se deseja cultivar é um fator a ser considerado, pois a dificuldade pa-

ra iniciar um cultivo aumenta, m a diminuição do tamanho.

A posição dos explantes na planta doadora induz variações nas

suas características regenerativas, princjpalme~te qunntoKJIHGFEDCBAi durdç~o de

diferenciação entre suas células cunstituintes.HOLLINGS & STONE (1968),

em cultura de meristema deXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChcysanthelllUJD, averiguaram que a taxa de su-

cesso de exp1ante obtidos da gema terminal foi de 32%, enquanto que de

gemas laterais foi de 18%. A posição é determinante sobre a uniformida-

de ou nao do explante quanto a sua organização celular, segundo YEOMAN

(1970). O referido autor acrescenta ainda que, quando o exp1ante é homo
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geneo, todos os calos serao uniformes, pois, resultaram de um único t!

po de célula, porém, quando heterogêneos, como os originados do caule,

raiz ou folha, os calos consistirão de produtos de divisão de muitos

tipos de células. MURASHIGE (1974) verificou que entre exp1antes de se~

ções do caule de fumo, aqueles próximos da região apica1 produziramrai

zes e gemas adventícias mais rapidamente do que os da região basa1. NG

&-HAHN (1985) cultivaram e compararam meristemas da gema apica1 até a

1 1 ª gema lateral de mandioca e concluíram que a gema apica1 conferiu

taxaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde formação de plantas mais altas do que as de gemas late-

rais. Houve também diferenças significativas quanto a indução do calo

entre as gemas laterais.

2.2.2. Importância e escolha do meio de cultura

A escolha do meio de cultura adequado, constitui-se de extrema

importância para o êxito do cultivo de tecidos de plantas nos diversos

tipos de estudo. SCHENK & HILDEBRANDT (1972) definiram um meio que se

assemelha ao B5. onde as quantidades de sais minerais são ligeiramente

altas. enquanto o amônio e o fosfato são forneci.dos como uma só mistu-

ra. MURASHIGE (1974) desenvolveu o conceito de estádios de desenvolvi-

mento. conscientizando de que um único meio nãonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé suficiente para uma

multiplicação e regeneração vegetal "in vitro". SHERIDAN (1975). na

indução do calo de milho (Zea mays L.). comparou os meios B5. Schenk &

Hi1debrandt e Linsmaier & Skoog e evidenciou que não existe diferença

significativa na taxa de crescimento quando mediu o i.ncremento no peso

de matéria fresca. Conforme GAMBORG et aI. (1976). o meio de cultivo

para tecidos e órgãos vegetais será constituído de sais minerais. vita

minas. h~mÕoios e suplementos opcionais. de acordo com a espécie de- -
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planta e o uso intencional da cultura "in vitro". Os referidos autores,

afirmam que em cultura de calo e suspensões celulares de algumasKJIHGFEDCBA-espe-

eies há uma preferência pelo meio idealizado por Murashige & Skoog, en

quanto outras crescem no meio B5, devido conter baixas quantidades de

amônio, nutriente que pode reprimir o crescimento em cultura líquida

Conforme PARKE (1978), o primeiro passo para o desenvolvimento de

um sistema de cultivo de tecidos é a descrição de um meio definido que

permita a proliferação do calo. DALE & DEAMBROGIO (1979), ao induzirem

calo em cevadaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Bordeum vulgare L.), concluíram que o meio B5 deu 40%

mais calos do que o meio Murashige & Skoog e que 2,4-D a 1 mg/1 sem ci-

tocinina deu ligeiramente mais calo do que a 5 mg/1. MENDES et aI.

(1980) observaram que em algumas espécies vegetais obtém-se um melhor

desenvolvimento do tecido em cultivo, quando o início do crescimento

ocorre em meio líquido, e após algumas semanas transferido para meio

sólido. REY et aI .(1980) divulgaram que a efetividade na indução e pos-

terior crescimento dos calos provenientes de diferentes explantes de

mandioca, dependeu do meio de cultivo, além de conter uma auxina e uma

citocinina dentre os constituintes básicos. Segundo WETTER & CONSTABEL

(1982), o meio de cultura 85 tem sido usado em diversos tipos de ex-

plantes de várias espécies vegetais, especialmente pelo seu baixo nível

de sais inorgânicos em relação ao Murashige & Skoog. NG & HAHN (1985)

concluíram que o meio Kartha & Gamborg com adição de 100 mg de inosi-

to1/1 e 80 mg/l de sulfato de adenina, é apropriado para o desenvolvi

mento e crescimento de meristema para obtenção de plantas livres do ví-

rus do mosaico da mandioca.

Segundo MURASHIGE (1974), a escolha entre um meio gelou líqui-

do, depende da prática do pesquisador e da facilidade de avaliação. Re-

velou também, que excessivas concentrações de agar resultaram em gels

duros e inibiram o crescimento de tecidos de plantas. O referido autor
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confirma, que a concentraçao de agar para obter um apropriado gel, va-

riari com o tipo de explante culturado, a qualidade do agar e o pH do

meio. SALA & CELLA (1984) revelaram que as culturas sobre o meio sólido

apresentam inconvenientes, devido ao fato de que nem todas as células

dos calos se encontram nas mesmas condições ambientais: as células dos

extratos externos estão diretamente em contato com os nutrientes e ga-

ses, em relação as células dos extratos internos. SINGHA et aI. (1985 )

mencionaram que os recentes estudos com cultura de tecidos, têm demons-

trado que a concentração de agar tem uma forte influência sobre o cres-

cimento e desenvolvimento de vários explantes, afetando as característi

cas físico-químicas do meio de cultivo.

O pH do meio nutriente é também um fator crítico, entretanto,tem

sido muito negligenciado em estudos de cultura de tecidos (MURASHIGE,

1974). A prática usual segundo este autor é ajustar o pH do meio com

valores entre 5,0-6,0 pela adição de Hel e/ou NaOH, e que geralmente o

pH mais ácido, amolece o gelo Evidenciou também, que pH tendenciosos

ocorrem durante o curso da cultura e atualmente pouco é conhecido da in

fluência do valor do pH sobre o desenvolvimento da cultura. O pH deter-

mina a solubilidade e disponibilidade dos minerais e modifica as

priedades de coagulação do agar (WETHERELL, 1982).

Os componentes orgânicos mais críticos do meio de propagação de

pro-

plantas são auxinas e citocininas, mesmo assim, MENDES et aI. (1980) es

clarecem que as vitaminas desempenham papel importante no metabolismo

vegetal. Mio-inositol não é essencial, mas tem sido obviamente benéfi-

ca, sendo usada na concentração de 100 mg/l (MURASHIGE, 1974). Thiamina

(vitamina B
1
) pode ser essencial para quase todas as culturas de teci-

do vegetal, enquanto icido nicotínico e piridoxina (vitamina B6) podem

estimular o crescimento (GAMBORG ~ aI .• 1976). As vitaminas do meio

basal preenchem a necessidade que tem o tecido de co-fatores enzimáti
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cos (ROCA, 1980). Segundo DODDS & ROBERTS (1982), as vitaminas têm fun

ções catalíticas no sistema enzimático e são requeridas em pequenas

quantidades. Quanto aos aminoácidos, segundo esses autores, com exce

ção da glicina, não sao usualmente adicionados ao meio de cultura veg!

tal.

2.2.3. Importância dos reguladores do crescimento na indução eXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmanutenKJIHGFEDCBA

-çao do calo.

2.2.3.1. Auxinàs

)

-A açao dos compostos hoje classificados como auxinas, foi demons

trado pela primeira vez na baínha da folha de aveia (Avena sativa.

L.) (MEYER et aI., 1983).

Auxinas .natura1 e sintética, estimulam a_formação do calo em

uma ampla variedade de tecido vegetal, sendo que as sintéticas são bio

10gicamente mais ativas, porque são mais persistentes e possuem mais

estabilidade na planta do que a natural (SHERIDAN, 1975). O ápice de

brotos jovensnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé um local ativo para a biossíntese de auxinas, logo,

auxina exogena nem sempre sera necessária no estádio de estabelecimen

to dos explantes, principalmente quando são obtidos de plantas em ati-

vo crescimento (DALE, 1975).

As auxinas diferem significativamente na estabilidade, efetivi-

dade e influência sobre a qrganogênese. CHENG & SMITH (1975) induzindo

organogenese a partir da cultura de calo de cevada, informam que uma

concentraçao relativamente alta de auxina é requerida para iniciação e

manutenção do calo. Consoante SHERIDAN (1975), na indução de calo ,

2,4-D é evidentemente a auxina de preferência, pois ao testar ANA e

AIA para indução de calo em milho, a 10 ou 50 mg/l em substituição ao
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2,4-D no meio basal, ambos sozinh~s ou juntos, pouco ou nenhum calo

foi produzido, exceto a 10 mg/l de A,A onde uma moderada quantidade de

calo foi formada; portanto, conclui que o uso do 2,4-D para indução de

calonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé superior ao ANA e AIA. Este mesmo autor confirma que houve gran-

de crescimento a 1 mg/l do que a 4 mg/l de 2,4-D e maior crescimento

em escuro contínuo do que alternando luz (16 horas) e escuro (8 horas)

na indução de calo de milho. GAMBORG ~ aI. (1976) informam que a prod~

ção de calo é bem sucedida pelo uso único de 2,4-D, no entanto, a adi-

ção da benziladenina, é conveniente em muitos casos. HUSSEY (1978) afir

ma que o 2,4-D é um composto altamente ativo e o mais efetivo para pro-

mover a formação de calo, mais inibe fortemente a iniciação de brotos.

Em calo deXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHaplopappus gracilis, 2,4-D em níveis de até 2 ppm, induz

menos frequência de anomalias cromossomáticas do que quando adicionado

afirmaram]

que na presença de uma citocinina, o 2,4-D em altas concentrações é me-

nos adequado do que ANA e AIA.Conforme DODDSKJIHGFEDCBA& ROBERTS(l982),0 ácido Lndo Lace

à cinetina, citado por YEOMAN & FORCHE (1980). Estes autores

tico (AIA) ocorre naturalmente, porém, é facilmente degradado pela luz

e oxidação enzimática, mas quando efetivo indica um mínimo de desfavora

bilidade sobre a formação de órgão. Além disso, como o AIA oxidase p~

de ser alto em tecido cultivado, o AIA será adicionado em altas concen-

trações (1-30 mg/l) , enquanto que os compostos sintéticos podem ser em-

pregados em baixas concentrações (0,1-2,0 mg/l). Estes autores relata

ram que o 2,4-D é mais potente do que ANA ou AIA e tem como caracterís-

tica não usual, desempenhar, na mesma extensao, as funções de auxina e

citocinina. Segundo HARTMAN & KESTER (1983), concentrações mOderadamen)

te altas, acima de 1 mg/l de auxina são suficientes para produção de

calo.

Segundo MEYER ~ aI. (1983), as primeiras tentativas de isola

mento de hormônios, não partiram de coleóptilo ou qualquer tecido vege-
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tal, porque a quantidade existente era pequena para ser detectada em

testes químicos, mas, afirmaram, que os principais centros de síntesegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

auxínica são os tecidos meristemáticos, tais como: gemas em brotação,

folhas jovens, extremidades da raiz, flores e inflorescências em cres-

cimento. Revelaram também, que as auxinas podem estimular ou inibir

um dado fenômeno e seu efeito depende nao só da sua concentração, mas,

do tipo específico de crescimento que ela influência. De acordo com

estes autores, uma auxina altamente eficaz sobre um dado tipo de cres-

cimento pode ter pouco ou nenhum efeito sobre um outro.

o efeito das auxinas sobre as plantas completas, tecidos e célu

Ias, segundo SALA & CELLA (1984), são: a) determinar o alongamento dos

brotos; b) estimular o crescimento das raízes; c) inibir a queda das

folhas; d) promover o crescimento dos frutos; e) determinar a dominân

cia apical.

2.2.3.2. Citocininas

Citocininas são substâncias reguladoras do crescimento que cau-

sam divisão celular nas plantas. A primeira citocinina foi descoberta

por SKOOG & MILLER (1957), usando DNA autoclavado de esperma do peixe

arenque e foi denominada ~. Estes autores revelaram que altas

concentraçoes de citocinina induzem a iniciação de brotos e reprimem

o enraizamento. A primeira citocinina encontrada em plantas foi extraí

da e cristalizada por LETHAM et aI. (1964), a partir de grãos de mi-

lho em desenvolvimento e foi denominada zeatina.
~

Conforme SHERIDAN (1975), a inclusão de cinetina ou ácido gibe-

rélico no meio de cultura nao teve efeito ou resultou em um pequeno

efeito inibitório sobre o crescimento do calo. Concluiu, portanto, que

nenhuma citocinina ou ácido giberélico necessita ser adicionado ao
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meio para indução ou crescimento de calo de milho.

Para METI VIER (1979), as citncininas têm efeito na diferencia

eao e alongamento celular; crescimento e senescência foliar; dominân-

cia apical; germinação; desenvolvimento de organelas; atividade enzim~

tica; abertura estomática; desenvolvimento de frutos e na hidró1ise de

reservas da semente parR o embrião em cresclme:\to, assim, Agindo sobre

a aleurona e preparando-a para a chegada du ~cido giber~lico provenie~

te do embrião.

KODA & OKAZAWA (1980) demonstraram que através da cultura de

ápices caulinares debaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsparagus offlcinalls L., os referidos ápices

continuaram a difundir uma pequena, mas constante quantidade de citoci

nina no meio, através de cinco subcultivos. Segundo HU & HANG (1984) ,

a benzi1adenina é a citocinina mais efetiva para cultura de meristemas,

ápices caulinares e de gemas, seguido da cinetina.

As citocininas estão presentes nos tecidos em ativa divisão. ~

possível que elas sejam sintetizadas nos ápices vegetativos e destes

para as partes aéreas das plantas. Todavia, não se con~ece o seu meca-

nismo de transporte, do local de síntese ao local onde desenvolve sua

função (SALA & CELLA, 1984). Conforme estes autores, é de extrema im-

portância para as culturas de células vegetais, a relação quantitativa

entre citocininas e auxinas, pois, depende em muitos casos a manuten

ção das células no estado indiferenciado ou a sua diferenciação em

raízes e brotos até o desenvolvimento da planta completa.

LUZ (1988) afirma que dentre as citocininas as mais usadas em

meio de cultura são cinetina e benzi1adenina, devido às seguintes ra-

zões: disponibilidade de aquisição; preços mais acessíveis e comprov~

da efetividade nas respostas mor[ogenéticas dos tecidos vegetais cu1ti

vados "in vitro".
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~ Giberelinas são substâncias promotoras do crescimento. cujos

jefeitos podem ou não ser semelhantes aos das auxinas. Conforme SCHOROE

DER & SPECTOR (1957). o ácido giberélicogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé capaz de estimular o cresci

mento em muitas plantas; seu efeito tem sido atribuído basicamente pa-

ra a promoção da elongação celular e recentemente tem sido comprovado

a divisão celular. MURASHIGE & SKOOG (1962) conlprovaram que

em baixas concentrações as giberelinas incrementam a taxa de crescl.men

to de tecido de fumo cultivado "in vitro". embora atuando de maneira

inibitória na formação de gemas quando em cultura de calo.

As giberelinas são poucos estáveis. Embora THORPE & MEYER

(1972) tenham comprovado que o ácido giberélico. tanto autoclavado co-

mo filtrado. não influenciou sobre a acumulação de amido e formação

de gemas. No entanto. MORElRA et aI. (1977) recuperando plantas de ma~

dioca livres de bacteriose. através da cultura de meristemas. verifica

ram que o ácido giberélico exerceu maior efeito sobre as plantas quan-

do este hormônio foi esterilizado por filtração do que por autoclava-

gemo WETHERELL (1982). acredita que as giberelinas também são parcial

mente destruídas por esterilizaç~o em autocla~e ou calo prolongado no

meio de cultura. DODns & ROBERTShgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J9 8 2 ) Jfirolnmque as giberelinas

são prontamente degradadas por temp~raturas elevadas. e a atividade

biológica de uma solução recém preparada de ácido giberélico foi redu-

zida por 90%, como resultado de autoclavagem. LOPEZ (1985) comenta que

20 minutos de esterilização. as giberelinas conservam em torno de 90%

de sua integridade química. não se manifestando trocas em sua ativida-

de biológica.

ENGELKE et alo (1973) consideram que o efeito inibitório da gi-

berelina sobre a formação de órgãos não é reversível pelos chamados

23
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anti-giberellnas ou inibidores da síntese de glberelinas, mas pode ser

neutralizado por altas concentrações de citocinina. Para MURASHIGE

(1974), as giberelinas embora estimulantes do crescimento de orgaos,

geralmente suprimem o processo de iniciação dos mesmos. LUNDERGAN &

JANICK (1980) não detectaram influência na proliferação ou crescimentohgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-de gemas laterais de maçabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(MaIus pumila mll), quando foi usado 0,29 ~M

de ácido giberélico.

Para NICKEL (1982), giberelinas são compostos que estimulamgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

divisão celular, alargamento celular ou ambos. Este autor também acres-

centou, que o seu efeito destacado é a e10ngação do caule primário, que

ocorre em tecidos jovens e centros de crescimento, causado por um incre

mento no comprimento celular, na taxa da divisão celular ou a combina

ção de ambos, dependendo do tipo específico de planta tratada. Suas con-

centraç~es nos tecidos vegetais sao extremamente baixas, por exemplo,

em 100 botões de plântulas de girassol (Heliantus aDDUS L.) extraíram-

se apenas 0 ,0 01 mg de uma giberelina (MEYER ~ aL , , 1983). Estes auto-

res, também afirmaram que nas planras superiores, os principais locais

!

(

de síntese das giberelinas são os mcristemas foliares, ápices ~adicula-

res e as sementes em germinação, muito embora, SALA & CELLA (l984),afi~

me~ que pouco se sabe sohre o local de síntese, transporte e mecanismo

de ação das giberelinas na planta, mesmo Rssim, evidenciam alguns efei-

tos práticos sobre os vegetais: a) estimulam o crescimento das plantas

e a expansão foliar; b) aumentam as dimens~es dos frutos. desde que e!

teja presente uma auxina; c) interrompem a latência da semente, induzin

do a germinação. De acordo com lU & WA.~ (1984), suficientes quantida -

des deste hormônio são sintetizad\Js pela maioria dos explantes, e que

o ~cido giberélico quando suplementado, sua funçio ~ primariamente para

elongaç~o da gema. Consoante LOPEZ (1985), o ~cido giberélico promove

a e10ngaçio e reprime a formação de gemas e de qualquer classe de teci-
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do organizado.

Resultados de RAGHAVAN & TORREY (1964) demonstraram que enquan-

to o ácido giberélico teve o mesmo efeito de uma auxina, sobre o desen

volvimento de raízes em embriões "in vitro", ele diferiu das auxinas

em seu efeito sobre o crescimento de gemas. KARTHA ~ aI. (1974) con-~

cluíram que BA e AG
3

juntos com ANA são necessários para completa morfo

genese em mandioca e que um forte efeito sinergístico resultou da combi

nação de BA e AG
3
. Estes mesmos autores, obtiveram plantas oriundas de

meristema de broto apical de mandioca, utilizando o meio MS suplement~

do com BA (0,5 UM),ANA (1,0 UM) e AG
3

(0,1 uM). Os resultados mostraram

qrque AG
3

junto com ANA, induziu a formação de raizes, enquanto que BA

\ com ANA produziu somente calo com numerosas raizes. SHERIDAN (1975) evi

denciou que a interação de ácido giberélico, cinetina e 2,4-D, produziu

efeitos sobre o crescimento do calo de milho. A adição de 0,3 a 30 mg/l

de ácido giberélico no meio de cultura, não teve influência estimulató-

ria e pouco ou nenhuma influência inibitória. BAJAJ (1977) obteve calo

de meristema de mandioca após 2 a 7 semanas em subcultura, utilizando o

meio básico MS suplementado com ANA (1,0 mg/l), cinetina (0,2 mg/l) e

AG
3

(0,5 mg/l). ROCA et aI. (1978) regeneraram "in vitro" aproximadame~

te 50 plântulas de batata a partir de um só ápice isolado submetidogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

combinação tripla hormonal (ANA, BAP e AG
3
). Esta combinação

mais gemas do que ANA unicamente ou ANA e AG
3

juntos. REY &

induziu

MROGINSKI

(1978) regeneraram plantas de mandioca a partir de ápices caulinares,

utilizando diferentes combinações e concentrações hormonais, onde os

melhores resultados foram conseguidos csm o meio basal MS suplementadc

com ANA (0,1 mg/l), cinetina (0,1 mg/l) e_AG
3

(0,1-0,5 mg/l). NAIR et

aI. (1979) observaram a interação de quatro cítocininas com ANA na pre-

sença ou ausência de 0,1 uM de ácido giberé1ico. Cem por cento da regen~

ração de plantas oi obtido para todos os níveis de BA (10, 1, 0,5 e

25
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0,1 ~M) em combinação com 1,0 ~M de ANA quando 0,1 ~M de AG
3

estava pr~

sente. Em estudos com meristema de mandioca segundo RODRIGUES et aI.

(1980), a citocinina ~ em altas concentrações estimulou o desenvolvi-

mento de gemas e inibiu o enraizamento; por outro lado, as auxinas ~IA
----

e AIB em baixas concentrações favoreceram a diferen iação em raIzes ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r-r-""

as gib~inas em nIveis médios estimularam os primórdios foliares do---
meristema. ADEJARE & COUTTS (1981) avaliando o potencial de clones de

mandioca da Nigéria, para a cultura de meristema do ápice, como um méto

do para erradicação do mosaico da mandioca, utilizaram duas citocini-

nas, cinetina e BA, que foram testadas nos nIveis 10, 1, 0,5 e 0,1 ~M

na presença do ácido giberélico ao nIvel de 0,1 ~M. Seus resultados le-

varam-lhes a concluir que os meios foram apropriados para o cultivo de

meristemas do ápice e que após 12 dias em cultura, os mesmos estavam

ativos e livres de patógenos. Alguns meios formaram brotos e ou
,

ra1zes

quando utilizaram BA em combinação com ANA na presença do AG
3
, no entan

to, a cinetina nas mesmas condições não propiciou regeneração de plan-

tas.



3. MATERIALgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE ~TO O O SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente estudo foi desenvolvidc no Laboratório de CitogeDét!

ca do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Uni

versidade Federal do Ceará, no período de março a julho de 1988.

Como fonte de material vegetativo para retirada dos explantes,

foram produzidas mudas de mandioca da cultivar Aipim Baiano, as quais

foram obtidas a partir de estacas-sementes de 20 cm de comprimento,

tratadas em solução aquosa de hipoclorito de sódio (5%) e álcool etíli

co a 70% por 2 minutos. Em seguida, foram plantadas em vasos, cujos s~

o
los haviam sido esterilizados em estufa a uma temperatura de 110 C

por 12 horas. Após o plantio das estacas-sementes, os vasos foram

transferidos para a câmara de crescimento, onde as condições de assep-

sia foram controladas.

Os explantes consistiram de gemas laterais, localizadas na in-

serção das folhas do ápice caulinar . Os ápices caulinares eram trazi-

dos para o laboratório imersos em água destilada e autoclavada, com

as folhas seccionadas, para serem dissecados os explantes, cujo peso

de matéria fresca inicial foi imediatamente retirado, utilizando-se ba

lança analítica.

A assepsia dos explantes foi individual e constou das seguintes

etapas: imersão em álcool (70%) por 20 segundos; lavagem por três ve-

zes, em água destilada e autoclavada; imersão em uma solução aquosa

de hipoclorito de sódio (1% de cloro livre), contendo Nipagin (1%) e

duas gotas de Tween 20, por 15 minutos; lavagem por três vezes com

agua destilada e autoclavada. Após a assepsia, os explantes foram ino-

culados em tubos de ensaio (1 5 cm de comprimento por 2 ,5 cm de diâme-

27
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tro), contendo 20 ml de meio B5, idealizado por GAMBORG et aI. (1968),

cuja composição de macra e micronutrientes e compostos orgãnicos cans

ta na Tabela 1. Após agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt nocuhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL a ça o os explan t es foram incubados em câmara

de crescimento, durante 90 dias, para forma~~o e crescimento do calo,

sob as seguintes condições: fotoperIodo de 16/8 horas (luz/escuro);te~

peratura de 25±2°C e umidade relativa de 74%. A fonte de luz constituI

da de lâmpadas fluorescentes e incandescentes, forneceram uma intensi-

dade luminosa de 1000 luxo

o meio de cultura B5, utilizado para o crescimento dos explan-

tes, foi suplementado com: sacarose (20 g/l), como fonte de carbo-

no; mistura de sais inorgânicos mais compostos orgânicos e reguladores

do crescimento de acordo com os tratamentos assim discriminados:

M1 - BA (0,0 mg/l) e 2,4-0 (0,0 mg/l)

M2 - BA (0,0 mg/l) e 2,4-0 (1,0 mg/l)

M3 - BA (0,0 mg/l) e 2,4-0 (2,0 mg/l)

M4 - BA (1,0 mg/l) e 2,4-0 (0,0 mg/l)

M5 - BA (1,0 mg/l) e 2,4-0 (1,0 mg/l)

M - BA (1,0 mg/l) e 2,4-0 (2,0 mg/l)
6

M7 - BA (2,0 mg/l) e 2,4-0 (0,0 mg/l)

M - BA (2,0 mg/l) e 2,4-0 (1,0 mg/l)
8

M - BA (2,0 mg/l) e 2,4-0 (2,0 mg/l)
9

Portanto, o ensaio consistiu de nove meios resultantes da combi

- de dois reguladores do crescimento em três nIveis, que foram estunaçao

dados na ausência e presença de 0,03 mg/l do AG3,resultando em 18 tra-

tamentos.

Como modelo experimental, utilizou-se o delineamento inteiramen

te casualizado em esquema fatorial 3x3x2 com 10 repetições.

o pH do meio foi reajustado para 5,5, mediante o uso de ácido

clorIdrico e/ou hidróxido de sódio, adicionando-se posteriormente agar
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Tabela 1. Composição de macro e micronutrientes e constituintes orgân!

cos - Meio B5.

Macronutrientes mg/l

KN0
3

CaCl2·2H20

MgS04·7H20

(NH4)2S04

'NaH
2
P0
4
•H
2
0

2500

150

250

134

150

Micronutrientes

KI

H3B03

MnS04·H20

ZnS04·7H20

Na2Mo04·2H20

CuS04·5H20

CaC12·6H20

Fe-EDTA (ácido etilendinitrotetra-acético)

0,750

3,000

10,000

2,000

0,250

0,025

0,025

43,000

Constituintes orgânicos

Sacarose 20000

100

10hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

1 gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

Mio-inositol

Tiamina

Ácido nicotínico

Piridoxina

Glicina

Fonte: GAMBORG et aI. (1968).
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(8,0 g/l). Os meios foram aquecidos ate uma perfeita mistura do solidi-

ficador e em seguida distribuIdos nos tubos de ensaio, lacrados com

chumaços de algodio e autoclavados a 1 ,5 Kgf/cm2 durante 20 minutoti.

Nas observações feitas semanalmente, avaliou-se aS seguintes va-

riáveis: peso de matéria fresca inicial e final dos explantes;hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

numero

de semanas necessárias para o início da diferenciaçio do calo; caracte-

rísticas sobre o tipo de proliferaçio do calo, obedecendo a escala: O -

sem proliferaçio; 1 - proliferaçio limitada às áreas cortadas; 2 - pro-

liferaçio abundante; cor, consistência e anatomia dos calos.

Para se obter uma estimativa do efeito do crescimento do explan-

te, mediante o ganho de peso d e matéria fresca, foi utilizado o método

de Klein, usado por LUZ (1988), que consistiu da fórmula:

GP -=-------------

GP = ganho de peso de matéria fresca

PFf peso de matéria fresca final

PF
i

peso de matéria fresca inicial

O valor obtido indica a razio do aumento do peso em relaçio a

cada miligrama de peso de matéria fresca inoculado no meio de cultura.

Para observaçio da anatomia dos calos, foram preparadas lâmi -

nas com cortes em série, obedecendo à técnica descrita por JOHANSEN

(1940): iniciou-se com a coleta e corte dos calos que foram levados

para o fixador, cujo objetivo foi paralizar o crescimento do calo, res

guardando sua integridade. Após lavagem em água destilada, para compl~

ta remoçio do fixador , deu-se inIcio à desidrataçio gradativa dos te-

cidos em álcool etílico, passando depois para xilol. E~seguida, foi

feita a inclusio do material, ou seja, a infiltração gradativa nas ce-

o ~
lulas, de parafina fundida em estufa a 58 C. Logo apos foram feitos



cortes da ordem de 20'~, em micrótomo, os quais foram distendidos sobre

lâminas limpas e preparadas com adesivo de Mayer. Então, removeu-se a

parafina usando xilol, para efetuar a desidratação do material, com o

objetivo de colorir os tecidos com safranina e azul de nilo. O material

foi novamente desidratado e depois levado para o xilol. A montagem fi

nal das lâminas foi feita em Entelan.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. tndice de ganho de peso de matéria fresca dos explanteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A velocidade de crescimento do calo é frequentemente expressa

pelo incremento do peso de matéria fresca, como parâmetro indicativo do

aumento na massa de tecido (DODDS & ROBERTS, 1982). A análise de vari-

ância para Indice de ganho de peso de matéria fresca, encontra-se na Ta

bela 2, evidenciando não haver diferença significativa, nos contrastes,

sem ácido e com AG3 (0,03 mg/l). Este resultado está de acordo com ME-

TIVIER (1979), ao revelar que as giberelinas, geralmente, produzem efe!

tos em plantas intactas, em comparação com segmentos destas(explantes).

A análise dos tratamentos na ausência do ácido giberélico, mostra que

a interação BA x 2,4-D é significativa, o mesmo ocorre na análise dos

tratamentos ·na presença de 0,03 mgll do AG3, essas respostas indicam

que um regulador de crescimento está sendo influenciado pela presença

do outro, sobre o aumento de ganho de peso de matéria fresca dos expla~

tes, concordando com NARAYANASWAMY (1977), quando relatou que a combina

ção de uma citocinina com uma fonte de auxina, intensifica a indução

de calo. Gomo as interações foram significativas, demonstra que os reg~

ladores não agiram independentemente, portanto, realizaram-se os desd~

bramentos 2,4-D/BA e BA/2,4-D na ausência e presença

ácido giberélico.

de 0,03 mgll do

No desdobramento 2,4-D/BA na ausência do ácido giberélico, co

mo se observa na Tabela 3, só houve diferença significativa entre os

nIveis de 2,4-D, no ganho de peso de matéria fresca dos explantes, qua~

do essas dosagens foram utilizadas na presença degfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ,0 mg/l de BA.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ 6 7 5 5 6 a .
Para
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Tabela 2. Análise de variância para os índices de ganho de peso de maté

ria fresca dos explantes, na ausência e presença do ácido gi-

beré ico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manibot esculenta Crantz). Fortaleza,

Ceará Brasil, 1989.

Causas de variação GL SQ QMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

Total 179 127/+03,0651

Tratamentos (1 7 ) 76229,3228

Sem/AG
3

vs Com/AG3
1 162,1748 162,1748 0,51

Sem/AG3
(8) 20133,9960

BA 2 13853,7540 6926,8770 21,93**

2,4-D 2 2631,1100 1315,5550 4,16*

BA x 2,4-D 4 3649,1320 912,2830 2,89*

Com/AG3
(8) 55933,1520

BA 2 39258,7040 19629,3520 62,14**

2,4-D 2 7846,9040 3923,4520 12,42**

BA x 2,4-D 4 8827,5440 2206,8860 6,98**

Resíduo 162 51173,7422 315,8873gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C .v . = 103,2%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F.

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F.
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Tabela 3. Análise de variância para o desdobramento 2,4-D/BA, na ausen

cia do ácido giberé1ico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Man1hot esculenta

Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Causas de variação GL SQ QMgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

2,4-D/n!ve1 O BA 2 15,5920 7,7960 0,02

2,4-D/n!vel 1 BA 2 5492,7654 2746,3827 8,69*

Efeito L. 1 4124,6228 4124,6228 13,06*

Efeito Q. 1 1368,1426 1368,1426 4,33*

2,4-D/nIvel 2 BA 2 771,8825 385,9412 1,22

Resíduo 162 51173,7422 315,8873

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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tanto, uma análise de regressão foi procedida (Tabela 3), objetivando

elucidar se o fenômeno ocorrido aumentou ou decresceu segundo o efeito

linear ou quadrático, fazendo-se uso dos polinômios ortogonais, confor-

me PIMENTEL GOMES (1976). Na referida análise, observa-se que os níveis

de 2,4-D na presença de 1,0 mg/l de RA, estão expressando significâ~

cia, cuja explicação dá-se através de um ~feito quadrático, muito embo-

ra grandes proporç~es desse efeito estejR seprlo explicado pelo compone~

te linear. Este comportamento fica evidenciado na Figura 1, onde as con

centraçoes de 2,4-D, na presença de 1,0 mg/l de BA,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà medida que aumen-

tam causam uma resposta correspond~nte no acréscimo de peso de matéria

fresca dos explantes, concordando com KAMADA & HARADA (1979), quando

concluíram que a auxina 2,4-D e a citocinina benziladenina na dosagem

de 1,0 mg/l,ao serem aplicados simultâneamente, a citocinina inibiu a

ação da auxina em estimular o enraizamento para induzir o

mento de calo.

O desdobramento BA/2,4-D na ausência do ácido giberélico, encon-

desenvolvi-

tra-se na Tabela 4, o exame desta tabela evidencia que só houve efeito

significativo da citocinina BA quando na presença de 2,4-D, mostra tam-

bém, a análise de regressão revelando significância para um acentuado

efeito quadrático quando BA está na presença do nível 1 e 2 de 2,4-D.

Estes resultados podem ser visualizados nas Figuras 2 e 3, onde eviden-

ciam que o máximo peso de matéria fresca dos explantes foi alcançado

com a dosagem 1,0 mg/l de benziladenina. Logo, podemos concluir que os

tratamentos 1,0 mg/l de BA com 2,0 mg/l de 2,4-D. assim como, 1,0 mg/l

de BA com 1,0 mg/l de 2,4-D, foram os melhores para o aumento de peso

de matéria fresca dos explantes, na ausência do ácido giberélica. A ve-

r íhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf í.c aç jio desses resultados está comprovada pelo teste de Tukey (Tabela 5).

No desdobramento 2,4-D/BA na presença de 0,03 mg/l do AG3, veri-

ficou-se um efeito significativo do 2,4-D na presença do nível 2 (2,0
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Tabela 4. Anã ise de variância para o desdobramento BA/2,4-D na ausen

cia do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manibot

Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

esculenta

Causas de variação GL SQ QMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

BA/nívelgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 2,4-D 2 1134,8275 567,4173 1,79

BA/nível 1 2,4-D 2 8075,6670 4037,8335 12,78*

Efeito L. 1 2505,7321 2505,7321 7,93*

Efeito Q. 1 5569,9356 5569,9356 17,63*

BA/nível 2 2,4-0 2 8292,3900 4146,1950 13,12*

Efeito L. 1 444,7094 444,7094 1,40

Efeito Q. 1 7847,6805 7847,6805 24,84*

Resíduo 162 51173,7422 315,8873

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 5. Midias de ganho de peso de ma[~rip fresca dos exolantes, de

acordo com os tratamentos tesrado;" na ausência e presença do

ácido giberilíco, em mandioca (Manibot esculenta Crantz).Forta

leza, Ceará, Brasil, 1989.

Tratamentos
Médias (mg/l)

Sem AG
3

Com AG
3

BA(O,O mg/l) e 2,4-D (0,0 rng/l) 0,274 b 0,175 c

BA(O,O mg/l) e 2,4-DgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO , O mg/l) 0,910 b 0,314 c

BA(O,O mg/l) e 2,4-D (2,0 mg/l) 2,019 b 0,050 c

BA(l,O mg/l) e 2,4-D (0,0 mg/l) 12,322 b 3,428 c

BA (1,O mg /1) e 2,4-D (1,0 mg/l) 41,008a 15,440 c

BA(l, O mg/l) e 2,4-D (2,0 mg/l) 41,044a 1,773 c

BA(2,O mg/l) e 2,4-D (0,0 mg/l) 14,131 b 19,723 c

BA(2,O mg/l) e 2,4-D O , O mg/l) 23,297ab 75,508a

BA(2,O mg/l) e 2,4-D (2,0 mg/l) 11,449 b 47,129 b

DMS 24,448 26,325

Médias seguidas da mesma letra dentro de uma mesma coluna não diferem

significativamente ao nível de 5% de probabilidade,pelo teste de Tukey.
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Figura 2. Efeito da benziladenina no ganho de peso dos explantes,

na presença de 1,0 rng/l de 2,4-D, na ausência do ácido

giberélico. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mg/l) de BA. A análise de regressao esclarece que o fenômeno é decorre~

te de um efeito quadrático (Tabela 6). Estes resultados nos levam a

acreditar que a presença de 0,03 mg/l do AG
3

foi efetivamente inibitó -

ria, já que a concentraçao máxima de BA (2,0 mg/l) juntamente com os

demais níveis de 2,4-0, provocou resposta positiva no ganho de peso de

matéria fresca dos explantes (Figura 4). Esta discussão está coerente

com ENGELKE et aI. (1973), quando divulgaram que o efeito inibitório da

giberelina sobre a formação do calo pode ser neutralizado por

concentrações de citocininas.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

° desdobramento BA/2,4-D na presença de 0,03 mg/l do AG
3
, en-

altas

contra-se na Tabela 7, a qual evidencia o efeito significativo do BA

com todos os níveis de 2,4-0, demonstrando o potencial dessa citocinina

junto a uma auxina para induzir divisão celular em tecido jovem,e, ali-

cerçado em HU & WANG (1984),ao esclarecerem que os ápices caulinares

sintetizam citocinina. Esta afirmação reforça a eficácia com que o BA

agiu sobre o ganho de peso de matéria fresca dos explantes na presença

dos níveis de 2,4-0 favorecido pela produção de citocinina endógena

pelos explantes. Este comportamento deve-se também, provavelmente, ao

fato do 2,4-0 agir inicialmente com uma auxina e secundariamente esti-

mular a síntese de citocinina, hipótese confirmada por I ~UE (1979) tra

balhando com tecido de calo de arroz (OrizabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsativa L.).

Na ausência de 2,4-0, observa-se na labela 7, que os

níveis de benziladenina apresentaram uma resposta linear, com relação

ao ganho de peso de matéria fresca dos explantes. Este comportamento

está óbvio na Figura 5. Um outro aspecto a ser levado em consideração é

que o ganho de peso crescente, provavelmente, foi devido a presença de

auxina endógena nos explantes jovens, em quantidade suficiente para cau

sar um efeito combinado, pois, segundo SALA & CELLA (1984), a adição

de citocinina às células vegetais, cultivadas "in vitro", tem como efeito
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Tabela 6. Análise de variância para o desdobramento 2,4-D/BA, na prese~

ça do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manibotesculenta Crantz).

Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Causas de variaçãogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. G L SQ QM F

2,4-D/nível O BA 2 0,3493 0,1746 0,00

2,4-D/nível 1 BA 2 1112,7444 556,3722 1,76

2,4-D/nível 2 fiA 2 15561,3550 7780,6775 24,63*

Efeito L . 1 3755,4167 3755,4167 11,88*

Efeito Q. 1 11805,9360 11805,9360 37,37*

Resíduo 162 51173,7422 315,8873

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 7. Análise de variância para o desdobramento BA/2,4-D, na prese~

ça do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manlhot esculentaCrantz).

Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Causas de variação GL QMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFSQ

BA/nível O 2,4-D 2 2194,1545 1097,0072 3,47*

Efeito L. 1 1910,6215 1910,6215 6,04*

Efeito Q. 1 283,5330 283,5330 0,89

BA/nível 1 2,4-D 2 31636,8430 15818,4210 50,07*

Efeito L. 1 28270,4620 28270,4620 89,49*

Efeito Q. 1 3366,3805 3366,3805 10,65*

BA/nível 2 2,4-D 2 14255,2500 7127,6250 22,56*

Efeito L. 1 11082,1140 11082,1140 35,08*

Efeito Q. 1 3173,1371 3173,1371 10,04*

Resíduo 162 51173,7422 315,8873

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.



Figura 4. Efeito do 2,4-D no ganho de peso dos explantes na

presença de 2,0 mg/l de Henziladenina e do ~cido

gjberélico. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do AG3 (Tabela 5). O coeficiente de determinaç~o revela que 100%hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e
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principal um rápido incremento da divisào celular, porem só obtido na

presença de uma auxina. Para os níveis 1 e 2, cujas análises encon-

-tram-se na Tabela 7, verifica-se que os efeitos significativos sao qu~

dráticos, muito embora grande parte esteja sendo explicado pelo compo-

nente linear, principalmente na concentraçào 1,0 mg/l (Figura 6)),cujo

efeito sobre o ganho de peso de matéria fresca foi ~xpressivo, quando

combinado com a concentração 2,0 mg/l de BA, na presença de 0,03 mg/l

explicado pelo componente quadrár1co enquanto que 89,36% é explicado

pelo linear, quando BA/nível J de 2,4-D. O desdobramento BA/nivel 2

2,4-0 apresentou uma curva semelha~te ao nível anterior (Figura 7), em

que 77,74% foi explicado pelo componente linear e 100% pelo quadráti-

co, proporcionando um ganho de peso de matéria fresca menos consisten-

te quando os níveis de BA foram estudados na presença da concentraçao

1,0 mg/l de 2,4-D.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Número de semanas necessárias para o inIcio da diferenciação do

calo.

Por esta variável, avaliou-se a velocidade de indução do calo,

conforme as condições de incubação, explantes e meios nutritivos. Os

calos formados por semana, expostos na Tabela 8, evidenciam a influen-

cia da segunda semana sobre a diferenciação, correspondendo a 77,1% do

total, sendo 39,7% na ausência e 37,3% na presença de 0,03 mg/l do AG3·

Para os tratamentos na ausência do AG
3
, houve indução de calo até a

5ª semana e na presença, até a 3ª semana. Estes dados estao coerentes

com NARAYANASWAMY (1977), onde relatou que um orgao cultivado perde

sua estrutura especializada em 3 a 4 semanas de incubação. No entanto,

conflitam com MADRIGAL et aI. (1985), que admitiram o crescimento máxi
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Tabela 8. Dados originais referentes ao numero de calos diferenciados

por semana, na ausência e presença do ácido giberélico, em

mandioca(ManibotbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Bra-

sil, 1989.

Meio de S/ácido giberélico C/ácido giberélico

cultura
2ª 3ª 4ª 5ª total 2ª 3ª total

MlgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO O O O O O O O

M
2hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 O O 1 2 O 1 1

M3 3 O 1 1 5 O O O

M4 O 4 2 O 6 3 O 3

M5 6 2 O 1 9 4 O 4

M6 8 2 O O 10 1 O 1

M7 3 O 2 O 5 4 O 4

M8 8 O O O 8 9 1 10

M9 4 O 1 O 5 10 O 10

Total 33 8 6 3 50 31 2 33
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mo do calo ocorrendo nahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 ê semana de incubação.

A análise de variância (Tabela 9), mostra significância para se-

mana, confirmando sua influência sobre o núm ro de calos forM.ados, na

ausência do ácido giberélico. A verificação dessa diferença está compr~

vada pelo teste de Tukey (Tabela 10), onde a segunda semana se sobressaiu

como a melhor. A análise de variância (Tabela 11) sobre o número de ca-

los formados na presença do ácido giberélico, evidencia significância

para benziladenina, semana e a interação BA x semana. Como esta intera

ção foi significativa, fez-se o desdobramento, cuja análise se encontra

na Tabela 12, demonstrando que apenas na segunda semana houve efeito

significativo das doses de benziladenina. Observa-se também, nesta tabe

Ia, que a análise de regressão expressou um acentuado efeito linear

dos níveis de BA influenciando a segunda semana, como a mais promissora

na velocidade de indução do calo. Este comportamento é visualizado na

Figura 8.

Mesmo usando plântulas recem germinadas, em condições assépti-

cas, assegurando um explante de células com alto potencial de divisão e

de sobrevivência, para evitar dificuldades com o estado fisiológicos dos

explantes, as análises de variância das variaveis, ganho de peso de ma

téria fresca por explante e número de calos formados por semana, apre-

sentaram um alto coeficiente de variação. Essa variabilidade pode estar

sendo influenciada por vários fatores, entretanto, precisa-se antes de

qualquer conjetura, levar em consideração afirmações convincentes como

a de SALA & CELLA (1984), ao afirmarem que a célula vegetal vive em um

ambiente rico de interações e condicionamentos recíprocos, quando é ex-

traída de seu ambiente natural, muitas dessas interações diminuem. As

sim, NARAYANASWAMY (1977) esclarece que as células constituem os teci-

dos, operando de uma forma altamente coordenada. Contudo, vaticina-se

que o não estabelecimento preciso da posição em que todos os explantes
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Tabela 9. Analise de variância para o numero de calos diferenciados por

semana, na ausência do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manihot

esculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Causas de variação GL SQ QMgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

BA 2 13,72 6,861 3,48

2,4-D 2 4,06 2,028 1,03

Semana 3 63,67 21,222 10,76*

BA x 2,4-D 4 2,78 0,694 0,35

BA x semana 6 26,50 4,417 2,24

2,4-D x semana 6 32,17 5,361 2,72

BA x 2,4-D x semana 12 23,67 1,972

C .v .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 101,11%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 10. Médias para o numero de calos formados por semana, na ausen-

cia do ácido giberélico, em mandioca (Manihot esculentaCrantz).

Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Semanas Médias

Semana 2 3,667gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

0,889 bSemana 3

Semana 4 0,667 b

Semana 5 0,333 b

DMS 1,966

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente ao n!

ve1 de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 11. Análise de variância para o numero de calos diferenciados

por semana, na presença do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Manibot esculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil,1989.

Causas de variação GL SQgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ MhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

BA 2 46,33 23,167 9,07*

2,4-D 2 5,33 2,667 1,04

Semana 1 46,72 46,722 18,28*

BA x 2,4-D 4 9,33 2,333 0,91

BA x semana 2 44,78 22,389 8,76*

2,4-D x semana 2 1 , 78 0,889 0,35

BA x 2,4-D x semana 4 10,22 2,556

C .v . = = 87,20%

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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Tabela 12. Análise de variância para o desdobramento BA/semana, na pr~

sença do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Kanibot esculenta

Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Causas de variação GL SQ QMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF

BA/semana 2 2 90,889 45,445 17,78*

Efeito L. 1 88,167 88,167 34,49*

Efeito Q. 1 2,722 2,722 1,06

BA/semana 3 2 0,222gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ,lll 0.04

Resíduo 4 10,220 2,556

* Significatlvo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F.
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seriam exclsados, causou a elevação do co fLciePte de vãriaçFo, pois,a

retirada das gemas laterais ao longo do cJule, originou explantes de

tamanho e peso desuniformes. Segundo YEO~Ul~ & FORCHE (1980). um teci

do, como um pedaço de caule ou hipocótilogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé tipicamente um complexo de

células diferenciadas com diferentes susceptibilidades a estImulos im-

previsíveis. MURASHIGE (1974) considera que as caracterIsticas regene-

rativas entre explantes são algumas vezes atribuídas às diferenças em

sua idade fisiológica e à extensão de diferenciação entre suas células

constituintes. O mesmo autor ressalta que a frequência de sobrevivên

cia, assim como, a taxa de desenvolvimento do explante tem sido rela-

cionado diretamente com seu tamanho inicial. Um outro fator que também

pode ter contribuído para o aumento de variabilidade foi a exploração

das mesmas plantas como fonte de explantes, em que os cortes sucessi-

vos induziram ápices com gemas debilitadas. Outros fatores podem indu

zir variabilidade, tais como: estado fisiológico do tecido (YEOMAN

1970) e da planta original (MURASHIGE, 1974; HUSSEY, 1978; YEOMAN &

FORCHE, 1980; HU & WANG, 1984) na época da excisão; a capacidade rege-

nerativa e sanidade geral da planta doadora (WETHERELL, 1982).baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Relação peso inicial dos explantes com o nuaero de calos diferen-

ciados

Na Tabela 13, encontra-se dentro de cada meio, uma distribuição

dos calos induzidos em função de vários intervalos de peso inicial em

miligrama. Esta ordem significa que quanto mais pesado o explante

mais distante do ápice foi sua excisão. Observa-se que os explantes

com peso inicial a partir de 11 mg apresentaram um percentual expressi

vo de indução de calo quando comparado àqueles encontrados nos interv~

los inferiores. ~ óbvio que, se os explantes fossem selecionados a
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Tabela 13. Dados originais referentes ao numero de calos diferenciados

em função do peso de matéria fresca inicial do explante, na

presença e ausência do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manl-

hot esculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Meio de Peso da matéria fresca inicial (mg)

cultura
2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

M1 0(2) 0(2) 0(5) 00)

M2 0(2) 0(2) 0(3) DO) 2(2)

M3 0(4) 0(1) 2(2) 10) 2(2)

M4 1(4) 3(4) 2(2)
S/AG

3 M5 5(5) 2(3) 1(1) 1gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( l)

M6 1(1) 2(2) 2(2) 2 (7 ) 2(2) 1(1)

M7 0(2) 0(3) 2(2) 2 (2 ) 1(1)

M8 1(3) 5(5) 2(2)

M9hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 (1 ) 1(3) 00) 3 (4 ) 1(1)

M1 0(3) 0(4) 0(2) 0(1)

M2 0(6) 0(3) 1(1)

M3 0(2) 0(8)

M4 0(2) 0(1) 1(5) 2(2)
C/AG

3 M5 0(3) 2(4) 1(1) 1(2)

M6 0(4) 0(5) 1(1)

M7 2(7) 1(2) 1(1)

M8 4(4) 3(3) 3(3)

M9 2(2) 5(5) 2 (2 ) 1(1)

Total de calos 9 21 26 13 7 7

NQ de explantes 45 60 43 18 7 7

% 20 35 60 72 100 100

Obs: os valores entre parênteses, correspondem ao numero de explantes

utilizados em cada intervalo de peso inicial.
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partir desse peso, provavelmente, ter-se-ia respostas mais consistentes,

quanto ao número de calos diferenciados. No entanto, o peso inicial do

explante não está influenciando isolaaamente os dados alcançado<', pois,

cada meio contém substâncias químicas em concentraçoes diferentes para

indução de calo, logo essas respostas também são oriundas de interações

devido a diferenças fisiológicas causadas pelos diversos tam~nhos dos

explantes e os meios estudados. Evidenciou-se,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ju e f ora r: raros os ex-

-plantes com peso inicial a partir de 16 mg que nao formaram calos nos

tratamentos sem ácido giberélico, no entanto, somente seis explantes a

partir dessa faixa de peso inicial foram utilizados nos tratamentos com

ácido giberélico, o que claramente causou desfavorabilidade quanto ao

.( '

número de calos induzidos. Um outro fator, que provavelmente contribuiu

para essa diminuição, foi uma possível inibição exercida pelo ácido gi-

berélico, cujo efeito pode ter sido vencido somente pela máxima concen-

tração de benziladenina. As discussões destes resultados estao coeren-

tes com BOTTINO (1981), quando admitiu que o tamanho do explante pode

ser importante, pois, geralmente o explante pequeno tem maior chance de

conter células homogêneas, no entanto, o explante grande é capaz de

manter a divisão celular. YEOMAN & FORCHE (1980) concluíram que diferen

tes partes da mesma planta dão respostas variadas às condições de indu

-çao do calo.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Caracterização qualitativa dos calos

Na Tabela 14, encontram-se os dados qualitativos dos calos, se-

gundo a presença e ausência do ácido giberélico. Este hormônio não foi

efetivo, pois, proliferação, cor e consistência dos calos, foram homo-

-geneos para cada meio, independentemente de sua presença ou nao.

Quanto à proliferação dos calos, a caracterização obedeceu uma
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Tabela 14. Dados originais sobre avaliação qualItativa dos calos quan-

to ao nivel de proliferação, cor e consistência, na ausen

cia e presença do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manihot

esculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Meio de cultura Proliferação Coloração Consistência

M
1

O

M2 1 amarelo claro friável

M3 1-2 amarelo claro friável

S/AG
3

M4 1-2 amarelo claro friável

MShgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 amarelo escuro compacto

M6 2 amarelo escuro compacto

M7 2 amarelo claro friável

Ma 2 amarelo escuro compacto

M9 2 amarelo escuro compacto

M1 O

M2 1 amarelo claro friável

M3 O

C/AG
3

M4 1-2 amarelo claro friável

MS 2 amarelo escuro compacto

M6 2 amarelo escuro compacto

M7 2 amarelo claro friável

M8 2 amarelo escuro compacto

M9 2 amarelo escuro compacto
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escala variando de O a 2, onde o valor de observação 2 (proliferação

abundante) foi predominante nos meios testados, com -exceçao do meio

contendo somente 2,4-0 (1,0 mg/l) com ou sem AG
3
, no qual prevaleceu

O valor 1 (proliferação limitada às áreas cortadas). Oe acordo com HU

& WANG (1984), a taxa de proliferação é afetada por vários fatores, co

mo a composição química do meio de cultura e o estado fisiológico dahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-planta mae.

A coloração dos calos foi aclorofilada e uniforme de acordo com

o meio, sendo amarelo claro para todos os tratamentos com BA e 2,4-0

isolados e, amarelo escuro para todos aqueles em que BA e 2,4-0 esta

vam presentes. Isto ocorreu tanto na presença como na ausência do áci-

do giberélico.NARAYANASWAMY (1977) afirmou que a pigmentação é influ-
I

enciada pelo nível de dextrose, presença de amido sol~vel, deficiência

de nitrogênio, temperatura, luz e 3uxina exógpna.

A formação de calo de consistência friável e cor amarelo claro

prevaleceu em todos os meios que continham BA e 2.4-D separados (Figu-

ra 9). Calos de consistência compacta e cor amarelo escuro, foram obser

vados nos meios que continham BA e 2,4-0 combinados (Figura 10). Esta

regularidade repetiu-se tanto na ausência como na presença do ácido gi-

berélico, indicando que a proliferação de calos de consistência friável

e compacta foi consequência do meio. Estes resultados estão de acordo

com MAORIGAL et aI. (1985) os quais, argumentaram que a consistência do

calo varia com o meio de cultivo, daí porque contendo só auxina, os ca-

Ias foram suaves e friáveis; naqueles compostos por auxina e citocinina,

foram compactos. LUZ (1988) obteve uma intensa proliferação de calos

tenros, friáveis e aclorofilados quando usou 2,4-0 na concentração de

2,0 mg/l no meio 85, na ausência de BA, em batata-doce. OINIZ (1988) in

duzindo calo em sojabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Glycine max (L.) Merrill), verificou que os mes

mos quando cultivados na ausência dos reguladores de crescimento foram
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Figura 9. Aspecto dos calos diferenciados a partir de g~

mas lateriais de mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Manihot esculenta

Crantz), submetidos ao meio básico B5, amarelo

claro e de consistência friável. Fortaleza,Ce~

rá, Brasil, 1989.
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Figura 10. Calo diferenciado a partir de gema lateral de

mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Kanihot esculenta Crantz), submeti-

do ao meio básico BS, amarelo escuro e de con

sistência compacta. Fortaleza, Ceará, Brasil,

1989.
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friáveis e amarelados, no entanto, constatou que na presença de um ou

dos dois reguladores (ANA e Cinetina) foram compactos, vigorosos e de

coloração verde intensa. Segundo ESKES et aI. (1974),auxinas e citoci

ninas são requeridos para crescimento do calo, o primeiro organiza um

tecido mais quebradiço e o último um mais firme.

Em resumo, os dados qualitativos obtidos foram diretamente influ

enciados pelos meios, que induziram respostas precisas e homogêneas,in

dependente da ausência ou presença do AG
3
• Tal comportamento pode ser

explicado pelo fato dos explantes serem originados de plântulas jo-

vens, cujas gemas lateriais eram constituldasem grande parte de célu

Ias de tecido meristemático. De acordo com YEOMAN (1970), se o explan-

te consiste de um único tipo de célula, os calos desenvol idos inicial

mente serao uniformes.

4.5. Observação da anatomia dos calos

Com o objetivo de complementar este estudo, observou-se a anat~

mia dos calos de acordo com sua consistência, friável e compacta, no

sentido de identificar diferenças quanto à formação dos tecidos dérmi-

co, vascular e parenquimático. Num corte transversal, observou-se que

o calo friável apresentou inicialmente precocidade de diferenciação

em relação ao compacto, já que o seu tecido dérmico deu origem à peri-

derme mais cedo, o mesmo aconteceu com o tecido vascular que manifes

tou precocidade e maior quantidade de diferenciação. Estas diferenças

estão evidenciadas na Figura 11, onde é mostrado também, a fase ini-

cial de crescimento dos calos, devido à presença de numerosas células

meristemáticas em divisão. Em uma fase mais avançada, procedeu-se cor-

tes longitudinais, mostrados na Figura 12, onde o tecido parenquimático

do calo friável, exprimiu pequenos e numerosos grãos de amido. que
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Figura 11. Aspectos de cortes transversais em calos. A - de

consistência friável; B - de consistência compac-

ta. a - tecido vascular parcialmente diferenciado;

b - tecido dérmico diferenciado; c - tecido vascu

lar não diferenciado; d - tecido dérmico não di-

ferenciado; e - presença de células meristemáti

cas em divisão. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.
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Figura 12. Aspectos de cortes longitudinais em calos. A - de

consistência friável; B - de consistência compacta.

a - parênquima de reserva com numerosos grãos de

amido; b - tecido vascular parcialmente diferencia

do; c - ausência de grãos de amido; d- tecido vas-

cular diferenciado. Fortaleza, Ceará, Brasil,1989.
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por outro lado estao ausentes no calo compacto. No entanto, nestes cor

tes, o calo compacto manifestou um maior grau de diferenciação

ao tecido vascular.

Acredita-se que as vantagens apresentadas pelo calo friável so-

bre o compacto sao devidas ao seu estado de desagregação, que permitiu

quanto

um maior acesso ao meio de cultura e, consequentemente, alcançou uma

diferenciação inicial mais precoce. De acordo com SALA & CELLA (1984) ,

em todos os calos há uma diferenciação celular que atinge, em alguns

casos, a formação de vasos condutores, devido ao fato de que nem todas

as células do calo se encontram nas mesmas condições ambientais, ou se-

ja, as células mais externas estão diretamente em contacto com as subs-

tâncias nutrientes e gases, em relação às células do extratos mais in-

ternos. Revelaram também, que a situação da célula no interior de um

agregado, como no calo compacto, é obviamente diferente daquela de uma

célula livrehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 \1 grupo destas, como no calo f rgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI .iv el, principalmente no

que se refere ao acesso dos solutos presentes no meio, ~s trocas gaso-

sas e às eventuais interações com outras células.



cia do ácido giberélíco foram 1,0 mg/l de BA com 2,0 mg/l de

e 1,0 mg/l de BA com 1,0 mg/l de 2,4-D.

2. para ganho de peso dos explantes, o melhor tratamento na presença do

2,4-DbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. CONCLUSÃO E SUGESTÃO

Baseado nos resultados alcançados e nas condiç~es em que a pes-

quisa foi conduzida, conclui-se:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . para ganho de peso dos explantes, os melhores tratamentos na ausen

ácido giberélico foi 2,0 mg/l de BA com 1,0 mg/l de 2,4-D.

3. as gemas laterais de plantas jovens de mandioca são apropriadas para

indução de calo, crescidas em condições controladas e assépticas;

4. na concentração utilizada, o ácido giberélico não necessita ser adi-

cionado ao meio de cultivo para indução e crescimento do calo de man

dioca;

5. quanto à velocidade de indução de calo, a segunda semana de incuba -

ção foi predominantemente superior, na ausência e presença do ácido

giberélico;

6. o tamanho do explante e seu peso inicial, influenciaram o numero

de calos induzidos. Recomenda-se, portanto, explantes de gemas late-

rais de mandioca a partir de 11 mg. Sugere-se estudos que determinem

a faixa ótima de peso de matéria fresca inicial para esse tipo de

explante;

7. a caracterização qualitativa revelou que o 2,4-D e a benziladenina ,

quando isolados no meio, produziram calos aclorofilados de cor

amarelo claro com consistência friável, no entanto, quando combina-

dos formaram calos aclorofilados de cor amarelo escuro com consis-

tência compacta, independentemente da presença ou ausência do ácido

67
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giberélico;

8. a proliferação dos calos foi considerada abundante na maioria dos

meios testados;

9. a observação da anatomia dos calos, revelou que o friável apresentou

precocidade de diferenciação quanto ao desenvolvimento inicial dos

tecidos, dérmico, vascular e parenquimático, em relação ao compacto,

devido a um maior acesso de suas células às substâncias nutritivas

e gases presentes no meio de cultura, influenciado pelo estado de

desagregação em que se caracteriza o calo friável.



6. REFER.bCIAS BIBLIOGllÁFlCAS

ADEJARE, G. O. & COUTTS, R.H.A. Erradication of cassava mosaicdisease

from Nigerian cassava clones by meristem-tip culture. Plant Cell,

Tissue Organ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 (1): 25-32, 1981.

ANDREOLI, C. Cultura de embrião. In: SI.pósio Nacional de Cultura de

Tecidos Vegetais, I, Brasília, 1985. Anais ••• Distrito Federal

EMBRAPA, Departamento de Difusão de Tecnologia, 1986. p. 25-8.

BAJAJ, Y.P.S. Clonal multiplication and cryopreservation of cassava

through tissue culture. Crop. Improv., 4 (2): 198-204, 1977.

BAKRY, F.J. A embriogênese somática e suas aplicações. In: Simpósio

Nacional de Cultura de Tecidos Vegetais,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, Brasília, 1985. Anais

••• Distrito Federal, EMBRAPA, Departamento de Difusão de Tecnolo-

gia, 1986. p. 29-32.

BOTTINO, P.J. Methods in plant tissue culture. Maryland, Kemtec Educa

tional Corporation, 1981. 74 p.

CHENG, T.Y. & SMITH, H.H. Organogenesis from callus culture of Hordeum

vulgare. Planta, 123: 307-10, 1975.

CENTRO Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.El CIAT entra a Ia

era da biotecnologia. CIAT International, vol. 4, nQ 1, 1985.12 p.

CROCOMO, O.J. ESALQ. Desenvolvendo plantas de proveta.Rev.Bras. Tecnol.

19 (2):19-22, 1988.

GONÇALVES, A.N. & CABRAL, J.B. Clonagem e

de plantas in vitro. In: SI.pósio Nacional de Cultura

Vegetais, I , Brasília, 1985. Anais ••• Distrito Federal,

Departamento de Difusão de Tecnologia, 1986. p. 39-43.

DALE, P.J. Meristem tip culture in Loliu. multiflorum. J.

melhoramento

de Tecidos

EMBRAPA,

Exp. Bot. li

69



70

26: 731-6, 1975.

__________ . Meristem tip cu1ture in Lolium, Festuca, Pbleua and Dac-

tylis. Plant Sci. Lett., 9: 333-8, 1977.

____________& DEAMBROGIO, E. A comparison of ca11us induction and

p1ant regeneration from different exp1ants of Hordeua vulgare. Z.

Pflanzenpbysiol., 94: 65-77, 1979.

O 'AMATO, F. Cytogenetics of differentiation in tissue and ce11 cu1tu-

res. In: REINERT, J. & BAJAJ, Y. P. S. Plant Cell. Tissue and Or-

gan Culture, New York, Springer-Ver1ag, 1977. p. 343-57.

DINIZ, J.D. N. Crescimento e diferenciação de tecidos de soja, Glyc!

ne max (L.) Merri1, in vitro . Fortaleza, Universidade Federal do

Ceará, 1988. 94 p. Tese de Mestrado.

DODDS, J.H. & ROBERTS, L.W. Experiments in plant tissue culture. New

York, Cambridge University Press, 1982. 171 p.

ENGELKE, A.L.; HANZI, H.Q. & SKOOG, F. Cytokinin-Gibbere11in regu1~

ti0n of shoot deve10pment and 1eaf from tobacco p1ant1ets. Amer.

J. Bot., 60 (6): 491-5, 1973.

ESKES, A.B.; VARGA, A.; STARITSKY, G. & BRUINSMA, J. Ca11us growth

and rooting of cassava(Kanibot esculenta Crantz) stem segments

cu1tured in vitro. Acta. Bot. Neerl., 23 (3): 315-20, 1974.

GAMBORG, O.L.; MURASHIGE, T.; THORPE, T.A. & VASIL, I.K. P1ant tissue

culture media. In vitro, 12 (7): 473-8, 1976. ~ ~

; MILLER, R.A. & OJIMA, K. Nutrient requirements of sus
-------------

pension cu1tures of soybean root ce11s. Exp. Cell Res. 50: 151-8,

1968.

HARTMAN, H.T. & KESTER, D.E. Plant Propagation. 4 ed. New Jersey,

Prentice-Ha11. Inc., 1983. 727 p.

HOLLINGS, M. & STONE, O.M. Techniques and prob1ems in the production

of virus-tested p1ant material. Sci. Hort., 20: 57-72, 1968.



71

HU, C.Y. & WANG, P.J. Meristem, shoot tip and bud cultures. In: EVANS,

D.A. et alobaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARandbook of plant cell culture, Techniques for propaga-

tion and breedings. New York, Mac-Millan, 1: 177-227, 1984.

HUANG, F. Tissue culture work promlses faster, lower-cost

The IRRI Reporter, 1981. 4 p.

HUSSEY, G. The aplication of tissue culture to the vegetative propaga-

breeding.

tion of plants. Sci. Prog., 65: 185-208, 1978.

ILLG, R.D. Metodologia de seleção in vitro para resistência a fatores

causadores de estresse. In: Simpósio Nacional de Cultura de Tecidos

Vegetais, 1, Brasília, 1985. Anais ••• Distrito Federal, EMBRAPA, De-

partamento de Difusão de Tecnologia, 1986. p. 45-7.

INOUE, M.; MAEDA, E.; YOSHIDA, R. & ORITANI, T. On the ocurrence of a

high content of citokinins in rice callus tissues. Plant

Physiol •• 20 (5): 917-24, 1979.

JOHANSEN, D.A. Plant microtechnique. New York and London.Grow-Hil1 Book

Company, Inc, 1940. 523 p.

KAMADA, H. & HARADA, H. Studies on the organogenesis in carrot tissue

& Cell

cu1tures I. Effects of growth regu1ators on somatic embryogenesis

and root formation. Z. Pflanzenphysiol., 91: 255-66, 1979.

KARTHA, K.K. & GAMBORG, O.L. E1imination of cassava mosaic disease by

meristem cu1ture. Phytopathology, 65: 826-8, 1975.

& ; CONSTABEL, F. & SHYLUK, J.P. Regeneration------------
of cassava p1ants from apica1 meristems. Plant Sci. Lett •• 2: 107-

13, 1974.

KODA, Y. & OKAZAWA, Y. Cytokinin production by Asparagus shoot apex

cu1tured io vitro. Physiol. Plant, 49: 193-7, 1980.

LETHAM, D.S.; SHANNON, J.S. & McDONALD, I.R. The structure of zeatin, a

factor inducing ce1l division. Proc. Chem. Soc., 230, 1964.



72

LOPEZ, C.P. Medios de cultivo. 1n: Fundamentos teóricos-practicos de

cultivo de tejidos vegetales. Ed. V1LLALOBOS, V.M.A., Centro de Ge-

netica, Chapingo, Mexico. 1985. p. 25-53.

LUNDERGAN, C. & JANICK, J. Regulation of apple shoot proliferation and

growth ln vitro apple shoots. Hort. Res., 20: 19-24, 1980.

LUZ, F.J. de F. Benziladenina e 2,4-0 no cultivo in vitro de explantes

de batata-doce, Ipomea batatas (L.) Lam. Fortaleza, Universidade Fe

deral do Cear~, 1988. 63 p. Tese de Mestrado.

MADRIGAL, R.L.; PINEDA, F.E. & RODR1GUEZ, J.L. de Ia O. Microprogacion

de agaves. In: Fundamentos teoricos practicos de cultivo de tejidos

vegetales. Ed. VILLALOBOS, V.M.A., Centro de Genetica, Chapingo, Me

xico. 1985. p , 173-8.

MENDES, R.A.; SILVA, S. de O. e; PAZ, O.P. da & MEDINA, V. Cultura de

tecidos em plantas. Apostila, Cruz das Almas, Bahia, CNPMF/EMBRAPA,

1980. IIgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp .

MET1VIER, J.R. Citocininas. 1n: FERR1, M.G. Fisiologia Vegetal 2, são

Paulo, EPU/EDUSP, V. 2, Capo 4, L979. p, 93-127 .

. Giberelinas. 1n: FERRl, M.G. Fisiologia Vegetal 2,
------

são Paulo, EPU/EDUSP, V. 2, Capo 5, 1979. p. 129-61.

MEYER, B.S.; ANDERSON, D.B.; BOHN1NG, R.H. & FRATIANNE, D.G. Introdu -

ção à Fisiologia Vegetal, 2~ ed. Fundação Calouste Gulburkian/Atlan

tida Editora, Coimbra, 1983. 710 p.

MOREIRA, L.C.; TAKATSU, A. & CALDAS, L.S. Recuperação de plantas de

mandioca livres de Xanthomonas manihotis através da cultura de me-

ristemas. Fitopatologia Brasileira, 2: 217-23, 1977.

MOREL, G.M. Producing virus-tree Cymbidium. ADer. Orch. Soc. Bull.,29:

495-97, 1960 .

.& MART1N, G. Guerison de Dahlias atteints d'une maladie a
------

virus. C.R. Herb. Seánc. Acad. Agric., France, 41: 472-5, 1952.



73

MURASHIGE, T. P1ant propagation through tl,S e .:-u1tures.

Plant Physiol., 25: 135-66, 1974.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nn . RevhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

____________. & SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bio

assays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant., 15: 473-97, >O

1962.

NAIR, N. G.; KARTHA, K.K. & GAMBORG, O.L. Effect of growth regu1ators

on p1ant regeneration from shoot apical meristems of cassava (Ma-

nihot esculenta Crantz) and on the culture of internodes in vitro.

Z. Pflanzenphysiol., Ed. 5: 51-6, 1979.

NARAYANASWAMY, S. Regeneration of plants from tissue cultures. In:

BAJAJ, Y. P. S. Applied and Funda.ental Aspects of Plant Cell, tis-

sue and Organ Culture, Berlin, Springer-Ver1ag, 1977. Chapter 10,

p. 179-207.

NG, S. Y. & HAHN, S.K. Application of tissue cu1ture to tuber crops

at IITA. ln: Biotechnology in lnternational Agricultural Research,

lRRI, Phi1ippnis, 1985. p. 29-40.

- NICKEL, L.G. Plant growth regulators. Springer-Verlag Berlin Hcidel -

berg, New York, 1982. 173 p.

OCHOA, A.N. Estabelecimento de cultivos in vitro. ln: Fundamentos teó-

ricos-practicos de cultivo de tejidos vegetales. Ed. VILLALOBOS, V.

M.A. Centro de Genetica, Chapingo, Mexico, 1985. p. 64-71.

OVERTON, K.H. Biosynthesis of mevalonoid derived compounds in cell cul

tures. ln: BARZ, W.; REINHARD, E. & ZENK, M.H.; ed. P1ant cu1ture

and its bio-technological applicatioos, New York, Sprioger-Verlag ,

1977. p, 66.

PARKE, D. Tissue culture of cassava 00 chemica1ly defioed media.Physiol.

Plant, 42: 195-201, 1978.

PASQUAL, M. Obtenção de plantas por cultura de tecidos.lnf. Agropec.,

11 (124): 63-8, 1985.



74

PlMENTEL GOMES, F. Curso de estatística experimental. 62 ed. Escola Su-

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 1976. 466 p.

RAGHAVAN, V. & TORREY, J.G. Effects of certain growth substances on

the growth and morphogenesis of immature embryos of capsella in

culture. Plant Physiol., 39: 691-9, 1964.

REY, H.Y. & MROGlNSKl. L.A. Cultivo in vitro de ápices caulinares de

mandioca (Manihot esculenta Crantz). Pyton, 36 (2): 171-6, 1978 .

. & FERNANDEZ. A. lnducion in vitro de callos----------------

y raices en explantes de seis cultivares de mandioca (Manihot escu-

lenta Crantz). Pyton, 39: 161-70, 1980.

ROCA, W.M. Tissue culture et ClAT. Plant Genetics Resources, 39: 14-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 , 1979.

_________ ; ESPINOSA, N.O.; ROCA, M.R. & BRYAN, J.E. A tissue culture

method for the rapid propagation of potatoes. American Potato Jour-

nal, 55: 691-701, 1978 .

• El cultivo de meristemas de yuca. Guia de Estudio. Cali, Co
--------

lômbia, ClAT. 1980. 40 p.

RODRlGUES. A.J.; ROA, J. & BELTRAN, J. El cultivo de meristemas de

yuca. Cali, Colômbia, ClAT, 1980. 40 p.

- SALA, F. & CELLA, P. Cultura de células vegetais: métodos e apli-

cações. Série Botânica, 1984. 61 p.

SCHENK, R.U. & HlLDEBRANDT, A.C. Medium and techniques for induction

and growth of mono cotyledonous and dycotiledonous plant cell cultu

res. Cano J. Bot., 50: 199-204. 1972.

SCHOROEDER, C.A. & SPECTOR, C. Effect of gibberellic acid and indolea

cetic acid on growth of excised fruit tissue. Science, 126: 701-2,

1957.

SHAHlN, E.A. & SHEPARD, J.F. Cassava mesophyll protoplasts: isolation

proliferation and shoot formation. Plant Sei. I.ett., 17 , 459 -



75

65, 1980.

SHEPARD, J.F.; BIONEY, D.; BARSBY, T. & KEMBLE, R. Genetic transfer in

p1ants through interespecific protop1ast fusion. Science. 219

(4585): 683-8, .1983.

SHERIDAN, W.F. Tissue cu1ture of maize I. Ca11us induction and growth.

Pbysiol. Plant. 33: 151-6, 1975.

SINGHA, S.; TOWNSEND, E.C. & OBERLY, G.H. Mineral nutrient status of

crabapp1e and pear shoots cultured in vitro on varying concentra-

tions of three commercial agars. J. Amer. Soco Hort. Sic., 110

(3): 407-11, 1985.

SIQUEIRA, W.J. Cultura de tecidos. Casa da Agricultura, são Paulo, 5

(3): 32-3, 1983.

. Informações técnicas - cultura de tecidos. O Agronômi-
-------------

co. 38(1): 25-30, 1986.

SKOOG, F. & MILLER, C. O. Chemical regulation of growth and organ for-ehgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ .~
mation in plant tissues cultivated in vitro. In: Symposium Society

of Experimental Biology. Symposium, 11, 1957. Biological action of

growth substances. s. 1., 1957. p. 118-31.

& TSUI, C. Chemical control of growth and bud formation in

tobacco stem segments and callus cultured in vitro. Aaerican Jour-

nal of Botany, 35: 782-7, 1948.

SONDAHL, M.R. Cultura de células e manipulação genética. In: XXIII

Congresso Brasileiro de Olericultura, Rio de Janeiro, Resu.Ds,

1983. p. 215-26.

STREET, H.E. Introduction. In: Plant tissue and cell culture; botani-

cal monographs. London. H. E. Street ed~11 (1): 1-10, 1973.

THORPE, T.A. Organogenesis in vitro: strutural, physiological and

biochemical aspects. International Rewiew of Citology. Supplement

lIA: 71-111, 1980.



76

_____________& MEIER, D.D. Starch metabolism, respiration, and shoot

formation in tobacco callus cultures.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPhysiol. Plante 27: 365-9

1972.

TILQUIN, J.P. Plant regeneration from stem callus of cassava. Can. J.

Bot., 57: 1761-3, 1979.

VÁLIO, I.F.M. Auxinas. In: FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal 2, são Pau-

lo, EPU/EDUSP, v. 2, capo 2, 1979. p. 39-72.

VAZ, R.L. Cultura de tecidos: potencial e aplicação. In: Sr.pósio Na

cional de Cultura de Tecidos Vegetais I, Bras{lia, 1985. Anais •••

Distrito Federal, EMBRAPA, Departamento de Difusão de Tecnologia,

1986. p. 9-10.

WETHERELL, D.F. Iotroductioo to io vitro propagatioo. New Jersey, Ave-

ry Pub1ishing Group lnc., 1982. 87 p.

WETTER, L.R. & CONSTABEL, F. Plaot tissue culture methods. 2 ed. Otta-

wa, Canadá, National Research Council of Canadá, 1982. 145 p.

WHlTE, P.R. Potentially unlimited growth of excised tomato root tips

in a liquid medium. Plant Physiol., 9: 588-600, 1934.

___________ . Potentially unlimited growth of excised plant ca1lus in

an artificial nutrient medium. Amerc. J. Bot., 26: 59-64, 1939.

YEOMAN, M.M. Early development in callus cultures. IoternatiooalReviev

of Citology, 29: 383-409, 1970.

& FORCHE, E. Proliferação e crescimento de células em

cultivo de calos. Ioternatiooal Reviev of Citology, Chapter 1: 1-

24, 1980.



APPJmlCEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dados transformados para ganho de peso de matéria fresca dos explantes, pelo método de K1ein, na ausência e

presença do ácido giberélico, em mandiocabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Kanibot esculenta Crantz). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1989.

Meios.!repetições I Il III IV V VI VIl VIII IX X

M1 O O 0.538 O 0,714 O O 0,250 1 0,235

M2 0,857 O O O O 0,333 0,200 7,714 O O

M3 O 2,727 O O 0,227 7,388 O 3,583 O 6,260

M4 8,833 5,857 O O 23,200 35,192 1,545 46,666 1,928 O

S/AG
3 M5 32,947 O 52,000 89,833 20,000 45,833 67,166 63,750 35,000 3,555

M6 53,000 106,0 35,882 25,071 41,882 29,869 16,000 18,833 34,809 49,090

M7 46,285 0,750hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO OgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 33,000 12,846 36,636 O 11,789

M8 20,344 53,000 37,428 22,400 21,666 26,666 O O 34,230 17,233

M9 21,736 O O 47,222 16,333 27,888 O 1,315 O O

M1 O O O O O 0,500 O 1,250 O O

M2 1 O O 2,142 O O O O O O

M3 O O 0,500 O O O O O O O

M4 10,950 O O 2,090 21,235 O O O O O

C/AG3 M5 O O 43,875 0,750 O O 34,944 54,375 20,454 O

M6 O O 17,727 O O O O O O O

M7 O 1,230 44,250 O O O O 39,750 0,250 111,750

M8 48,181 42,30 O 46,583 87,666 91,000 112,166 44,083 85,600 84,000 113,500

M9 26,850 27,40 O 71,600 23,111 45,000 57,666 37,454 42,625 79,750 59,833
~
-.j




